ATIVAÇÃO COMBINADA DO CORONÁRIO E DO
TERCEIRO OLHO NA 5ª DIMENSÃO
Uma mensagem de Kuthumi canalizada por Michelle Eloff
Eu Sou Kuthumi e manifesto-me a partir dos raios de amor e sabedoria para, neste dia, saudar
cada um de vocês e trazer-lhes as bênçãos da independência, do despertar adicional, da ativação e
iniciação.
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nós nos juntamos com cada um de vocês,
neste dia, quando os amparamos firmemente dentro do coração de Cristo e seguramente nas mãos
de Deus.
Irmãs de Luz quando nos manifestamos na presença da Consciência Crística, com vocês, é uma
honra se manifestar dentro desta luz e dar as boas-vindas a vossa luz na presença do Tudo Que É.
A jornada de iniciação é uma que experienciarão durante toda a duração de vossa existência.
Fizeram isto em vidas passadas e experienciarão isto em vidas futuras. As iniciações são parte do
processo de despertar. Um iniciado é freqüentemente testado. Não porque o Espírito não tem nada
melhor para fazer mas, devido ao propósito de assisti-los na realização de como as lições que o
Espírito apresenta a vocês, são para ser aplicadas no sistema de viverem a vida. Em muitas
ocasiões um Mestre irá deliberadamente apresentar uma lição ao iniciado com o propósito de que
falamos, de ver como a lição foi de fato assimilada.
Muitas vezes os Mestres, vossos mestres e professores, se apresentam aos seus iniciados de muitas
formas variadas. Mais e mais isto está acontecendo contudo, não é com muita freqüência que o
mestre ou o professor é reconhecido. Devido ao nível de aceleração espiritual que vosso planeta
tem atravessado, mais e mais pessoas estão sendo apresentadas com a oportunidade para
experienciarem iniciações coletivas como este grupo, hoje. Isto tem o propósito de trazer vosso
planeta a um estado de consciência mais elevado e assim que, aqueles que estão lhes seguindo
possam encontrar o caminho deles através da escuridão; a escuridão dentro deles mesmos e a
escuridão sendo manifestada ao redor deles em virtude da projeção dos sistemas de crenças deles.
Vossos sistemas de crença têm manifestado uma realidade diferente para vocês e esta realidade
lhes oferece esta oportunidade hoje. Como um grupo, escolheram acelerar a ativação de vossa 5ª
Dimensão a uma cadência muito mais rápida que outros grupos. Contudo, estão preparados para
isto e estiveram se preparando para isto há algum tempo. Quando mais de um chacra é ativado ao
mesmo tempo, há muitos níveis de energia integrada no sistema corpóreo.
As duas vibrações mais poderosas que a humanidade está aprendendo a integrar, neste momento,
é a da luz e do som. Estas duas energias são as que compõem tudo a respeito do que estão
conscientes e muito mais do que estão inconscientes. Ao trabalharem com dois chacras ao mesmo
tempo, também estão ativando níveis multidimensionais de consciência para vocês mesmos e bem
como, trabalhando com aspectos paralelos de vocês mesmos para manifestarem em uma realidade
diferente. Isto significa que como parte de um grupo de alma, vocês estão conduzindo outros
membros do vosso grupo de alma em um processo acelerado de integração da consciência da 5ª
dimensão e despertando para os dons que chegam com este despertar.
Vossos corpos podem experienciar mudança psicológica; podem experienciar sensações físicas
dentro do vosso corpo. Alguns de vocês podem experienciar isto na forma de uma desintoxicação
emocional e outros podem experienciar isto com um influxo de inspiração muito poderosa de
energia criativa. Não importa com experiênciam isto, o que é importante é o que fazem para
experienciarem isto.

Os Mestres da Luz também escolheram fazer disto parte do dever deles para ensinar as pessoas à
importância do bem-estar espiritual e também para entenderem como é importante para o corpo
físico, o corpo emocional e o mental estar em equilíbrio e tão claro quanto é um corpo espiritual.
Sem os quatro sistemas de luz, os quatro corpos, alinhados e equilibrados, nunca poderão
verdadeiramente atingir níveis elevados de iniciação.
Há uma quantidade variável de iniciações que todos vocês passarão no futuro, não muito distante,
e mais iniciações serão apresentadas às pessoas nesta trajetória; lições mais intensificadas girando
em torno da iniciação e ascensão. Aqueles que escolherem embarcar em uma trajetória de
treinamento intensivo em relação aos vários níveis de iniciação se perceberão trabalhando por um
período de 12 a 24 meses por iniciação. Todos em todas, precisam atravessar 5 níveis de iniciação
em vida física antes de estarem re-conectados com a hierarquia espiritual de níveis mais elevados
de vida, que existe além da 66ª dimensão.
Uma vez que isto ocorra então se experiência todo um novo nível de renascimento e despertar.
Este renascimento e despertar expandem os sentidos além do que alguém pode imaginar neste
momento e isto é quando alguém é levado através de novas lições de integração universal de
sabedoria e entendimento do que o Poder é e o que guia o Amor. O poder do amor e da luz
combinados, manifesta o poder da sabedoria. O poder da sabedoria dá nascimento ao amor
adicional.
Quando alguém aprende que as leis dos planos internos, descobre que o mundo ao qual se
acostumou é verdadeiramente uma gota no oceano de experiência a ser obtido dentro da expansão
de todos os universos e que a sabedoria, o conhecimento, o poder e a luz se compõem dentro dele.
Hoje, todos vocês estão recebendo apoio na elevação de vossa energia à 5ª dimensão. A energia
da luz e do som é a que lhes carregará. Luz e som alteram a vibração do vosso corpo internamente
e externamente e por conseguinte as freqüências vibracionais adaptadas dentro da estrutura
celular de vosso corpo manifestam um som. Este som reestrutura e constrói completamente novas
estruturas de luz as quais, trazem freqüências mais elevadas de som e nas quais, vocês aprendem
a crescer internamente e então, crescer através delas.
Uma dos motivos, deste lugar que vocês atualmente estão residindo (Johannesburgo) e das áreas
ao redor, estarem experienciando, especificamente, tantas tempestades é porque, na verdade o
trovão é o som que o espírito faz toda vez que se conecta com a Terra. Nas últimas 24 horas houve
um constante retumbar em torno desta área. Isto foi o ancoramento de uma nova estrutura de luz
e som para a vossa região de Gauteng. Johannesburg abriu o chacra básico para dar a boas-vindas
aos níveis de luz e som da 5ª dimensão.
O que afeta o chacra básico, afeta o chacra coronário e vice-versa. Por conseguinte, muito do que
será feito hoje, se filtrará através de todos os sistemas de energia até Londres, Inglaterra. Haverá
oportunidade para aqueles de vocês que tem em vosso plano divino fazer vossa jornada para
Londres, carregarem fisicamente a energia do que também está sendo aterrado neste dia.
A Grande Fraternidade Branca e os 144 Arcanjos do Elohim se reuniu ao redor do vosso plano
terrestre para garantir que esta energia fosse ancorada de maneira apropriada.
Isto também resulta em tremendas mudanças de consciência para Johannesburgo e arredores.
Residentes destas regiões se encontrarão manifestando um repentino ímpeto de atividade nas
vidas deles, após um recente período de extrema fadiga e apatia. Alguns experienciaram doenças
físicas na forma de sintomas como gripes e resfriados. Muitas pessoas estiveram lutando com dores
de cabeça; outras estiveram lutando com processos envolvendo os chacras básico e sacro. Esta é a

resposta do corpo para estas novas energias que estão se aterrando, hoje. Estas energias mexeram
dentro dos corpos deles com o intuito de elevar os corpos deles as dimensões mais elevadas de
som e luz.
Assim que, permita-nos agora começarmos com o processo de iniciação dos vossos campos
energéticos e ativando-nos, trazendo-lhes aos templos de Shamballa, o mundo de luz e som
através do qual, todos os seres terrestres devem viajar com o intuito de mudarem para os reinos
mais elevados de experiência. Conforme, nós trabalhamos com vocês pelo período de duração
desta manhã, se estabelecerá à integração completa da energia dentro do chacra básico desta área
de vosso planeta.
Posicionem vosso corpo físico confortavelmente, fechando vossos olhos físicos. Comecem fazendo
uma respiração profunda através de vosso nariz, enchendo vossos pulmões. Conforme, exalam
permitam que vosso corpo físico relaxe e se torne mais confortável na cadeira. Em vossa próxima
inspiração, façam através de vosso chacra coronário, enchendo vossos pulmões e conforme
exalam, o façam através de vosso chacra básico.
Continuem a inspirar e expirar através de vosso chacra coronário e através de vosso chacra básico.
Conforme, respiram desta maneira trazem a luz e liberam o som; inspirem som e liberem luz.
Respirando desta maneira também ativam as freqüências de inteligência mais elevada dentro da
estrutura celular de vossos corpos as quais, aceleram o processo de integração da luz e do som de
vosso self mais elevado e a luz e som das vibrações de inteligência mais elevada.
Com cada inspiração e expiração, imaginem vosso corpo se tornando mais relaxado, mais à
vontade e em paz com o processo de absorção da luz e do som para vosso ambiente físico e para
vosso corpo e bem como, para vossos corpos mental e emocional.
Agora, quando inspirarem, se imaginem inspirando luz e conforme exalam, imagine-se exalando
som. Na próxima inspiração, se imaginem inalando som e conforme exalam, imaginem exalando
luz. Inspirando através do coronário e exalando através do básico.
Na próxima inspiração, a façam através do chacra coronário e exalem através do chacra básico. Na
próxima inspiração, a façam através do chacra básico e exalam através do chacra coronário. Façam
a mesma coisa, no sentido de inspirarem luz e exalarem som; inalando som e exalando luz.
Agora, na próxima inspiração, inspirem luz através de vosso terceiro olho e exalem som através do
chacra sacro e depois lembrem de inspirarem som e exalarem luz.
Na próxima inspiração, inalem através do chacra sacro e exalem através do terceiro olho. Repitam
o processo inalando luz e exalando som; inalando som e exalando luz.
Irmãs, vossas glândulas, pituitária e pineal, experienciarão uma elevação ainda mais elevada na
vibração energética em virtude de inspirarem luz e som desta maneira. Nós sugerimos que
pratiquem este tipo de respiração diariamente para manterem o fluxo de luz e som se movendo de
forma equilibrada através de vosso corpo, a partir de vosso coronário para o básico e do básico
para o coronário. Do terceiro olho para o sacro e do sacro para o terceiro olho.
Estas duas glândulas do corpo – a pituitária e a pineal – são as duas mais importantes glândulas no
corpo no atual momento, falando esotericamente. Estas glândulas são responsáveis pela
manutenção dos níveis de luz que chegam ao vosso corpo através de vossa glândula pineal e dos
níveis de som que chegam ao vosso corpo através de vossa glândula pituitária. Muitas pessoas têm
experienciado dificuldade nos padrões de sono e dificuldade em lidar com os diferentes tons do
som em virtude destas mudanças.

Vossa glândula pineal está passando por mudança de mutação por assim dizer e conforme, ela está
se expandindo para seu tamanho original, o anterior a chegada da puberdade, quando a pineal
encolheu para seu tamanho atual, na dimensão de uma ervilha, no cérebro adulto. A pineal está
retomando seu formato original; é uma transformação harmoniosa e nada que possa ser
considerado perigoso nos padrões médicos, normal. Não é uma inflamação da pineal resultante de
uma doença. É uma expansão da pineal em virtude da luz.
O som afeta os hormônios. Conforme, o som se acomoda dentro do corpo, os hormônios
encontram um nível de equilíbrio o qual, traz outros níveis de experienciação da luz ao equilíbrio.
Por conseguinte, o sistema endócrino encontra um senso de equilíbrio bem como, o fazem os
outros sistemas do corpo os quais, são afetados e influenciados pelas glândulas - pituitária e a
pineal. As glândulas para o planeta – a pituitária e a pineal – experienciarão tanto alteração como
mudança. Isto aparecerá na verdade conforme, mais e mais luz estiver chegando ao planeta com o
intuito de reverter às experiências de escuridão provocadas pelo encolhimento da glândula pineal.
O som também se elevará no processo de integração para elevar a consciência da humanidade.
Isto pode resultar em elevação de energia negativa em diferentes áreas do mundo em virtude de
terem que manifestar este equilíbrio. Quando um corpo chega a cura e equilíbrio, ele tem que se
livrar do que quer que seja que cause a doença e enfermidade com vistas a manter a saúde
perfeita. O mesmo acontecerá ao corpo da Mãe Terra e para os corpos dos sistemas regrados,
como governos etc que estão experienciando efeitos enfermiços em seus corpos.
Os desastres naturais que vocês tem testemunhado, têm sido o processo de desintoxicação
emocional da Mãe Terra. Os processos que tem se estabelecido entre os chacras do terceiro olho e
o sacro – o corpo emocional (água) – e coisas como, terremotos e mudanças na terra tem sido
desintoxicação da combinação do corpo físico e mental dela – através dos chacras coronário e
básico.
Em virtude da maneira com a qual nós estamos performando as iniciações de hoje, estamos tendo
condições de descrever o processo de alterações e mudanças, desta maneira. Conforme, o chacra
coronário sustenta estes novos níveis de som significa que as mais baixas freqüências densas da
terceira e quarta dimensão da energia do chacra básico podem ser elevadas para a quinta
dimensão - para o planeta como um todo.
Conforme, o terceiro olho ampara as novas freqüências e vibrações de luz, mais luz pode ser
amparada dentro do chacra sacro e por conseguinte, liberando a humanidade das mais baixas
vibrações da terceira e quarta dimensões que o chacra sacro experiência e alterando para as
experiências mais elevadas (da 5ª dimensão). Isto também é porque há muita mudança se
estabelecendo dentro das áreas monetárias, de poder, sexualidade, sobrevivência e despertar
espiritual. Assim que, se regozijem em serem uma parte da grande mudança; em serem parte de
um grupo de almas que concordou em assistir o processo de elevação da consciência coletiva da
humanidade para um nível mais elevado. É importante que saibam que nem todo mundo fará isto
mas, haverá um número suficiente – porque, há um número de almas, o suficiente, que já enviou o
chamado para receberem apoio para integrarem a energia da quinta dimensão.
Agora, continuem a respirar profundamente – inspirando e exalando – em um ritmo confortável
para vocês. Imaginem vocês mesmos se manifestando no coração de um maravilhoso jardim; o
jardim sagrado de luz e som, de amor e sabedoria, de poder e verdade; o jardim que vossa criança
interna viaja para se curar, para se nutrir e para pedir apoio. Simplesmente, tomem algum tempo
para observarem vosso entorno e para se tornarem unos com esta vibração elevada de luz e som,
de amor e sabedoria, de poder e verdade – respirem isto em vosso corpo.

Imaginem-se olhando para baixo, agora, e vendo um caminho embaixo de vossos pés. Sigam este
caminho através do vosso jardim até que se encontrem diante de portões dourados magníficos. Em
cada lado do portão há um dragão – os dragões da energia da Lady Kwan Yin – que são os
protetores de Shamballa. Precisão pedir permissão aos dragões para entrarem no mundo de
Shamballa. Se, a permissão for dada, os portões se abrirão e poderão atravessa-los. Continuem
caminhando pela trilha.
Agora, imaginem uma luz se aproximando de vocês conforme esta luz se aproxima, vocês
reconhecem Lorde Maitreya dentro desta poderosa freqüência de emanação de luz. Ele lhes dá as
boas-vindas ao mundo de Shamballa; ele lhes pega pelas mãos e lhes conduzem nas profundezas
dos jardins de Shamballa, aos mundos de luz e som, onde diversas freqüências de energia são
manifestadas. Quanto mais profundamente seguem por Shamballa mais forte vosso corpo responde
a estas freqüências de energia. Estas freqüências de energia ajudam vosso corpo a se re-alinhar
com os níveis, com os níveis mais elevados de luz e som; os mundos internos de luz e som.
Lorde Maitreya lhes conduz ao Templo Diamante dentro de Shamballa; uma magnífica criação de
luz, manifestada do diamante. Ao atingirem este templo, Lorde Maitreya lhes deixará na entrada e
fará o caminho dele para o centro do templo. Quando se sentirem prontos, peçam permissão para
entrarem e fazerem vosso caminho ao centro e se posicionarem diante de Lorde Maitreya.
As vibrações de luz emitidas do Templo Diamante começam a se elevar conforme ele alimenta
todos os sistemas de vosso corpo com os níveis mais elevados de luz, aumentando a luz quociente
que vocês podem integrar durante este momento. Lorde Maitreya lhes dá as boas-vindas ao
Templo Diamante e reconhece vossa escolha para receber vossa iniciação de luz.
Agora, é hora de chamar os seres de luz com quem você trabalha. Em vossa mente invoquem ao
Templo Diamante as presenças de todos vossos anjos de luz, de cura.
Chamem a presença de St Germain e as Cinco Chamas da Ascensão dele. (*)
* (As Cinco Chamas da Ascensão de St. Germain são: violeta, azul, dourada, prata e branca. Cada
uma delas com cinco variações de vibração).
Chamem por Lorde El Morya e o Raio Vermelho dele.
Chamem a presença de vosso Ser Crístico de Luz.
Invoquem a presença de vosso Eu Superior de luz.
Chamem todos os vossos Professores Mestres e vosso Guia Mestre.
Invoquem a presença do Imponente Elohim.
Invoquem a presença da Grande Fraternidade Branca.
Invoquem a presença de Lorde Buddha.
Invoquem a presença de vossa criança e adolescente interior.
Chamem pelos Emissários de Luz Pleiadianos que trabalham com vocês, para se reunirem com
vocês.
Invoquem a presença de vossos irmãos e irmãs da Liga de Luz Arc Angélica Siriana.

Invoquem a presença de vossos irmãos e irmãs da Liga de Luz Intergaláctica de Andrômeda .
Chamem pelo Senhor de Arcturus e a elevada tecnologia avançada dele.
Chamem por Lady Vênus…..
……e outros seres de luz que vocês possuem afinidade, aqueles que gostariam de ter presente
neste momento sagrado.
A presença de todos estes Seres tem o propósito de apoiar vossa jornada. Eles estão aí para lhes
inspirar e testemunharem os níveis de mudança que está se estabelecendo dentro de vossa
consciência. Todos lhes assistirão. Todos eles irão assisti-los. Conforme, vocês servem, eles lhes
apoiarão no serviço e muito freqüentemente lhes guiarão para ajuda-los a entenderem o que a
trilha de um iniciado requer e o que é necessário do iniciado na jornada.
Muitas vezes o iniciado é requerido para trabalhar consigo mesmo e assim que, se capacitar para
assistir os outros apropriadamente. Contudo, através do processo de servir ao self, também é
requerido para assistir os outros através do ato de partilhar o processo de cura que se está
assimilando e o do processo que se assimilou.
Amados, a vida é o grande condutor que ampara todos os iniciados e é vital para toda a
humanidade dar-se conta de que os portões para o céu estão fundados na Terra; não no céu. Tem
que se encontrar Deus na Terra para ser capaz de encontrar Deus no céu. O nível de consciência
que se incorpora até o ponto da morte é o nível de consciência que se experiência no após vida.
Não se experiência iluminação instantânea no momento da morte. Iluminação deve vir através da
jornada caminhada na Terra porque, é onde isto mais interessa.
A Terra é um pedaço do céu. Por eóns foi pensado que a Terra fosse algo fora de vocês, acima, no
céu e que o inferno fosse um lugar no âmago da Terra no qual, vocês queimariam por toda a
eternidade. O entendimento precisa nascer dentro do chacra coronário, cardíaco e básico da
humanidade para se perceber que o céu está dentro, bem como o inferno. E, que o estado mental,
os sistemas de crenças, são o que determinam se alguém é queimado dentro do fosso do inferno
ou se vive dentro do estado divino do céu.
Conforme, vocês evoluem e à medida que completam várias de vossas iniciações, mais vocês se
assenhoram de vosso corpo emocional e do vosso corpo mental, mais fácil lidam com os testes e
desafios que são apresentados a vocês. Uma das mais importantes iniciações que alguém necessita
atravessar é o domínio do corpo emocional; desapeguando-se emocionalmente. Isto não significa
que nunca se é enfático ou compassivo ou que não se considera os sentimentos dos outros, em um
estado emocional de desapego. Em um estado emocional desprendido não se colocam ao alcance
do glamour e ilusão do mundo da terceira dimensão. Não se é alcançado pelos medos alimentados
através do plano astral.
A assimilação por vocês mesmos é muito importante. É um trabalho sério por assim dizer. (A fita
acabou...) Fazer cera para fugirem de suas responsabilidades de explorarem a trajetória espiritual
também chegou ao fim.
Lorde Maitreya e Lorde Metatron estão aqui, hoje, para lhes mostrar como um grupo de
importância que são e isto será revelado a vocês continuamente a vocês através do futuro.
Agora então, dêem as boas-vindas a todos os Seres em vosso espaço, estando cientes de como é
importante entrar no céu a partir da Terra; mudar para um estado mental celestial pela assimilação

da experiência terrena se entende o processo de evolução do sistema de chacras. Em outras
palavras, ascendendo a espiral que estava originalmente descendente.
Agora, Lorde Maitreya lhes pede para olharem diretamente nos olhos dele e para se tornarem
cientes do poder da Luz dentro deles. Conforme, isto ocorre, Lorde Metatron, o Arcanjo de todos
Arcanjos e o Lorde da Luz se manifesta ao lado de Lorde Maitreya. Metatron está aí para apoiá-los
em uma grade de luz pela duração de vossa ativação com Lorde Maitreya, que manifesta uma
grade de som para apoiar vosso corpo através desta transição. Este som vibracional ativa vosso
invólucro diamante, um dos vossos corpos de cristal que compõem a total manifestação de vosso
corpo da quinta dimensão de luz cristalina.
Lorde Maitreya começa a emanar vários níveis de som a partir do chacra coronário dele o qual, é
automaticamente absorvido através de vosso chacra coronário e todos estes sons começam a
afrouxar sistemas de crenças e atitudes dentro de vocês que vinha lhes mantendo sob armadilha
na crença de que vosso propósito na vida é sofrer, lutar e experienciar dor interminável porque,
somente então, poderiam ser bem-vindos ao reino do céu.
Amados, agora, é importante que abram vossa energia para entenderem que com a atual iniciação
se estabelecendo com a filtragem do som em vosso corpo, que conforme, o som dissolve a
densidade então, torna-se mais fácil para vocês usarem a sabedoria original, pureza e inocência do
espírito da criança, o espírito da pureza, da inocência e sabedoria que lhes unem pelas cordas de
luz para o mundo espiritual. É preciso se tornar uma criança para entrar no reino do céu. Por
conseguinte, precisa-se tentar reaver a pureza, a inocência – em outras palavras, o senso interno –
com o intuito de abarcar a sabedoria e a luz que a criança tem quando ela entra no mundo da
terceira dimensão, totalmente consciente dos muitos níveis.
Vossa iniciação de hoje está ajudando a se lembrarem do propósito da vida; a lembrarem que vir
para a Terra teve o propósito de elevação da consciência da humanidade; para o propósito de
aprendizagem de como simplesmente é poderosa a vida; como o som é poderoso; que as vibrações
de luz e som destroem todas as palavras de densidade que abriga escuridão e dor.
Lorde Maitreya pede a cada um de vocês para lembrarem da jornada da vida como sendo uma
oportunidade para explorarem um novo mundo; a oportunidade para fugirem da limitação. Vocês
estão em uma zona de livre vontade, por conseguinte, liberem vossa vontade e a usem. Tenham a
intenção de que vocês mesmos sejam livres. A todo o momento vocês concordam; a todo o
momento vocês comprometem vossa verdade; a todo o momento vocês negam isto, estão
deixando escapar vossa habilidade de usarem vossa livre vontade.
Com a não utilização da livre vontade estão se adaptando a um sistema limitado porque, a vontade
está presa dentro de uma consciência limitada e de um sistema de crença e não tem a total
liberdade para se expressar. Abrindo vosso chacra coronário para estas vastas energias de som em
vocês, mexem com as memórias do que é que se parece ser totalmente liberado; para
experienciarem a total vontade de vosso coração, do vosso espírito e a livre vontade de Deus
Pai/Mãe trabalhando através de vocês. Vosso propósito nesta vida, amados, é para que
reconheçam que são canais; canais através dos quais, a energia flui; energia que traz mudança
para a humanidade. Vocês são condutores de luz e som.
Lorde Maitreya é o Logos Universal para vosso universo. Ele é o Lorde de todos os Lordes, o Rei
dos Reis. Ele é o maior Ser de Luz e Som, atualmente, trabalhando em vosso sistema solar e já é
tempo dos iniciados que caminharam uma certa quantidade de caminhos iniciáticos,
conscientemente despertarem para a próxima iniciação. Quanto mais conscientes fazem vossas
iniciações, mais rápido crescem; mais consciência vocês obtêm, mais próximos ficam de Deus
Pai/Mãe e mais cedo vosso professor em pessoa, que é um Mestre Ascenso em corpo físico, lhes

encontrará. Lembrem, quando o estudante estiver pronto, o mestre virá. A questão poderá ser se,
vocês reconhecerão vosso professor ou não.
Inspirem profundamente através de vosso chacra coronário e conforme exalam, imaginem as
freqüências do som se movendo além de vosso corpo físico para todos vossos corpos sutis,
direcionando mais e mais poder ao vosso ser. O poder deste som expande vosso chacra coronário e
direciona este passado de densidade da terceira dimensão. Direciona isto através da quarta
dimensão e aproveita isto na quinta dimensão. Agora, Lorde Maitreya lhes explica que a energia
diamante do chacra coronário da quinta dimensão, está preste a se manifestar em verdade porque,
o som enquanto vibração destrói a ilusão. A verdade que está deixada para trás. Este som dá
nascimento a luz e esta luz se expande através de todas as diferentes faces da verdade. A luz se
torna um prisma de diferentes cores e a energia emanada em todas as direções. É para isto que
estão sendo preparados. Hoje, vossa preparação alcançou um novo nível e estão prontos para se
mudarem para uma nova direção.
Aqueles de vocês no mundo corporativo ou no mundo dos negócios, vossa luz é vital. A forma que
o prisma brilha através de vosso chacra coronário e através do vosso terceiro olho, lançará luz em
todos que estão sendo retidos na escuridão. E, este é o propósito de vocês estarem lá neste
momento. Aqueles de vocês no campo da cura, vocês também estão lá para o propósito de
trazerem estas novas freqüências de luz e som a este mundo. Há uma imensa quantidade de
densidade e de escuridão dentro dos campos da cura porque, muitos curandeiros ainda não
dominaram os corpos emocional e mental deles. Eles não dominaram o ego inferior. Por
conseguinte o ego inferior continua em competição com os outros. A guerra prossegue
violentamente entre os curandeiros, médiuns e paranormais, exatamente como a guerra prossegue
violentamente entre companhias corporativas e nações; está tudo aí. Dominar as emoções,
dominar a mente coloca em cheque o ego inferior. O eu superior assume a direção. Isto é quando
o verdadeiro trabalho espiritual é feito; é quando alguém é um verdadeiro profissional espiritual.
Dominem a habilidade de vossa trajetória.
O Espírito está em toda parte. É necessário ser um profissional em um mundo corporativo. Ser um
profissional espiritual no campo da cura e é necessário em qualquer outro campo da vida, incluindo
a paternidade e a maternidade, nos relacionamentos, na atitude e relacionamento com a Mãe
Terra, com o reino animal, com os reinos das plantas, os vegetais, as ervas, o mineral; todos em
um. E onde um está esquecido, o uno está incompleto.
Lorde Maitreya solicita que inspirem estes mundos em vossa consciência. Inspirem em vosso
subconsciente; direcionem este som em vosso inconsciente. Conforme, este som se expande
através de todos estes níveis, vosso invólucro diamante se funde com todos vossos corpos sutis e
ao fazer isto direciona a consciência de todos vossos aspectos multidimensionais, incluindo vossos
seres da realidade paralela, ao Templo Diamante e assim que, vocês se manifestam totalmente
presentes na presença de Lorde Maitreya.
Agora, se permanecem com vosso desejo e vontade, conscientes, de continuarem na trilha da
quinta dimensão, como um iniciado e com um trabalhador da luz então, por favor repitam esta
afirmação em voz alta:
§ § “Eu, (...diga vosso nome...), peço a Grande Fraternidade Branca para me assistir na integração
com Lorde Maitreya, dos níveis de som que se movem, totalmente e completamente, em meus
corpos físico, emocional e mental, para a quinta dimensão. Eu peço que o amado, Lorde Maitreya,
me sustente dentro da grade de puro som dele enquanto eu me libero do ego inferior e escolho
embarcar na jornada de dominar os meus seres emocional e mental.”
Façam uma inspiração profunda, inspirando isto em vosso corpo. Toda energia está posicionada

para honrar o que pediram. Façam outra inspiração profunda e conforme, inspiram, imaginem
vosso invólucro diamante se tornando mais e mais uma parte de vocês. Agora, deixe-nos continuar:
§ § “Eu peço ao Senhor de Arcturus e a elevada tecnologia avançada dele para me apoiar na
manifestação do equilíbrio, durante o alinhamento com os mais elevados níveis de luz, com e para
meus seres paralelos e meus aspectos multidimensionais. Eu peço que toda escuridão e dor que
me prende dentro da consciência de terceira e quarta dimensão, seja elevada a quinta dimensão
onde eu possa reconhecer a luz dentro dos propósitos dela para me servir.”
Façam uma inspiração profunda, inspirando isto para vosso corpo e conforme, exalam, se
entreguem ao que Lorde Maitreya lhes trouxe hoje.
Em vossa próxima inspiração reconheçam que o Senhor de Arcturus está aí para assistí-los e apoiálos e utilizará a tecnologia avançada dele para lhes assistir na obtenção da clareza que vocês
necessitam para entenderem como vossos desafios nesta vida tem de fato sido vossas iniciações
aos mundos mais elevados e os dons que eles lhes trouxeram. Permita-nos continuar:
§ § “Eu conscientemente reconheço que ao aceitar este som em meu corpo, mente e espírito, eu
me movimento além da densidade da consciência do mundo da terceira dimensão e eu sou bemvindo em um mundo todo novo, consciente e de consciência expandida. Eu me comprometo com a
trajetória da exploração disto e eu me comprometo a partilhar com meus irmãos e irmãs,
companheiros, as informações avançadas e de consciência que eu vou abraçar”.
Inspirem isto profundamente, filtrando isto em todos os níveis de vossas mentes.
§ § “Agora, eu peço a Lorde Maitreya para liberar todos os programas subconsciente de meu
subconsciente que me mantêm retido/a em uma experiência de pensamento limitante e uma
experiência limitada de expressão de minha vontade. Eu peço que meu subconsciente seja aberto
aos mundos mais elevados de luz e som e que minha consciência consciente seja aberta aos
mundos mais elevados de luz e som. E assim é e assim será feito.”
Inspirem isto profundamente em vosso corpo.
Agora, Lorde Maitreya pede a cada um de vocês para começarem a entoar o mantra Oum.
Comecem todos ao mesmo tempo.
“Oum…………………Oum………………
Oum………………..Oum………………
Oum……………… .”
Agora, façam uma inspiração profunda através de vosso nariz, exalando através de vossa boca,
permitindo que toda a energia que foi liberada de vosso subconsciente, tudo que foi liberado de
vossa estrutura celular seja dissolvido no nada.
Permitam que vosso corpo absorva, como uma esponja absorve água, todo o novo som de Deus
Pai/Mãe; o som dos planos mais elevados; do amor, da sabedoria, da luz e da verdade, que vocês
se esqueceram. A absorção deste som dá nascimento a um poder dimensional adicional. Isto está
aí com o propósito de lhes mostrar como o poder é necessário, com o intuito de lhes impulsionar
adiante.
Isto também tem o propósito lhes mostrar que o poder serve a humanidade porque, é através do

poder que o novo som e a nova luz pode vir à existência.
Agora, todos os Seres de Luz atualmente presentes com vocês dentro do Templo Diamante
começam a entoar o som Oum. A vibração desta entoação coletiva rearranja todos os elétrons, os
prótons e os nêutrons que originalmente deu nascimento à vida. Este rearranjo manifesta um
alinhamento de poder divino, uma divina manifestação de som e luz. A manifestação se torna uma
emanação deste poder divino – luz e som.
Agora, Lorde Maitreya dá um passo adiante e posiciona o chacra da palma da mão esquerda dele
acima do vosso chacra coronário e posiciona o chacra da palma da mão direita dele na área de
vosso chacra básico. O imaginem fazendo uma inspiração que preenche os pulmões dele com o
maior som de pureza que vocês jamais puderam imaginar e conforme, ele exala, ele o faz exalando
este som por entre vossos chacras básico e coronário, manifestando uma grande rajada de vento
através de vosso corpo a qual, literalmente sopra toda a poeira e teias de aranha; todas as áreas
de vosso corpo que não tem sido utilizada ou tem sido esquecida.
Imaginem a entoação do mantra Oum se elevando em vibração, o retumbar do trovão se manifesta
dentro do vosso chacra coronário, alterando a energia dentro da estrutura celular de vosso cérebro,
trazendo luz e som a estas estruturas e assim que, que podem lembrar do poder do Tudo o Que É
e quem são vocês. Estes ruídos do trovão se movem através de vosso corpo conforme, o poder do
som continua a ser filtrado entre os vossos chacras coronário e básico, por Lorde Maitreya,
trazendo tudo ao perfeito alinhamento, desalojando tudo o que não é mais necessário. Inspirem
profundamente em vossos pulmões, direcionando este som mais profundamente e conforme
exalam, isto se acomoda pacificamente dentro de vossa glândula pituitária e do vosso chacra
coronário.
Agora, Lorde Maitreya retira a mão direita dele da área de vosso chacra básico e a posiciona acima
da mão esquerda dele a qual, ele mantém acima de vosso chacra coronário. O mantra Oum se
eleva em vibração e o poder dele é tão intenso que se manifesta na forma de um símbolo de luz o
qual, Lorde Maitreya posiciona dentro do vosso chacra coronário. Este é vosso selo de luz da quinta
dimensão do vosso chacra coronário. Façam outra inspiração conforme o selo é absorvido em vosso
chacra coronário, garantindo que a abertura e a clareza do fluxo do som e da luz dentro do vosso
chacra coronário seja mantida.
Agora, amados, imaginem-se expandindo vossa energia além do Templo Diamante. Façam uma
inspiração profunda e conforme expiram, expandam vossa energia além de Shamballa, expandam
vossa energia além de todos os parâmetros que possam imaginar. Conforme, nós fazemos isto, 77
níveis de som começam a se espiralar em um movimento para baixo, para vosso plano terrestre,
especificamente sobre a área de Johannesburgo e seus arredores. Visualizem esta poderosa espiral
de som, limpando a densidade do seu despertar. Isto direciona o vento com ela, o vento trazendo
alteração, soprando através do corpo da Mãe Terra como Lorde Maitreya soprou no vosso.
Visualizem a espiral do som, conectando com a terra da área de Johannesburgo e todas as áreas
ao redor dela e conforme se conecta e é absorvida na terra; este som dissolve toda a escuridão, a
limitação, o medo, a dor, o sofrimento que a Mãe Terra tem retido no chacra básico dela.
Imaginem este som dando nascimento a uma luz poderosa e conforme, inspiram esta luz,
contraem uma minúscula, minúscula luz e conforme exalam, imaginem esta luz explodindo como
uma bomba nuclear no chacra básico dela. Imaginem esta explosão destruindo os modelos que
retêm a matrix de consciência de ganância, de vítima e de amor condicional sobre esta área que
estamos falando, nos últimos 44 mil anos.
Aqueles de vocês aqui, hoje, e aqueles que irão ler estas palavras no futuro estão dando suporte
ao sistema de chacras da Mãe Terra e aos corpos sutis dela na absorção dos novos níveis de som.

Aqueles que virão a ler estas palavras no futuro, farão uma conexão com o ocorrido hoje e irão
apoiar a manutenção desta nova grade de som para o chacra básico da Mãe Terra nesta área em
particular e nesta grade de energia em particular do corpo físico dela. Os corpos sutis dela também
têm chacras básicos. Estes estão situados em diferentes partes do mundo as quais, também irão
experienciar estas alterações e mudanças e assim que, vocês acolhem este som em vosso chacra
coronário, acolhem este som em vosso chacra básico.
Vocês estão geograficamente localizados no chacra básico com o propósito de serem capazes de
servirem através do chacra coronário a partir de níveis mais elevados de luz, em oposição aos
níveis mais básicos do ego. Agora, estão prontos para servir em vossa capacidade como um líder
de luz através das vibrações de som, para dissolverem tudo o que se manifestou de limitação.
Os desafios que chegam na forma de lições e testes pelos Mestres são na verdade o que lhes
mantêm motivados a continuarem vossa busca, continuarem crescendo. O momento em que se
tornam complacentes na jornada é quando se estagnam. Justamente quando pensam que
assimilaram tudo, vosso Mestre lhes mostrará o quanto assimilaram lhes apresentando um teste.
Vejam isto como uma oportunidade para mostrar ao vosso Mestre o quanto você o ama, a ele ou a
ela, respondendo a isto. É uma honra e um privilégio ser testado por vosso Mestre. Não é uma
punição. Vosso Mestre não irá lhes testar se, ele ou ela não pensarem que são capazes de
trabalharem com isto.
Amados, vocês entraram no mundo das iniciações; entraram nos mundos mais elevados de
iniciações. Os doze raios de luz terrestre que atualmente governam vosso planeta estão se
movendo através de vosso corpo a uma velocidade acelerada. Seis raios cósmicos de energia
avançada virão a se fundir com vosso campo energético. Sugerimos que trabalhem com os dezoito
raios, entendendo como cada raio lhes influenciam e como lhes apóiam e assim que, podem
entender os mundo além dos mundos da terceira e da quarta dimensão e como podem crescer
mais neles.
Se mover para uma realidade diferente se requer o esforço do aprendizado a respeito disto. Não
serão capazes de funcionarem apropriadamente dentro dos mundos mais elevados se permanecem
limitados na consciência de terceira e quarta dimensão, dentro dos sistemas de crença e condições
com que foram programados. Peçam para que lhes mostrem o que fazer. Peçam para que vossos
mestres guias e professores lhes mostrem no que precisam investir e sigam vosso coração.
A entoação começa a diminuir em vibração. Torna-se mais suave e esta suavidade traz uma
sensação de paz por todos vossos corpos sutis. Lorde Maitreya remove as mãos dele do vosso
chacra coronário. Agora ele lhes entrega uma vara feita de ouro, prata, platina e titânio. Em cada
final desta vara há dois diamantes. Ao longo da haste da vara tem mais sete diamantes, de cores
diferentes. Esta é vossa haste de som através da qual, podem transmitir luz ao mundo, aos outros
reinos do vosso mundo, dos vossos seres multidimensionais e dos seres paralelos.
Recriem esta vara se puderem. Não é necessário que usem os mesmos materiais. Como substitutos
podem usar cristal de quartzo e cobre ou cristal de quartzo e madeira. Usem madeira do pinheiro.
Utilizem diferentes cristais da família do cristal de quartzo, especificamente, para as sete pedras da
haste e usem isto como vosso bastão de luz. Usem o som, amados, mantras e vossa voz, falando a
verdade, para manifestarem a luz da verdade em vosso mundo.
Todas as vibrações de som que estão sendo criadas pela entoação estão sendo absorvidas em
vosso campo energético e expandindo vosso campo energético em 144,4 pés ao redor do vosso
corpo físico. Vosso campo energético é uma vibração de som e permanecerá assim nos próximos
14 dias. É importante que durante este tempo não se exponham a muita densidade. Portanto,
mantenham vossa mente positiva; mantenham pensamentos puros. Comuniquem com o espírito

tanto quanto possam. Usem a arte da criatividade para manterem vossa energia fluindo. Usem a
música para estimular vossa energia, para manterem as freqüências de som ativas dentro do vosso
campo energético.
(144,4 pés = aproximadamente 44 metros)
Lorde Maitreya dá um passo a frente e lhes entrega a vara. Ele posiciona sobre vosso chacra
coronário um diamante cintilante o qual, é absorvido em vossa glândula pituitária e servirá como
um farol de luz e som conforme, ele se une com vossa glândula pineal através da próxima
iniciação. Lorde Maitreya lhes agradece por vossa escolha consciente de adentrarem nas câmaras
do som de Shamballa, dentro do Templo Diamante, por receberem vossa iniciação do som; por
darem as boas-vindas aos verdadeiros sons da alma os quais, trarão a total manifestação dos
diferentes níveis de propósito dentro de vossa vida.
Lembrem-se de que quando completam uma iniciação, vosso propósito de vida muda. Conforme,
dominam cada aspecto de vocês mesmos vossa verdade muda; por conseguinte, automaticamente
vosso propósito de vida muda, novamente. O propósito da vida é encontrar Deus em tudo e assim
que, quando se movem para outros mundos, sabem exatamente aonde irem.
Alguns de vocês, às vezes, podem ser usados para servirem como mensageiros e canais de luz e
som, para entregarem mensagens àqueles que estão prestes a fazer a transição deles, para
lembrá-los que se eles encontraram Deus na vida terrena deles, não há razão para temerem o após
vida porque, eles encontrarão Deus Pai/Mãe lá também. Alguns de vocês podem se encontrar em
posição de terem que assistir pessoas que sentem que Deus as abandonou. Eles não podem ouvir a
voz de Deus no coração deles. ,embrem-nos de se abrirem para o mundo em que estão, com o
intuito de receberem as bênçãos, os presentes dos mundos deles e os portões do céu se abrirão.
Amados, agora é o momento de transferirem vossa energia do Templo Diamante para o Templo
Safira. O Arcanjo Metatron já fez o caminho dele para o Templo Safira aonde lhes aguardará.
Então, agora, agradeçam ao Lorde Maitreya pela jornada que acabaram de experienciar…..(a fita
acabou) ….. Agradeçam a todos estes Seres de Luz que estão com vocês e antes que deixem o
Templo Diamante, peçam para que eles os acompanhem ao Templo Safira. Agradeçam ao Templo
Diamante por lhes ter amparado na poderosa energia do som e saibam que podem retornar ao
Templo Diamante do Som e que dentro destas câmaras de som, podem usar os níveis mais
elevados da vibração delas para alterarem energia densa; seja ela uma doença, uma depressão ou
um medo.
Quando estiverem prontos, façam uma inspiração profunda. Conforme exalam, façam uma
reverência diante de Lorde Maitreya, virem-se e façam vosso caminho para fora do Templo
Diamante com todos os Seres de Luz lhes acompanhando. Atravessem o jardim do Templo Safira
que lhes aguarda. Não entrem até que tenham pedido permissão. Somente depois, poderão se
dirigir para o centro do templo onde Lorde Metatron lhes aguardam.
Lorde Metatron lhes dá as boas-vindas ao Templo de Safira. A consciência e o ser da Presença
Safira lhes acolhem no Templo. O Templo Diamante lhes alimentou com luz que manifestou som. O
Templo Diamante prendeu as freqüências de som através da luz. O Templo Safira prende as
freqüências de luz através do som. Estas freqüências se filtram em vosso corpo, expandindo vosso
capo energético, agora, em 155.4 pés além de vosso corpo físico.
(155,4 pés = aproximadamente 47,4 metros)
A luz emanada pelo Templo Safira ativa o Terceiro Olho do vosso ser. A glândula pineal tem dentro
dela o que se parece a um olho; um olho físico. Este olho contudo, somente pode olhar para cima;

não pode olhar para baixo. Ele tem os mesmos cones dentro dele que vossos olhos físicos humanos, têm dentro deles. Isto permite que as lentes regulem a luz, outra razão do Olho Interno
estar conectado a glândula pineal. A glândula pineal regula o quanto de luz chega ao vosso corpo.
Quanto mais conscientemente vocês trabalham para trazerem luz a vossa vida, liberando e
deixando ir a escuridão e aqueles aspectos sombra de vocês mesmos, mais iluminados se tornam.
Deus Pai/Mãe se assenta dentro do vosso Olho Interno. Quando alguém é ensinado a ver através
dos olhos de Deus, está sendo solicitado a utilizar o Olho Interno.
Freqüentemente é dito que o Mestre está mais próximo do self do que está do próprio coração de
alguém e isto é devido a vosso espírito, vossa alma, estar conectada a vocês através do vosso
terceiro olho; é onde o Espírito se conecta a vocês. Por conseguinte, está mais próximo de vocês
do que vosso coração físico porque, vossa alma e espírito residem dentro do terceiro olho.
Uma das mudanças mais excitantes atualmente acontecendo no vosso planeta é a alteração para a
consciência da quinta dimensão. Isto está elevando a energia da humanidade para um novo nível
de interação com Deus Pai/Mãe; um novo nível de interação com o self. Esta é outra razão do
porquê os Mestres da Luz não lhes darem informações que lhes privam de uma experiência de
vida. Estamos cientes de que isto já foi discutido entre alguns de vocês se, estiveram presentes
com St. Germain. Quanto mais insistem em consultar uma fonte externa a vocês mesmos a
respeito do que devem fazer, mais permanecerão na consciência de terceira e de quarta dimensão.
A todo o momento escolhem dar vosso poder a uma fonte externa, direcionam vossa energia para
fora da quinta dimensão e direcionam para a terceira e quarta dimensão. Isto significa um
investimento maior de energia para re-direcionarem a si mesmos para fora da densidade e de volta
a luz. Vossos corpos superiores estão sendo conectados a quinta dimensão o que significa que não
estarão completamente descendo mas, vossos corpos, emocional e mental estarão. E, isto é onde
se encontrarão experienciando frustração e privação novamente; os padrões de consciência de
pobreza, de vítima, de cobiça e de amor condicional. Todas as respostas estão dentro de vocês
porque, Deus está dentro de vocês.
Portanto se, vocês querem uma resposta a uma questão, perguntem a Deus Pai/Mãe; peçam aos
Seres da Luz para ajudá-los a encontrar esta resposta, para lhes mostrar a trilha da clareza. Então,
usem vosso olho interno, vossa intuição interna para reconhecer o que está sendo mostrado. Não
há mal em partilharem o que sentem com os outros, pedindo por suporte, pedindo por orientação
de alguém que lhes ama ou de um professor confiável. Contudo, é importante que estejam claros
em si mesmos de que vocês atravessaram o processo de busca em si mesmos antes de terem ido
para fora de vocês mesmos. Muitas vezes a resposta à questão pode de fato se manifestar através
de uma fonte externa; a fonte externa trazendo a informação a qual, lhes dá a conscientização da
resposta para a questão.
Absolutamente não há mal em fazerem confidências a alguém. De fato é importante que criem
comunidade, ou um grupo de sistemas de apoio como, amigos, família, curandeiros, professores,
terapeutas o que quer que seja que apóiem vossa jornada de se apoderarem; quem reconheça
vossa jornada e vossa busca – e quem não lhes prive de experiências – exatamente como os
professores dos mundos mais elevados o fazem. Ir a cartomantes, paranormais, médiuns e canais
para perguntarem o que devem fazer, porque devem fazer, como e quando devem fazer, entrega
vosso poder a este médium, a este canal, a este paranormal ou clarividente. Pedir por apoio, por
um entendimento mais profundo em relação a uma situação e aí então, poder tomar uma decisão
fundamentada, é muito diferente. Assim que, usem o discernimento quando sentirem que precisam
buscar tal orientação e conselho.
Fazendo perguntas como: Devo me casar com este homem ou mulher? ou se, este é o homem ou
a esta mulher é o/a certo/a para mim ou se deveria mudar de emprego exatamente agora, ou

poderia isto ou não poderia ... entrega vosso poder. Usem vossa bússola interna para
determinarem a direção que devem caminhar. Fazendo isto direcionam a fibra da crença espiritual
mais profunda de vosso sistema. Quando entregam vosso poder a outra fonte para tomarem
decisão por vocês, se separam do Espírito. É por isto que quando vocês agem baseados no que um
paranormal ou vidente ou canal ou qualquer um deste meio tenha dito e o que foi dito não se
manifesta conforme eles disseram que deveria, entregam vosso poder novamente a eles porque,
ficam com raiva ou desapontados por aquilo que não se manifestou para vocês. Entregam vosso
poder porque, os culpam por vossa vida não dar certo.
Vocês e somente vocês são responsáveis pelo que experiênciam em vossa vida; como permitem
que vossos sistemas de crença lhes apóiem ou lhes paralisem. Como permitem que vossas atitudes
lhes inspirem ou lhes paralisam é vossa responsabilidade. Portanto, usando a luz interna e o olho
interno para buscarem a verdade, entendem o que lhes limita e paralisa e o que lhes apóia e lhes
inspira. E, milagres acontecem porque, depois se sentem seguros (o suficiente) para se entregarem
e confiarem a segunda iniciação, libertando os corpos, emocional e mental; .entregando-se
completamente ao Mestre, a Deus Pai/Mãe. Confiando implicitamente nesta Força que lhes guia
porque, é a fonte de toda verdade, a fonte do poder e a fonte da sabedoria. Sem dominarem isto
não podem completar vossa iniciação do mundo terreno. Retornarão novamente e novamente e
novamente para completarem isto. Muitas, das vidas passadas dos últimos dois mil anos e meio
teve o propósito de tentar completar uma iniciação. É por isto que este momento é tão glorioso
porque, muitas das iniciações estão sendo completadas de uma vez, enquanto que no passado, por
vezes, nem mesmo uma iniciação foi aprovada em uma vida.
Isto lhes mostra o quão longe chegaram e como são capazes e é com vocês o quanto escolherão
ver de dentro de si mesmos, refletido em vosso mundo externo. Aprendendo a partir disto, ao
contrário de darem vosso poder a alguém ou a algo, para lhes dizer o que fazer ou para provarem
o quanto vocês são bons.
A razão de nós termos falado a este respeito é porque o terceiro olho impacta em vosso chacra
sacro, o chacra da criatividade. É através deste chacra que vocês experiênciam como vocês
respondem emocionalmente ao dinheiro, poder, vossa sexualidade; como usam vossa energia para
manipular ou como os outros usam esta energia para lhes manipular; em outras palavras, dando o
poder. Ninguém pode tomar vosso poder a menos que dêem permissão a eles.
Talvez, agora, muitos de vocês entendam porquê, nos últimos dois anos, nós temos trabalhado tão
intensivamente com a humanidade para libertar a consciência de pobreza deles, a consciência de
vítima, de cobiça e amor condicional. Isto tem sido uma iniciação. É a isto que toda esta particular
iniciação da quinta dimensão se refere, esta é para vosso terceiro olho. É a respeito de se ver o
valor de permanecerem apoderados por si próprios. Sendo apoderados por si próprios é ser
apoderado com a força de Deus Pai/Mãe. É estar em contato com a Fonte constantemente.
Agora, Lorde Metatron lhes solicita que inspirem profundamente através do vosso terceiro olho,
para moverem esta energia para vosso chacra sacro e conforme expiram, simplesmente, permitam
que toda tensão seja despejada para fora de vosso chacra sacro. Uma vez mais, façam uma
inspiração através do vosso terceiro olho e conforme exalam, permitam que todos os medos que
possuírem de utilizarem vosso poder seja despejado de vosso chacra sacro.
O Templo Safira absorve esta energia e transforma isto em luz pura. Continuem a inspirar desta
maneira, inspirando luz em vosso terceiro olho e liberando o que quer que seja escuridão dentro do
vosso chacra sacro. O que é despejado no Templo Safira, é transmutado em luz e esta luz lhes
alimenta de volta.
Agora, Lorde Metatron lhes pede para abrirem vosso terceiro olho. Imaginem isto como um olho

físico se abrindo, levantando a pálpebra para olhar diretamente nos três olhos de Metatron. Os
considerem como sendo dois olhos físicos, incluindo o terceiro olho.
Olhando para os Três Olhos de Luz forma-se o triangulo de Poder, Luz e Sabedoria. Isto manifesta
outro triangulo na direção oposta, o do amor, do conhecimento e o da verdade. Isto cria a estrela
de David. Usando um raio de luz a partir do terceiro olho dele, Lorde Metatron, agora, projeta esta
Estrela de David para vosso terceiro olho. Abram vosso terceiro olho para absorver este modelo de
luz. Conforme inspiram, direcionem a Estrela de David por todo o caminho de vossa glândula
pineal. Agora, imaginem que com esta Estrela de David no centro de vossa glândula pineal, que
uma explosão de luz se manifesta, preenchendo vossa glândula pineal com a luz de Deus Pai/Mãe.
Este olho interno, o olho descrito, dentro de vossa glândula pineal, começa a se abrir então, vossa
glândula pineal começa a se transformar de uma ervilha enrugada para uma reconchuda, de
formato redondo, perfeito, como sempre se entendeu que a glândula pineal fosse, exatamente
como sempre era, quando entraram no mundo, com um ser novo, na forma humana.
Imaginem esta luz saindo de vossa glândula pineal, se filtrando nas células de vosso cérebro.
Conforme esta luz se filtra em vosso cérebro, se manifesta faíscas de luz as quais, ativam as células
dormentes e conforme, o tempo passa aprenderão a usar estas células. Aprenderão a usar estas
células, quanto mais aprenderem a usar vossa luz interna, vossa percepção, para encontrarem a
verdade, as respostas de vossa jornada, através do trabalho com a Fonte de toda a vida, de dentro
para fora.
A todo o momento, assumem responsabilidades por vossa jornada de aprendizado, a todo o
momento assumem responsabilidade por dominarem um aspecto de si mesmos. Completando com
sucesso uma iniciação, mais de vosso cérebro de torna vivo. A Mente de Deus a qual, usa o cérebro
tem mais espaço para se expressar. Vossa mente é separada de vosso cérebro; a mente usa o
cérebro como uma ferramenta de comunicação, de transmissão de informação, visualmente e
audivelmente. Com o intuito de desenvolver vossas habilidades de clarividência, sensitivas e
clariaudiência, precisam ser preenchidos com luz; vossa glândula pituitária precisa ser alimentada
pela luz. Se imaginem em um quarto escuro, procurando por uma caneta. Nunca a encontrarão no
entanto, acendendo a luz, se tornará uma tarefa muito mais fácil. É a mesma coisa quando se
chega a dominar estas habilidades.
Devido ao vosso chacra do terceiro olho estar sendo elevado a vibração da Quinta Dimensão,
também lhes é requerido que usem os níveis mais elevados de luz, muito mais importante agora
que previamente. Para se moverem além do plano astral e para garantirem que estabeleçam esta
intenção, peçam a vossa consciência que recebam orientação dos planos mais elevados de Luz,
Sabedoria, Amor e Verdade, Conhecimento e Poder e assim que, podem confiar que a fonte da qual
estão recebendo é a da vibração mais elevada da que previamente estiveram expostos – talvez
através de pessoas como cartomantes. É todo um novo mundo de recebimento de informações e
se tornam os recebedores e os transmissores.
Agora, conforme, estas informações se desenrolam em vossa consciência, vosso invólucro de Safira
começa a vibrar. Este é outro de vossos corpos na forma de cristal; vosso corpo de luz da quinta
dimensão. Visualizem mais e mais luz se filtrando em vossa glândula pituitária e conforme, isto
ocorre, vosso invólucro de Safira se torna mais forte, mais brilhante e mais poderoso que antes.
Façam uma inspiração profunda conforme, direcionam esta luz e à medida que exalam, imaginem
vosso invólucro de Safira se aproximando mais, filtrando através de todos vosso corpos sutis, como
um corante colocado em água limpa. Façam outra inspiração profunda e conforme exalam, esta luz
Safira se funde mais e mais com o Som Diamante de Luz de vosso invólucro Diamante. Não
apressem isto. Permitam que seja um processo gentil.

Agora, amados, é o momento de Lorde Metatron lhes elevar a grade de trabalho da quinta
dimensão. Façam uma inspiração profunda e conforme expiram, repitam comigo:
§ § · “Eu, (diga vosso nome) conscientemente solicito que Lorde Metatron, eleve as vibrações de
energia de meu terceiro olho, a quinta dimensão, ultrapassando o plano astral. Eu peço ao Lorde
Metatron, para cortar as cordas da ilusão, para dissolver os véus da ilusão que estão me impedindo
de ver as verdades mais elevadas dos mundos mais elevados. Eu peço que meus corpos emocional
e mental e que a fisiologia do meu corpo físico e a superconsciência do meu corpo espiritual,
andem em conjunto e sejam elevados para trabalharem completamente a partir dos níveis mais
elevados de luz.”
Façam uma inspiração profunda conforme, vocês direcionam esta intenção do vosso corpo e à
medida que exalam estendam esta intenção ao Templo Safira onde Lorde Metatron aceita esta
intenção. Ele dá um passo adiante, posicionando o dedo médio da mão direita dele, diretamente
sobre vosso terceiro olho. As pulsações de Luz são filtradas através do corpo de luz dele para vosso
corpo físico. Estas emanações de luz dissolvem estes véus e desatam as amarras da ilusão.
Agora, peguem o dedo médio de vossa mão esquerda e o posicionem diretamente sobre vosso
chacra do terceiro olho. Assim, Lorde Metatron é capaz de conectar vosso corpo físico e a fisiologia
dele com todos os níveis de luz que vocês estão integrando através de vossos corpos emocional e
mental e através do superconsciente de vosso corpo espiritual. O dedo médio é vosso dedo da
intuição; é o dedo que lhes conecta ao terceiro olho. Agora, imaginem um poderoso raio laser
vermelho sendo projetado através do dedo médio de vossa mão esquerda através do centro exato
de vossa pineal, dissolvendo quaisquer bloqueios dentro dela em virtude de vosso condicionamento
e programação da terceira e quarta dimensão que lhes impedem a total integração da vossa
consciência de quinta dimensão.
Em vossa imaginação, fechem vossos olhos físicos se, os abriram. Continuam com o dedo médio de
Lorde Metraton em vosso terceiro olho. Ele lhes afirma que vocês são seres de luz e que ser
preenchido com luz serve não apenas a humanidade mas, também a vocês, em uma capacidade
que no momento atual não possuem noção porque, ainda não experienciaram estes níveis de luz
nesta encarnação. É vital que não limitem vossa experiência, ponderando com o passado ou
limitando vossa experiência futura, imaginando coisas que podem dar errado ou dizendo a vocês
mesmos que esta coisa nem sempre funciona. Quanto mais luz vocês trouxerem ao vosso corpo,
mais trabalham com vossa verdade e mais fibras de convicção são ancoradas dentro de vocês, e
mais milagres testemunharão. Esta sempre foi à chave.
Lorde Metatron pede que retenham isto em vossa mente. Lembrem que a chave para
experienciarem os milagres do Espírito é expandindo vossa consciência e trazendo mais luz, ao se
renderem e confiarem e ao estabelecerem a intenção de moverem vossa consciência para além da
consciência coletiva, além do que o mundo tem aceitado como uma norma. Estabeleçam vossa
intenção de se moverem além disto. Estabeleçam vossa intenção de elevaram vosso intelecto
espiritual e vosso conhecimento espiritual para níveis mais elevados. Peçam para que recebam os
ensinamentos da tecnologia espiritual. E se, isto for vosso desejo e vossa vontade, digam a Lorde
Metatron, agora, que isto é o que vocês desejam fazer.
Lorde Metatron e Lorde Maitreya lhes acompanharão aos planos internos, as escolas de
aprendizado mais elevados deles, onde cada um de vocês, passará por programas específicos para
aprenderem a usar o poder de som e o poder da luz em vosso mundo físico e de como atravessar
vossas iniciações a um ritmo acelerado e assim que poderão ter mais iniciações e atingir o nível de
ascensão que somente os Mestres Ascensos já atingiram. Esta é a benção que o Espírito está
dando a humanidade. Vocês possuem o potencial para ascenderem como um Mestre Ascenso nesta
vida. Contudo, precisam se comprometer com isto. Conforme dissemos, vossos professores

aparecerão. Vosso Mestre de Luz virá a vocês em pessoa e lhes levará a uma iniciação final a qual,
lhes iniciarão a se tornarem iniciadores de novas iniciações.
Façam uma inspiração profunda através de vosso terceiro olho e conforme exalam, empurrem
vossa energia pela coluna direcionando para fora de vosso chacra básico e para o âmago da Mãe
Terra, aterrando esta informação no corpo de vossa pessoa tanto quanto isto está retido dentro de
vosso corpo espiritual. Esta luz manterá vosso corpo emocional e vosso corpo mental leves e assim
que poderão absorver os ensinamentos de luz. Vocês são chamados de trabalhadores da Luz por
um propósito; guerreiros da Luz, tecelões da Luz, caminheiros da Luz, líderes da luz; porque, isto é
o que incorporam. Agora, podem incorporar mais disto.
Agora, repitam comigo:
§ § · “Eu conscientemente peço a Lorde Metatron para me assistir na expansão de minha
consciência e assim que eu possa absorver mais luz e ser um poderoso emissor da luz.”
Façam uma inspiração profunda conforme direcionam luz a vosso corpo e à medida que exalam,
imaginem esta luz emanando de vosso corpo. Cada um dos Seres de Luz presente com você no
Tempo Safira, acende um raio de luz a partir do terceiro olho deles. Eles acendem um raio de luz a
partir do chacra sacro deles e projetam esta luz para vosso chacra sacro e para vosso terceiro olho.
Façam uma inspiração profunda conforme dão as boas-vindas a esta luz em todos vossos corpos,
incluindo vosso corpo físico. Conforme exalam, se rendam à luz de integração.
Agora, repitam comigo:
§ § · “Eu peço a Lorde Metatron para me assistir e me guiar totalmente, para me ensinar e me
treinar através do processo de me levar através das iniciações de luz, para ser capaz de utilizar
meus poderes de clarividência, sensitivos e clariaudiência através da quinta dimensão e através das
dimensões mais elevadas de luz.”
Façam uma inspiração profunda, direcionando esta intenção ao vosso corpo conforme, Lorde
Maitreya lhes amparam e conforme, Lorde Metatron lhes amparam e vossos anjos de cura lhes
amparam. Enquanto isto ocorre, vosso invólucro de Safira é fundido completamente com vosso
corpo e vossa energia é completamente elevada a quinta dimensão.
Agora, repitam:
§ § · “Eu reconheço que continua a ser requerido de mim, viver no mundo da terceira dimensão.
Contudo, eu aceito e entendo que minha consciência é do mundo da quinta dimensão e como um
líder da luz, eu liderarei aqueles de consciência da terceira dimensão que estão desejosos a virem
para a consciência de quinta dimensão. Através deste processo, eu honro e me comprometo com a
trajetória de manter minha consciência através da quinta dimensão e acima. Assim é e assim será.”
Direcionem vossas mãos, juntas, sobre o chacra cardíaco, fazendo uma inspiração profunda,
direcionando este compromisso ao vosso ser. Amados, agora o Arcanjo Metatron solicita que
assumam um compromisso com vossa criança interna e vosso ser adolescente. O compromisso é
uma forma de promessa de que vocês continuarão a caminhar na luz, a trabalhar com a luz e
trabalhar dentro da luz porque, verdadeiramente só há três trajetórias locais.Uma das trajetórias é
a da escuridão; magia negra. A segunda é a trajetória da magia branca. A terceira é a trajetória do
mestre.
A trilha da magia branca continua a trabalhar com aquelas almas dentro do plano da terceira e
quarta dimensão. A trajetória do mestre trabalha com a quinta dimensão e além. Os professores e

os líderes da luz que trabalham através da magia branca apóiam o processo de elementos e do
reino animal e dos reinos minerais, das plantas e do reino vegetal. Para unir a energia deles com
aqueles da terceira dimensão. A trajetória da escuridão, da magia negra é também a trajetória da
ignorância. Assim que, escolham vossa trajetória sabiamente. É por isto que nós dizemos,
prometam a si mesmos que sempre andarão na luz, a luz do conhecimento, a luz que apóia na
tomada de responsabilidade, a luz que ganha sabedoria, a luz que alimenta o poder, a luz ……(a
fita acabou)
Quando estiverem prontos, afirmem a Lorde Metatron, que estão desejos de fazerem este
compromisso com vossa criança interna e vosso ser adolescente. Façam isto, se dirigindo a vossa
criança interna e se dirigindo ao vosso ser adolescente, dizendo que fazem este compromisso e
adicionem palavras de luz que escolherem. Nós lhes daremos um momento para fazerem isto,
agora. Quando tiverem feito, peçam a Lorde Metatron para selar este compromisso com a Luz.
Agora, Lorde Metatron pega o dedo médio da mão esquerda dele e o mergulha em uma vasilha de
luz líquida e posiciona este líquido de luz sobre vosso terceiro olho como uma forma de cerimônia.
Esta cerimônia dissolve todas as barreiras de visão limitada que foram criadas através de sistemas
de crenças que adotaram em virtude de vosso condicionamento e de toda programação que
estiveram expostos em bases diurnas e noturnas.
Nos próximos dezessete meses, receberão instruções de Metatron e Lorde Maitreya dentro das
escolas de luz deles. Trabalharão através das câmaras deles, para trazerem oportunidades de
apresentarem luz aos outros. Alguns de vocês podem fazer isto na forma de ensinamento, alguns
podem fazer isto na forma de cura e alguns de vocês podem fazer isto se comunicando, como em
um conselho, falando motivacionalmente e inspirando palavras. Permitam que a luz mostre a vocês.
Conforme, completam vossas várias iniciações através dos anos e meses que chegarão, vossos
poderes clariaudientes, clarividentes e sensitivos aumentarão tanto quanto estão sendo trazidos a
luz. Vocês requisitaram que eles trabalhassem somente através de dimensões elevadas. Portanto,
se vocês descerem vossa energia, de volta as dimensões inferiores, não terão acesso a estes
poderes, exatamente como foi no passado. Estejam conscientes de vossa escolha, de vossas ações,
de vossos pensamentos, de vossas palavras e de vossos sentimentos. Isto lhes concede poder
acima de vosso corpo emocional; isto lhes concede poder acima das influências de vosso ego que
influência o papear mental. Vocês são os mestres de vossos corpos. Vossos corpos não dominam
vocês. O ego inferior esteve pilotando desta forma. Agora, estão assumindo os controles.
Ao escolherem participar dentro destas iniciações, fizeram a escolha de assumirem a vossa vida,
trabalharem em divino alinhamento com os poderes mais elevados porque, vocês também são uma
fonte deste poder.
Façam uma inspiração profunda. O líquido se filtra pelo caminho que leva ao centro de vossa
glândula pineal. Agora, Lorde Metatron lhes pergunta se há alguma coisa específica que vocês
necessitem dele, para que sejam assistidos em alguma área da vossa vida. Se assim for, discorram
isto com ele, agora. Estabeleçam vossas intenções com ele e entreguem o processo para ele. Esta
será vossa primeira lição, a de utilizarem vossos novos poderes da quinta dimensão. Agora, nós
daremos um momento para que façam isto. Por favor se lembrem de pedir que isto se manifeste
de acordo com a mais elevada vontade de vossa alma e do vosso plano divino.
Lorde Metatron manifesta um globo de luz branca o qual, podem colocar vossa intenção nele.
Conforme, estabelecem vossa intenção nesta luz, afirmem que liberam isto para o espírito com o
intuito de lhes assistir através das dinâmicas da energia da quinta dimensão, para manifestar o que
quer que seja que vocês pediram por assistência, em vosso mundo físico. Quando estiverem
prontos, liberem este globo de luz branca que retêm vossa intenção e conforme, o liberam,

afirmem que agora é o momento de confiar que o Espírito lhes trará clareza, a percepção, o apoio
e o que quer que seja mais que vocês tenham solicitado, nos próximos dias e assim que vocês
possam verdadeiramente entender como o poder da luz trabalha rapidamente.
Se, perceberem que estão duvidando ou se tornando amedrontados, interrompam-se
imediatamente; peguem este medo e peguem esta dúvida e os posicionem em um globo de luz e o
envie ao plano etéreo. Se lembrem da luz de Lorde Metatron, do poder e da luz de Deus Pai/Mãe e
inspirem isto em vosso corpo e digam a si mesmos: Eu entreguei isto nas mãos do Espírito e o
Espírito irá prover as respostas ou as soluções ou os meios para manifestar o que requeri em
perfeição e no tempo divino. Depois continuem o que estavam fazendo. Façam isto quantas vezes
se sentirem com medo. Isto condicionará vosso ego inferior a se entregar à luz. Isto absorverá
mais destas fibras de crença espiritual em vosso corpo, o que em si é outra poderosa iniciação e a
qual, também trabalharão com ela.
Agora, Lorde Metatron confirma que vossa energia está em sua totalidade e completude, elevada a
quinta dimensão, incluindo vossos aspectos paralelos e vossos aspectos multidimensionais. Todos
eles estão trabalhando coletivamente no aqui e agora para trabalharem com a quinta dimensão.
Amados, agora também é o momento para colocarem, novamente, o foco em vosso planeta e
conforme fazem isto, imaginem a presença de mais 144 grandes Emissários de Luz que se juntam
aos 144 Seres da Liga Arc Angélica de Luz. Eles trazem a próxima espiral de energia para vosso
planeta, trazendo especificamente para o coração de Johannesburgo. Porque, Johannesburgo é
conhecida como a Cidade do Ouro, é o local onde a Consciência Dourada nascerá. Todos vocês que
se dirigiram para Johannesburgo ou que venham para Johannesburgo em momentos diferentes;
aqueles que vieram de outros países e aqueles que virão de outros países; virão para receberem a
energia da integração da Consciência Dourada a qual, depois, levarão fisicamente de volta para
onde quer que se dirijam, isto se não estiverem escolhendo residir permanentemente na base
dourada.
Aqueles de vocês que residem permanentemente dentro de Johannesburgo, aonde quer que
possam viajar, levarão a Consciência Dourada. Aqui é onde o proverbial Pote de Ouro do final do
arco-íris está situado. A África do Sul é a nação arco-íris. Johannesburgo é o Pote de Ouro e todos
vocês possuem esta Consciência Dourada dentro de vocês, para levarem isto aos próximos níveis.
Abracem vossa Consciência Dourada. Os 288 Seres de Luz, que abraçam a Terra neste momento,
abraçam vocês nesta jornada.
Continuem a respirar, inspirem e exalem, profundamente conforme, esta energia é direcionada
para baixo, para a terra, inspirada pela Mãe Terra e o molde está assentado para o restante que
apoiará a manifestação da Consciência Dourada para vosso planeta. À medida que esta energia
continua a ser aterrada no planeta, ela é absorvida em vosso corpo físico. Agora, Lorde Metatron
pega um cristal branco de safira e um cristal azul de safira e o posiciona um de cada vez, sobre
vosso terceiro olho. Isto se transforma em energia líquida e à medida que inspiram, isto é inspirado
para dentro do centro da vossa glândula pineal, ambas as safiras, a branca e a azul.
Agora, Lorde Metatron pede para que estendam o dedo médio da vossa mão esquerda para ele e
ele coloca, nele, um anel com uma gema de safira branca e outra azul, a conexão da luz e do som;
o poder de vosso terceiro olho e o chacra coronário unidos com uma força de amor, como uma
força de Poder, como uma força de Sabedoria e uma força de Verdade que dá nascimento para
mais luz e para mais som.
Agradeçam a Lorde Metatron por vossos presentes de luz. Estes Seres ao redor de vocês,
aumentam a amplitude da luz que eles estão projetando em vocês. Isto estende vosso campo
energético em 288 pés além do vosso corpo energético.Vosso campo energético é preenchido com

uma mistura de luz e som, todos os átomos vibrando com vida. Estes átomos servem para atrair
mais energia para vocês; energia que servirá mais para vocês elevarem vossa consciência e para
expandirem vossa luz e para elevarem vosso som.
(288 pés = aproximadamente 87,8 metros)
Na próxima inspiração, imaginem luz sendo inspirada em vossa glândula pituitária e pela glândula
pineal, simultaneamente, e ativando vossas habilidades clarividentes, para a total capacidade delas
de quinta dimensão. Façam outra inspiração profunda através de vossas glândulas pineal e
pituitária, simultaneamente, e tragam luz para ativar vossas habilidades clariaudientes para a total
capacidade delas de quinta dimensão. Façam a mesma coisa para vossas habilidades sensitivas. Na
próxima inspiração, Lorde Metatron sela vosso campo energético de 288 pés em um poderoso
escudo cristalino, lhes protegendo e assim que podem absorver estas emanações de luz, que vocês
podem integrar estas pulsações, podem se tornar unos com a luz e o som. Podem usar esta
visualização conforme um meio de proteção, diretamente de Lorde Metatron, diariamente se assim
escolherem.
Uma vez mais, agradeçam a Lorde Metatron pela iniciação de luz que experienciaram. Peguem
vossa criança interna e vosso ser adolescente pela mão e direcionem-nos para este poderoso
campo energético de luz e assim que eles são selados dentro desta grade com vocês. Façam uma
inspiração profunda e conforme exalam, imaginem a Mãe Terra sendo selada na mesma grade de
luz.
Agora, agradeçam a todos estes Seres de Luz que testemunharam vossa iniciação. Conforme fazem
isto, eles começam a retirar o raio de luz. Isto não lhes reduz de nenhuma maneira. Estão
suficientemente preenchidos com luz. Conforme, fazem outra inspiração profunda, o selo sagrado
de luz da quinta dimensão do vosso chacra do terceiro olho se manifesta neste chacra e assim que,
todos aqueles que irão lhes ver, nos planos internos, lhes reconhecerão com iniciados da luz e do
som da quinta dimensão.
Agradeçam a si mesmos por fazerem esta jornada. Agradeçam ao Templo Safira por ampará-los
dentro do corpo poderosos dele. Lorde Maitreya lhes abençoa e lhes garante que é seguro fazer o
vosso caminho de volta ao mundo da terceira dimensão. Ele lhes assegura que sempre estarão
conectados ao vosso corpo da quinta dimensão. Ele lembra para que se mantenham conectados a
luz.
Quando estiverem prontos, façam o caminho de saída do templo. Uma vez mais agradeçam a ele.
Saiam vagarosamente pelos jardins de Shamballa e à medida que fazem vosso caminho,
agradeçam ao mundo de Shamballa por lhes acolherem e assim que, puderam completar estas
iniciações. Quando alcançarem os portões, podem atravessa-los e uma vez mais agradeçam aos
dragões.
Façam vosso caminho pelos vossos jardins sagrados. Façam uma inspiração profunda e comecem a
direcionar vossa consciência de volta ao vosso corpo físico. Façam uma inspiração profunda,
direcionem vossa consciência na direção de vossa coluna, saindo pelo vosso chacra básico e se
enraizando na Mãe Terra. Façam outra inspiração profunda, direcionando a energia na direção de
vossa coluna, direcionando para vossas pernas e para fora, através de vossos pés e lhes
enraizando na Mãe Terra. Façam outra inspiração profunda, sentindo vosso corpo na sala, em
vossa cadeira.
Amados, a jornada que acabaram de fazer, é de um aspecto muito profundo da quinta dimensão.
Porque, vocês também facilitaram o processo de aterrissagem de duas novas grades e mecanismos
de luz para esta área. Poderão perceber que vossa energia está extremamente sensível nos

próximos dias e é por isto que lhes pedimos para serem gentis com vocês mesmos. Nós
entendemos que alguns de vocês, obviamente, possuem compromissos e serão expostos a
ambientes ásperos onde haja talvez, poluição sonora. Apenas assegurem que estão protegidos
dentro destes ambientes e tudo ficará bem.
Se, vosso corpo manifestar uma desintoxicação emocional, simplesmente sigam com o processo.
Nós sugerimos que vocês contraiam grandes doses do emergencial, Rescue. Também sugerimos
Sal Terapêutico nº 6 para lhes auxiliar. Se, vosso corpo manifestar desintoxicação física, sugerimos
que administrem doses de Sal Terapêutico nº 4 e nº 8. Sal Terapêutico nº 8 apoiará o sistema
muscular do vosso corpo para liberarem o que estiver sendo retido como falso mecanismo de apoio
e serão capazes de integrarem vossos novos mecanismos de apoio de luz.
Amados, assim é que lhes abraçamos em vossa nova grade de luz e som. Nós apoiamos cada um
de vocês na manifestação de vosso novo mundo da quinta dimensão. Nós lhes assistiremos e lhes
guiaremos através do processo de adaptação para o novo mundo conforme, liberam os velhos
modos de vosso velho paradigma.
Confiem nos muitos braços que lhes amparam neste momento e confiem em vossa habilidade para
trazerem a manifestação de luz através de diferentes mecanismos de manifestação no sentido da
palavra, um gentil toque, dons que podem ser partilhados com vocês – ou que podem partilhar
com outros. Saibam que somos todos um e que sempre estamos com vocês, em todos os caminhos
e que a luz dos mundos mais elevados possa estar una com vocês, ser una dentro de vocês e em
todo o entorno de vocês e possa o som das batidas do coração de Deus Pai/Mãe ser o que lhes
confortam através desta transição.
Eu Sou Kuthumi, Lorde do Amor e Sabedoria e eu os saúdo e abençôo em Amor. Adonai.
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ATIVANDO VOSSO CHACRA CARDÍACO NA 5ª DIMENSÃO
com MESTRE JESUS
Mestre Kuthumi Canalizado através de Michelle Eloff
19 de Janeiro de 2005
5D - Ativação do Chacra Cardíaco
NOVA EDIÇÃO - Ativando vosso Chacra Cardíaco na 5ª Dimensão com Mestre Jesus – Muito
embora esta canalização seja de 2005, Kuthumi pediu a republicação agora porque ela é um
processo importante na composição da purificação essencial que nós estamos atravessando e assim
nos propiciar uma completa integração da energia das novas grades que atualmente estão sendo
ancoradas na Terra.
Nesta sessão são conduzidos ao mundo Sagrado de Shamballa onde adentram no Templo de
Esmeralda e passam por uma poderosa e profunda cura do chacra cardíaco através da Criança
Interna. Isto é facilitado por Mestre Jesus, durante este tempo o Suporte de Esmeralda é ativado.
Favor notar que ao ler esta informação, isto provocará um efeito em você. Você será
energeticamente ligado com a Canalização e um processo similar lhe será facilitado. Não é
exatamente como alguém que está na presença do Mestre canalizado, contudo os efeitos são tão
poderosos quanto. Não se preocupe tanto com as linhas de tempo estipuladas para os participantes
da canalização. Você será levado através de uma que esteja de acordo com seu Plano Divino,
Tempo e Propósito.
Eu Sou Kuthumi e manifesto-me a partir dos Raios de Amor e Sabedoria para me reunir
com cada um de vocês, neste momento, e lhes trazer as bênçãos de tranqüilidade, fé,
visão e entendimento interior. Saudações, Amados.
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nos reunimos com cada um de
vocês, neste dia, sustentando-lhes firmemente no coração de Cristo e seguramente nas
mãos de Deus.
Amados, a ativação sagrada e a iniciação que se dará hoje, é uma que servirá para alinhálos com um outro nível da vossa consciência de 5ª Dimensão e ao fazer isto, alinhando-os
com vossa consciência cristalina e bem como, com vosso corpo cristal. O chacra cardíaco é
certamente o chacra mais vulnerável com que a humanidade opera nos dias atuais. Muitas
pessoas se relacionam com o chacra cardíaco mais facilmente que outras conforme, vão
compreendendo a que as feridas se referem.
A jornada a 5ª dimensão os auxiliarão a um melhor entendimento das questões mais
importantes do coração, sejam quais forem. Também serão amparados no entendimento
do que verdadeiramente se referem aos assuntos do vosso coração e do serviço. Vocês,
como um grupo, também servirão a humanidade desta forma. Vocês podem identificar
entre as outras responsabilidades que assumiram, que pessoas com questões relacionadas
ao coração se manifestam mais freqüentemente em vosso espaço ou podem identificar
que pessoas que conheceram há muito tempo, de repente começam lhes falar ou
confidenciar assuntos relacionados ao coração.
As crianças também são parte disto. Muitas crianças encarnaram nesta nova era com
questões relacionadas ao coração que precisam ser curadas. Para muitas delas, isto tem se
manifestado na forma de asma. O chacra do coração não apenas lida com emoções
positivas e negativas mas, também com o espaço que dão a si mesmos. Vocês têm um
lugar para respirar? Possuem espaço para sentir? Quando alguém se sente deprimido por

algum dos sistemas de crença ou do sistema de crenças dos outros e não estamos
limitando isto as crenças espirituais, crenças envolvendo dinheiro, crenças ligadas à
conquista. Muitas crianças manifestam asma em virtude de pressões sentimentais
relacionadas a expectativas colocadas por pais ou professores e eles sentem que não
possuem um espaço ou lugar para explorar, estar e viver a verdade deles. Não há lugar
para respirar. Algumas crianças também manifestam isto em conseqüência da repressão
efetuada por um de seus pais ou de ambos, no sentido de não darem a criança à
oportunidade de fazer escolhas. Algo tão simples como não darem a eles o poder de
escolherem as próprias roupas que usarão no dia, pode se manifestar em algo tão drástico
como asma. Alguns pais nem mesmo dão as suas crianças o espaço para que eles mesmos
escolham o que comer, que material eles podem ou não ler (idade apropriada). Assim, isto
é obviamente o extremo. Adultos que sofrem de asma podem observar e ver aonde foi que
sentiram que o sufocar (materno) se tornou muito intenso, literalmente ficaram sem
fôlego, ofegantes para encontrarem um espaço para serem eles mesmos. Quando alguém
não está vivendo sua verdade pessoal, geralmente não tem espaço para ser e sentir a si
mesmos.
Outra manifestação de problema interno na área do chacra do coração é o
câncer de mama, o qual tanto é experimentado por homens como por mulheres.
Os homens também têm mamas. A única diferença é que eles não têm o
hormônio feminino que provoca o crescimento das mamas mas, eles também
têm mamas e o câncer também pode se manifestar neles. Uma das principais
causas da manifestação do câncer de mamas para as mulheres é o
ressentimento, a raiva e a amargura de sentirem que não possuem espaço para
serem elas mesmas. Mulheres que sentiram raiva e amargura extrema em
virtude de terem sacrificado seus sonhos, suas esperanças, seus desejos, raiva
por não terem sido cuidadas ou apoiadas no processo de encaminhamento dos
próprios sonhos e terem as necessidades atendidas. A mama esquerda –
passado, eu (self) interno e todas as questões relacionadas ao feminino e a
mama direita – futuro, mundo externo e todas as questões relacionadas ao
masculino, isto, também podem dar um profundo entendimento de exatamente
onde a raiva provém e o que ou a quem se referiu
Assim, Amados, quanto de espaço se dão para respirar? Quanto de espaço se
concedem para sentir? Quanto de tempo se concedem para se cuidarem, para
encaminhar os assuntos do coração com o intuito de entenderem quais são
vossas verdadeiras necessidades e assim, possam ser atendidas no mundo
físico? Agora, geralmente, muito do que é preso dentro do chacra cardíaco, impacta na
realidade manifestada na vida de alguém, porque a cabeça e o coração influenciam um ao
outro. A garganta é a ponte entre a cabeça e o coração e se não sabem quais são vossas
reais necessidades e o que sentem, não estarão aptos para expressa-las em verdade e
pensando negativamente em virtude de sistemas de crença negativos, manifestam em
expressão negativa e assim o que acreditam é o que criam em vosso mundo. É vital que
assumam o poder para o patamar que estão seguindo daquilo que acreditam que seja a
vossa verdade. Por hora esqueçam dos sistemas de crença espiritual. Observem vossos
sistemas de crença em relação ao dinheiro. Lidem com vossos sistemas de crenças ligados
a relacionamentos, sistemas de crenças ligados ao sucesso. Estas três áreas lhes darão
uma quantidade imensa de intuição referente a elas e além disto tudo, o que segue:
consciência de pobreza, de vítima, amor condicional e consciência de desejo sexual.
Permita-nos lembrar que consciência de desejo sexual não está limitada aos atos sexuais,
ela inclui atração por vingança, à atração por poder, ganância e até mesmo a “atração
total”, dependência por vossas limitações – tudo isto engloba a atração sexual e muito
freqüentemente a criança interna tem atração por vingança e isto é usualmente um

aspecto manipulativo do self de uma criança interna. Quantas vezes já presenciaram uma
criança ou até mesmo um adulto reagindo a uma situação de maneira vingativa? Isto é
visto, freqüentemente, como uma visão, por uma visão de consciência. Isto também está a
ponto de ser liberado. Amados, precisam entender de todas estas coisas sobre vocês
mesmos. Se não se conhecem é impossível que conheçam qualquer outro ser humano.
Através do entendimento de vossa psicologia, entendem como a influenciam. As
ferramentas que manifestam por conhecerem vossa psicologia se tornam ferramentas de
sabedoria que podem auxiliar outros à medida que eles experiênciam a jornada de
descoberta de si mesmos. “O homem sabe iluminar a si mesmo”, estas palavras estão
entre as mais importantes que já foram pronunciadas para a humanidade.
Agora, para vocês como um grupo (e aqueles lendo isto), verão que o que lhes dissemos
esta manhã será uma parte do que atravessarão e experienciarão ao servir a humanidade.
Porque vossa iniciação hoje, com Mestre Jesus também está trazendo-lhes um espaço
onde as pessoas, desafiarão vossos sistemas de crença e se não estão seguros deles, não
serão capazes de manifestarem em vossa verdade. Agora, não estamos falando de desafio
de sistemas de crenças como luta de espadas, séria! (risadas) Poderão ter alguém lhes
questionando com questões simples do tipo: “Por quê você acredita nisto?” “O que fez
pensar isto?” ou “Como é que sabe?” Estas são questões simples, mas podem desafiar
alguém muito profundamente se não sabem porquê alguém na verdade acredita em uma
certa coisa. Vocês, simplesmente, já seguiram a verdade de outra pessoa e aceitaram isto
como de vocês próprios ou conhecem quais são as qualidades que estão dentro daquela
verdade que os motivaram a aplicá-las na vida e a acreditar nelas? Assim, Amados,
perguntem a si mesmos estas simples questões.
Recordem, não apenas espiritualmente, mas cada outro aspecto de vossa vida. A razão de
estarmos dizendo isto também é porque mais e mais pessoas estão se dando conta de que
o que elas pensavam como criança é na verdade uma grande e grossa mentira! Não
porque o sistema de crença foi projetado deliberadamente para massacrá-los mas, que é o
que eles acreditavam ser a verdade naquele tempo. Assim, isto não é dito em crítica ou
julgamento, mas, agora possuem a oportunidade para verdadeiramente discernirem o que
é a verdade. Assim, como condicionam vossa criança e o que projetam em vosso ambiente
e para os amigos e para a família abarca, pelo menos, muitos níveis de verdade além do
que, simplesmente, lhes disseram para acreditar. Foram convencidos que a grama é verde
e que este verde é verde mas, por que é verde, verde? Quem disse que era verde? Vocês
entendem? Quem encontrará que disse que verde era verde? Estamos enchendo vocês,
sabemos que possuem coisas muito melhores para fazerem com vossas vidas, mas isto é
apenas um exemplo, um exemplo muito maluco!
Agora Amados, deixem-nos seguir, Mestre Jesus está aguardando e assim, por favor
sentem-se confortavelmente. Fechem os olhos, inspirem pelo nariz e conforme exalam,
permitam que todos os chacras de vosso corpo se equilibrem e se alinhem perfeitamente
com vossa luz cósmica. Na próxima respiração visualizem a Estrela de Davi,
tridimensionalmente, se manifestando ao redor de vocês, reconhecendo que esta é vossa
estrela tetraédrica, vosso veículo merkaba, vosso corpo de luz, no qual viajam através das
dimensões, através dos sistemas solares, galáxias e universos. (pausa) Na próxima
inspiração projetem um tubo poderoso de luz branca em vosso chacra coronário, fazendo
um caminho para baixo e envolvendo todos os chacras e conforme exalam projetem uma
luz vermelha vindo da Mãe Terra, preenchendo, alinhando e revigorando vosso corpo.
(pausa) Cada um de vocês tem um tubo prânico. O diâmetro deste tubo prânico
corresponde ao mesmo diâmetro formado pela união do vosso dedo indicador e o polegar,
em formato circular. Agora visualizem um tubo neste diâmetro se estendendo ao longo de
vossa coluna, indo acima do vosso chacra coronário e descendo além de vossos pés.

(pausa) Ele é preenchido com uma bela luz azul cristal. Este tubo prânico é preenchido
com luz porque esta foi uma energia que vocês respiraram antes de aprenderem a respirar
através do nariz e pela boca. Agora na próxima inspiração, respirem a partir do centro do
universo, através do vosso tubo prânico e projetem a energia descendo por todo caminho
de vossa coluna e conformem exalam, inspirem energia da Mãe Terra, fazendo com que
suba pelo tubo prânico da coluna, estendendo além do chacra coronário. (pausa) Façam
isto algumas vezes e estabeleçam a intenção de que a cada respiração que fizerem, a cada
dia, também aprendam a respirar através de vosso tubo prânico. Sugerimos que pratiquem
isto diariamente. Inspirando força vital e expandindo vosso campo energético à medida
que expiram. (pausa)
Agora, encontrem vosso próprio e confortável ritmo de respiração profunda e usando
vossa imaginação se encontrem em um jardim sagrado, este requintado espaço de
completa beleza, paz e tranqüilidade que vossa criança interna viaja para se curar, para se
cuidar e se comunicar e interagir com os Guias dela. (pausa) Observem ao redor, a beleza
e a magnificência que os cercam. Inspirem o ar puro, fresco e limpo. Imaginem, também,
cada poro do vosso corpo inspirando este ar fresco e puro e ele se infiltrando em vosso
corpo, em vossos órgãos, em vossa corrente sanguínea e em cada célula do vosso corpo,
trazendo equilíbrio, curando e limpando. (pausa) Agora, antes de adentrarem nos jardins
de Shamballa, Senhor de Arcturos se manifesta neste jardim e lhes oferece a oportunidade
de experienciarem qualquer cura física que necessitem em vosso corpo. (pausa) Os
Arcturianos são altamente hábeis no campo da cura física portanto, se há qualquer cura
física que necessitem na parte externa ou de dentro do vosso corpo, por favor conversem
isto com Senhor de Arcturos agora. (pausa)
Eu quero que inspirem profundamente e vagarosamente, exalem totalmente através da
boca. Quando interrompem a respiração a energia pára de se mover através do corpo.
Quando terminarem com Senhor de Arcturos verão uma trilha sob vossos pés. Sigam por
ela, em direção aos enormes, magníficos portões dourados onde os guardiões de
Shamballa estão aguardando-lhes – dois dragões magníficos. Cumprimente-os quando
chegarem e peçam permissão para entrar no mundo sagrado de Shamballa. Quando a
permissão é concedida, os portões abrirão automaticamente e poderão passar por eles.
(pausa) Agora, continuem seguindo a trilha sob vossos pés para o mundo de Shamballa.
Conforme caminham por ela, começam a se conscientizarem da luz brilhante que faz o
caminho em direção a vocês. E conforme, esta luz se intensifica mais, a reconhecem como
sendo o Amado Mestre Jesus, que os cumprimentam com grande alegria e lhes dão as
boas vindas ao mundo de Shamballa. Mestre Jesus, lhes pega pela mão e pede para que
caminhem com Ele para o Templo de Esmeralda. Quando alcançarem o Templo, Mestre
Jesus deixará vocês em pé do lado de fora. Ele entrará e fará o caminho Dele em direção
ao centro do Templo. (pausa)
Quando estiverem prontos, peçam permissão à energia, consciência e presença do Templo
de Esmeralda para que entrem em vosso corpo para que recebam vossa iniciação na 5ª
dimensão. Se a permissão for concedida as portas se abrirão. (pausa) Façam vosso
caminho na direção do centro do Templo e se posicionem diante do Mestre Jesus. Mestre
Jesus, mais uma vez, lhes dá as boas vindas e neste ponto, vocês precisam, pessoalmente,
invocar a presença no Templo de todos os vossos Anjos de Cura, chamar ao Templo
vossos Guias Mestres e Professores. (pausa) Invoquem ao Templo quaisquer Seres de Luz
com os quais trabalhem pessoalmente e que gostariam que estivessem presentes. (pausa)
Invoquem a presença do Senhor de Arcturos para se juntar a vocês no Templo de
Esmeralda, e invoquem a presença do Senhor de Sirius e a Liga de Luz Arc Angélica
Siriana. (pausa) Agora, agradeçam a todos por lhes atenderem e se reunirem com vocês.

Agora, Mestre Jesus pede para que imaginem vossa criança interna entre vosso eu (self)
adulto e Ele mesmo. (pausa) Olhem para baixo, nos olhos desta preciosa e sagrada
criança. Observem como esta criança está velha. Mestre Jesus pergunta-lhes se há algo
em particular que notaram nesta criança ao observá-la. Vêem felicidade e alegria ou
tristeza e sofrimento nos olhos dela? Sua face está calma e em paz ou esta com raiva? O
modo como se posiciona, é com confiança .... Notem todas estas coisas. (pausa)
Agora, Mestre Jesus pede-lhes para que olhem diretamente nos olhos Dele e com o amor
mais irresistível que jamais experienciaram, Ele lhes diz o quanto vossos Guias e todos
aqueles Seres que se juntaram a vocês no Templo de Esmeralda os amam. (pausa) Mestre
Jesus lhes lembra que toda vossa dor e sofrimento tiveram o propósito de aprendizado e
lhes lembra que escolherão certas lições, mas nunca se entendeu que elas lhes
governassem ou paralisassem por toda vossa existência. Agora, Mestre Jesus pega vossa
criança interna nos braços Dele e vocês observam a energia desta criança completamente
transformada conforme ela banha-se nesta poderosa energia de amor. (pausa) A criança
está totalmente hiper iluminada, com paz. A criança pode romper-se em lágrimas ou se
tornar extremamente excitada. Simplesmente deixem-na ser. (pausa)
Mestre Jesus lhes pede para novamente se focarem nos olhos Dele, olharem
profundamente nos olhos e sentirem a verdade e o poder das palavras Dele conforme,
novamente, Ele lhes lembra que vossas almas são preciosas e sagradas. (pausa) Lembralhes que escolheram esta encarnação em particular com o propósito de conduzirem outras
pessoas na luz, à medida que conduzem a si mesmos na luz. Ele projeta-lhes uma aura
poderosa de compaixão e os envolvem completamente na compaixão Dele, conforme
lembra a vocês da jornada Dele, a qual andou em corpo físico. Os esforços, as lutas
internas e externamente e lhes asseguram que encontrarão paz ao se ampararem e
aceitarem este momento que estão, exatamente como estão, sem expectativas –
simplesmente sendo. (pausa) Mestre Jesus pede que abram vosso coração completamente
para Ele. Imaginem isto como uma rosa fechada, se abrindo em flor, despontando suas
pétalas , se abrindo amplamente para receber luz e isto ocorre. Ele projeta um raio de luz,
esmeralda brilhante, do chacra cardíaco Dele diretamente para o de vocês. Isto permite
que o chacra cardíaco também se abra pela parte detrás do vosso corpo. O raio de
esmeralda se estende bem, tanto pela parte da frente, como da parte detrás do vosso
chacra e preenche todos os vossos corpos sutis. (pausa) Agora, este raio de esmeralda
atrai vosso suporte de esmeralda e isto se adiciona aos vossos corpos de verdade. Levará
alguns minutos para que vosso suporte de esmeralda se alinhe completamente com vossos
corpos sutis e sendo assim, continuem a respirar profundamente, movendo a energia de
esmeralda por dentro do vosso chacra cardíaco e por fora, através da parte detrás do
chacra cardíaco, preenchendo todos os vossos corpos sutis. (pausa)
Imaginem esta energia de esmeralda preenchendo vosso coração físico. Isto repara
qualquer célula danificada e de tecido danificado. Isto traz vosso coração físico a um
perfeito alinhamento com a assistência do Senhor de Arcturos. Agora visualizem esta luz
de esmeralda preenchendo vosso pulmão esquerdo e o direito. Deixem que ele se
preencha completamente, purificando o ar, curando todo tecido e cada célula dos vossos
pulmões. (pausa) Imaginem esta luz de esmeralda facilitando o processo, no qual serão
capazes de começarem a trazer mais ar aos pulmões e por conseguinte, dispondo de mais
espaço para respirar na vida, para serem e para experienciarem a alegria de viver. (pausa)
Imaginem este raio de esmeralda começando a desmantelar todos os sistemas de crenças
que tenham manifestado em qualquer tipo de bloqueio físico ou energético ou de
crescimento em vossos pulmões físicos ou pulmões etéricos que se originaram a partir de
inflamação, sistemas de crenças cancerosos, sistemas de crenças que os sufocaram, que

os limitaram, que os paralisaram, que fizeram com que se sentissem pesados, escuros,
desmotivados e incapazes. Lembrem-se de respirar, Amados, direcionando a respiração em
vossos pulmões, enchendo-os totalmente e a todo o momento que exalam, liberam um
sistema de crença doentio, liberem um processo de pensamento limitante. (pausa)
Agora, na próxima inspiração, projetem o raio de esmeralda diretamente para vossa
garganta, passando pela parte de trás da boca, seguindo na direção exata do centro do
cérebro, na vossa glândula pineal, movendo ele para a glândula pituitária e permitindo que
esta luz de esmeralda preencha vosso cérebro e vossa consciência, conhecida como
mente. (pausa) Imaginem esta energia de esmeralda purificando vossa mente. Imaginemna dissolvendo e desmantelando todos processos de pensamento, ligados a sistemas de
crenças debilitantes que reprimiram vossa vida, que contribuíram para qualquer
manifestação negativa e limitante em vossa realidade física. (pausa) Imaginem o fluxo da
energia de esmeralda entre vosso coração e pulmões, fluindo desimpedidamente e
desobstruindo todo o caminho para vosso cérebro e mente. Assim que, há um riacho claro
de energia esmeralda entre vosso coração e vossa cabeça …… a garganta sendo a ponte,
a qual recebe energia adicional e cura deste raio de esmeralda. Inspirem, façam com que
isto se unifique em vocês. (pausa)
Mestre Jesus pede que retornem a atenção de volta aos olhos Dele. Agora, vosso suporte
de esmeralda está conectado e em perfeito alinhamento com todos os vossos corpos sutis,
incluindo os setes chacras principais do vosso corpo terreno. Conforme Mestre Jesus olha
nos vossos olhos a energia ao redor se expande. Isto pode fazer parecer que o Templo ao
vosso redor está se tornando mais amplo. Conforme Ele faz isto, Ele facilita o processo de
vossa consciência, expandindo-a ainda mais para adotar vosso coração ao nível de
consciência da 5ª Dimensão. Isto expande ainda mais a consciência, dando suporte na
liberação de vossas crenças ligadas a sistemas de crenças. Lembrem-se de respirar. Vossa
energia continua a se expandir, crescendo, amplamente, mais e mais. Quanto maior a
expansão dela, mais elevada a energia dos vossos corpos vibra, aumentando o nível de
cada respiração, vibrações tão elevadas em vossa imaginação, vocês podem
desmaterializar vosso corpo. (pausa)
Mestre Jesus lembra-lhes que com vossas iniciações, assumem mais responsabilidades e
também lembra que estão equipados para lidar com qualquer situação que se manifestar
em vossa realidade, independente da natureza. Com isto elucidado, Ele deseja, agora,
leva-los através do processo base de iniciação ao qual se engajam no caminho de um
Trabalhador da Luz de 5ª Dimensão. Digam alto: “Eu, (seu nome) conscientemente
escolho e reconheço a trilha da consciência da 5ª Dimensão. Eu entendo que esta trilha
requer de mim o encaminhamento de questões do meu coração e do que mais importa
para mim. Eu aceito totalmente e reconheço que através da minha cura pessoal que serei
requisitado para auxiliar outros”. Façam uma inspiração profunda através do nariz
direcionando o raio de esmeralda ao vosso corpo e conforme, exalam, permitam que a
energia se assente em vosso chacra cardíaco à medida que vosso corpo se ajusta a outro
nível de energia de 5ª Dimensão. (pausa)
Permitam-nos continuar: "Eu, digam vosso nome, aceito meu papel como um Trabalhador
da Luz de 5ª Dimensão e condutor da luz. Eu aceito que conduzir pelo exemplo significa,
satisfazer minhas necessidades e por conseguinte minha verdade”. Façam outra respiração
profunda e permitam que isto se assente em vosso chacra cardíaco, para integrar outro
nível de energia de 5ª Dimensão. (pausa)
Agora, Mestre Jesus posiciona a mão esquerda Dele, contra vosso chacra cardíaco e
permanece segurando vossa criança interna. Ele puxa esta parte de vocês para frente do

corpo Dele e segura-a apertando contra o chacra cardíaco Dele. Este processo permite que
vossa criança interna sinta-se segura, amparada e cuidada, no processo de descoberta de
si mesma e no processo de liberação daquilo que não serve mais a vocês. Algumas vezes,
a quem rejeite os caminhos de descoberta de si próprios e de autocura porque, muito
embora o sofrimento seja difícil, se tornou uma identidade e não conhecem nada diferente.
Para muitos, mudar é desencorajante. A criança interna precisa se sentir segura no
processo de liberação e assim que, ela pode confiar no processo de integração e isto traz
uma sólida fundação; estrutura sólida e um espaço no qual pode continuar explorando e
crescendo. Agora, conscientizem vossa criança interna disto conforme, Mestre Jesus
segura-a perto do coração Dele. Em outras palavras, segurando-lhes perto do coração
Dele. (pausa) E conforme, vocês tranqüilizam vossa criança interna, Ele infiltra mais e mais
energia em vosso coração e esta confiança também facilita o processo de dissolução e
desmantelamento de qualquer sistema de crença que lhes mantém presos em quaisquer
sistemas de crença de consciência de limitação que pode estar impedindo o completo
processo de cura de quaisquer feridas em vosso coração; que repousem no espaço de
vosso pulmão e as quais repousem em vossa mente. Conforme esta energia se infiltra na
mente, ela se infiltra em vosso subconsciente e no inconsciente. Empurrem a energia o
mais que possam para trás, imaginando onde vosso subconsciente e inconsciente possam
repousar. (pausa) Empurrem esta energia tão profundamente quanto possam, imaginando
o quão longe vosso subconsciente e inconsciente possam estar dentro de vocês. (pausa)
Empurrem esta energia para cima, bem alto, nas dimensões onde imaginam que vosso
subconsciente e inconsciente tocam. (pausa) Agora, todos os Guias, Mestres e Anjos e
outros Seres que tenham invocado em vossa presença, abrem o coração deles para
estender um raio de apoio e amor para vocês e bem como para vossa criança interna;
manifestando um sistema de apoio para vocês. Um que está permanentemente
posicionado, lhes alimentando através vosso chacra cardíaco, cuidando-lhes e estando a
disposição, durante cada momento, de cada coisa que experienciem em vosso estado de
consciência desperta, bem como em vosso estado de sono. Visualizem o mecanismo de
suporte como uma grade de energia e todos os raios de luz conectados a estes Seres
nunca desligados, nunca se tornando bloqueados, sempre livres, sempre abertos, sempre
presentes. (pausa)
Agora, uma vez mais repitam conforme falo: “Eu, (diga seu nome), abraço cada aspecto
do meu ser e reconheço que eu escolho me conectar ao caminho e ao processo de fazer
tudo em meu poder de consciência para honrar e respeitar a mim mesmo/a, para amar e
aceitar a mim mesmo/a e nunca estabelecer expectativas a mim mesmo/a que me remova
da minha verdade. Eu, conscientemente, aceito meu papel como Trabalhador/a da Luz da
5ª Dimensão, para estar com e ao lado de todos os Senhores Elevados e Mestres de Luz,
incluindo a Grande Fraternidade Branca, os Elohim, a Liga de Luz Arc Angélica Siriana, os
Emissários Pleiadianos de Luz e a Ordem de Melchizedek e servindo com estes Grandes
Seres, Eu reconheço que também serei servido. Eu aceito que é minha responsabilidade
servir, despertar e cuidar da humanidade com o melhor da minha habilidade de
consciência e usar o amor incondicional em todos os meus esforços”. Façam uma
inspiração profunda permitindo a si mesmos se integrarem a outro nível de vossa energia
de 5ª Dimensão e conforme exalam, ela se implanta em todos vossos corpos. Alguns de
vocês podem começar a sentir uma tensão em vossa área da cabeça ou uma tensão sobre
vosso peito, talvez um aperto. Simplesmente respirem em torno disto, expandam a energia
reconhecendo que é seguro deixar ir, que possuem um lugar para respirar, que vossa
cabeça e vosso coração sempre existiu para servi-los como um. (pausa)
Agora repitam depois de mim: “Eu, (digam vosso nome), uma vez mais me conecto com
minha criança interna, com meu eu adolescente, no caminho da luz em meu eu (self)
adulto e ao fazer isto, eu dou a mim mesmo o presente de uma nova vida, o presente de

uma nova visão, o presente de mover tudo além da ilusão e conforme eu aceito e recebo
este presente, eu o ofereço a humanidade e assim eu sirvo a Deus e assim é”. Façam
outra inspiração profunda, Amados, implantando a consciência do coração da 5ª Dimensão
em vosso chacra cardíaco, na mente e em todos os vossos corpos sutis. (pausa)
Mestre Jesus agora remove a mão Dele do vosso chacra cardíaco e lhes entrega vossa
criança interna. Conforme a pegam, dirijam-na para próximo do vosso próprio coração e
conforme fazem isto, Mestre Jesus os conduzem aos braços Dele e os abraçam totalmente,
em todo o poder do amor Dele. (pausa) Entreguem-se a esta luz e simplesmente estejam.
(pausa) Absorvam esta energia em cada célula do vosso corpo e saibam que vocês são
amados, são aceitos, são aceitáveis, são uma expressão de amor e foram criados por um
impulso de amor que fluiu através do Divino Criador. Podem manifestar milagres quando
criam na presença do Amor com o intento do Amor. Entendam, Amados, não estamos
falando restritamente de Amor romântico. Falamos de todas as áreas do Amor: compaixão,
perdão e aceitação, em outras palavras, não julgamento. Há muitos braços e vias para o
mundo do amor. É tempo de descobrirem todos eles e verificarem como podem utilizar
estas ferramentas para vossa jornada pessoal de descoberta de si próprios e como podem
aplica-las no mundo ao vosso redor.
Amados, agora Mestre Jesus recua para que se mantenham erguidos e confortáveis em
vosso próprio corpo. Ele conscientiza vocês de que hoje, experienciaram uma cura muito
profunda e muito poderosa. O Templo de Esmeralda os reterá em uma incubadora de luz
de esmeralda pelos próximos 14 dias. Mestre Jesus, Senhor de Arcturos e todos vosso
Anjos de cura lhes conduzirão em um processo de cura que necessitarem durante este
período: fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente e isto se estende
por cada vida passada, humana, que tenham encarnado. Adicionalmente foram conduzidos
nas dimensões e Amor Puro que Mestre Jesus operou com Lady Mary, com Lady Nada e
com Lorde Soltec. Estes Seres também irão assistí-los pelos próximos 28 meses, um
período durante o qual, receberão aprendizados mais elevados e instruções do reino de
Amor. Estes Seres, incluindo Mestre Jesus se revezarão para instruí-los, guia-los e servir ao
lado de vocês - Mestre Jesus se mantém muito presente. Lembrem-se da incubadora de
esmeralda. Se posicionem dentro da grade de luz sempre que necessitarem de cura,
depois destes 14 dias que experienciarão. Vocês, como grupo tem total permissão para
trazer outros, com a permissão deles, ao Templo de Esmeralda para receberem cura mais
especificamente para a criança interna deles. Acessem esta dimensão de Amor Puro, a
qual Lady Nada, Lady Mary, Lorde Soltec e Lorde Jesus, irão trabalhar no propósito de
cura, emocional, física, mental e espiritual daqueles que trouxerem em necessidade. Vossa
jornada na nova dimensão de amor é uma das que mais liberam e que jamais
experienciaram, porque isto lhes livram de experiências de luz limitadas que procederam
de sistemas de crenças limitantes. Os véus da ilusão cairão mais rápidos e o que irão ver,
trará alegria para vosso coração porque, irão reconhecer vossa verdade e o que acreditam
ser vossa jornada para casa e no que acreditarem, obterão.
Honramos vossa humildade, Amados e humildemente os abençoamos com tudo que
necessitam para manifestarem vossa verdade em cada área de vossa vida através de cada
expressão. Agora, é o momento de agradecimento. Portanto, olhando nos olhos de Mestre
Jesus agradeçam pela oportunidade de recebimento desta profunda cura, agradeçam pela
presença Dele e por ter levado-os através desta iniciação na consciência de 5ª Dimensão.
Agradeçam a vossa criança interna pela coragem dela em se expor completamente na
presença de Jesus e por receber bem a cura. Agradeçam a todos os Seres de Luz que se
juntaram a vocês e testemunharam vossa iniciação. Agradeçam ao Ser do Templo de
Esmeralda por facilitarem vosso processo, amparando-os na poderosa vibração de cura de
Luz e cura de amor dele. Agradeçam a si próprios por terem feito a escolha consciente de

experienciarem esta iniciação sagrada. Agora, antes de saírem, Mestre Jesus coloca uma
corrente de ouro em volta do vosso pescoço com um magnífico cristal de esmeralda que
fica pendurado diretamente em cima de vosso chacra cardíaco. Esta gema brilha com
radiância. Isto lhes ajudará a manter a clareza da mente e do coração que necessitam. Ele
pega outra esmeralda e a coloca no vosso 3º olho auxiliando vossa visão interna, vossa
consciência interna e assim que vossa mente e coração podem fundir-se completamente
em unidade, expressando equilíbrio da vossa vida.
Amados, antes de deixarem o Templo de Esmeralda, Mestre Jesus solicita que reconheçam
que entenderam que ao trocar vossos sistemas de crença pelos os que irão auxilia-los
totalmente, por sistemas de crença que os erguem, que os amparam positivamente e em
poder, resultará na manifestação destas qualidades em vossa realidade física. Isto é uma
verdade universal. O que acreditam é o que manifestam. Foi dado a vocês, as ferramentas
para manifestarem diferentemente. Quando estiverem prontos, virem-se e façam o
caminho de saída do Templo de Esmeralda. Quando saírem do Templo, virem-se mais uma
vez e agradeçam por este Ser ter amparado-os. Conforme, fazem o caminho de saída de
Shamballa, agradeçam ao mundo de Shamballa por ter lhes acolhido e amparado no
processo de cura. Quando atravessarem os portões, parem e agradeçam aos dragões por
terem amparado-lhes e por terem concedido permissão para entrarem. Os portões
automaticamente se fecharão quando se virarem e assim, sigam o caminho para o jardim
sagrado. Conforme caminham pelo jardim, peçam por tudo que necessitam para amparálos no processo de cura, do despertar ou entendimento. (pausa)
Agora, façam uma inspiração profunda pelo nariz, direcionando vossa consciência de volta
para vosso corpo físico. Na próxima inspiração direcionem vossa energia por todo o
caminho, no sentido de cima para baixo, da coluna para a base, vossa base e para fora de
vossos pés, ancorando o corpo físico, se aterrando na Terra. Façam isto mais uma vez –
direcionando toda vossa energia de volta para esta linha de tempo. Sintam o corpo na
cadeira que estão sentando e quando estiverem prontos, abram os olhos.
E assim é, Amados, que nós os envolvemos no poder e na luz que todos vocês são e os
abençoamos com tudo que necessitam para preencherem a jornada que escolheram.
Confiem nestes braços invisíveis que os sustentam, que os carregam e os confortam e
saibam jamais caminham sozinhos. Estamos com vocês em todos os caminhos. Possa
vosso coração encontrar cura, paz, alegria e riso e possa todos, sempre, seguirem bem em
vosso mundo. Eu Sou Kuthumi, Senhor do Amor e da Sabedoria e eu os saúdo e os
abençôo em amor.
Adonai.

VISUALIZAÇÃO DO PERDÃO
Kuthumi através de Michelle Eloff
Johannesburg - 29 de Abril de 2004
Eu Sou Kuthumi, e me apresento sob os raios de Amor e Sabedoria para saudar a todos vocês
neste tempo e lhes trazer as bênçãos de um novo dia jubiloso de experiência. Saudações, queridos.
Quando foi a última vez que abriram seus olhos pela manhã e deram as boas-vindas ao dia – o dia
que se apresenta diante de vocês; as boas-vindas à vida a partir de seus corações? Mesmo quando
o sol não estiver brilhando sobre vocês, isso não significa que não permitem ao sol entrar em seus
corações. A razão por que alguns de vocês não permitem que o sol entre em seus corações é
porque há um peso sobre esta área criada pelo tema da falta de perdão – perdoar a si mesmo e à
aqueles que lhes rodeiam. Muitas outras emoções partem da falta de perdão. Vocês retêm
culpabilidade, vocês retêm vergonha, vocês retêm frustração e começam a fechar as janelas de seu
coração aos raios do sol da vida.
Seja que precisem perdoar a si mesmos por uma mentirinha piedosa ou que precisem se perdoar
por um grande crime, não há diferença. O que lhes machuca é a energia que retêm dentro de si
quando não se perdoam. Isto está criando muitas enfermidades no mundo nestes tempos. Quando
não perdoam a si mesmos e quando não perdoam aos outros, vocês se retêm no passado. Assim
onde retêm seu passado desta vez? Que área de vocês e de suas vidas não perdoaram?
Quando olharem para aquilo que precisam perdoar em si mesmos, também verão a quem precisam
perdoar: sua mãe, seu pai, irmãos e irmãs, um amigo, um colega, um estranho. Cada vez que
sentem que lhes fizeram algum dano, criam um espaço dentro de si que não perdoa esse incidente.
Assim cada vez que transpira algo parecido a esse momento, vocês re-despertam a lembrança que
sustenta a falta de perdão e reagem de acordo com o programa original. Não estão respondendo
em amor; estão reagindo com emoções feridas – e isso resulta em reações excessivas e
sentimentos feridos que são desnecessários nesse momento.
Vocês podem ver como a Mãe Terra está se limpando da sua vergonha, da sua culpabilidade, de
sua tristeza neste tempo, porque está sendo lavada de sua culpa. E à medida que cada homem e
mulher sobre a terra neste tempo começam a se curar e começa a perdoar, assim permitem à Mãe
Terra curar-se e perdoar à humanidade pelo que lhe têm feito. Enquanto mantiverem um
ressentimento contra si mesmos, contra suas irmãs e irmãos, estarão criando esta reflexão para a
Mãe Terra, e então também ela sentirá a necessidade de manter um ressentimento contra todos os
homens. Ou não é que a violaram e abusaram dela em todos os níveis?
Entendemos que cada um de vocês foi machucado, vocês carregam dor, que sentem que é
imperdoável. Mas se fossem a Mãe Terra e experimentassem suas dores e feridas, poderiam
perdoar à humanidade alguma vez? Para muitos de vocês seria difícil, assim agora precisam ajudála em seu processo e para fazer isto precisam se perdoar a vocês mesmos e logo perdoar a todos
os outros. À medida que cada pessoa reage ante suas próprias dores e feridas específicas, criam
mais falta de perdão. Quando uma pessoa diz: “nunca o perdoarei; nunca a perdoarei” se cria uma
reação em cadeia de falta de vontade para perdoar. Quando vocês têm a disposição de perdoar a si
mesmos, sentem uma incrível liberação em seu interior, porque já não terão que lutar tão
duramente para manter-se irritados consigo mesmos. Manter essa falta de perdão dentro de si
suporta tanta energia, porque sentem que independentemente do que tenham feito não podem ser
perdoados. Agora devem re-programar a si mesmos com a crença de que é bom perdoar a si
mesmo. Ao perdoar a si mesmos, estão se liberando. Estão afrouxando essas cadeias que rodeiam

o seu coração e que todos levam com tanta disposição.
Visualizem-se dentro de seu espaço sagrado, um espaço onde sentem que podem estar seguros de
ser tudo o que são, onde podem ser vulneráveis em qualquer nível, e que ninguém possa se
aproveitar de sua energia ou lhes machucar. É um espaço seguro. Permitam que a luz branca
universal se expanda a seu redor, criando uma bolha de luz que os sustenta, fazendo um espaço
para trazer o raio ametista, para que os sustente e proteja em seu processo de liberação.
Comecem a caminhar para sua cascata que contém as águas universais de vida, luz e amor. E à
medida que olham às águas, percebem todas as cores do arco-íris fluindo em uníssono como um.
Permitam-se parar nestas águas sabendo que lembrança alguma que acessarem neste tempo não
poderá lhes machucar para que coloque vocês em sua liberação e em sua ação de perdoar a si
mesmos. Não precisam temer à liberação. Estão fazendo as pazes consigo mesmos e ao fazer isto
estão fazendo as pazes com todos aqueles a seu redor.
O Senhor Sananda está na frente de cada um de vocês. Estende as suas mãos para vocês lhes
mostrando as feridas nas palmas de suas mãos onde sacrificou sua energia para assistir à
humanidade na purificação de suas almas. E ao perdoar a si mesmo, perdoando à humanidade,
fez-se livre e caminhou uma vez mais sobre a terra. E isto é o que vocês estão fazendo. Todos
vocês devem renascer ao soltar e perdoar a si mesmos. Permitam que as lembranças comecem a
fluir. Permitam que aquilo que sentem que é imperdoável se apresente diante de vocês. Abençoem
esta imagem em amor e liberem-na. Entreguem-na ao Senhor Sananda, porque ao entregar-lhe
vocês são abençoados com a bênção do Cristo eterno e serão perdoados. Vocês serão capazes de
perdoar a si mesmos.
Permitam que as emoções fluam; deixem que venham as lembranças e liberem-nas.
Independentemente de quão grande ou pequeno sintam que é seu “crime”, permitam que ele se
libere. Permitam que as águas universais de luz, vida e amor fluam através deles e sobre vocês,
desencardindo seu espírito e desencardindo sua alma quando liberam, incorporando energia fresca,
incorporando luz, enchendo-se de luz, vida e amor. Sintam como as correntes se rompem; vejam
como liberam as pessoas às que vocês tem se sentido amarrados durante tanto tempo. E vocês se
liberam deles imediatamente quando vocês perdoam. O ciclo seguinte que estarão se mudando
deve trabalhar com o perdoar a si mesmo, iniciando o perdão para com todos os que lhes rodeiam.
Se sentem que precisam perdoar a uma pessoa, agora é a oportunidade perfeita para que vocês
trabalhem com esta energia. Porque cortarão qualquer laço cármico desnecessário neste momento.
E se sentem que há aqueles que não podem perdoar a vocês, visualizem-nos dentro de um raio de
luz rosa – amor incondicional. Falem da necessidade que eles têm de perdoar a si mesmos, e de
que vocês os perdoam por não serem capazes de ver o porque eles precisam perdoar a vocês e os
abençoam em amor e os abençoam em luz e os liberam de qualquer aprisionamento que possam
ter sobre a energia de vocês. Automaticamente isto deve trabalhar com eles através do Eu Superior
deles.
Agora permitam que este raio rosa de amor de incondicional sele seu campo energético, lhes
sustentando na luz universal e ametista, lhes apoiando em amor incondicional para que não
precisem julgar a si mesmos à medida que se perdoam. Só se movimentem com o fluxo e tudo
aquilo que vocês precisem liberar para que seja liberado. O Senhor Sananda trabalhará com todos
e cada um de vocês através deste ciclo para lhes ajudar a perdoar. Cada vez que se sintam
irritados à respeito de uma situação ou de uma pessoa, recordem do perdão. Mantenham-se na luz
universal e no raio ametista, sustentando-o com o amor incondicional, permitindo que o Senhor
Sananda os arremessem na liberação das emoções de ira ou de qualquer outra coisa que esteja se
criando no seu espaço nesse momento e perdoem.
Cada um de vocês precisa saber que não lhes julgamos de maneira alguma. Vemos vocês pelo que

são. Nós entendemos as dificuldades que precisam enfrentar em sua realidade da terceira
dimensão e entendemos que cada experiência que têm em suas vidas serve um propósito, lhes
assistir em sua evolução. É parte das lições que precisam aprender. Precisam olhar seu atalho na
mesma luz. Nós os amamos a todos como são. Não precisamos lhes perdoar nada, porque a nossos
olhos vocês são seres gloriosos, amorosos. Comecem a olhar-se assim.
Abençoamos a todos com o amor eterno e a luz da fonte universal do Pai, Mãe Deus e de todos os
anjos. Saibam que sempre são protegidos e guiados divinamente em seu caminho. Saibam que
nunca estão sozinhos. Confiem nos braços invisíveis que sustentam cada passo de seu caminho. E
recordem que nós estamos a só um pensamento de distância. Que a paz esteja com vocês neste
dia e sempre.
Eu Sou Kuthumi e os saudo e os abençôo em Amor.
Adonai.
Tradução: Silvia Tognato Magini silvia.tm@uol.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida.

CURANDO-SE ATRAVÉS DO SEU EU SUPERIOR
Uma mensagem de Kuthumi, canalizada por Michelle Eloff
4 de março de 2003, em Johannesburg
Eu sou Kuthumi e venho dos raios do Amor e da Sabedoria para saudá-los neste momento e para
lhes trazer bênçãos infinitas de amor. Saudações, amados.
Permitam que a sua energia se torne sensível aos seres que estão a sua volta e permitam que o
seu coração se abra para a cura e para as mensagens que serão compartilhadas com vocês hoje.
Que as saudações estejam com vocês neste dia, irmãos e irmãs da luz. É com grande alegria que
nos reunimos aqui hoje. Permitam que a energia que está se movendo através de vocês neste
momento, se foque em seu centro coronário, pois este é o centro que os conecta à luz branca
universal, permitindo que a energia se mova através de vocês, ativando, purificando, clarificando, e
novamente os conectando e os ancorando através do seu centro básico com a mãe Terra.
Permitam que a luz branca universal clarifique toda a obscuridade e toda a tensão dentro da área
da sua cabeça. Sintam se dissiparem quaisquer dores dentro da sua cabeça. Permitam que a sua
mandíbula relaxe. Permitam que qualquer obstrução ao redor da sua área nasal se clarifique.
Permitam que a sua visão interior seja clarificada. Cada um de vocês tem atrás o seu mestre ou o
seu guia espiritual. Alguns de vocês podem sentir um formigamento na área de sua cabeça ou um
som de campainha em seus ouvidos, ou podem simplesmente se sentirem em paz, confortáveis.
Conscientizem-se desta presença que permanece com vocês. Permitam que os seus velhos
sentimentos de reconhecimento desta presença os orientem. Cada um de vocês é único e
individual, assim cada um de vocês vivenciará isto de forma diferente.
Hoje o seu guia os auxiliará ao fazer uma ligação direta com o seu Eu Superior. Pois, nos próximos
onze dias, vocês precisam trabalhar intimamente com o seu Eu Superior, pois o seu Eu Superior
estará trabalhando diretamente com vocês em todos os níveis - seja a cura física, emocional,
mental ou espiritual. Qualquer cura que precise ocorrer será auxiliada através do seu próprio Eu
Superior e o seu mestre.
Seu mestre colocou agora as suas mãos em sua cabeça e está suprindo cada um de vocês com
uma luz azul elétrica. Esta luz azul elétrica está entrando através do seu centro coronário, descendo
atrás de sua cabeça, através de sua medula oblongata, pela sua coluna espinal abaixo, conectandose com o seu centro básico. Cada um de vocês está sendo lembrado do seu projeto e aqueles que
sentirem que precisam ficar em contato com uma parte sua, isto está sendo ativado agora para
vocês. Se vocês estiveram percorrendo este caminho por muitos anos, ou se ele é novo para vocês,
esta memória lhes virá, pois é nisto que vocês precisarão se focar em seu futuro imediato, mas
vocês precisam da cura a fim de trabalhar com esta energia.
Agora permitam que a luz azul elétrica seja distribuída através de cada vértebra da coluna espinal,
e enquanto ela é distribuída, ela forma espirais azuis elétricas através do seu corpo e ao redor do
seu corpo em uma direção inversa ao movimento dos ponteiros do relógio. Permitam que esta
energia gire. Enquanto esta energia está trabalhando através do seu corpo, ela está se conectando
com estas partes dentro de vocês, que precisam da cura. Enquanto isto está acontecendo, tragam
novamente a sua atenção para o seu centro coronário e novamente sintam a presença do seu
mestre ou guia. Vocês receberão um nome e este é o nome do seu guia ou mestre e este é com
quem vocês estarão trabalhando junto com o seu Eu Superior nos próximos onze dias. Assim onde
vocês precisarem de auxílio ou de orientação, vocês invocarão este ser para auxiliá-los com o que
for requerido. O nome pode ser muito simples, pois lhes será dado um nome que lhes seja familiar
- com o qual estejam confortáveis - assim recebam o que lhes vier. Não precisa ser um nome
fantasia ou um nome que seja difícil de pronunciar. Permitam que ele lhes venha. Agora repitam
este nome para vocês por quatro vezes e o coloquem dentro do seu coração.

Agora levem o seu foco ao seu olho interior, e com o seu olho interior, vejam diante de vocês o seu
Eu Superior - este ser glorioso com quem vocês estão. Vejam a beleza e o amor diante de vocês.
Este é o seu Eu Superior. Olhem em seus olhos e vejam o amor incondicional, a compaixão, a paz e
a alegria do reconhecimento. Este é você.
Agora vejam o seu Eu Superior diante de vocês e peguem as mãos do seu Eu Superior e as
segurem firmemente. O seu Eu Superior lhes falará agora e lhes dará orientação quanto ao que
vocês precisam em seu momento presente para auxilia-los. Pode ser uma palavra ou pode ser um
símbolo. Pode ser uma sentença. Estejam abertos à mensagem que lhes é enviada, pois isto lhes
auxiliará. Abram o seu coração e permitam que a energia flua do seu Eu Superior para vocês. Não
duvidem de suas mensagens - coloquem as suas mensagens dentro do seu coração.
Permitam o fluxo de energia do seu centro cardíaco ao do seu Eu Superior para permanecerem
conectados. Vejam a energia se movendo para lá e para cá, suave e continuamente. Agora tragam
o seu foco novamente à luz azul elétrica que está operando através do seu corpo. Ser-lhes-á
mostrado agora dentro do seu corpo onde a cura é necessária neste momento. Lembrem-se de que
esta cura pode ser em qualquer nível. Ser-lhes-á mostrado na forma de um ponto vermelho em seu
corpo. Sintam se é física ou se é emocional, ou mental, ou se é requerida uma cura espiritual.
Permitam que o seu Eu Superior supra com amor incondicional nesta área. O seu mestre está
fazendo o mesmo, colocando as suas mãos sobre a dor. Pois toda a enfermidade em qualquer nível
é criada por alguma forma de sofrimento, assim saibam agora que é seguro para vocês liberarem
esta dor, pois vocês não mais precisam dela.
Vocês são capazes de se auxiliarem com esta cura. O seu mestre está com vocês para auxiliá-los,
assim saibam que vocês não precisam fazer isto sozinhos. Vocês nunca estão sozinhos quando
estão vivenciando algo em seu caminho. Nós estamos sempre com vocês. Vocês não estão nunca,
nunca sozinhos. Não há nenhuma razão para vocês carregarem esta dor dentro dos seus corpos.
Seu mestre está preenchendo o seu centro básico com a luz branca universal. A cada dia,
visualizem a luz branca universal entrando nesta parte sua que requer cura, e permitam que o seu
Eu Superior nutra com o amor universal esta parte de vocês.
Permitam-se a cada dia se comunicar com o seu Eu Superior e com o seu mestre ou o seu guia, ou
quem quer que vocês sintam que os podem auxiliar com o seu processo, com a sua cura e a sua
evolução. Isto é muito real, irmãos e irmãs.
Vocês precisam reconhecer conscientemente estes seres que os estão auxiliando neste momento,
pois é importante que comecem a ancorar esta energia em si mesmos e compreendam que com o
que estão trabalhando não é uma fantasia. Não é algo que seja criado de sua imaginação. É muito
real. Porque vocês não podem nos ver fisicamente ou não haja prova tangível em relação a nós,
não significa que não existamos. O que é real para vocês quanto ao que vocês podem tocar e o
que podem ver é freqüentemente ilusão. Compreendam a verdade disto. Pois a maior parte disto
que é real para vocês - a cadeira em que vocês se sentam, e a cama em que deitam - são ilusões
da terceira dimensão. Elas são criadas pelo homem, e por serem criadas pelo homem, vocês as
aceitam como parte de sua realidade. Mas agora nós lhes dizemos que é o momento de irem além
disto, verem além disto e começarem a ver com os seus corações; começarem a ver com os seus
olhos interiores o que está verdadeiramente ao redor de vocês, o que está verdadeiramente os
auxiliando neste momento, pois virá o momento em que vocês compreenderão que as coisas
materiais ao seu redor não podem curá-los ou satisfazerem a sua alma. Nós os amamos muito
ternamente.
Quando vocês começarem a ver além da sua realidade de terceira dimensão, começarão a ver o

amor verdadeiro, a pureza do amor, pois todos vocês estão precisando muito disto. Nós estamos
aqui para lhes oferecer isto. Ao se permitirem a cura, vocês se permitem serem amados, pois a
carência do amor causa o sofrimento. Qualquer parte de vocês que não esteja sendo amada está
em dor. Isto cria uma enfermidade, cria desconforto, e cria a doença. É uma energia negativa
dentro do seu corpo pois ela não está sendo nutrida com amor.
Esta luz azul elétrica permanecerá com vocês nos próximos onze dias, trabalhando através do seu
corpo, liberando os desequilíbrios. Permitam-se a trabalhar através dos processos que vocês
estarão liberando, e saibam que nos tem com vocês e que têm o seu Eu Superior com vocês,
também. Invoquem o seu mestre ou o seu guia pelo seu nome. Olhem nos olhos do seu Eu
Superior e sintam a presença do amor diante de vocês, dentro de vocês, envolvendo-os, incluindoos e os apoiando. Cada um de vocês é agora preenchido com a luz branca universal que está se
expandindo, mantendo-os, seu mestre, seu Eu Superior em uma bolha de luz branca. Permitam
que a luz branca se mova através do seu corpo, equilibrando cada um de seus corpos de energia e
chacras, permitindo que se sintam íntegros, trazendo novamente o equilíbrio harmonioso dentro do
seu corpo, ativando todos os seus centros de energia.
Sejam gentis com vocês mesmos. Mantenham-se no amor, pois nós os mantemos no amor.
Quando vocês olharem em seus olhos a cada dia, vejam o amor. Não vejam as suas faltas; não
vejam as imperfeições. Vejam tudo isto que está correto com vocês. Permitam-se a colocar o foco
nos privilégios e nas belezas dentro de vocês, pois então vocês não estarão alimentando os
desequilíbrios ou as negatividades, que estão dentro de vocês. Pois como vocês se vêem, assim
outros começarão a vê-los, se isto for tudo em que colocam o seu foco. Assim comecem a se
verem como vocês desejam ser, pois vocês são isto. Lembrem-se - os seus veículos físicos não são
permanentes. É o que está dentro que é permanente. Sua alma - esta luz que resplandece é quem
vocês são, e é isto que vocês precisam mostrar ao mundo.
Nós abençoamos todos vocês com muito amor. Nós abençoamos todos vocês com o poder e a
coragem de verem os seus processos de cura serem concluídos. Saibam que vocês são sempre
divinamente protegidos e orientados, e saibam que são muito amados. Saibam disto, irmãos e
irmãs: sintam-no dentro dos seus corações. Confiem nos braços invisíveis que os seguram, pois
quando em tempos de disputa vocês olharem para os seus pés e perceberem somente uma série
de pegadas - estas não são nossas; estas são suas - pois nós os estamos segurando. A paz esteja
com todos vocês.
Eu sou Kuthumi e os saúdo e os abençôo com amor. ADONAI.

Direitos Autorais:
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes em condições estritas de que nenhuma
informação seja alterada, deletada, ou usada para lucro financeiro, e que a fonte da informação
seja reconhecida. Para saberem mais sobre Michelle & The Lightweaver, visitem, por favor:
www.thelightweaver.org
Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

O PROCESSO DE ASCENSÃO
KUTHUMI - Canalizado através de Michelle Eloff
Johannesburgo - 24 de Abril de 2004

Eu Sou Kuthumi e me apresento sob os raios de amor e sabedoria para lhes saudar neste tempo e
lhes trazer as bênçãos de cordialidade, de verdade, da sua verdadeira identidade e de iluminação.
Saudações, queridos. E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nos reunimos com
vocês neste dia, lhes sustentando com firmeza dentro do coração de Cristo e seguros nas mãos de
Deus.
Queridos, igualmente como vieram estar presentes na luz do Espírito, também vieram estar
presentes na luz do seu Eu Divino. Viver na luz da verdade, especialmente sua própria verdade
pessoal permite que a divindade do seu próprio eu seja a personalidade, o caráter e a identidade
que compõe tudo o que são no mundo material do planeta Terra. Há muito mais para vocês do que
poderiam imaginar e tudo o que vocês agora experimentam é simplesmente uma gota em um
oceano da grandeza e de imensidão de seu ser total. No dia de hoje o ensino que lhes trazemos
especificamente se relaciona com os Doze Princípios Dourados da Vida que Lady Guinevere já
apresentou através deste canal, ensinados como um passo para a ascensão; não o caminho, mas
sim, um caminho. Um que podem escolher para utilizar, para lhes ajudar na sua própria jornada no
caminho para a plena ascensão.
Lady Guinevere trouxe estes princípios com um propósito muito específico para assistir a cada um
de vocês na sua auto-capacitação através de um conhecimento pleno de si mesmos. Agora, o
caminho – ou qualquer caminho – para a ascensão não é simplesmente o processo de serem
capazes de levitar ou desmaterializar seu corpo em um momento que sentirem que já se cansaram
de estar neste planeta. O processo de ascensão é um processo muito importante, muito sagrado e
muito necessário. Sem sermos capazes de ascender os diversos aspectos inferiores do ser, não
podemos chegar a experimentar plenamente ou alcançar aquilo que é conhecido como a ascensão
total. No ano passado falamos extensamente da consciência de vítima, a consciência de pobreza e
a consciência de luxúria e de amor condicional. Todos estes quatro tipos de consciências
incorporam os doze princípios dourados que devem ser totalmente integrados e mantidos para que
vocês possam ascender como indivíduos – se movimentarem da consciência inferior para a
superior.
A maioria da humanidade já sentiu o impacto do processo de ascensão e ainda aqueles que estão
atualmente inconscientes, por assim dizer, estão sentindo o impacto do processo de ascensão. A
velocidade pela qual se filtra a luz no seu planeta está fazendo a vida se movimentar à um ritmo

acelerado para todos vocês, e o que um normalmente experimentariam no período de um ano,
muitos experimentam no espaço de dois ou três meses e alguns ainda experimentam o equivalente
a dez anos de experiência em questão de dois anos. Possivelmente alguns de vocês estejam
balançando a cabeça concordando e pensando, ah, é por isso que a vida é tão frenética neste
momento. Tudo isso é necessário porque seu planeta está evoluindo a um ritmo acelerado. Gaia já
se comprometeu com o seu processo de ascensão, portanto todos e tudo o que é parte dela terão
que passar por isso.
O sistema de chacras do seu corpo está atravessando uma mudança imensa devido ao seu
processo de ascensão. Cada chacra contém consciência inferior e superior e o que os doze
princípios dourados estão baseados também estão contidos dentro dos chacras: tanto o positivo,
como o assim chamado negativo. Vocês são tanto positivo como negativo, masculino como
feminino, luz como escuridão e seu processo de ascensão está lhes ensinando como transmutar a
escuridão em luz e como se converter em uma pessoa plenamente equilibrada tanto na sua energia
masculina como feminina. Seus aspectos feminino e masculino são os únicos aspectos do eu que
precisam entrar em equilíbrio. Todos outros aspectos do eu precisam ser transmutados em luz. Não
há tal coisa como encontrar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Vocês transmutam a escuridão
em luz e encontram o equilíbrio entre os aspectos masculino e feminino do seu ser.
À medida que seus chacras respondem a esta nova luz, também há aspectos que estão reagindo à
intensidade da nova vibração. Isto também faz que seu corpo se desloque de uma base de carbono
a uma base de silício. À medida que seu corpo se faz mais cristalino, menos denso vocês se
tornam, portanto a maior dificuldade para vocês é associar-se com qualquer tipo de vibração densa
– seja um ambiente, uma pessoa, um alimento ou qualquer outra substância. Vocês descobrirão
que algumas vezes estes causam severos transtornos ao seu corpo. O cuidado com o estresse é
também uma parte importante da cura nesta linha de tempo em particular. A humanidade se viu
tão presa na corrida para o topo da vida que esqueceu a habilidade essencial do equilíbrio e seus
corpos se viram apanhados pela enfermidade moderna do estresse.
Agora brevemente daremos a vocês os doze princípios dourados que cada única pessoa neste
planeta terá que enfrentar. Não há forma de se esquivar deles. Os três primeiros princípios são
conhecidos como VAC: VERDADE, AMOR e COMUNICAÇÃO (n.t. TLC em inglês). A verdade significa
ser verdadeiro consigo mesmo: reconhecer a verdade, falar a verdade e viver sua verdade. O amor
significa praticar o amor incondicional, o amor-próprio. Trata-se de se cobrir com a consciência do
amor condicional. O amor incondicional é uma lição muito importante nestes tempos. Seus
governos estão sofrendo imensas mudanças em suas estruturas e muitos dos políticos do mundo
de hoje estão tendo que se enfrentar com o verdadeiro sentido de amor incondicional. Em grande
parte condições muito alem da conta tem sido impostas em todos aspectos da vida. O amor
incondicional se trata de amar a si mesmo e aos outros o suficiente para estabelecer um limite que
permita que muitos dos outros princípios dourados encontrem seu lugar certo. Um deles é o
respeito. Ao respeitar a si mesmos, têm que se assegurar assim como insistir que outros respeitem
seus limites. E para vocês praticarem o respeito, vocês precisam respeitar os limites de outros.
O quarto princípio se trata do NÃO-JULGAMENTO. È costume em geral dos humanos julgar os
outros, sem sequer pensar sobre isto, simplesmente observando o curso de vida da outra pessoa. É
mais fácil julgar a experiência da outra pessoa em oposição do que observar verdadeiramente a
sua própria jornada. E se as pessoas insistem em julgar as experiências alheias, sem estar “no
lugar do outro”, o julgamento sempre se refletirá de volta para o ser, para mostrar ao indivíduo
como o julgamento esta efetivamente refletindo ou a carência ou o que está em severa dor na sua
própria vida. portanto, seu julgamento reflete suas próprias feridas.
Então, a CRIATIVIDADE como o quinto princípio é um processo muito importante dentro da
ascensão, porque a criatividade permite que se processe o que está dissimulado, reprimido tanto

como deprimido. Os chacras não podem processar se o indivíduo está em uma grande negação
com respeito a certos aspectos de sua vida. Portanto a criatividade atua como um processamento
inconsciente se a pessoa estiver muito profundamente ferida. É por isso que a terapia de processos
criativos é tão importante.
O sexto princípio de CONSCIÊNCIA e o sétimo de RESPONSABILIDADE são também muito
importantes. O viver sua vida inconscientemente é viver uma vida irresponsavelmente. A
responsabilidade é simplesmente a capacidade de responder à vida, e quando vivem de maneira
inconsciente são incapazes de utilizar sua habilidade para responder verdadeira e amorosamente a
algo que a vida os apresenta. Muitas pessoas fogem da responsabilidade porque não têm as
ferramentas para lidar com as circunstâncias da vida. Não têm suficiente confiança em sua
capacidade para responder ao que a vida exige deles para resolver os problemas e poder encontrar
as soluções.
E quando não estamos sintonizados com o Espírito e com nossa própria alma, não podemos
encontrar soluções. Portanto, sejam conscientes de como é que julgam os outros e de como
transpassam seus limites pessoais. Sejam conscientes de como vocês colocam condições para si
mesmos; como não respeitam seus próprios limites permitindo que outras pessoas abusem de
vocês ou transpassem seus limites pessoais. Sejam conscientes de como utilizam a energia do
amor. Sejam conscientes de como utilizam ou não utilizam a poderosa ferramenta de cura da
criatividade. E sejam conscientes do que é sua verdade.
O oitavo princípio do RESPEITO é um princípio muito importante: respeitar toda a criação de DEUS,
da mais pequena formiga à baleia gigante. Todas estas criaturas são manifestações de Amor que
foram postas dentro de diferentes formas que incorporam a força de vida. Todas merecem
respeito. As novas crianças do planeta, aqueles que estiveram vindo a este mundo nos últimos 25
anos, especialmente os dos últimos três a sete anos, trazem essa muito importante lição à
humanidade, porque os humanos adultos tiveram que aprender a respeitar às crianças menores
para poderem relembrar como respeitar a si mesmos. Devido a suas necessidades e condições
como crianças não foram respeitados nem cumpridos e porque vocês se sentiram violados e
humilhados, não podem respeitar plenamente suas próprias necessidades, nem tampouco podem
respeitar plenamente as necessidades de outros.
Um exemplo talvez seja vocês como meninos ou meninas fizeram algo que envergonhasse vocês, e
seus pais compartilharam este fato com todos outros porque pensavam que era engraçadinho e
divertido. Pode ser que seus pais não o fizessem de maneira deliberada para lhes humilhar, mas
como vocês não podiam expressar plenamente seus sentimentos eram incapazes de fazer eles
entenderem quão envergonhados ou zangados se sentiam à esta violação da sua confiança ou à
traição da sua privacidade. Possivelmente aconteceu algo na escola à respeito de outro
companheiro que provocou vocês. Cada um de vocês experimentou uma violação de seus sagrados
limites pessoais. Portanto não são totalmente capazes de respeitar a vocês mesmos, porque não
foram dotados das ferramentas necessárias para retificar a situação e para educar a outros para
que respeitem a vocês.
O nono princípio é a LEALDADE. Ser leal à você mesmo é andar de mãos dadas com a verdade. Ser
leal com aqueles que lhes confiaram a sua mais profunda vulnerabilidade; que lhes confiaram
aspectos que não queriam compartilhar com outros; pessoas que vieram a vocês para chorar em
seu ombro. Agora, o cachorro está no planeta como professor de lealdade. Muitos de vocês
poderão perceber que em certos momentos os cães se tornam uma parte bem ativa da atividade
cotidiana de vocês. Ouçam como a natureza fala à vocês, ouçam como o Espírito se comunica com
vocês através das diversas criações de Deus, através da música, através da poesia, através da
palavra escrita. Assim aprenderão que o Espírito sempre é leal a vocês, respondendo sempre a suas
perguntas exatamente no momento preciso que necessitem da resposta. O assunto é: vocês estão

escutando? Vocês estão conscientes do que está acontecendo ao redor de vocês e no seu interior?
O décimo princípio é o da PAIXÃO. Sem paixão pela vida, não podem experimentar plenamente a
vida. A criatividade lhes permite experienciar a paixão. A paixão faz nascer a criatividade. Sem
paixão há muito pouca força criadora. A criatividade não se trata somente de desenhar, ou cantar
ou dançar. A Criatividade é a força de vida que cria e portanto manifesta sua experiência de vida.
Assim a energia criadora que vocês utilizam em suas mentes, manifesta uma forma criadora, uma
força que é a vida que hoje vivem. Toda a energia é criativa. Podem criar algo positivo ou podem
criar algo negativo. É por isso que ser conscientes e viver conscientemente é um importante
aspecto que deve ser dominado com mestria e também razão pela qual é um dos doze princípios
dourados no atalho para a ascensão. A paixão lhes permite expressar sua divindade; permite-lhes
utilizar os talentos e presentes que Deus lhes deu para assistir à outros neste mundo. Permite-lhes
alcançar o máximo da vida que vocês escolheram.
JUSTIÇA é o décimo primeiro principio. Sem justiça nada pode estar em equilíbrio. portanto devem
ser justos em suas relações com vocês mesmos. Devem se assegurar de superar todos os enganos
em sua vida. Isto inclui o perdão a vocês mesmos e aos outros. Um dos processos de cura mais
importantes é o perdão. Onde sintam que alguém violou sua verdade de algum jeito ou forma, a
justiça precisa ser feita pela sua cura desta ferida. Cada ferida que está presente em seu ser tem
que ser absolutamente curada para que possam ascender plenamente, para que possam
movimentar-se além dos diversos níveis que trazem as lições que permitem a cura. Se não
estiverem preparados para enfrentar seu passado e curar a ferida, irão se ver correndo em círculos
como um cão que persegue sua própria cauda.
Agora acrescentemos também aqui que muitas vezes nosso corpo recordará automaticamente algo
do passado, quando ocorre algo no presente que dispara a lembrança do passado. Isto pode
manifestar-se como uma sensação imprevista de irritação ou depressão sem causa específica. Ou
se encontram se sentindo chorosos, aflitos ou deprimidos ao ponto que não quererem estar na
presença de outros. É assim como o corpo recorda o passado e essa lembrança se libera através da
estrutura celular emocional de seu ser. Em outro momento o corpo se recorda através da estrutura
física e os afeta psicologicamente. Muitas pessoas manifestarão possivelmente uma gripe ou uma
tosse recorrente, ou dores de cabeça incessantes que podem derivar em enxaquecas. Algumas
pessoas podem manifestar isto através de erupções que não se eliminam ou um pouco mais fatais
como o câncer. Todas estas são manifestações do que não foi processado. Sua psicologia
determina a fortaleza ou falta de fortaleza da sua fisiologia.
Também precisamos utilizar a importante ferramenta da FÉ que é o décimo segundo princípio. A fé
lhes permite mover montanhas. A fé lhes permite manter a visão fixa na luz do amor de Deus
sempre presente, ainda no túnel mais escuro. Todos vocês atravessaram situações imensamente
tensas nos últimos 48 meses. Todos tiveram que olhar feridas muito profundas e todos vocês
presentes hoje aqui estão trabalhando ativamente já no seu processo de ascensão. Já vocês estão
processando muitos dos doze princípios dourados que estão ainda enquadrados na consciência
negativa.
Queríamos dar a todos a oportunidade hoje de escolher um dos doze princípios que mencionamos
dando-lhes a oportunidade de verbalizá-lo. Qualquer um dos que escolherem é aquele com que
lhes ajudarão os seus guias e seu Espírito nas próximas doze semanas, para processá-lo totalmente
e tentar trazê-lo para seu aspecto total de luz. Este é o começo do trabalho com seu processo de
ascensão ou o caminho de uma maneira mais consciente. Como disse, ninguém neste planeta pode
escapar de passar através destes doze princípios dourados, porque são os princípios que compõe a
vida, e ponto. Muitos destes princípios foram abusados intensamente o que resultou em muitos dos
graves atos que tem sido executados por muitos.

Aqueles que ainda estão presos na dor e na escuridão das suas próprias feridas tomaram estes
princípios dourados e as romperam para o seu próprio benefício. Nem todos têm feito isto por
avareza ou auto-satisfação. Muitos têm feito isto porque não sabem fazer melhor. Aqueles entre
vocês que tomam estes doze princípios deixando que a luz dourada verdadeiramente viva dentro
de vocês e brilhe, permitem que aqueles que não sabem possam encontrar sua luz, encontrar sua
verdade e sobretudo encontrar a força e a coragem para enfrentar suas feridas e transcender a dor
que continua sendo alimentada enquanto viverem na escuridão. A escuridão é simplesmente falta
de conhecimento, falta de amor. É ignorância.
Cada um de vocês presentes neste salão hoje tem uma pergunta muito importante, necessidade ou
possivelmente desejo. E às vezes um desejo não é algo mau, porque se vocês desejarem algo
suficientemente, ao obtê-lo podem cobrir certas necessidades. É quando um desejo é motivado
pelo ego inferior e o egoísmo que então não apóia nem a vocês nem ao seu ambiente. Mas um
desejo motivado pela necessidade ou pelo amor será concedido e pode se fazer manifestado.
Observamos em muitas ocasiões que as pessoas se sentem egoístas e até sujas ao querer certas
coisas da vida – especialmente aqueles que foram educados em lares muito conservadores e
religiosos. Não tem que ser uma religião em específico, já que todas as religiões têm sistemas de
crenças muito rígidos como vocês bem conhecem. Isto deu lugar a uma imensa quantidade de
culpa e quando as pessoas estão sobrecarregadas não podem se dar plenamente assim mesmo
nem aos outros.
Outras vezes as pessoas que estão tão sobrecarregadas pela culpa dão muito aos outros e portanto
não podem dar o suficiente a si mesmos. Isto muitas vezes resulta em uma consciência de pobreza.
Porque vocês são “egoístas” ao ter muito dinheiro, e não são “espirituais” se tiverem muito dinheiro
ou viverem de maneira muito confortável. O que então acontece é que tão logo adquirem dinheiro
se asseguram de livrar-se dele com rapidez, para não serem vistos como pouco espirituais ou
egoístas e seu subconsciente assim como seu inconsciente se desfaz do seu dinheiro em nome de
vocês sem que vocês tenham que se esforçar conscientemente! De repente um cão pode adoecer e
vocês têm que gastar muito dinheiro em curá-lo. Ou alguém bate em seu carro ou você
acidentalmente colide com alguém e tem que gastar seu dinheiro para solucioná-lo. Estes são
simplesmente exemplos, mas acontece muitos, há muitas pessoas que recebem dinheiro e justo
antes que sua conta bancária pareça toda atrativa, ele já se foi.
A consciência de pobreza com respeito às relações funciona da mesma maneira. Uma pessoa que
foi violada ou enganada em qualquer relação com seus pais, amigos, parentes, professores ou
qualquer outro nunca será capaz de abraçar plenamente um companheiro em sua vida enquanto
estes assuntos se mantiverem sem resolver. Eles provarão a lealdade, fidelidade e amor desse
companheiro a tal extremo que o afastarão para poder confirmar seu próprio sistema de crenças de
que não merecem ser amados. Em outras palavras, a consciência de pobreza com respeito ao amor
se manifesta e vocês confirmam para si mesmos que não merecem o amor. Novamente, o
subconsciente faz isto belamente porque vocês estão atuando sobre a base da sua experiência
passada. É por isso que dizemos “vivam conscientemente”. Sejam conscientes da energia criadora
que vocês manifestam em sua mente, e que se manifesta na sua realidade física. Sejam
conscientes de seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações, para que no futuro possam criar
algo que desejem, e que também necessitem.
Todos vocês querem uma vida equilibrada. Querem ter amor, amizade, lealdade, paz e felicidade.
Querem ser independentes financeiramente. Querem ser capazes de viver sua paixão, de fazer o
trabalho que realmente lhes apaixona. Todos vocês querem isto. E tanto como querem, assim
necessitam disto. Necessitam disto para chegar a ser um ser completo. Necessitam disto para
chegar a uma plena mestria do seu ser e necessitam disto para dominar estes princípios para poder
subir às dimensões mais elevadas.

Assim os desejos e as necessidades na verdade andarão de mãos dadas. E a fé lhes ajudará a
encontrar a força e a coragem dentro de vocês, na vida e em Deus para alcançarem isto.
Agora queremos que cada um de vocês intencione com qual dos princípios queria trabalhar e para
qual os aspectos de suas vidas que necessitam de mais apóio e assistência agora Eu, o Mestre
Ascendido Kuthumi conjuntamente com os outros Mestres, incluindo seus os guias pessoais, damos
à vocês nossa palavra de que estaremos ao seu lado para curar e assistir em tudo o que vocês
necessitam de cura e para lhes ajudar a obter a mestria sobre esse princípio. Estejam conscientes
do fato de que não importa o que vocês verbalizarem será tomado seriamente, e que quaisquer
necessidades que precisem ser removidas da sua consciência na forma de sistemas de crenças,
hábitos, atitudes e talvez até circunstâncias físicas como as pessoas, trabalhos e quaisquer outros
relacionamentos, serão removidas se estes estiverem interferindo com sua mestria que se expressa
da sua vida. Para que a luz para esteja presente, a escuridão deve ser movida. Para que o
ferimento possa ser curado, a infecção e a inflamação devem ser curadas.
Assim começaremos a nos movimentar ao redor do grupo da esquerda para a direita. Se tiverem
alguma outra pergunta podem fazê-la limitando-a a uma pergunta para cada um, de maneira que
cada pessoa aqui hoje tenha a oportunidade de fazer uma pergunta.
P: Estive trabalhando com a consciência da pobreza por algum tempo. Embora o dinheiro apareça,
sempre acontece algo para me desprender dele. Nos últimos dois meses tive problemas com cães e
não se que isto está refletindo para mim. A incerteza do fluxo de dinheiro sempre foi um problema
para mim.
K: Como nós dissemos, o cão representa a lealdade. Você não foi leal consigo mesmo à respeito da
sua auto-estima e do sistema de valores da sua energia criadora. Com freqüência os animais
processam a energia negativa em nome de seus donos. Você está mais conectado com os cães,
enquanto sua esposa esta mais com os gatos e é por isso que os cães representam sua energia e
os gatos a dela. O cão que está doente representa Lady Nada uma Mestra Ascensa, que sustenta o
Raio Magenta ou a luz que representa o amor incondicional. Você teve que lidar com o amor
incondicional consigo mesmo – amando a si mesmo o suficiente para acreditar que a manifestação
física da sua criatividade merece uma certa quantidade. Assim como não foi capaz de ser
incondicional na aceitação da sua força criadora, você colocou certas condições na sua criatividade.
Sua força de vida estava totalmente deprimida pela sua falta de amor incondicional, por sua falta
de amor incondicional para si mesmo e aceitação incondicional da sua auto-estima e do seu
sistema de valores, porque os programas de sua mãe e de seu pai ainda o estavam governando. A
consciência de pobreza deles estava encerrada no seu subconsciente. Isso é o que estava jogando
esse papel com respeito a você. Você começou a mudar ativamente isso e é com o que tem que
seguir trabalhando para poder vencer este processo em particular. Assim durante as próximas doze
semanas seja muito consciente de sua atitude para o dinheiro e para sua força criadora.
P: Dos doze princípios de ouro desta vez, necessito ajuda para viver conscientemente e para curar
minhas feridas passadas de rejeição.
K: Querido, estaremos ao seu lado para trabalhar nisto. Digamos desta vez: olhe como rejeita a si
mesmo. Você rejeita pensamentos, sentimentos e idéias? Quanto de si mesmo ignora e rejeita?
Isto lhe ajudará a ver como isto é espelhado ou refletido. Também sugerimos então que você fique
consciente de quem o rejeitou no seu passado e por que o rejeitaram. Quando você puder
determinar e observar isto, veja que quem quer que seja os que rejeitaram a você ou as suas
ações, fizeram isto porque não podiam aceitar a parte que você estava refletindo para eles o que
era deles mesmos. O que quer que se rejeite é porque a pessoa não pode aceitar este reflexo. Isto
será um grande apoio para você e é parte de seu viver consciente. Quanto mais consciente você

estiver de quem você é o que é, e como você vive, menos rejeitará a si mesmo e à vida. Portanto a
vida pode lhe apoiar ainda mais em níveis mais elevados e mais profundos e você colherá as
recompensas dos seus esforços. Que as bênçãos estejam com você meu querido, e saiba que
estaremos muito perto de você.
P: Pelas manhãs sinto que não tenho pensamentos e que estou olhando a mim mesmo de outro
tempo. Queria entender o que significa isto para mim e o que isto esta me mostrando, e o que
deveria aprender com isso.
K: De certa forma isto se conecta a muitos dos ensinos da Buda de estar separado do mundo,
desprendendo-se e observando a experiência de outra perspectiva. É importante para você durante
este ciclo observar suas condutas, seus pensamentos e sentimentos e como é que sua consciência
de pobreza afeta a sua vida. Sua consciência de pobreza se relaciona especificamente às
experiências através das relações e através do amor. Quando puder chegar a acreditar que merece
lealdade, sinceridade e total apoio da parte de um membro do sexo oposto poderá confiar
plenamente no seu eu masculino. Trata-se de equilibrar seus aspectos feminino e masculino.
Embora possa lhe levar por um caminho difícil é importante, porque este é o tempo para que você
olhe à relação que teve como uma jovem menina tanto com sua mãe como com seu pai e como é
que a atitude de afastamento deles em alguns momentos a deixou sentindo-se não querida, sem
importância e não merecedora de amor e atenção. Portanto, assistiremos à você com o princípio
dourado do amor. Este é o tema com que estará trabalhando nas próximas doze semanas, assim
seja consciente de que lhe mostrará onde falta o amor e o amor a si mesmo e onde precisa praticar
o amar-se, amar a si mesmo – onde precisa deixar entrar o amor, porque uma parte sua barrou a
si mesmo colocou uma barricada em frente para não receber amor. Bênçãos para você querida
irmã.
P: Penso que nesta etapa preciso trabalhar com o perdão.
K: Querida, como dissemos, o processo do perdão é uma das chaves mais importantes para a cura.
Tenho passado uma tremenda quantidade de informação à respeito do perdão e se você tiver esta
informação sugiro à você que a leia novamente. Para começar a praticar o perdão pode utilizar esta
informação para que lhe sirva de guia nas próximas doze semanas. Acrescentemos que a fé jogará
um importante papel, porque através do perdão precisará reconstruir a fé em si mesma para fazer
as coisas que não fez, porque a falta de perdão lhe impedia de experimentar qualquer coisa que
pudesse ser. Assim tanto a fé como o perdão trabalharão com você. Seja consciente de que
qualquer coisa que seja que precise perdoar será trazido diante de você durante as próximas doze
semanas. Se ignorar isso, se sentira deprimida. Também lhe sugerimos especificamente durante
este tempo que vai estar orientada para certas energias irmã, que tome vitaminas na fila das
vitaminas B para manter elevada sua energia. Há uma imensa quantidade de ira na superfície, que
pode surgir com o perdão e se a ira não for sentida ela será experimentada como depressão.
Bênçãos para você querida.
P: (inaudível)
K: Sabe o que tenho dito. Se não utilizar a confiança esta se deteriorará (n.t. trocadilho em inglês:
trust/rust) não é assim?. Quando algo não trabalha eventualmente vai se erodir totalmente. Seus
temas de confiança se relacionam com ser capaz com pelo menos confiar nas pessoas em situações
íntimas, onde precisa confiar na pessoa seja qual for sua necessidade. Isto também a levará no
percurso para seu passado, e para sua infância onde as pessoas próximas a você que violaram essa
confiança. Isto também lhe levará possivelmente a vários aspectos de sua relação com o homem

com quem se casou. Assim esteja consciente de que durante as próximas doze semanas tudo o que
tem a ver com a confiança estará diante de você. (risadas). Bom, você pediu! Bênçãos para você,
querida.
P: Estive trabalhando com o medo há já algum tempo, que se manifestou também em forma de
herpes, e não estou segura com que relacionar isto. Também sinto que afetou meu sistema
digestivo. Minha pergunta é com o que relaciono isto? E também quanto do problema digestivo é
devido aos nossos corpos estarem sendo “afinados” e quanto se deve aos alimentos que ingiro?
K: Primeiro, o sistema digestivo se faz sensível quando a gente tenta digerir emoções que já não
sustentam à pessoa, ou está engolindo experiências e emoções sem as digerir. Isto remete à sua
mãe. Isto é falta de processamento, material subconsciente ou um programa com que está
trabalhando neste tempo. E seu temor está vinculado à verdade – o temor de possivelmente estar
plenamente em sua verdade, de viver a verdade do que você é em todos os níveis, de todas as
formas. Como criança e ainda na sua adolescência, não se deu a permissão para expressar sua
totalidade, seu eu verdadeiro, e desta vez com as “afinações” como as chamou, seu corpo e seu
subconsciente estão tendo que purgar tudo o que não serve ao processo da sua total integração.
Ao escolher mudar sua denominação e integrar esta energia teve que purgar tudo o que
representava sua denominação anterior para que esta possa estar presente plenamente. Esta
energia é muito mais sensível que a energia densa que sustentava a denominação anterior, que
estava muito conectado aos desejos e necessidades de sua mãe e agora você está tentando
determinar seus desejos e necessidades. Isto está causando todas as mudanças e a sensibilidade
em seu corpo físico. Sugerimos que dedique tempo à meditação visualizando como desaparece o
corpo velho e a pele velha. Imagine-se tirando fora a pele do seu corpo, para que se revele a nova
pele. Também sugerimos que peça a seus anjos de cura que lhe apóiem através desta época muito
sensível de cura e que a energia que é eliminada seja transmutada em luz à medida que eles lhe
apóiam através deste processo. Faça isto diariamente. Visualize-se dentro de uma caverna de
cristais, para que a energia cristal lhe apóie no desenvolvimento da estrutura cristalina do seu novo
corpo. Os cristais fazem um papel importante no processo de cura agora em que o corpo humano
se torna mais cristalino. Os cristais são ferramentas vitais na cura do corpo. Assim procure um
cristal que possa tornar-se seu cristal curador para a ascensão. Sustente-o durante sua meditação e
visualização e peça aos seus anjos de cura que utilizem as energias devas do cristal para trazer
equilíbrio e cura a seu corpo. Também sugerimos que aumente o consumo de vitamina C para
apoiar o seu corpo emocional e espirulina para ajudar no sistema imunológico de seu corpo. A
espirulina é também uma fonte muito elevada de proteínas e energiza e desintoxica o corpo
simultaneamente. Isto trará algum alívio ao seu sistema digestivo. Tome cuidado com os
mantimentos gordurosos por um tempo, aproximadamente nos próximos três a seis dias. Consuma
mantimentos naturais e preferivelmente crus já que isto também trará equilíbrio ao seu sistema.
Assim a verdade é o princípio com o que trabalhará. O temor é a incapacidade de confiar em sua
própria capacidade para viver na sua verdade. Que as bênçãos estejam com você.
P: Queria entender o princípio da paixão em minha vida.
K: A paixão nem sempre nos leva a um ponto específico, onde fiquemos para sempre e durante o
resto da nossa encarnação. A paixão como dissemos, dá a luz à criatividade, e a criatividade se
origina da paixão. A força criativa está em um estado perpétuo de criação e de movimento.
Portanto a paixão que você esteve experimentando o levou em uma aventura exuberante,
incursionando nos seus diversos aspectos com que possivelmente você não se conectou
previamente. Em relação à sua vida profissional, não precisa chegar a ponto da tão falada
estabilidade. Sua paixão sempre o levará à diversas áreas e avenidas porque isso é parte do seu
percurso de experiência. É assim que você reúne as informações. E sua paixão o leva a um

grandioso ponto de ser, não ao estagnamento. Portanto sugerimos que você se render onde sua
paixão está levando você e não tentar e limitar a sua habilidade e o seu potencial. Não que sinta
que você tem que tentar justificar as escolhas e ações baseando-se na direção onde sua paixão o
esta levando, mas sim simplesmente permita-se estar nela e estando pode também utilizá-la
ativamente. Assim nas próximas doze semanas, seus guias lhe mostrarão o poderoso presente que
sua paixão lhe trouxe e que o trará para o ponto em que esta paixão o esta levando. Portanto o
desafio consiste em não limitar sua paixão, não tentar se justificar diante dos outros, apenas se
render e fluir com ela. Ao fluir, você cresce com o fluxo. Que as bênçãos sejam com você.
P: Tenho a sensação de que preciso trabalhar com o tema do perdão. Queria saber mais a respeito
de que, ou a quem preciso perdoar.
K: Seu perdão se relaciona com os limites e o princípio do respeito. Isto o levará em um percurso
de observação de como você não foi respeitado: suas idéias, suas crenças e ainda sua identidade
como uma pessoa. Pode descobrir que em seus estados de sonho recorda feitos de seu passado e
da maneira em que outras pessoas lhe trataram, verbal e emocionalmente, violando sua
sacralidade como ser. Quando se abusa de uma pessoa verbal ou emocionalmente isto também
causa um rompimento dentro do sistema do ser. O sistema do ser é de auto confiança, auto-estima
e auto valoração, assim como auto-respeito, auto-amor e auto-aceitação. Quando isto é violentado,
lenta, mas certamente todos esses aspectos do ser começam a se romper. Portanto os limites ficam
enfraquecidos, a gente não é capaz de defender estes limites e portanto o respeito, o apreço é
violado. Assim que esses são os temas à respeito ao perdão que melhor lhe apoiarão. Isto tem
sentido para você? Que as bênçãos estejam com você.
P: Queria saber que significa o calor em minhas mãos. Também queria trabalhar com minha
criatividade e minha paixão e queria em alguma etapa de minha vida, cantar.
K: O calor em suas mãos é energia. Todos temos charas no centro ou nas Palmas das mãos. Terá
notado que quando o Mestre Jesus foi pregado na cruz foi diretamente através desses pontos
chacras. Estes são centros energéticos muito poderosos, e é por isso que as mãos são ferramentas
curadoras tão poderosas. Você precisa ser criativo para canalizar esta energia criadora. Agora,
pode ser criativo no sentido de criar algo fisicamente. Também pode utilizar essa energia neste
momento para alimentar a seres do reino vegetal, assim pode utilizá-la em jardinagem se desejar.
Possivelmente uma imposição de mãos em pessoas ou animais. Os cristais também ressoam muito
fortemente com sua energia e seriam ferramentas muito boas para lhe ajudar a canalizar essa
energia em particular. Você está preparado para embarcar em uma experiência muito importante
em sua vida; está a ponto de empreender uma forma totalmente nova de viver. E essa energia está
simplesmente esperando para ser expressa. Sugerimos que comece escolhendo algo criativo para
iniciar o processo. Isto permitirá que a força criadora flua o que também o ajudará com sua paixão.
E não há absolutamente nenhuma razão para que não possa cantar. Possivelmente se assim o
deseja, tome lições de canto para que o ajudem a sentir-se mais confiante ao utilizar sua voz.
Outra forma de fortalecer a voz para o canto é através de mantras e fazendo seus próprios sons.
Sugerimos que se sente em meditação com suas Palmas para cima, um cristal em cada palma e
que comece a utilizar sua voz. Permita que os sons emanem e se projetem. Começará a sentir a
vibração em sua própria voz transformando as células em seu corpo e isto também se converterá
em uma ferramenta de cura. Também nos dá uma visão de você. Isto é algo que pode tornar
realidade se assim desejar. A visão é de você em um espaço sagrado com um ou mais indivíduos,
que você escolher, rodeados de cristais e de fogo (muitas velas). Você está trabalhando com o
elemento fogo e o elemento terra através do reino dos cristais, curando estas pessoas ou pessoa, e
a vibração do som está transformando as células em seus corpos. Esta é uma forma de cura que
você será capaz de fazer se desejar levá-la a cabo. Os Mestres o apoiarão nisto. Que as bênçãos

estejam com você.
P: Nos últimos 24 meses vivi uma vida cheia de grandes bênçãos. Entretanto descubro que estou
consciente de me julgar constantemente e checar se estou atuando a partir da minha verdade.
Minha pergunta se refere a dar um passo adiante em um projeto que estive contemplando por
algum tempo, que se apoiaria em um edifício espiritual e sagrado criado tendo em conta os
princípios da geometria sagrada e que permitiria às pessoas explorar todos seus cinco sentidos.
K: Acima de tudo, uma das coisas mais importantes a relembrar como ser humano no caminho
para a espiritualidade é que vocês têm que tratar com os muitos aspectos humanos do mundo
material. E ao julgar à nós mesmos – ou aos outros – se bloqueia seu próprio processo dirigido a
superar esses aspectos. A busca de um ser perfeitamente espiritual é aquilo em que todos vocês
estão trabalhando de algum jeito em seu plano para a ascensão. Entretanto, todos precisam se
aliviar um pouco. Aliviem-se! Permitam que a luz do Espírito lhes mostre o humor implícito ao ser
um ser humano. Isto permite aos humanos aceitar e render-se a sua humanidade. Aqui há
entretanto uma linha de demarcação muito sutil. Isto não lhes permite ou lhes dá permissão para
atuar disparatadamente com respeito aos aspectos inferiores de ser humano, a não ser para
permitir ao seu eu humano o espaço para cometer enganos, que de fato são gemas de sabedoria,
porque vocês aprendem através dos enganos. Agora este projeto em que você deseja embarcar é
viável e de fato muito importante. O que deve recordar é que para que as pessoas explorem esses
sentidos, eles ainda precisam explorar o sentido de ser humano. A sensibilidade, o sentido comum,
o sentido espiritual, a intuição. E quando a gente é capaz de se iluminar permitindo que a luz
interior mostre o humor que está presente no ser humano, a gente então pode adquirir
ferramentas para superar o julgamento de si e de outros. Os limites são os que se requerem para
insistir em que as pessoas honrem o ambiente e os outros. Julgar a si mesmo diante de pequenas
coisas não lhe permite seguir adiante. Mantêm você preso em um falso sentido de tentar ser
perfeito. Que as bênçãos estejam com você.
P: Queria saber com que área em específico da minha vida devo trabalhar com respeito a fixar
limites e para encontrar um ambiente onde sinta que pertenço sem ter que (inaudível),
possivelmente com respeito a me mudar para outro lugar aonde possa encontrar minha parte
criadora.
K: Você esteve trabalhando com isto durante um longo tempo. E sim, tudo está chegando ao
maximo para você à respeito à criação de seu espaço sagrado pessoal. Portanto trabalharemos com
você em relação ao respeito e é obvio os limites. Isto se manifestará em cada área da sua vida –
em sua família, com seus pais e em seu trabalho. Inicialmente pode ser difícil para você, mas
descobrira que quanto mais você faz mais fácil se tornará. Deve comprometer-se consigo mesmo e
com seu plano pessoal para a ascensão para se manter fiel ao compromisso que está fixando a si
mesmo. E o Espírito trabalhará com você. Ajudaremos-lhe a transcender o temor de que qualquer
força externa possa sabotar seus próprios esforços por ser criador. Faz tempo que acontece isto,
não é verdade? Agora fixe o primeiro limite e isto implica que sob nenhuma circunstância pode ou
nenhuma força externa sabotará seus esforços sem sua permissão e sua vontade. Faça disto uma
afirmação. Chame Saint Germain e a sua chama violeta e prateada. Peça que esta chama violeta e
prateada lhe sustente, que se manifeste ao seu redor criando um escudo protetor, à respeito a
todas e cada uma das energias projetadas para você, consciente ou inconscientemente, por
qualquer força, encarnada ou desencarnada que possa interferir com seu processo de cura e
ascensão. Seja firme nisto: pretenda e seja claro em suas intenções e nas próximas doze semanas
será capaz de manifestar isto. Mas deve ser muito consciente do que está fazendo. As bênçãos
estejam com você.

P: Presentemente estou atravessando uma crise em minha vida e me sinto muito ferido e rejeitado.
Queria saber por que isto me acontece neste momento da minha vida. Também minha paixão
consiste em me tornar um curador. Queria saber se isto vai se materializar e como.
K: Em primeiro lugar, cada crise que alguém experimenta tem uma razão. Há um presente muito
valioso que vem com cada trauma e crise. Freqüentemente os curadores mais poderosos do
planeta obtiveram isso como resultado direto de crise e traumas que experimentaram e
transmutaram em suas próprias vidas. Sua idade é algo que também o trouxe para um ponto
específico em sua vida, apoiado nos diversos ciclos de numerologia que o levaram ao ponto em que
você tem que observar aspectos de sua vida que possivelmente não tinha visto antes, ou que
possivelmente não sabia que necessitavam de atenção. Sugerimos-lhe que veja sua crise
construtivamente. O que é que mais lhe feriu e por que pensa que lhe feriu tanto? E sugeriríamos
que anote isto. Anote cada ferida. Como dói essa ferida. Quem foi responsável, por assim dizer em
alimentar ou criar a ferida. E então pergunte-se ”Que presente tem essa ferida para mim?” E como
pode você como indivíduo curar sua ferida. O que deve fazer para que ela desapareça? Uma das
razões pelas quais as pessoas se mantêm encerradas em dores e temores passados é porque essa
crise ou dor ou temor em particular paralisa às pessoas e elas não sentem que têm as ferramentas
ou as vias para transcender essa dor. Assim como um inseto paralisado pelo veneno da aranha, se
mantêm preso na teia de aranha que criou a dor original. Agora bem, ou a teia de aranha pode ser
usada para apanhar você ou a teia de aranha pode ser usada para apanhar toda a negatividade e
permitir que a luz penetre. Essa é a escolha individual da pessoa. Ao praticar o que pedimos que
faça, você desenvolverá certas ferramentas de cura que lhe surpreenderão. Essas ferramentas o
equiparão para transformar-se no curador em que você deseja tornar-se tão apaixonadamente.
Também sugerimos que procure diversas formas de informação que possam lhe ajudar. E
sugerimos um livro. Foi escrito por um homem de nome John Bradshaw. O livro se chama Voltando
para o Lar. Há informação muito importante aí que pode lhe servir e exercícios que lhe ajudarão
imensamente no ponto em que está agora. Também lhe ajudará a dar a luz ao seu poder curador.
Você é um curador natural. É por isso que sente agora esta paixão. Assim faça o favor à você
mesmo e comece o percurso de ativamente curar à si mesmo para poder curar os outros.
Sugerimos-lhe que procure este livro logo que for possível para que trabalhe com ele nas próximas
doze semanas. Que as bênçãos estejam com você.
P: Acho que nos últimos meses liberei muito e também acho que há vários bloqueios dos quais não
posso me liberar. Também me disseram que estou me agarrando emocionalmente a alguma coisa e
que este é o motivo por que nós continuamos sendo roubados. Queria alguns indicadores sobre
isto.
K: À medida que movimentamos a nossa energia para o seu campo de energia, há certamente uma
ferida em seu chacra cardíaco. Isto tem a ver com algum tipo de violação do seu espaço sagrado.
Agora, pode recordar conscientemente quando como criança ou adolescente foi violada sua
privacidade ou seu espaço de algum jeito? Pode ter sido tão simples como uma pessoa lendo algo
que você tinha escrito e que você considerasse como algo pessoal. Pode ter sido alguém que
tomasse algo seu, tanto grande ou pequeno, mas que o afetou porque era algo importante para
você. Estas são mais ou menos as imagens que se projetam a partir dos registros akásicos do seu
chacra cardíaco. Neste tempo particular de sua experiência especificamente chegou a um ponto
onde está preparado para curar essa ferida. E porque isso foi uma forma de violação naquele
momento, se re-manifesta como uma violação do seu lar. A casa é também um reflexo direto do
coração, porque o lar é onde o coração esta. É por isso que precisa observar seu espaço do
coração. Vá para trás e observe suas relações com pais, familiares, com amigos, com qualquer que
foi próximo à você que possa em algum momento, consciente ou inconscientemente ter violado a
privacidade da sua sacralidade. Não falamos de abusos de importância entende? É algo que outros
podem ter considerado como leves mas que eram temas importantes para você. A terapia Gestalt
seria uma boa terapia para você, assim tente esta também. À medida que trabalha a terapia

Gestalt pode encontrar temas que surgem e que não recordava conscientemente. Seu corpo está
recordando a experiência, porque a está manifestando na sua realidade física como roubos, e lhe
assistiremos nestas próximas doze semanas para curar totalmente e reverter isto e para frear a
invasão de seu espaço pessoal. Também sugerimos que fixe um limite muito firme e a intenção de
que sob nenhuma circunstância possa ser violado seu espaço sagrado privado por ninguém que
consciente ou inconscientemente tente fazê-lo. E visualize uma parede de luz ao redor do seu lar e
um aro de fogo também e peça que um ser de luz seja atribuído para o amparo do seu lar e de
todos seus habitantes enquanto trabalha neste processo para poder curá-lo totalmente. Que as
bênçãos estejam com você.
P: Tenho atravessado um tempo realmente duro e estive tentando trabalhar o princípio que
pudesse estar envolvido e apareceu o amor incondicional e a fé. Penso que minha fé foi posta a
prova arduamente recentemente. Também com respeito às essências que eu (inaudível). Esses são
os temas que me vêm agora.
K: Não pensamos que haja alguém cuja fé não tenha sido posta a prova até o limite durante este
tempo. A razão para isto é aprender que isto não é culpa de Deus, não é minha culpa, e não é sua
culpa. São simplesmente as circunstâncias da vida que se manifestaram por uma razão, para que o
indivíduo aprenda e ganhe em sabedoria para seguir adiante. Esta é a lição para romper com a
consciência de vítima. Recordem, vocês são vítimas uma só vez, depois disso são voluntários.
Assim à medida que constroem a fé na sua habilidade para superar algo que a vida lhe arremessa,
assim se capacitará e aprenderá mais sobre si mesmo. Você abre as portas para mais dos seus
talentos e mais das suas habilidades e mais recursos. Você exercita os músculos de seu eu criador
para poder utilizar mais dos outros aspectos de seu ser, para abrir a porta para o que a sua alma
plenamente deseja que você seja. Agora você é sua alma. E o que aprende sobre si mesmo é o que
aprende à respeito da capacidade de sua alma para lhe sustentar, para lhe guiar e para o que você
possa confiar. Fazer as essências constituiu um processo muito intenso em si mesmo e as pessoas
que utilizam as essências passarão por esses processos. Todos e cada um dos curadores e
professores poderão lhe dizer que como curadora e como professora você vai processar o que vai
ensinar e o que deve curar dentro de si mesmo antes de levar isto aos outros. Então você estará
preparada para sustentá-los através do processo para obter isto. As essências dos Mestres
Ascensos que demos a você para as criar estão aí porque há a necessidade delas, porque houve
suficientes almas que solicitaram um remédio, por assim dizer que possa lhes ajudar na superação
das suas limitações e densidades. E este é um dos muitos remédios. Todos vocês presentes aqui
descobrirão que antes que possam ensinar algo a alguém, vocês têm vocês que entender a lição.
Antes que possam curar algumas das feridas de outros, vocês terão primeiro que curar essa ferida
em si mesmos. Assim irmã, você também está percorrendo o processo de iniciação de ser capaz de
utilizar as essências para trabalhar com outros através de sua cura, através da sua canalização,
através da sua terapia crânio-sacral e qualquer outra modalidade que se apresente. Está claro? Não
há uma modalidade em específico com que estará trabalhando e tenha em conta que com muitos
curadores isto acontecerá – que não se manterão focados em uma modalidade em específico como
tal, porque vocês como seres têm muitos aspectos de si mesmos. Há tantas partes do eu que serão
atraídas por diferentes modalidades e que apoiarão a cura pessoal assim como a capacidade para
apoiar a outros. A gente não precisa ser um curador ou um professor para utilizar estas
modalidades. Ainda as pessoas no mundo corporativo estão acessando as diversas modalidades
que utilizam, que têm diversas etiquetas ou rótulos e que se incluem em diferentes esquemas, mas
ainda assim falam a mesma linguagem (acaba a gravação)
Esta foi a última resposta à última pergunta, depois da qual Mestre Kuthumi terminou a
canalização.
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Por favor, notem que ao lerem, esta informação terá um efeito em vocês. Vocês serão ligados
energeticamente à Canalização e a um processo similar facilitado com vocês. Não é exatamente o
mesmo que estar em presença do Mestre canalizador, entretanto, os efeitos são poderosos. Não se
preocupem muito em relação às linhas do tempo dadas aos participantes na canalização. Vocês
serão levados por uma similar, de acordo com o seu Plano, Tempo & Propósito Divino. Todas as
Perguntas & Respostas da sessão foram deixadas no texto, pois achamos que as respostas têm
sido de grande benefício aos nossos leitores.
Eu sou Kuthumi e venho dos raios do amor e da sabedoria, para saudá-los neste momento e para
trazer-lhes as bênçãos da sabedoria mais elevada, bênçãos de paz, bênçãos de sincronicidade e
bênçãos de amor divino.
Saudações, Amados.
Saudações, Kuthumi.
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que podemos nos reunir com cada um de
vocês neste dia, enquanto os mantemos firmemente no coração de Cristo e seguramente nas mãos
de Deus. Irmãs da Luz, hoje é um dia importante para criar a nova estrutura da base da cura e do
amor incondicional, criada pelos Senhores e Senhoras da Luz.
Esta ancoragem de energia em particular foi impulsionada com o propósito de criar uma
transmissão coletiva de luz para realizar a profunda cura para as crianças do seu planeta. A base
em que está sendo criada é a que continuará a manter a luz da consciência dourada, portanto,

criando continuamente emanações de luz e estruturas de cura que apoiarão completamente as
novas crianças do seu planeta: estas já na encarnação e aquelas que vierem.
Mãe Maria esteve trabalhando ativamente com a hierarquia da Luz Maior para realizar uma
poderosa onda de energia, a fim de auxiliar as crianças do seu planeta, pois elas são o seu futuro;
elas são quem governarão o mundo, assim falando, quando a consciência dourada estiver em sua
plena expressão. Todos vocês aqui hoje, e todos aqueles que lerem estas palavras, ou que ouvirem
estas palavras no futuro, são responsáveis por mudar o mundo, e torná-lo um ambiente, no qual as
crianças possam ter sucesso. Vocês são os catalisadores da mudança. Vocês são os pais
conscientes, os professores conscientes, e os guardiões conscientes das crianças do seu mundo.
Todos vocês são elos vitais na cadeia da nova estrutura da vida que está sendo acionada.
Mãe Maria codificará todos vocês hoje com esta grade exclusiva de energia. Ela trabalhará com
todos vocês pelo resto dos seus dias, em sua encarnação atual e continuará a auxiliá-los na vida
futura e os treinarão para guiar outros como vocês a manter a elevação contínua da consciência da
humanidade e levar a um término a violação da inocência, o sagrado e a pureza. Vamos começar
agora a receber Mãe Maria nesta presença. Comecem a respirar de um modo confortável e seguro,
atraindo a energia em seu corpo, exalando completamente. Enquanto fazem isto eu me despedirei
agora e darei lugar para a Mãe Maria.
As bênçãos estejam com todos vocês.
Eu sou Kuthumi,
Adonai. Adonai.

Eu sou Mãe Maria.
Bem- vinda.
Obrigado Mãe Maria. Bem-vinda.
É verdadeiramente uma grande honra estar presente com cada um de vocês neste dia. Minha
presença aqui é para facilitar uma poderosa rede de luz, ancorando dentro de todos os seus corpos
sutis. Nossa ancoragem hoje é parte da vibração conhecida como 22/11(vinte e dois sobre onze). É
a vibração do mestre arquiteto e vocês são os arquitetos da cura e luz divina, para auxiliar as
crianças do seu mundo a entrar em seu pleno ser e potencial. O seu mundo está passando pela
maior mudança que já experienciou na história espiritual de qualquer planeta. Compreender os
mecanismos da ciência dentro do mundo do espírito facilita um despertar mais profundo dentro dos
corações, almas e mentes dos iniciados que experienciam a evolução planetária. Os próximos 3
anos são alguns dos mais importantes anos da sua vida. Também são alguns dos mais importantes
anos nas vidas das crianças atualmente na Terra. As crianças no dias de hoje estão passando por
um trauma extremo em relação às expectativas nelas colocadas, e a pressão que acompanha ao ter
que se adaptar a um mundo que não apóia as suas vibrações. Entretanto é vital que se
compreenda que há áreas do seu mundo que responderam ao compromisso e à imagem das novas
crianças; entretanto, neste estágio atual isto é insuficiente.
Portanto, eu Mãe Maria, venho desta maneira alinhar as minhas vibrações com aqueles de vocês
que estão dispostos a levar a luz das crianças ao mundo, de modo que todos possam honrar o
compromisso delas e as reconheçam como seres inteligentes de uma elevada vibração. Todas as
crianças atualmente encarnadas em sua Terra mantêm as várias vibrações da consciência mais

elevada; a maior parte de vocês aqui hoje, mantêm a vibração índigo. As almas por nascer que
estão presentes hoje conosco, estão facilitando a ancoragem dos três filamentos de luz, aos quais
todos vocês aprenderão a responder, porque a consciência da sua criança interior está integrando
estes filamentos de luz para facilitar a sua maturidade emocional. Estes filamentos são da vibração
cristal da oitava dimensão, da vibração golfinho da décima segunda dimensão e da vibração
dourada da 44ª dimensão.
Irmã Cal, a criança atualmente em seu campo de energia está vindo manter a chave do filamento
dourado da quadragésima quarta dimensão, e no dia do nascimento do seu filho este portal tornarse-á ativo. Portanto, parte do seu propósito divino no decorrer de sua existência atual será
construir estruturas de amor incondicional, estruturas dentro do chacra cardíaco que resultarão na
preparação a um nível físico para que o seu filho contenha a marca codificada do filamento
dourado da quadragésima quarta dimensão no mundo material. Esta alma que chega a ensinará
telepaticamente como apoiar o processo de ancoragem diariamente.
Eu sugiro que você comece a estabelecer uma conexão telepática consciente com a alma que
chega.
Irmã Lauren, você está grávida, sim?
Sua alma que chega manterá a chave para a vibração cristal da oitava dimensão. Isto significa que
você está passando por um processo de cura de transparência. A alma que chega está atualmente
iniciando a ativação das células do seu corpo cristal com o propósito de trazer a energia cristal da
oitava dimensão para a superfície da compreensão material consciente da terceira dimensão para a
humanidade. Há 4 lugares sagrados principais a serem ativados no ano de 2006, os quais a sua
alma que chega fará parte a um nível de energia. Quando as ativações ocorrerem a presença do
seu filho que chega supervisionará a ancoragem apropriada deste plano em particular. Durante
todos os dias de sua vida, desde o momento em que esta alma nascer, você será constantemente
lembrada da necessidade de ser transparente para si mesma e para esta criança. A criança trará a
verdade antecipadamente. Este é o seu poder. Nós temos uma terceira alma presente. Infelizmente
eu não estou encontrando uma conexão física presente.
Há alguém mais aqui grávida?
Talvez esta seja a senhora que está aqui em seu corpo espiritual.
Questionador: Mãe Maria, poderia esta ser possivelmente Reshim que esteve aqui ontem? Ela está
grávida.
A presença de seu futuro filho está aqui, e é da consciência dos golfinhos da décima-segunda
dimensão a que nos referimos anteriormente. Esta alma que chega é um ser Siriano que ativará o
portal dos golfinhos da décima-segunda dimensão, que trará de volta à vida, as atuais crianças
encarnadas que se esqueceram quem elas são. Este será um portal planetário que será ativado. O
nascimento da criança é o processo de ativação, que estimula todos os outros guardiões de portal a
responderem e isto facilita o influxo da nova energia se conectar com todos que estejam
preparados e dispostos a se integrar. Todos vocês estão preparados e dispostos a integrar a luz de
cada aspecto da cura de sua criança interior e de sua consciência adolescente. As mágoas do
passado não estão limitadas à criança interior, algumas estão intensamente enraizadas dentro do
coração do adolescente.
Cada um de vocês nos próximos 6 meses estará se conectando com estas almas que
mencionamos, e com o seu propósito, porque atualmente elas não estão no corpo físico e são
capazes de trabalhar com todos vocês e prepará-los para o momento de ancoragem. Eu lhes sugiro

que aproveitem o tempo para sentir a conexão com estas almas em seu ser, e se tornem realmente
transparentes com vocês mesmos. Condicionem-se a responder aos seus aspectos psíquicos que os
orientam na direção da verdade. Acostumem-se a viver, pensar e a responder na consciência
dourada. Acostumem-se a honrar o seu coração e a criar uma estrutura com a sua vida em uma
base de verdade autêntica. Vocês passaram uma existência tendo que corrigir; vocês passaram
uma existência tendo que recordar, curar, porque a sua base original se rompeu. O poder do
momento atual é que todas as novas bases mantêm a vibração da consciência dourada, portanto,
asseguram a vibração quântica da cura poderosa, da manifestação e do despertar. Com estes três
filamentos ativos no seu interior, vocês se tornam mais conscientes da consciência latente dentro
de vocês, que vem à frente, facilitando a construção das estruturas que os apoiarão e os orientarão
a se alinharem com pessoas e lugares que apresentem os projetos de luz pelos quais eu, Mãe
Maria, sou responsável. É para o bem maior do todo que todos vocês compreendam
verdadeiramente como é importante trazer o conhecimento às pessoas, para capacitá-las com ele.
Todas as áreas da vida estão sob escrutínio neste momento atual, e em cada área da vida, a reeducação e a introdução da verdadeira estrutura e forma na qual a vida é criada, devem ser
apresentadas. A jornada resultou em grave fragmentação e separação do projeto original da vida e
como a vida deve ser criada e recebida no mundo. Eu falo não somente das almas que chegam,
mas de toda a energia. Cada um de vocês está gerando energia regularmente, mas não é de modo
freqüente que vocês compreendem isto. A cada 9 meses vocês passam por um ciclo de
nascimento; cada mês de sua vida é similar ao processo típico de gravidez que uma alma passa, e
a futura mãe. Vocês são os portadores da vida. Seu eu feminino é o que concebe a energia e o seu
masculino é o que recebe ativamente a energia e a manifesta. O equilíbrio da energia masculina e
feminina está sendo ancorado dentro das crianças do seu mundo, como falamos; vocês são os
canais da ancoragem para esta impressão da consciência, de modo que as crianças possam
começar agora a honrar o deus e a deusa interiores. Muitas crianças já foram condicionadas de que
os homens têm um papel e as mulheres têm um papel e que os papéis não se tornam inversos. É
vital que esta separação da consciência seja abafada desde o início. As crianças devem
compreender que o espírito é a essência de toda a vida, portanto a ciência e a luz não podem
existir uma sem a outra.
Cada um de vocês aqui passará por uma profunda compreensão do que isto significa, pois vocês
sentirão como esta falta de compreensão tem se manifestado em separação e compreensão
errônea. Nós precisamos agora que todos vocês foquem a sua mente em seu chacra cardíaco.
(pausa).
Imaginem o seu chacra cardíaco como uma bola vibrante de luz. (pausa)
Imaginem-na expandindo interiormente a cada respiração que vocês derem. (pausa).
Expandam a bola de luz até que ela envolva todo o seu planeta. (pausa).
Cada bola de luz que envolva a sua terra forma uma camada de proteção. Agora foquem no
batimento do seu coração e imaginem a ressonância do batimento do seu coração emitindo ondas
sonoras ao núcleo do seu planeta. (pausa)
O som do batimento do coração é muito suave para uma criança, e quando uma mãe mantem o
seu filho recém nascido em seu peito, a criança fica calma porque ela reconhece o batimento do
coração de sua mãe. O batimento do coração da Mãe Terra é o que traz tranqüilidade e paz às
crianças do seu mundo. Vocês são as crianças do seu mundo. Vocês são chamados para receber as
crianças do seu planeta com uma poderosa onda sonora de cura. Imaginem o batimento suave do
coração da Mãe Terra infiltrando-se no corpo de cada pessoa na Terra, trazendo paz e harmonia.
(pausa).

Imaginem esta vibração sonora penetrando nas mais profundas e mais poderosas defesas da
criança interior de cada adulto do seu planeta. (pausa).
Imaginem-na penetrando nos recessos mais profundos e escuros da mente de cada criança interior
em sua Terra. (pausa).
maginem o batimento gentil do coração da mãe universal aliviando os medos e o trauma de cada
criança interior em seu planeta. (pausa)
Imaginem toda a criança interior do seu mundo respondendo positivamente e destemidamente a
este som muito familiar de segurança e amor. (pausa).
Imaginem as ondas sonoras criando uma incubadora de cristal em torno de cada criança interior do
seu planeta; esta incubadora age como uma cápsula de cura para toda a criança interior
atualmente em um estado de desenvolvimento reprimido devido ao trauma, ao abandono, ao
isolamento, ao abuso e qualquer outra experiência negativa já encontrada. (pausa)
Imaginem uma luz azul muito suave e branda penetrando nas células de cada criança interior em
seu mundo. (pausa)
Permitam que esta onda sonora muito poderosa irradie para tocar cada criança humana em seu
planeta. (pausa)
Imaginem o mesmo som tranqüilo e suave do batimento cardíaco da mãe universal tocando cada
criança em seu planeta. (pausa)
Imaginem esta vibração penetrando em seus medos mais profundos e se movendo através das
suas defesas mais poderosas.
(pausa)
Imaginem as crianças do seu mundo voltando os seus olhos para Deus Pai-Mãe e encontrando a
paz, o amor e o respeito que elas merecem.
(pausa)
Imaginem esta onda sonora penetrando nos recessos mais profundos e escuros da mente de cada
criança. (pausa)
Imaginem a luz de Deus Pai-Mãe brilhando intensamente no coração, na mente e na alma das
crianças, abençoando-as com esperança recém-descoberta, fé e crenças nelas mesmas e com uma
confiança recém-encontrada no mundo como um lugar seguro em que se estar.
(pausa)
E agora é o momento de se ligar ao seu poder de co-criador e juntos vamos começar a construir a
grade que trará todas as crianças ao seu pleno poder e potencial. Comecem a imaginar uma
energia tão poderosa que seja possível destruir cada vibração de negatividade e de limitação.
(pausa)
Usem o seu poder co-criativo para imaginar uma rede de energia tão poderosa que ela possa
desmantelar todas as forças a um nível consciente, subconsciente e inconsciente, existentes em
todas as dimensões, que causem impaciência dentro do coração e mente de qualquer criança.
(pausa)
Imaginem esta rede de luz mantendo o poder de proteger todas as crianças da ignorância do

mundo em que elas vivem.
(pausa)
Usando o seu pode co-criativo, codifiquem esta grade com energia que desmantele a emanação
ignorante do mundo adulto. (pausa)
Imaginem esta grade se conectando com todos os chacras das crianças, revelando a cada uma
delas a verdade autêntica da vida.
(pausa)
Vamos agora codificar esta grade com camadas multidimensionais de luz, que criam escudos
instantâneos de proteção para qualquer criança exposta à reação negativa da criança interior, não
curada ou ignorante, dos humanos do seu mundo. Abram o seu chacra cardíaco ao chacra cardíaco
universal de Deus Pai-Mãe; (pausa).
Peçam que um poderoso surto desta energia se infiltre em seu corpo e permitam que esta energia
flua através de vocês e se ancore em cada fibra da grade que criamos.
(pausa)
Enquanto esta energia percorre todas as fibras da grade, projetem-na na direção de todas as
crianças do seu planeta.
(pausa)
Vocês começarão a ver bilhões de filamentos de energia se manifestando por toda a grade. Estes
filamentos de energia se conectam com as crianças e são similares ao cordão de prata que mantém
uma alma ligada ao espírito. Estes são os únicos cordões de vibração de energia que cada alma
mantém. (pausa)
Todas as vibrações de todas as almas na Terra e aquelas que chegam estão se tornando ativas
como falamos. Cada camada de vibração índigo está se tornando totalmente ativa. Cada vibração
de cada freqüência cristalina e cada raio de luz incorporados por todas as almas em seu universo,
estão se tornando plenamente ativos. Este padrão mestre para as crianças do seu mundo, e para o
futuro do seu mundo, assegurará que todas as crianças que cheguem e aquelas atualmente na
terra, serão apoiadas, tendo todas as suas necessidades satisfeitas. O direito divino de cada criança
deve ser honrado e vocês fazem parte disto. Vocês são solicitados agora para contribuir com a sua
intenção pessoal para as crianças do seu planeta e aquelas que vierem, e o futuro do seu mundo
nesta grade. Eu lhes darei algum tempo para completar isto. Por favor, comecem agora.
(pausa)
Quando concluírem, imaginem o que vocês codificaram na grade sendo selada pelas ondas sonoras
do batimento cardíaco da Mãe Universal, estando assim de acordo e honrando a vontade mais
elevada de cada alma na Terra, criança e adulto.
(pausa)
Grupos de luz, todos vocês passarão por uma cura pessoal relacionada ao seu nascimento físico
nesta existência. O trauma do nascimento deixa freqüentemente a sua marca por existências.
Quando uma criança vem ao mundo é uma experiência traumática, pois ela deixa a segurança de
um útero e entra em um mundo de hostilidade percebida, que é um ambiente frio, que não tem a
mesma vibração que o útero; entretanto, há almas que preferem estar fora do útero do que nele.
Isto é nos casos de trauma severo de gestação, onde a criança não foi querida, sendo rejeitada por
sua mãe. Em casos como este, uma vibração diferente de cura é requerida para trazer paz ao
corpo, mente e alma; entretanto, no caso geral de uma alma que é aceita, amada e querida, há
ainda o trauma e é com isto que queremos auxiliar todos vocês hoje. A cura do seu trauma

acessará uma passagem de energia para vocês, que liberará criação inconsciente de energia que se
manifesta em auto-sabotagem ou medo de avançar em sua vida. Aqueles que têm dificuldade em
iniciar ou concluir projetos, se beneficiarão mais desta cura. Vocês podem perceber que estão
tendo dificuldade de escapar de um velho sistema de crenças, ou da percepção de si mesmos ou
da vida em geral. Atitudes e crenças mantêm freqüentemente em um estado de criação de padrão
destrutivo e permanente. Isto está armazenado dentro do seu chacra do terceiro olho, portanto,
vocês experienciarão a sua cura especificamente através do seu terceiro olho.
A criação dos padrões da vida, sejam eles construtivos ou destrutivos, vibram através do seu
terceiro olho. O chacra do terceiro olho e o sacro trabalham juntos, portanto, não se surpreendam
se perceberem que o seu chacra sacro está passando por uma desintoxicação ou mudança nas
semanas que se seguem. Esta cura é muito importante para pessoas como vocês, por causa da
energia que vocês estão ancorando. Professores como vocês precisam que um fluxo livre de
energia se mova através da sua mente, seu coração, seu espírito e seu eu físico, para criar uma
facilidade de apoio em todos os níveis e em todos os seus corpos. Isto assegurará o sustento
apropriado para manter a sua mente, o seu corpo e a sua alma em perfeito alinhamento e
harmonia. O alinhamento do qual falamos é o alinhamento com o padrão divino da consciência
dourada. As energias estão intensamente frenéticas e voláteis na época atual, devido à quantidade
de mudanças e transformações que estão ocorrendo. Vocês estão no centro da energia do cinturão
de fótons e o impacto está resultando na separação acelerada do velho paradigma, entrando na
consciência do novo paradigma.
Vocês também estão muito próximos ao início do novo ano de 2006, no qual a consciência
planetária deve aprender a integrar a energia da 8ª Dimensão. Este é o momento de aprender a
utilizar a energia fluida do amor da 6ª Dimensão e receber o seu eu Crístico de luz em sua vida
física. Este é um conceito muito novo para a humanidade. Os Trabalhadores da Luz estão
experienciando isto de uma maneira mais consciente, porém estruturada, do que as pessoas que
não estão totalmente conscientes das mudanças que estão ocorrendo atualmente. O centro do ego
do seu planeta, que é os Estados Unidos da América, está mostrando ao mundo como a mudança
emocional é importante. Vocês estão vendo como a Mãe Terra está passando por sua
desintoxicação emocional pessoal e quando vem a torrente de lágrimas, assim ela lava os
"pecados" do mundo. Ela é a deusa da vida, ela incorpora a vida, ela estimula a vida, e enquanto
ela clama ao mundo, o resto do mundo chora com ela. Todos vocês têm derramado rios de
lágrimas que têm desintoxicado o seu próprio corpo; apoiem-na em seu momento de liberação,
pois ela sempre os apoiou. Ela chora pelas crianças do mundo que foram rejeitadas, que foram
desonradas e humilhadas. Ela chora também de alegria, pois ela sabe que o ponto crítico está junto
a ela e que um número suficiente de almas está respondendo para assegurar que a volta seja
permanente. Ela se rejubila com as futuras mães do mundo, porque vocês estão atualmente
criando as pessoas que levarão o mundo ao seu perfeito estado de equilíbrio. Ela os honra, como
os Senhores e Senhoras de toda a criação, pois vocês são as âncoras da nova vida.
Aquelas que já são mães, que são avós, tias e amigas de pais de crianças de luz, vocês são
honrados como uma parte das vidas destas extraordinárias almas. Vocês estão testemunhando o
processo dos Mestres Ascensionados de consciência intensamente evoluída, experienciando a vida
humana. É a sua oportunidade de interagir com seres de imensa luz e aprender através deles e
crescer com eles. Vocês mostrarão ao mundo como reconhecer e honrar um Mestre. O desafio
nisto não é se entregar ao poder do Mestre, pois o Mestre testará a sua habilidade em honrar as
leis da vida física, portanto, os limites são vitais, ainda que a honra das suas necessidades seja
também importante. Educar a humanidade em relação a estas questões é o que trará os Mestres
Ascensionados adormecidos à vida. Vocês então se reconhecerão e todos os seus amigos do outro
lado serão capazes de se comunicar de novas maneiras, levando o seu mundo ao pleno despertar
da consciência dourada. As mães precisam estar capacitadas; elas precisam de se reconectar com o
seu poder de se comunicar com o seu futuro filho e criar um sistema de comunicação que oriente

tanto a mãe quanto a criança, ao longo de um caminho harmonioso de desenvolvimento, de modo
que no momento do nascimento, as almas da mãe e da criança e do futuro pai estejam em perfeito
alinhamento com a ancoragem de seu plano divino. É essencial que as mães e os pais se
reconectem com a energia original do nascimento natural, e reivindiquem a sua coragem e força
interior, para que não sejam impostos por forças externas de conhecimento intelectual percebido e
mais elevado.
Entregar-se a uma agenda de nascimento cesariano é conduzir uma geração de crianças
energeticamente disfuncionais. Quando uma criança nasce através de uma cesariana opcional, e
não por uma cesariana de emergência, a alma não tem tempo suficiente para integrar o seu
projeto, porque o líquido amniótico é rompido prematuramente, a energia é perdida e leva muitos
anos, em determinados casos, antes que a compreensão desta energia vital que escapa, venha à
consciência. Muitos adultos estão descobrindo somente agora que uma das razões pela qual eles
não foram capazes de encaminhar a sua vida é porque a bolsa amniótica foi prematuramente
rompida e o seu projeto completo não foi ancorado. Mães e pais do novo mundo possuem o seu
direito divino de escolher um nascimento que os apóie e ao seu futuro filho. Se for da vontade
superior da alma que chega, experienciar um nascimento por cesariana, ela escolherá isto. A
cesariana opcional não é a resposta. Nós compreendemos plenamente que muitas mulheres
escolhem a cesariana opcional porque elas temem o nascimento natural.
As mães estão em uma posição de reeducar a comunidade ginecológica em relação ao nascimento
natural e autêntico. Mães e pais precisam reivindicar o seu poder através da fraternidade médica e
trazer novamente à vida o plano original de luz. O ambiente do nascimento é também importante.
O estado do bem estar da mãe no momento do nascimento é muito importante. As mães
responderão pelos seus corpos durante o período de parto, e a ela deveria ser permitido fazer o
que o seu corpo precisa para aliviar o desconforto da dor do seu parto. Quando uma mulher
grávida é apoiada em suas necessidades, a intensidade da dor do parto é diminuída intensamente.
A duração do tempo do seu parto diminui tremendamente. Quanto mais tranqüilo e harmonioso o
ambiente, mais rápido o nascimento e menos intenso a dor do seu parto. Todos os sentidos devem
ser colocados com tranqüilidade, que é por que a aromaterapia, a cor, o paladar e o tato são tão
importantes durante o período muito sagrado do nascimento. Enquanto a sua cura pessoal
continua a se revelar vocês manifestarão uma conexão mais profunda com o que eu já compartilhei
com vocês.
A esta informação vocês acrescentarão um insight pessoal e a memória do plano original do
nascimento para todas as almas. Vocês manifestarão também a habilidade da sua visão etérica de
ver a marca codificada em todas as crianças, de modo que vocês possam reconhecê-las pela sua
vibração, sejam elas, cristal, golfinho, criança dourada, das estrelas, esmeralda, safira, pérola - a
lista é infinita. Não há nenhuma fascinação ou separação nos raios das crianças, pois nenhum raio
é mais ou menos do que outro. Cada raio mantem simplesmente uma marca diferente de energia,
facilitando um processo único de ancoragem no planeta e cura para o planeta. Elas trazem com
elas vários níveis de conhecimento; elas trazem nova tecnologia espiritual e científica. Elas são
responsáveis por semear a consciência dourada e o mundo dourado para o futuro.
Agora, há algumas perguntas de alguns de vocês?
Questionador: Mãe Maria, na África do Sul - particularmente na Cidade do Cabo e em algum outro
lugar neste país também, nas últimas duas semanas há muitas crianças que foram seqüestradas e
brutalmente assaltadas e até assassinadas. Por que isto está acontecendo e por que isto está sendo
constantemente concentrado agora? Eu disse que o mundo está atualmente em um estado muito
volátil e frenético.
MM:Tudo o que está acontecendo às crianças do seu planeta é simplesmente um reflexo do estado

de ser interior de todos os adultos; portanto, como o mundo adulto trata a sua criança interior é
como eles tratam as crianças do planeta. Portanto, é a manifestação física do reflexo dentro da
criança interior do planeta. Estas crianças, ainda que não tenham escolhido mortes violentas, têm
agido como catalisadores, chocando literalmente o mundo na ação, assegurando que a legislação
se torne mais empreendedora ao protegê-las e criar leis que honrem todos os seus direitos.
Questionador:Mãe Maria, você falou sobre o cinturão de fótons da energia. Você poderia explicar o
que é isto, por favor?
MM: O cinturão de fótons são partículas de energia que é luz. A luz penetra na escuridão. Estar no
centro do cinturão de fótons, significa que cada aspecto da escuridão está sendo trazido à luz,
individual e coletivamente. Isto é porque parece como se o mundo tivesse enlouquecido; tudo o
que tem acontecido é que tudo que esteve na escuridão no passado, está agora sendo exposto à
luz, e desta forma, está facilitando a mudança vital necessária para levar o seu mundo a um estado
de harmonia e paz. A energia do cinturão de fótons está desmantelando também as vibrações
densas da energia que impediram as pessoas de se ligarem às informações que trarão dicas para a
vida, em relação à utilização da energia natural e outros usos de natureza muito similar, que
contribuirão para a saúde e o bem-estar do corpo da Mãe Terra.
Isto é visto claramente no desastre econômico atual em torno dos preços do petróleo. Está agora
vindo à luz o uso de uma substância conhecida como bio-diesel. Ele é tão puro que se adapta ao
consumo humano. Vocês poderiam bebê-lo e colocá-lo em seu veículo e estariam ambos se
movendo em uma energia pura. Há emanações de bio-diesel; entretanto as emanações são de um
tipo puro, o que significa que as árvores e as plantas podem absorvê-lo e reciclá-lo, sem que sejam
negativamente afetadas. Este é apenas um exemplo. Há muitos outros. Agora as companhias
principais que são responsáveis pelo suprimento de combustível estão tentando possuir este
produto; mas a luz está assegurando que nenhum sistema baseado na consciência da cobiça seja
capaz de possuir qualquer tipo de energia que seja de um sistema natural e saudável para a Terra.
Todos os sistemas de corrupção estão sendo expostos e está muito perto agora o momento em
que as principais organizações em seu mundo cairão da sua atual plataforma, resultando em
desastre econômico. Entretanto, o desastre econômico significará a liberação dos cidadãos do
planeta para que utilizem a energia gratuita que foi sempre pretendida para as pessoas da sua
Terra.
Eu acredito que esta resposta seja suficiente?
(risos!)
Questionador:Eu gostaria de lhe perguntar de onde vem o bio-diesel.
MM:É o óleo de uma planta. É um processo muito simples - o óleo usado para preparar o alimento
é limpo em inúmeras ocasiões e transformado em bio-diesel. Você poderia prepará-lo em sua
cozinha. Vocês precisariam apenas dos filtros para que sejam capazes de fazer isto.
Questionador:Os veículos atuais serão capazes de usar o bio-diesel ou eles terão que ser
convertidos?
MM:Não. Qualquer veículo que atualmente se movimente com diesel será capaz de usar o biodiesel.
Questionador:Mas não em estado natural, como o petróleo?
MM:Não. Motores à diesel.

Questionador:Que plantas, Mãe Maria?
MM: Girassóis, e tem havido uma alga cultivada que de fato será capaz de fornecer óleo suficiente
para criar o bio-diesel para suprir o mundo. O problema foi no passado, haveria recursos
insuficientes para fazê-lo a fim de suprir o mundo. Haveria muita demanda; entretanto a alga será
capaz de satisfazer estas demandas. Esta informação está fisicamente disponível para ser
pesquisada mais profundamente, se assim o quiserem. A internet? Eu acredito que é como a
chama, sim. (risos!)
Questionador:Isto está sendo feito na África do Sul?
MM:Sim, está.
Questionador: Mãe Maria - fora do tópico, mas grata pela mensagem anterior. Eu tenho um filho
pequeno, como o apoiarei?
MM: A mecânica de educar uma criança é verdadeiramente muito simples. O primeiro passo é a
honestidade. Os limites são vitais, pois dentro de um sistema de limites a criança se sente segura
para explorar. Comunique-se com o seu filho abertamente. A idade de fato não importa. Quando
você se comunicar com ele, o faça verbal e energeticamente e abra o seu chacra cardíaco, o
laríngeo e o chacra do terceiro olho para se comunicar energeticamente com ele também. Isto lhe
dará fé em você para que seja capaz de sentir o que está acontecendo interiormente, e comunicarse claramente, de modo que manifeste que todas as suas necessidades emocionais, mentais, físicas
e espirituais são satisfeitas. Você compreende isto?
Questionador: Compreendo, obrigada.
Questionador: Mãe Maria, Lady Gaia - ela está sendo minada no mundo inteiro por seus preciosos
metais. Como podemos lhe restituir a energia - dizer que temos que fazer um programa em algo
assim, e que temos cientistas e pessoas que são trabalhadores da luz, e no lado espiritual, como
fundimos a ciência e o espírito e trazemos à consciência dos cientistas e às pessoas livremente,
como curar a Mãe ou o que repormos a ela?
MM: Muito honestamente, esta não é a minha habilidade. Minha habilidade é com as crianças do
planeta. Entretanto, assegurando que as crianças sejam educadas da maneira apropriada, e
trazendo plena consciência da verdade para elas, você assegurará que no futuro a invasão não
continue da maneira ignorante em que é atualmente. Isto não significa que a mineração parará
completamente, entretanto a mineração será feita mais conscientemente e o que for tirado da terra
será feito com respeito e honra.
Questionador: Mãe Maria, você disse que o meu desafio com o meu filho será a transparência.
Você poderia me ajudar a compreender isto?
MM: Com prazer. A transparência é semelhante a ser brutalmente honesto consigo mesmo. Muito
freqüentemente se terá uma sensação dentro de si mesma que um aspecto da vida não está em
harmonia com o resto do plano. Isto pode se manifestar de inúmeras maneiras: um exemplo
poderia ser a autocrítica. Quando se nega a motivação atrás da autocrítica, se está evitando a
transparência. A transparência inclui o processo de transparecer, portanto deve-se possuir o
comportamento em relação a si mesmo e explorar a motivação que leva à autocrítica e, portanto,
explorar as causas. Isto responde a sua pergunta?
Questionador:Ela faz sentido, obrigada.

Questionador:Mãe Maria, eu ficaria muito grata se você pudesse me dar algum conselho de como
eu posso facilitar a minha neta a alcançar a idade adulta e como eu posso ajudar a minha filha a
fazer a coisa certa como uma mãe para a sua filha?
MM:Por favor, me dê a idade da sua neta.
Questionador:Ela está com nove anos e meio.
MM:Como eu já mencionei a solução muito importante é a honestidade e os limites. Com isto vem
a consistência. Muitos pais temem a um nível, disciplinar os seus filhos. Cada criança será uma
criança, não obstante a sua natureza mais elevada; ainda que elas sejam de um sistema
intensamente evoluído, elas ainda estão limitadas às leis terrenas, as mesmas que vocês estão, e
teriam que aceitar as leis de qualquer outro sistema, independente de sua natureza. Ser flexível é
também vital; portanto, sejam honestos quanto aos seus sentimentos, explicando claramente à
criança, a motivação em apoio à ação e que a decisão é vital. As crianças precisam ser incluídas
nas decisões que afetam as suas vidas. Quanto à disciplina com as novas crianças, absolutamente
sob nenhuma circunstância, a violência deve ser usada. Isto abalaria os seus revestimentos de
cristal que os mantêm conectados ao mundo superior, e usar a violência física somente lhes mostra
que o mundo do qual eles fazem parte, é hostil, e que é o comportamento que se deve utilizar para
alcançar o que se quer, manifestando-se em comportamento brutal de algumas destas crianças. É
essencial que cada pai, avós, professores ou amigos de tais crianças conduzam pelo exemplo,
porque elas podem ver tudo em todos os níveis. A disciplina deveria ser apropriada à idade e
apropriada em relação à ação que foi tomada pela criança. O grito precisa ser evitado também algumas das almas são extremamente sensíveis e reagem rudemente aos gritos e berros. Isto
abala aspectos do seu campo de energia, deixando buracos em suas auras, que resultam em
ligações de entidades. Além do parentesco emocional, é da responsabilidade dos pais ensinarem
aos seus filhos padrões saudáveis de alimentação para assegurar que elas se acostumem a manter
os seus corpos saudáveis e adaptados. As crianças precisam ser introduzidas à natureza desde uma
idade muito precoce. Elas precisam aprender sobre todos os reinos da vida, e que o espiritual é
uma parte deles. Quando as crianças compartilham o que elas pensam, isto deve ser honrado e
respeitado pelo adulto, até se eles não o vêem em si mesmos. Quando uma criança se sente
segura e respeitada pelos seus pais, as mudanças que ocorrem quando elas entram na
adolescência são realizadas com muito mais facilidade, porque a criança já terá neste estágio
colocado uma base saudável na qual se desenvolverá e experienciará os seus anos de adolescente,
portanto não será necessário para elas se rebelarem contra o sistema de vida, e a sua transição
será fácil e assim o será para os pais. As crianças devem sempre ser apoiadas na manifestação da
auto-capacitação... (inaudível)... Encorajar as crianças a se explorarem, e aos seus amigos, sua
mente, sua imaginação, suas habilidades criativas e habilidades na solução de problemas, é
essencial.
Você compreende isto?
Questionador:Sim, obrigada!
MM: Há alguma parte desta pergunta que não abordamos?
Questionador:Você foi muito útil. Minha preocupação imediata é que sinto que preciso me conectar
com ela, e acho que ela está usando a telepatia. Eu percebo quando os cães estão em torno dela;
ela se comunica com eles e há um sentimento de frustração. Às vezes eu acho que talvez ela não
esteja ainda preparada para tudo isto e não sabe como lidar com isto e eu gostaria de ser capaz de
ajudá-la, mas não estou certa de como me conectar com ela, e a mãe dela está se sentindo muito
frustrada. Eu não posso nem ajudá-la; eu não estou bem certa de qual é o melhor modo de
procurar a criança, assim então eu saberia como ajudar a mãe.

MM:Converse com a criança. O fato de que ela tem nove anos e meio não significa que ela não a
compreenda. Diga-lhe verbalmente que você está consciente de que ela está se comunicando
telepaticamente e que você deseja e amaria verdadeiramente ajudá-la. Peça-lhe que comece a
ajudá-la a compreender as necessidades dela através da comunicação telepática. Eu sugeriria que
fizesse um registro de sua comunicação com a sua neta e o resultado experienciado em suas
ressonâncias quanto ao que você sente que ela está projetando para você. No início será bem
sucedido, outras vezes não; entretanto com perseverança e paciência você descobrirá um padrão
de reconhecimento com ela e isto trará um fim à frustração de todos.
Questionador:Obrigada.
Questionador: Mãe Maria, eu tenho perguntas com relação a duas amigas distintas e as suas filhas.
Uma das minhas amigas tem uma filha que usa Retinol, e eu só quero saber se é um bom
momento para tirar-lhe a medicação e o que mais ela precisa fazer para ajudá-la com os efeitos
desta medicação em particular. O nome de sua filha é Chelsea. E a filha da minha outra amiga
parece que está passando por uma fase em que ela está se enfurecendo - muitos gritos e berros e
choro sem razão aparente, e isto a está frustrando em grande proporção, e o seu nome é Robyn.
Algum conselho para elas?
MM:Quantos anos tem Robyn?
Questionador:Robyn está com dois anos, quase três.
MM:A sua amiga ouviu falar dos "dois anos terríveis"? (risos)... ou da fúria dos dois anos?
Questionador:Eu não acho que ela tenha ouvido!
MM:Bem, ela teve a sua primeira experiência. Vamos começar com Chelsea. Ela está usando Ritalin
ou Retinol?
Questionador: Caramba, eu não tenho certeza. É para ADD. Ritalin. Nós estávamos preocupados se
era Retinol porque ela é um pouco jovem para isto! Ritalin tem efeitos negativos em todos os seus
usuários.
MM:Você está consciente se Chelsea está envolvida em qualquer atividade criativa neste momento?
Questionador: Ela faz um pouco de desenho e a sua mãe começou recentemente a fazer algum
trabalho corporal com ela.
MM: E em que tipo de atividade física ela participa?
Questionador:Muitas - ela gosta de futebol, por estranho que pareça, e muita atividade física na
escola - brincadeiras com outras crianças. Ela gasta muita energia.
MM: É vital que o aspecto da atividade física seja mantido se ela se afastar do Ritalin. A mãe desta
criança deve ser muito rigorosa em relação aos hábitos alimentares da sua filha e minimizar a
entrada de açúcares refinados e processados, e de carboidratos. O açúcar natural, como a frutose,
e o mel, deveriam ser adequados para o seu corpo. Ela precisa se acostumar à alimentação
saudável e natural. Isto equilibrará o sistema hormonal do seu corpo. As mulheres são mais
propensas à interferência hormonal já a partir dos seis anos de idade. Em comparação às crianças
do sexo masculino, as meninas já foram vistas experienciando os efeitos da puberdade com a idade
de seis anos, por isto é importante que o alimento que é colocado em seu corpo seja natural e

sadio. Açúcares refinados têm um impacto muito negativo no sistema hormonal do corpo feminino.
Isto pode levar à produção excessiva de progesterona ou de estrogênio, o que leva a um
desenvolvimento prematuro, especialmente se houver estrogênio excessivo na criança. Uma mãe
perceberá que uma filha desenvolve os seios já aos seis anos de idade. Parece que Chelsea se
beneficiará de um fluxo do DNA também, o que eu acredito que Lorde Kuthumi já tenha liberado
para alguns de vocês, e a continuação com o trabalho corporal será de grande benefício para ela.
Uma atividade que o eu superior dela está mostrando é em mosaico. Isto ajudará a trazer
novamente a sua consciência fragmentada a uma vibração de alinhamento e apoiar o seu
desenvolvimento físico.
Você compreende isto?
Questionador:Sim, eu lhe agradeço muito.
MM: Robyn está simplesmente em seus terríveis dois anos. Este é o momento em que a criança
define o seu propósito e é literalmente uma batalha de escolhas entre a mãe, o pai e a criança. É
vital que a sua amiga honre as necessidades da filha dela; entretanto, deve manter um limite
consistente e firme com ela. Se a criança a está golpeando, chutando-a ou a mordendo, é
importante que um limite muito firme seja colocado com ela, entretanto, sem beijocas; como eu já
expliquei, há outros modos de fazer isto. A outra coisa que ela pode fazer é quando a criança
estiver tendo um acesso de raiva, simplesmente verbalizar com Robyn que ela a ama e
compreende que ela esteja se sentindo frustrada e zangada, e que ela tem todo o direito de
expressar a sua frustração e que ela permanecerá lá e estará com ela. A sua amiga precisa
aprender a ficar quieta e apenas ser, e não levar isto de um modo pessoal. Este é o grande desafio,
porque a vontade dos dois anos está batalhando com a criança interior de dois anos dos pais que
foi submetida à mesma batalha de desejos. É importante que a sua amiga dê à Robyn o floral
Rescue Remedy e a leve a um homeopata para determinar o tipo de energia dela e assim ela será
capaz de lhe dar uma medicação. A camomila é muito adequada para explosões de raiva e abranda
a energia. A associação de Camomila e Rescue Remedy deveria fazer muito bem para a sua
energia. Um homeopata será capaz de lhe dar a medicação apropriada. Isto está claro?
Questionador: Está, muito obrigada, Mãe Maria.
Questionador: Mãe Maria, a Senhora Reshna, da qual falamos anteriormente, está tentando
desesperadamente ter um bebê, mas infelizmente ela já teve dois abortos - se você puder, por
favor, a mantenha em seus pensamentos. E se eu puder fazer uma pergunta pessoal, em relação a
mim - você mencionou que muitos que estão aqui são crianças Índigo. Eu sou uma delas? Para que
raio eu estou vibrando? Quem é o meu mestre pessoal físico que está me orientando em minha
encarnação física?
E um pedido - eu acredito que em meu aniversário, que será nas próximas duas semanas, no dia 9
de Novembro, eu estarei terminando e transmutando muitos ciclos em minha existência, e estou
planejando ter uma cerimônia muito especial de aniversário, desde o momento em que fui
concebida, até os 36 anos, e então receber o novo ciclo em minha vida. Se você pudesse, por
favor, me oriente quanto a como eu deveria proceder em relação a isto?
MM: Você deseja saber como proceder com o término do ciclo?
Questionador: Sim, porque eu não acredito que os meus pais me acolheram quando eu fui
concebida, ou fizeram qualquer cerimônia durante este período, enquanto eu estava em gestação,
e eu desejo apenas honrar e celebrar isto, e também quaisquer mágoas existentes - eu acredito
que já estejam curadas agora - mas apenas celebrar todo o processo agora e receber o novo ciclo
que está começando no dia 9 deste ano.

MM: Você deve proceder com a cerimônia de uma maneira que a ajude a sentir o que você precisa,
porque é um processo muito pessoal. É sua a responsabilidade de compô-la e criá-la de uma
maneira que a ajude a se sentir acolhida e celebrada.
Questionador: Mãe Maria...
MM: Um momento, por favor...
Mestre Kuthumi está me dizendo em relação as suas outras perguntas, quem é o seu guia mestre.
Foi o meu guia celestial. É a mesma pessoa, o mesmo mestre. Aparentemente esta informação lhe
foi dada desde o início. Você tem alguma recordação?
Questionador: Não. É Lorde Sananda?
MM: Aparentemente não. É Babaji.
Questionador: Eu lhe agradeço muito por isto.
MM: Por favor, continue.
Questionador: Há cerca de nove anos, ou oito, eu tive uma psicose. Eu estou imaginando se isto foi
porque eu estava indo na direção errada e se eu estou indo agora na direção certa, ajudando
outras pessoas a curar.
MM: Foi um mecanismo que a sua alma utilizou para assegurar a mudança de direção, sim, e o seu
plano atual está de acordo com o propósito mais elevado de sua alma.
Questionador: Mãe Maria, eu não tenho filhos ainda. Eu sempre tive medo de engravidar, assim eu
peço talvez que você me ajude quando o momento chegar. Eu também tenho este sentimento - eu
o tive por algum tempo - de que eu preciso estar fazendo algum trabalho com crianças, mas não
estou certa ainda do que é, onde eu deveria estar indo ou onde deveria estar começando, assim se
você puder, poderia me dar algum conselho nesta área?
MM: Irmã, eu lhe asseguro que com o que fizemos hoje, isto se tornará mais claro, especialmente
uma vez que retorne do Egito. Há algumas energias pessoais que precisam ser concluídas no Egito,
e o resto do seu caminho ficará aberto após isto.
Questionador:Obrigada.
Questionador: Mãe Maria, você mencionou que quando os pais ou adultos gritam com os filhos, isto
despedaça alguns dos revestimentos cristalinos das auras e deixa buracos para as entidades se
ligarem. Como podemos curar energeticamente as crianças as quais isto tenha acontecido, e como
removemos estas entidades?
MM: Há muitas maneiras pelas quais isto pode ser feito; há o Reiki, há a cura vibracional usando
especificamente o som, o alinhamento do corpo usando os cristais, cromoterapia, até que a cura
remota possa ocorrer. De fato, a maior parte das modalidades atualmente ativas, ajudará a curálas.
Questionador: Há algum modo de fazer isto em uma base global, porque para alcançar cada
criança que tenha acontecido isto, será uma imensa tarefa.
MM: Será sim. Isto deve ser feito de acordo com o propósito mais elevado da alma e deve se ter a

permissão delas para fazer isto.
Questionador: Podemos pedir permissão e fazer isto em uma base natural, país após país?
MM: Somente se você recebeu permissão, sim.
Questionador:Obrigada.
Questionador: Mãe Maria, eu tenho uma pergunta. Minha intenção é ter um parto natural. Há algo
que eu possa fazer para ajudar a condicionar o meu corpo, o meu ser emocional, a minha mente, a
facilitar isto, até onde seja possível?
MM: Irmã, a hipnoterapia é muito boa para isto, para acalmar e tranqüilizar a mente. Os exercícios
de yoga podem abrir a área pélvica de um modo suave, em preparação para o momento do parto.
Se você for incapaz de praticar a yoga, os exercícios muito simples de alongamento serão
suficientes. A respiração é vital também para isto. Seu campo de energia parece estar respondendo
bem ao elemento água para ajudar a aliviar o seu peso físico quando ele ficar muito. A conexão
diária com o seu filho é importante e você receberá orientação quanto ao que mais se deve fazer
para tornar o meio no qual você fará o parto, tão tranqüilo e favorável quanto necessário para
ambos. Isto está claro?
Questionador: Sim, obrigada.
Questionador:Máe Maria, os bebês que passam por cirurgia cesariana, como você os curaria?
MM:Algumas vezes uma alma que chega não quer que as suas placas cranianas sejam adulteradas
e, portanto, escolherão o parto por cesariana. Isto ocorre usualmente quando as cesarianas de
emergência são realizadas. Na maior parte do tempo as crianças que passam por cesariana podem
ser apoiadas por energias pediátricas quiropráticas para alinhar a sua espinha dorsal. A espinha
dorsal de uma criança é alinhada quando ela desce pelo canal do nascimento; muitos bebês que
passam por cesariana experienciam a dor torturante como resultado dos nervos sendo
comprimidos, devido a uma espinha mal alinhada e o pai desinformado acha que o seu bebê por
cesariana tem cólica. Os bebês por cesariana precisam da energia da ativação do projeto; elas
precisam ser apoiadas na ancoragem da essência total do seu projeto em seu corpo. O trabalho
espinal é vital para um bebê que nasce através da cesariana. Muito, muito suave e não diretamente
na espinha, somente ao longo e paralelamente à espinha. Trabalhar ao redor da área dos quadris,
na parte inferior das costas e na área do chacra sacral e básico, ajudará a ancorá-las. Isto está
claro?
Questionador:Sim, obrigada.
Questionador: Mãe Maria, a minha prima teve uma cesariana opcional e o seu filho Conor tem
experienciado muito refluxo; ela acredita que poderia ser uma hérnia de hiato. Nós fizemos muitos
trabalhos de energia nele; parece que a sua alma não tinha certeza de querer ou não permanecer
no corpo. Desde que fizemos o trabalho de energia o seu refluxo está muito melhor, mas ele está
ainda adoecendo muito e não está muito bem.
MM:Qual é a idade dele?
Questionador:Eu acho que ele tem cerca de 10 meses agora; eu não posso me lembrar
exatamente. Não, ele deve estar se aproximando de um ano; ela está grávida agora.
MM:Ele teve algum alinhamento espinhal?

Questionador:Não.
MM:Tente isto; ajudará a ancorá-lo em seu corpo. Isto está claro?
Questionador:Sim, está, obrigada.
MM: Muito bem. Irmãs, o momento chegou para selarmos a energia do que criamos hoje. Vocês
continuarão a manter as vibrações de 22/11 pelo resto deste dia. Se houver alguém mais além de
vocês, que deseje contribuir com a grade, algo mais com que solicitem auxílio ou cura, por favor,
coloquem a sua intenção em movimento antes que este dia termine.
Eu sou Mãe Maria, e desejo que todos estejam bem.
Adeus.

Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida.
Para encontrar mais sobre Michelle & The Lightweaver, por favor visite o site
www.thelightweaver.co.za.
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Por favor, notem que ao lerem, esta informação terá um efeito em vocês. Vocês serão ligados
energeticamente à Canalização e a um processo similar facilitado com vocês. Não é exatamente
como estar na presença do Mestre canalizador, entretanto os efeitos são exatamente poderosos.
Não se preocupem muito em relação às linhas do tempo dadas aos participantes na canalização.
Vocês serão levados através de uma similar de acordo com o seu Plano, Tempo e Propósito Divino.
Todas as Perguntas e Respostas da sessão foram deixadas no texto, pois achamos que as
respostas foram de grande benefício aos nossos leitores.

Eu sou Kuthumi e venho dos raios do Amor e da Sabedoria saudá-los neste momento e lhes trazer
as bênçãos da alegria, da assimilação, da integração e do despertar. Saudações, queridos. E é com
grande alegria e prazer em nossos corações que podemos nos reunir com vocês neste dia,
enquanto mantemos cada um de vocês dentro do coração de Cristo e seguramente nas mãos de
Deus.
Amadas irmãs, enquanto preparamos a energia para que Mãe Maria libere a sua mensagem, nós
desejamos envolver cada um de vocês em uma estrutura de cristal de luz azul, apoiando a
estrutura de luz para trazer à manifestação os níveis mais elevados de consciência que vocês estão
preparados para receber hoje, como um resultado de elevar a sua consciência ao sétimo nível da
iniciação à sétima dimensão. Mover para os níveis mais elevados da consciência traz
responsabilidade adicional. Estas responsabilidades são mais para vocês do que para o ego. O eu a
que nos referimos é o seu Eu Superior, o seu verdadeiro eu. Comprometer-se com um caminho de
cura é comprometer-se consigo mesmo. De maneira interessante este processo de comprometer-se
consigo mesmo, é muito mais difícil para alguns do que fazer um comprometimento com uma força
externa.

A humanidade tem visto programas frustrados às vezes ao confiar em forças astrais de energia,
fontes externas de informação e de comunicação de inteligências superiores. Estas formas de
informação e de comunicação têm vindo ao seu mundo com o propósito de torná-los mais
conscientes. Seu mundo foi submetido a um número de diferentes transições. Seu mundo passou
por inúmeros processos de ascensão. Entretanto, agora vocês estão na iminência de outra
ascensão. A diferença é que esta os está movendo para um estado de consciência até mais
elevado. Um estado mais elevado como uma consciência coletiva também. A diferença no passado
foi que determinados níveis de consciência focalizaram-se principalmente em indivíduos, mais do
que no ser maior. Agora vocês estão diante da maior aventura ao defrontar-se com um mundo de
sentimento inteiramente novo. Parte da sua responsabilidade consigo mesmo é assegurar que os
seus filhos, seus netos, e qualquer outra criança que venha ao mundo, seja abençoada com a
consciência que vocês adquiriram.
A razão pela qual dizemos que isto é uma responsabilidade consigo mesmo também, é porque o
estado da consciência e da compreensão da sua criança interior é refletida no estado da percepção
da consciência das crianças de sua família, portanto, a fim de fazer com que o mundo seja um
lugar melhor, vocês precisam se sentir melhor quanto a si mesmos. Vocês precisam compreender o
mundo a sua volta. A energia que Lady Mary traz, atrairá a percepção da sua criança interior a um
estado intensificado de consciência, requerido para levá-los ao estado de consciência que vocês
pretendiam para si mesmos. Vocês o requeriram para si mesmos, porque vocês aqui estão,
participando. Vocês não estariam participando se não o tivessem pretendido para si mesmos a
algum nível. Portanto, deixem-me terminar a minha comunicação agora e dar lugar à Lady Mary.
Que as bênçãos estejam com vocês, irmãs.
Adonai.
Eu Sou Mãe Maria, mãe do seu mundo. Bem-vindos.
Estar com vocês aqui hoje é certamente uma honra. E eu estou contente por lembrá-los de como é
importante compreender como o mundo interior da criança se estende além das polaridades do
humano adulto e passa por sistemas de luz um sistema de luz, de sabedoria e de amor que os
humanos esqueceram. Seu mundo é um sistema de luz, de conhecimento e de sabedoria que vocês
se esqueceram. Por esta razão, vocês precisam ser lembrados de como acessar novamente este
mundo da luz, o mundo da sabedoria e o do amor completamente. Vocês já estão ativamente e
com êxito no caminho. A ajuda adicional está próxima. Ela já chegou na forma das novas crianças
que nascem na paz e na bondade que foram rotuladas por nós. Os rótulos, entretanto, são para a
sua compreensão pessoal e reconhecimento de cada vibração.
Todos vocês presentes aqui hoje são níveis diferentes da vibração índigo. A vibração índigo de fato
se estende desde 1935. É quando o primeiro raio índigo se manifestou através de uma presença
tangível àqueles que poderiam receber vibrações mais elevadas. Isto motivou o acesso de
conhecimento mais elevado através de um número de previsões em relação ao futuro do planeta.
Foram poucos, muito poucos índigos que vieram a esta encarnação entre 1935 e 1945. O aumento
de tais almas ocorreu entre 1945 e 1960 e aumentou desde então. Os Índigo ainda estão
encarnando e continuarão a encarnar, tanto quanto seja necessário para manter os sistemas de
consciência adequados para trazer as mudanças valiosas que o seu mundo está vivenciando.
Os Índigos foram responsáveis pelas maiores mudanças que atualmente estão sendo exploradas
por muitos dos pioneiros do seu mundo, através da vibração Índigo.Mais recentemente as Crianças
Cristal, as crianças do arco-íris, as crianças douradas, as crianças golfinho e muitos outros nomes
estão, vindo ao mundo físico. Seus nomes representam de fato as vibrações da freqüência do seu
raio. Elas representam as diferentes freqüências da consciência, disponíveis e presentes às
pessoas. Os Índigos, e mais recentemente as crianças cristal, douradas e do arco-íris são aquelas

que abrem o caminho para que o processo de ascensão se manifeste plenamente.
As crianças golfinho são uma manifestação muito recente da alma na forma física. Elas se
estendem diretamente do reino dos golfinhos, vindo diretamente de Sírius. Elas são seres de Sírius.
O fato de que os seres golfinhos estão se manifestando nos corpos físicos, por si mesmo é uma
grande causa para celebração. Houve um tempo em que não estávamos certos se os seres
golfinhos assumiriam a forma humana, pois eles foram originalmente humanos, e então se
transformaram na forma dos golfinhos que vocês reconhecem hoje. Eles estão retornando agora à
fonte dos corpos humanos. Isto significa que energia suficiente da 7D foi liberada ao universo. Há
suficiente consciência da 7D presente, para facilitar a manifestação do que foi requerido para
sustentar estes seres magníficos na forma humana física. Os seres golfinhos não podem ser
reconhecidos em qualquer forma devido as suas vibrações mais elevadas e ao seu nível elevado de
consciência e de evolução. Eles foram colocados em qualquer forma requerida, a fim de realizarem
qualquer cura que seja necessária. As outras crianças são mais definíveis, portanto, confiam em
seu instinto em relação a estas crianças. Um dos indicadores de que uma criança é golfinho será a
memória de uma mãe de sua experiência durante a gravidez. A maior parte das mães que
conceberam estes seres de Sírius, recordam conscientemente dos golfinhos e recordarão os seres
golfinhos se comunicando com ela, de um modo direto e extremamente vívido de fato, e
entregando a alma de um Ser Golfinho a ela em um estado de sonho pouco antes ou durante a sua
gravidez.
Tornar-se mais consciente do seu estado de ser pessoal os capacitará a estarem conscientes e
auto-informados para fazerem os ajustes requeridos em sua vida, para facilitar que ocorra toda a
cura multidimensional, causando um impacto diretamente na consciência coletiva de vocês
relacionado à criança interior e à criança física exterior. Nós já começamos o processo. Isto
começou há muitos, muitos anos. Isto aumentou mais, através do trabalho da criança interior, que
é porque o trabalho da criança interior se tornou tão popular, especialmente nas práticas do
renascimento.
Este é um dos muitos projetos de luz mantidos no devido lugar ao efetuar a compreensão da
importância de compreender a sua história; voltar as suas raízes a fim de compreender para onde
vocês estão indo. Quando vocês sabem de onde vêm, são capazes de compreender a base na qual
a sua vida foi criada e que vocês podem fazer uma mudança positiva. Estas mudanças positivas
têm resultado em novos níveis de consciência que são liberados ao extinguir o controle que a
sociedade colocou em si mesma. Muitas pessoas estavam apontando os dedos para a sociedade,
mas nunca observavam a eles mesmos. Há um ditado que diz que para cada dedo que vocês
apontam para uma pessoa, há três dedos apontando de volta para vocês. Ao observarem a sua
vida, compreenderem o seu drama, e como ela tem se revelado, vocês compreendem a dinâmica
que está se revelando na sociedade.
Vocês são parte da sociedade; vocês são uma parte da criação manifestada pela sociedade.
Durante a existência vocês assimilaram o sistema de crenças criado pela sociedade e continuaram a
apoiar estes sistemas de crenças, e a cada vez que vocês se prejudicam, a cada vez que vocês se
negam, vocês apoiam os sistemas de crenças do velho paradigma. Eu não estou dizendo isto para
julgá-los ou repreendê-los de qualquer modo que seja, mas simplesmente com o propósito de
torná-los conscientes do comportamento, da realidade do comportamento. O Mestre Kuthumi
liberou muitas mensagens quanto a assumir a responsabilidade pela sua própria vida e pela criação
de sua própria realidade. Este momento está se tornando mais e mais essencial, a fim de se mover
além das zonas de limitação que vocês experienciaram até este ponto.Portanto, para que sejam
verdadeiramente livres, vocês precisam despertar do modo com que as coisas foram feitas.
Seus programas foram instalados quando criança. Seu chacra básico começa o seu delicado
desenvolvimento quando a mãe está com 4 meses de gravidez. Vocês assumem as emoções dela;

vocês são influenciados pelos pensamentos dela. Vocês sofrem também um impacto dos estímulos
externos, porque ela reage a eles mental ou emocionalmente. O código genético que vocês
escolheram promove um impacto em sua realidade. O plano para a vida em que vocês estão
encarnando, estabelece também determinadas energias e emoções adequadas para facilitar a
manifestação que vocês escolheram para vivenciar. Assim, no início da vida, vocês já estão sendo
influenciados pela programação dos outros. O primeiro ano de vida é extremamente vulnerável.
Vocês estão completamente dependentes de tudo fora de vocês para cuidá-los, confortá-los, para
mantê-los seguros e vivos. Vocês não podem fazer qualquer coisa por si mesmos. É aí que a sua
confiança é construída. Se durante este período as suas necessidades não são encontradas de
modo que as solicitem, vocês começam a criar um sistema de crenças de que elas não serão
encontradas.
Compreensão, conhecimento, sabedoria e amor são as chaves para desenvolver a auto-consciência.
Outro nível de compreensão precisa ser alcançado e isto quer dizer compreender o que precisa ser
compreendido. Saber o que vocês precisam saber. Compreender como o amor se manifesta, como
se chega a um nível de sabedoria que cria maior compreensão, atraindo novo conhecimento,
movendo-os para outro estado de amor e de consciência. Todos estes estados estão codificados
naturalmente em seu ser. Assim para vocês como um grupo hoje, nós estamos ativando a memória
da codificação natural dentro de vocês.
Despertar para esta consciência natural é o seu direito divino. Isto significa que quanto mais vocês
sentirem a verdade de quem vocês são e o que a sua realidade está apresentando em dado
momento, fortalece esta consciência interior natural, o impulso interior que os motiva em
determinadas direções. Os filamentos magnéticos da vida que se apresentam dentro do campo de
energia ao redor de vocês e entre vocês, atraem pessoas e determinadas circunstâncias para
facilitar mais o processo de expandir a sua realidade. Tudo que lhes é requerido é o verdadeiro e
autêntico desejo de se conhecerem completamente, e ao assim fazerem conhecerem Deus em sua
perfeição. Isto é tudo. Com esta motivação en seu coração tudo o mais se torna possível. Esta
motivação os levará na direção em que vocês precisam ir para que encontrem cada questão dentro
do seu ser. Estas questões se tornam as suas modalidades de vida para outras pessoas que
estejam na mesma questão.
Em cada novo nível de consciência, há líderes no campo. Vocês são líderes no campo atual do
despertar. Nós estamos preparando também a sua energia, irmãs, para um sistema de luz
inteiramente novo - uma grade de fato, que será trazida ao seu planeta pelo Comandante Ashtar e
todos os Comandantes de Luz desta Galáxia. Esta frota de luz liderada por Lord Sananda trará à
manifestação o que o Comandante Ashtar referiu como a Consciência Quântica. Estou certa de que
a maior parte de vocês ouviu sobre a física quântica. É simplesmente para lhes trazer a consciência
para o que vocês estão sendo preparados.
O professores Mestres estiveram na verdade preparando a humanidade para este momento já por
muitos anos, e alguém que já tenha estudado a espiritualidade ou a filosofia de qualquer religião,
metafísica ou esoterismo, compreenderá para o que o espírito esteve lhes preparando. Nenhum de
vocês compreende a ciência da probabilidade. Cada um de vocês está trazendo a consciência
quântica ao mundo, através da sétima Dimensão, a fim de manter o campo de energia criado pelos
Grandes mestres da Luz para apoiar estas crianças. Este campo de energia foi criado com o
propósito de manter os sistemas da consciência, da consciência mais elevada e da coexão com os
mundos mais elevados. Eles pretendem manter a telepatia aberta, a clarividência, a clariaudiência e
o discernimento para as crianças. Tristemente, entretanto, isto não tem sido 100% bem sucedido,
porque tem havido um número de crianças que tem adormecido como resultado do nível de
compreensão dos seus pais do mundo que eles atualmente ocupam. Vocês estão ajudando a recriar
este campo de luz que acelerará a memória das crianças que caíram na inconsciência.

Irmãs da Luz, enquanto liberamos esta informação a vocês, é importante que os tornemos
conscientes do fato de que o seu Anjo de Cura e o seu Guia Mestre, estão atualmente em seu
campo de energia. Estes seres de luz estão atualmente recriando a sua grade original da 7D em
sua criança interior, assim como em seu eu adolescente. Esta grade se estenderá inteiramente
através de sua idade atual, na linha de tempo atual em que vocês estiverem experienciando. Esta
grade liberará correntes de energia, que por sua vez, se manifestarão como cargas se movendo
através do seu campo de energia, assim como em seu corpo físico, com o propósito de trazê-los
novamente à vida. Isto também pode ser imaginado do mesmo modo que alguém que tem o seu
coraçâo reiniciado eletronicamente, sendo carregado novamente à vida. É de fato um das
experiências de renascimento mais poderosas que alguém na Terra pode passar no atual nível de
consciência. Deste ponto o único lugar para vocês prosseguirem é ou para lugar algum ou para a
consciência quântica.
Vocês alcançaram o ápice deste nível de integrar a compreensão do que o seu mundo é composto.
Cada professor, não obstante o seu nível de consciência, influencia todos a sua volta. Todos vocês
são professores, tanto quanto estudantes. Portanto, tudo o que vocês vivenciam pessoalmente,
fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, influencia todos ao seu redor. E viceversa. Compreender este fato, serve para motivar mais a sua consciência a um estado de
disposição para elevar as suas vibrações pessoais a estes níveis, que os tiram da consciência de
vítima, pobreza, amor condicional e consciência de avidez - estas são as 4 chaves que os mantêm
na matriz da inconsciência - a matriz que vocês conhecem como vida. A matriz que tem mantido a
sua base no lugar até agora. A matriz a que nos referimos pode, entretanto, não continuar a
manter a base no lugar, especialmente uma como a sua, porque ela vibra muitos mais ciclos por
segundo mais rápido, em comparação à consciência do velho paradigma que gira a uma freqüência
muito mais lenta.
A cada vez que vocês integram um novo nível de consciência,desejando saber mais, desenvolver-se
ou curar-se, vocês integram uma freqüência mais elevada de energia. Portanto, a velocidade da
potência desenvolvida a um nível magnético muda tudo ao seu redor. Isto leva ao
desmantelamento de situações destruidoras em sua vida. Subitamente vocês compreendem que a
pessoa com quem se casaram não é a pessoa com quem vocês querem passar o resto de sua vida.
Vocês reconhecem a associação com a pessoa como estando relacionada com o velho paradigma
onde vocês se adaptavam perfeitamente na velha consciência. Vocês podem se perceber querendo
mudar do país em que estavam, ou de uma casa em que viveram por muito tempo, mudando para
um subúrbio completamente diferente, afastando-se dos amigos, querendo seguir uma carreira
totalmente diferente. Todos estes são sinais de níveis mais elevados de energia que vocês atraíram
com sucesso para si mesmos, deixando ir a velha consciência dimensional.Vocês estão se
reconhecendo e a sua disponibilidade em adotar um novo modo de viver, experienciando e
expressando a vida.
As vibrações e energias que as novas crianças compartilham com vocês, estão auxiliando este
processo, assim como estão apoiando o novo processo mais intenso do despertar. Enquanto cada
sistema de energia e de luz em seu corpo continua a ser adaptado e sintonizado delicadamente
com as vibrações e as freqüências da 7D, vocês atraem para o seu espaço mais e mais luz. Uma
abundãncia de energia lhes é liberada pela fonte para estimular o propósito de sua vida, para
auxiliá-los a determinar quem vocês são, de onde vocês e para onde estão indo. Devido às novas
crianças terem entrado em seu mundo e à densidade da dimensão a que vocês estão atualmente
expostos, elas precisarão de sua proteção. Elas precisam do seu amor. Elas precisam do seu apoio
e de sua sabedoria. Vocês, como adultos, são mais sábios em relação às regras da vida terrena,
simplesmente porque vocês estiveram em um corpo físico na terra por alguns anos mais do que
elas têm. Elas, entretanto, estão ainda muito conectadas com o mundo espiritual. Sua memória
está muito mais fresca do que a sua. Quando os dois podem trabalhar juntos, a sua sabedoria
terrena com a sabedoria espiritual delas, os milagres podem se manifestar porque não somente

vocês as lembram das regras da terra, elas os lembram das regras do mundo espiritual, isto é, as
leis da vida que vocês esqueceram e que são os códigos que lhes foram dados anteriores à
encarnação, e que tinham a pretensão de mantê-los no caminho reto. Estes códigos estão
entretanto ainda dentro de vocês. Tudo o que aconteceu é que vocês os esqueceram.
Enquanto vocês entram em seu papel de guardiões para auxiliar estas crianças, em troca vocês
retornarão. Estou certa de que alguns de vocês já testemunharam estes jovens empurrando
exatamente os botões certos, precisamente no momento certo para colocar o seu pai ou qualquer
outra pessoa em uma situação confusa! São tais situações que os levam à compreensão. Estas
crianças sabem exatamente quais são os seus botões e como pressioná-los. Outra coisa vital a
lembrar com algumas destas novas crianças é a sua habilidade em refletir as suas atividades, assim
como as suas incapacidades em relação ao seu desenvolvimento e sentimento pessoal. Há outro
aspecto vital que se tem que ter em mente em relação a este processo e que é a habilidade de
discernir ou de reconhecer quando a criança está refletindo e quando a criança está simplesmente
interagindo com o seu próprio processo. Sempre que vocês perceberem uma criança se
comportando de uma maneira que vocês identificam como falta de caráter, comecem a se
perguntar o que a criança está tentando lhes dizer. Se a criança tiver idade o suficiente para
verbalizar o que elas estão sentindo/sofrendo, perguntem a elas. Perguntem a elas o que as está
motivando a serem petulantes; algumas vezes elas serão capazes de comunicar isto ao pai, e
outras vezes vocês precisarão usar a sua intuição e sentirem qual é a verdade. Isto significa a
responsabilidade assumida por vocês para saírem da negação novamente, para entrarem na
responsabilidade plena. Isto requer uma enorme quantidade de coragem e de insight, de amor
próprio, e de força para reconhecerem e terem um reflexo em uma criança.
O falso orgulho somente manifesta mais dor, porque ele os mantêm trancados em um estado de
negação. Se vocês estão convencidos de que a criança não está refletindo nada de vocês, então é
ainda a sua responsabilidade de compreender a criança compassivamente e reconhecer a ferida
para ajudar a criança a compreender a sua dor, e isto é onde vocês aparecem, sendo um professor
de muito maior sabedoria do que qualquer outro professor que eles terão encontrado fisicamente
até o momento. É onde vocês começam a introduzir as crianças a sua consciência quântica. É onde
vocês criam a sua grade quântica, que as manterão em um estado constante de manifestar a
consciência expandida. Quanto mais vocês aprendem sobre a consciência quântica e o que ela
realmente significa, mais fácil será fazer isto com as crianças.
As crianças já foram programadas em grande proporção - que elas são vítimas. Ao ensinarem as
crianças, elas são responsáveis por criar a sua realidade, elas têm o poder de atrair a sua realidade
tudo o que a sua alma deseje, e então, um mundo completamente diferente se revela. A parte
complicada, entretanto, é manter o seu ego nos limites. Aqui, queridos, especialmente os
professores, não somente vocês estão mantendo o ego da criança sob controle, mas também os
pais, se vocês obviamente tiverem a capacidade de controlar isto. Pais, vocês verão que não
somente vocês terão que aprender a manter limites com os seus filhos, vocês precisarão fazer o
mesmo com o seu próprio ego. Agora o Mestre Kuthumi, além de muitos, muitos outros grandes
mestres, estiveram trabalhando intimamente com a maior parte de vocês por algum tempo, para
lhes trazer a este nível de compreensão, para lhes trazer a um estado de consciência em relação a
como o seu ego age, ou reage, como o seu ego os sabote, como o seu ego menos elevado mantem
o programa do medo em ação inúmeras e inúmeras vezes. Cada mensagem liberada ao planeta e à
humanidade é para um propósito: há uma mensagem que traz o ensinamento; ela traz a
oportunidade de se tornar informado. A informação os apresenta com a oportunidade de tomar
decisões informadas.
Vocês, amadas senhoras da luz, estão entrando também no mundo ao vir a compreender por que
vocês são solicitadas pelas leis mais elevadas da consciência, a surgirem no papel de conduzirem
pela luz. Os líderes da luz estão em cada área da vida. Não se tem que estar em uma posição

glamourosa ou extremamente abastada para ser capaz de fazer a mudança requerida. Cada
pessoa, não obstante a sua posição, tem um propósito e todos vocês têm um propósito muito
específico em relação a trazer à luz esta consciência. Lord Sananda, o Comandante Ashtar, Arcanjo
Miguel, Lord Kuthumi, Lord Melquisedeque, Lord Maitreya e Saint Germain, têm trabalhado com
vocês extensivamente através de todos os níveis da consciência, para trazer à manifestação
objetiva, as ferramentas requeridas para manter a consciência das humanidades neste nível. Ao
manterem esta grade de 7D no lugar, vocês estão automaticamente sendo preenchidos de energia
e de informação requerida para compreenderem perfeitamente o mundo em que vocês entraram e
o mundo em que estarão entrando no não muito distante futuro.
As crianças são os guardiões do mundo futuro. Eles trazem ao ser, à essência de cada ser, a
consciência Aquariana. O movimento de energia Aquariano, simbolizado pelo elemento água,
simboliza a entrega, o fluxo, a criação e a receptividade. O movimento da água é o que os conduz
no caminho da vida. Sua coluna espinal está cheia de fluido espinal cerebral. As águas da vida
estão cheias de energia que alimenta o seu corpo emocional. Seu corpo físico requer água para
sobreviver e quando se é requerido para se entregarem ou serem flexíveis, está sendo solicitado
que acompanhem o fluxo, confiem que os movimentos do espírito os levarão exatamente onde
vocês precisem estar. Esta iniciação se trata também de criar a estrutura emocional apropriada,
requerida para manter a consciência de 5D no lugar, portanto permitindo que todos os outros
níveis de consciência se estendam deste ponto.
Por favor, fechem os seus olhos.
Imaginem-se na beira de um grande vazio (pausa). Imaginem que este vazio se torna um
reservatório extenso de água. (pausa). A água está cheia de bilhões de sistemas de energia e de
luz. Cada sistema está cheio de sistemas de informação. Esta informação é uma parte de vocês,
porque vocês também são feitos de água. Seu corpo emocional é alimentado pelo corpo emocional
da Mãe Terra. Entregar-se ao fluxo de luz é o próximo passo que se necessita dar uma vez que se
tenha restabelecido a verdade. A verdade é criada em seu chacra básico - a base para toda a vida
física. A sua habilidade em se entregar e acompanhar o fluxo está situado em seu chacra sacral.
Este é o seu elemento água. É onde a sua energia da Deusa é mantida.
Imaginem-se mergulhando na água, confiando completamente que vocês são capazes de nadar na
água. (pausa). Enquanto o seu corpo se acostuma à temperatura da água, comecem falar para si
mesmos que vocês são absolutamente capazes de respirar sob a água e que o seu corpo pode
automaticamente se adaptar aos seus sistemas e que vocês são capazes de respirar como um
peixe. (pausa). Agora que vocês estabeleceram isto, mergulhem fundo e prossigam durante todo o
tempo no fundo. Quanto mais profundo vocês forem, mais profundamente estarão penetrando na
consciência.
Muito pouco é conhecido quanto à parte mais profunda do oceano, um reflexo de quão pouco é
conhecido os recessos mais profundos da consciência. Vocês podem descobrir qualquer verdade,
permitindo-se simplesmente a penetrar neste nível de consciência ao nadarem na água,
mergulhando mais e mais profundamente no eu. Vocês estão provando a si mesmos que são
capazes de penetrar nas profundezas de sua consciência que mantem cada verdade que vocês têm
buscado, e mantem todas as verdades que virão a buscar. Cada resposta que vocês buscarão é
mantida dentro desta consciência. Por isto se diz que todas as respostas estão dentro de vocês.
Sua consciência interior é um mundo intocado pelo ego menos elevado. É um mundo livre de
qualquer percepção obsoleta. Seu eu interior autêntico é pura luz, é 100% verdade pura e
autêntica.
Entrar na consciência quântica é entrar no vazio, mover-se para os recessos mais profundos do seu
eu inconsciente. A água em que vocês estão atualmente simboliza também o fluido espinal

cerebral, o mesmo que a água - codificado com o conhecimento de tudo. Este fluido é também
codificado com toda a informação que vocês requerem nesta existência para realizar e controlar
plenamente cada coisa que vocês queiram experienciar.
Continuem a se movimentar mais e mais profundamente na água, lembrando-se constantemente
de sua capacidade de respirar na água e de se mover confortavelmente para as outras dimensões.
(pausa). Imaginem este mundo sendo o lar para vocês, imaginem-o como um espaço familiar.
(pausa). Imaginem agora este sentimento de espaço como um lugar onde vocês se sintam
totalmente à vontade, completamente seguros, um espaço em que vocês podem confiar e contar
completamente (pausa). Este estado de ser é uma realidade aos seus níveis mais elevados de
consciência e de modo algum uma idéia impraticável. Seu eu superior está preparado para lhes
mostrar este papel porque vocês estão preparados para entrar nele.
Parte da sua iniciação, irmãs, é praticar esta visualização diariamente por um mínimo de 41 dias;
após este período a sua consciência penetrará automaticamente nestes abismos e os levará aos
mundos dentro dos mundos, dentro dos mundos em que estão. Dentro dos mundos vocês têm que
conhecer a sua realidade, que está dentro do mundo da verdade - o mundo em que vocês estão
sendo preparados para entrar. O mundo das crianças do seu planeta está sendo preparado para se
manifestar como a sua realidade. Este é o mundo para o qual vocês estão sendo preparados, até
este ponto. Enquanto nós os despertamos para um novo nível de consciência e para a sua
responsabilidade como guardiões das crianças, sua criança interior é capaz de dar o grande passo
para este novo mundo. O mundo que mantem muito mais de vocês, o mundo que pode segura e
claramente lhes revelar todas as verdades que vocês sempre desejaram conhecer. O mundo que
lhes mostrará verdadeiramente o que vocês não são e onde não irão, e o que se esqueceram sobre
si mesmos. Cada criança que vocês encontrarem refletirá um aspecto da pureza ou refletirá
aspectos das suas feridas. Elas os ajudarão a entrar na luz do seu poder, assim como vocês as
ajudarão a se lembrar, assim como vocês as ajudarão a nunca se esquecerem. Amadas irmãs, é
verdadeiramente uma honra criar estas grades de energia com cada um de vocês. As grades da
vida lhes trarão a um nível mais elevado de sensibilidade, preparando o caminho para as crianças
até dos reinos mais elevados para que façam seguramente a sua entrada no mundo.
Agora imaginem-se simplesmente estando na água. (pausa). Entreguem-se e acompanhem a
direção em que a sua alma os está atraindo. (pausa).
Muitas pessoas imaginam os recessos mais profundos e mais obscuros do inconsciente e do oceano
como lugares muito escuros - a não existência da luz. Isto está muito distante da verdade porque
dentro dos oceanos estão outros mundos de grande luz, com uma tecnologia intensamente
avançada de natureza espiritual e científica. O mesmo se aplica aos seus eus interiores. Há um
ponto onde vocês viajam através da escuridão. A perseverança em penetrar na escuridão os leva
ao novo mundo da luz. Portanto, imaginem mundos de imensa beleza, de inacreditável luz, de
magnificência que existem dentro do oceano. (pausa). Enquanto cada imagem se cria em sua
imaginação, vocês criam o reflexo dos mundos da luz, onde os seus aspectos inconscientes, deste
dia em diante, se revelarão e se tornarão aspectos conscientes de vocês. E cada novo aspecto
consciente que vocês reconheçam e compreendam, tornar-se-á parte da sua consciência e
contribuirá para a elevação da humanidade à consciência coletiva. Os mundos que vocês ascendem
terão um espaço para vocês e para a sua consciência, nos quais vocês continuarão a aprender e
experienciar para se expandirem e integrarem, e nestes mundos vocês experienciarão o poder e a
presença da luz movendo-se em tudo.
Amadas irmãs, quanto mais vocês se movem para a consciência expandida, abundante, dentro de
vocês, mais vocês se afastam do sofrimento, da hostilidade, e da dor, trazidos pelos estados de
ignorância. Esta ignorância se manifesta em muitas manifestações e comportamentos disfuncionais
e obscuros. Vocês são irmãs da luz, vocês escolheram esta encarnação intencionalmente. A posição
em que vocês atualmente estão, em sua vida, está lá por um propósito. Onde vocês estão agora

envolve a oportunidade de aprender e a compartilhar. Nos próximos 21 dias vocês continuarão a
integrar mais ondas de consciência, ligadas às estruturas sub-atômicas da consciência que até o
momento os iludiram, devido simplesmente à consciência limitada. Nunca se esqueçam de quanto
vocês sabem, nunca se esqueçam o que vocês têm que lembrar. Se vocês se perceberem
duvidando, lembrem-se sempre: "A luz os libertará". A luz é conhecimento. Ignorância é escuridão.
Sua ignorância existiu simplesmente porque vocês não tinham melhor conhecimento. Seus pais,
seus professores e os seus mentores, e outros adultos que vocês conheceram e que influenciaram
a sua infância, os influenciaram com a melhor informação que eles tinham à disposição.
Vocês manifestaram atitudes diferentes, aquelas que ajudarão as crianças de seu mundo a criar
uma realidade diferente para elas, enquanto vocês criam uma realidade diferente para vocês. Esta
é a segunda fase da iniciação à 7D que eu, Mãe Maria conduzirei pessoalmente. A primeira fase da
luz foi trazida a um grupo de irmãs que estão realizando uma ancoragem física de energia para as
crianças. Estas irmãs estarão mais envolvidas em educar mães em relação ao processo de
nascimento de crianças físicas, em outras palavras, à ancoragem do processo da manifestação
física. Vocês, amadas irmãs, apoiam a segunda fase. A fase de trazer ao ser um plano emocional
equilibrado. O estado emocional causa um impacto no estado físico, tanto quanto no estado
mental. Este estado é o mais importante para se trabalhar e trazer ao equilíbrio. O que vocês
sentem em relação a si mesmos, influencia o que vocês pensam, o que vocês pensam, alimenta o
que vocês sentem. O que vocês pensam e sentem determina a qualidade de vida que vocês
experienciam e tudo dentro desta experiência.
Eu, Mãe Maria e um número de outros seres de níveis superiores de luz, trabalharemos com vocês
individualmente e às vezes em grupos, dependendo do que vocês escolheram. Através deste
processo vocês receberão cada ferramenta que requeiram e cada parcela de informação que vocês
precisem para carregar o seu papel de serviço e vê-lo até o seu estado de conclusão. Vocês não
terão que receber esta informação através de outra pessoa de cada vez. Isto é parte de seu
desenvolvimento pessoal e parte do seu programa de ascensão que Lord Maitreya os atribuiu.
Sentir a informação por si mesmos e dentro de si mesmos, servirá para prepará-los para a era do
ouro e para os níveis de consciência que vocês experienciarão além de 2012. Escolher se segurar a
qualquer fonte externa para lhes fornecer informações, lhes fornecer respostas, lhes proporcionar
força da vida, os manterá presos ao estado de inconsciência.
Eu lhes falei anteriormente em como vocês são influenciados, como vocês são programados.
Praticar a arte da auto-realização, reprograma o que vocês vieram acreditar e aceitar como sendo
verdadeiro e real. Cada ato de auto-capacitação neste reino os libera de qualquer ilusão que
estiveram experienciando. Pois cada revelação e muitas das coisas que vocês experienciam
manterá a grade de luz poderosa, a grade que manterá despertas as novas crianças. Cada aspecto
de sua criança interior que eleve a um estado de sentimento, fortalecerá a rede de energia
requerida para despertar as crianças adormecidas.
Alguns de vocês foram codificados para agir como guardiões e facilitadores de despertar as
crianças e os pais simultaneamente. Outros foram codificados para educar os pais de crianças
atualmente conscientes, tornando estes pais conscientes das necessidades das crianças,
nutritivamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, criativamente, psicologicamente e
fisicamente. Aqueles codificados para fazer isto, experienciarão uma rápida mudança em sua
fisiologia pessoal, sua psicologia pessoal e exigências nutritivas.Alguns de vocês foram codificados
para trazer as crianças ao mundo para representar a plena consciência quântica.
Os mestres falaram antes destas crianças, as crianças que não se esquecem quem elas são e de
onde elas vieram, isto é muito simples, plena consciência quântica. Aqueles que serão os pais de
tais crianças se encontrarão passando por cura pessoal, acelerada e rápida, psicologica e
emocionalmente.Vocês perceberão que a sua consciência está sendo expandida além dos

parâmetros que nunca imaginaram. Estas crianças precisam desta consciência expandida a fim de
serem capazes de funcionar do modo que elas foram criadas. Vocês experienciarão isto também
por propósitos evolutivos. Sua iniciação de ascensão requer estes níveis de consciência porque
através da preparação destas crianças, protegendo-as e orientando-as, vocês preparam o caminho
para cada geração que seguirá a partir deste momento. E então há aqueles de vocês que foram
codificados para curar estas crianças através do trabalho de energia, usando cristais, símbolos, cura
vibracional, através do som e do tom, curando as vibrações usando a cor, afirmações, criatividade e
visualização. É por isto que é imperativo compreender o poder da consciência quântica. Isto lhes
dará a compreensão de que vocês atualmente são incapazes de integrar a fim de compreender a
extensão plena de nossa mensagem. Eu posso, entretanto, dizer confiantemente, que todos vocês
estarão muito claros nesta compreensão dentro de 6 meses, preparando-os para usar os níveis da
consciência quântica e permitindo que a sua energia atraia para vocês o que vocês pretendiam
criar. Vocês, e outros como vocês, são os mais importantes dos líderes da luz, simplesmente
porque vocês serão observados mais rigorosamente do que qualquer outro dos iniciados no
planeta. Os iniciados que vibram como vocês, os iniciados como vocês, responsáveis pelo despertar
das crianças, pela sua educação, as criações e manifestações de energia para ajudá-las a elevar ao
seu poder, é verdadeiramente um papel de admiração e de grande excitação. O espírito não estará
os observando mais intimamente do que qualquer outro grupo, pois o espírito observa a todos
igualmente, o espírito reconhece a cada um igualmente. Seus papéis são muito importantes porque
as crianças estarão os observando. Elas precisarão de vocês. Algumas vezes para animá-los, outras
vezes para alertá-los para as necessidades delas, assim como para as suas. Assim estejam
conscientes e permitam a sua criança interior guiá-los, assim como as crianças externas fazem o
mesmo.
A construção dos corpos emocionais nesta nova maneira facilitará mais a educação de mães e pais
em relação aos seus direitos em torno do nascimento dos seus filhos. Isto continua a facilitar o
fortalecimento dos sistemas de comunicação de natureza telepática entre a alma que chega e os
seus pais, de modo que os pais, ou a mãe, mais especificamente, possam se conectar com o
diálogo interior que ocorre e sejam capazes de honrar as crenças da alma que chega. Este processo
está prestes a capacitar as mulheres, despertando a sua presença da deusa, ativando o seu
elemento água. Esta ativação lhes permite entrar mais em contato com os seus sentimentos, assim
elas têm a confiança de enfrentar os sistemas da ignorância e exigir que as suas necessidades e as
necessidades de seu filho por nascer sejam honradas. Este processo, por si mesmo, é de grande
importância. Por causa da codificação que vocês ativaram celularmente dentro de cada um de
vocês, perceberão que a sua mente cheia às vezes de energia criativa, a energia pode nem sempre
fazer sentido. Quando isto acontece, peçam à energia para reduzir a atividade e imaginem-se
acessando a informação, como se viesse através de uma máquina de fax ou das páginas em uma
tela de computador. Isto os ajudará a assimilar o que vocês estão recebendo, a fim de colocá-lo em
um formato compreensível e em uma aplicação prática que vocês serão capazes de apresentar a
qualquer campo em que vocês estejam atualmente envolvidos. Aqueles que estejam trabalhando
especificamente com os seus próprios filhos, a informação que vocês receberão será tão importante
quanto um curador, um professor, como um nutricionista ou alguém mais, porque vocês estarão
criando a base de luz em que o seu filho construirá o resto de sua vida. Isto por si mesmo é muito
importante.
Antes que eu me retire há algumas perguntas com as quais eu possa ajudar alguém, ou qualquer
esclarecimento adicional que eu possa apresentar para alguns de vocês?
Pergunta: A criança que desmama do peito.
Resposta: Você tem um homeopata? Comece a consultar o seu homeopata. Peça ao seu
homeopata camomila, pulsitilla (para pessoas que choram facilmente e necessitam de apoio), e
ignatia (para problemas emocionais). A ignatia ajudará, é o remédio para tristeza, ansiedade,

separação e perda. Vocês dois precisam tomar isto. A camomila ajudará a acalmá-la e a pulsitilla a
ajudará a lidar com a separação de não estar mais tão intimamente ligada a você. O Rescue
Remedy (floral) será adequado também para vocês duas. Converse com a sua filha tão
freqüentemente quanto possa, informando-a da sua decisão e por que. Ela assimilará esta
informação e a compreenderá. Entretanto, quanto mais ela sentir a sua ansiedade, seus medos,
mais ela será afetada por isto, porque ela não se sentirá protegida ou segura em sua decisão,
porque você não se sente segura em sua decisão. Isto lhe fez algum sentido?
Sim.
Eu acredito que isto criará algum esclarecimento adicional quanto à situação. Você é muito bemvinda.
Pergunta: (inaudível)
Resposta: Eu peço desculpas por criar confusão ao usar o termo novas crianças. Deixem-me
esclarecer. As crianças as quais estamos nos referindo são todas, crianças que vêm ao mundo sob
o raio índigo e os raios além deste, desde 1986. Vocês são muito bem-vindos.
Pergunta: Toque quântico.
Resposta: No toque quântico e na consciência quântica associados com a consciência quântica,
vocês são capazes de projetar a sua energia ao nível de freqüência que mantem os corpos
quânticos. Os corpos quânticos são os corpos de energia mais elevada, corpos sutis que são parte
da inconsciência atual. Isto significa, como a maior parte dos curadores que trabalham com os
corpos físicos, chacras, com a aura, com os corpos emocionais e mentais, que vocês estarão se
movendo além destes corpos e penetrando nos reinos mais elevados e mais profundos, do que
vocês experienciaram como o eu inconsciente, ao se moverem na água, como vocês fizeram há
algum tempo. Eu não lhes levei para fora da água porque eu não quero tirar qualquer um de vocês
do estado de consciência quântica de experienciar o poder de penetrarem nos abismos da luz. Isto
está fazendo sentido a você? Em poucas palavras, o toque quântico e a consciência quântica move
alguém para mundos nem sempre ainda tocados conscientemente em modalidades de cura. A paz
esteja com você.
Pergunta: Deprimida, muito cansada, sentindo-me separada de tudo.
Resposta: O primeiro lugar para começar é com o seu sistema de chacras. O que você falou se
refere aos sintomas clássicos do chacra básico de trauma ou de abuso. Sua mãe está presente,
estou certa. Ela teve algum trauma de nascimento?
O nascimento de Daniella foi por fórceps.
Isto é parte do trauma do chacra básico. Quando uma criança é removida por fórceps, a criança
está literalmente sendo forçada ao mundo. Usualmente o fórceps coloca pressão, uma vasta
quantidade de pressão de fato, nos lóbulos temporais e dependendo de onde os fórceps são
colocados, podem também colocar uma pressão energética no hipotálamo. O hipotálamo é...
(mudança do tape), formado de corpos sutis, que pretendem manter todos os corpos em equilíbrio
e em alinhamento. Tal trauma de nascimento se manifesta como um sentimento de separação, um
sentimento de afastamento, portanto, Daniela, a sua depressão a conduz de volta a sua
experiência de nascimento, onde você era incapaz de expressar o choque e a dor que você esteve
sentindo inicialmente, ao ser literalmente arrancada do útero de sua mãe, sendo forçada a um
espaço onde não estava muito preparada para entrar.

Outra razão pela qual você não tem sido capaz de se sentir completamente ancorada em seu
corpo, outra razão pela qual você tem se sentido que não se adapta ao mundo, você tem se
sentido diferente de todos, você tem se sentido separada da vida. Portanto, sugerimos que faça
diariamente exercícios de ancoragem, entrando em contato com o seu corpo. Um dos aspectos de
cura mais importantes ao entrar em contato com o corpo é tocar fisicamente o seu corpo e ter o
seu corpo tocado fisicamente na forma de ser massageado. Toque conscientemente o seu corpo.
Use alguma loção corporal; massageie-a em seu corpo, começando com os seus pés. Enquanto
você massageia os seus pés, massageie cada dedo individualmente. Faça uma conexão consciente
com cada dedo e então com todo o seu pé. Movimente os seus tornozelos; faça uma conexão
consciente com os seus tornozelos. Olhe para o seu pé e o que o seu pé faz para você? O que
aconteceria se os seus dedos não estivessem lá? O que aconteceria se o seu pé não estivesse lá?
Se você não tivesse pés, se não tivesse dedos, você não poderia ficar de pé. Se não tivesse dedos,
você não poderia se equilibrar.
Portanto, os seus pés e os seus dedos são uma parte muito importante de você. Se os seus
tornozelos não estivessem lá, você não seria capaz de mover os seus pés para cima, para baixo,
para trás e para frente. Isto tornaria a caminhada extremamente desconfortável. Há uma
inflexibilidade em relação à direção, lateralmente ou de um lado para o outro. Massageie as suas
pernas do mesmo modo. Sinta a textura da pele. Observe a textura da sua pele. Quanto mais faça
isto, mais você sentirá a conexão com o seu corpo. Você não o verá mais como algo separado. Seu
corpo é uma parte vital sua. É algo que você criou e manifestou para expressar parte de você. Há
muitas expressões suas por todo o lugar, mas esta é uma das quais você é mais consciente. Ela é
única para cada indivíduo. Ninguém mais é criado exatamente como você é. A massagem facilitará
a desintoxicação do seu corpo. A desintoxicação do corpo físico é tão importante quanto manter a
higiene pessoal adequada. Desintoxicar o corpo é manter a higiene interna. Você se sentirá muito
melhor quando tiver se liberado de substâncias químicas e de toxinas emocionais. Quanto mais em
contato você ficar com o seu eu físico, mais segura você se sentirá. Porque você não se sente
segura no mundo, porque você foi literalmente forçada, arrancada para o mundo; ele não parecia
um lugar seguro para você, porque para começar, você não foi ouvida.
O fato que você não estava preparada para entrar não foi gentil. Isto fez algum sentido para você?
Persevere com o processo, de fato, nós lhe sugerimos a jornada através do mundo inteiro dos seus
chacras - todos os 7, começando com o chacra básico. Ao estudá-los e trabalhar com eles
intensivamente lhe dará a compreensão e a informação que você requer para liberá-la do
sentimento de limitação, dor e sofrimento a que você foi exposta. A fadiga intensa é também
afetada pela energia dispersada no plexo solar. Assim conscientemente, proteja-se desta maneira,
e peça que todos os seus chacras sejam protegidos, de modo que nenhuma energia seja
dispersada e nenhuma energia seja roubada de você. Este é o primeiro passo de muitos. Comece
neste ponto e você perceberá que os outros passos se revelarão. Entretanto, eu lhe sugiro que
trabalhe intimamente com alguém que compreenda o sistema de chacras, que compreenda a
psicologia e a fisiologia espiritualmente, e que compreenda o funcionamento da criança interior.
Isto está claro para você?
Sim.
Que a paz esteja com você.
Pergunta: Trauma e facilidade de cura para crianças.
Resposta: Um sugestão é que você também estude o sistema de chacras. Ao compreender as
funções destes sistemas principais de energia, você compreenderá melhor como a sua psicologia
tem sido afetada pelo trauma e pelo choque a que eles estiveram expostos, os muitos abusos, que
têm resultado em trauma e choque. Ao trabalhar através do sistema de chacras, de uma maneira

muito intensiva e íntima, você é capaz de estimular verdadeiramente o seu sistema raiz. Lembre-se
que foi dito, tem que se voltar às próprias raízes para ser capaz de saber para onde se está indo.
Você sabe de onde veio, ao que eles estiveram sendo expostos.
O chacra básico é a base para tudo o mais. É a base na qual tudo o mais é criado. Portanto, para
mudar a estrutura, você deve mudar a base. Para capacitar verdadeiramente mulheres e crianças,
elas precisam ser capazes de começar com o primeiro passo no processo, que é ser capaz de
reivindicar o seu direito divino de estar na terra e o seu direito divino de ter as suas necessidades
satisfeitas. Eu estou confiante que esta será uma base muito adequada com a qual você pode
trabalhar. Quanto mais você estudar, melhor compreenderá o comportamento, melhor
compreenderá a doença e mais facilidade terá de entrar na consciência quântica, porque você está
aqui e está preparada para isto; você será capaz de levar estas pessoas a um lugar que você ou
elas nunca sonharam que fosse possível.
Seu espírito certamente a apoiará, assegurando que o processo seja harmonioso e rápido. Eu lhe
sugiro que sempre coloque esta intenção, antes de trabalhar com mulheres e crianças, trabalhe
com e através dos seus anjos de cura, pais espirituais e guias mestres e quaisquer outros seres de
luz que desejem participar a qualquer momento, dependendo do que você esteja tratando com
cada uma delas. Isto contribuirá com a dimensionalidade da qualidade da energia que você lhes
está apresentando e com a energia que você facilitará dentro deste espaço. Este trabalho está
relacionado também com a elevação da consciência em torno do povo indígena coletivamente. As
pessoas associam a escuridão com as pessoas escuras, preferivelmente, com a cor da sua pele. Ao
capacitá-las, capacitará a raça raiz da África a vir a ser plena. A África é a raiz e a base na qual o
resto da consciência do mundo é construída. Isto lhe faz sentido?
Sim, faz. Muito obrigada.
Você é muito bem-vinda. Que a paz esteja com você.
Pergunta: Por favor, você poderia me dar um esclarecimento quanto ao que Liam experienciou
duas vezes?
Resposta: Você está se referindo às invasões?
Sim.
Tudo o que se experiencia, está relacionado com algo que se permitiu no seu espaço. As invasões
experienciadas no espaço que o seu filho está ocupando, estão lhe dizendo que ele se deixou
aberto, vulnerável. Ele adquirirá mais clareza ao conhecer um pouco mais as pessoas que estão
compartilhando o seu espaço e que de fato tiveram os seus pertences pessoais removidos. Tanto
quanto isto causou um impacto em seu filho emocional e psicologicamente, ele precisa
compreender o que estas pessoas representavam para ele, o que elas estão refletindo sobre ele
mesmo do que talvez ele esteja preparado para se libertar. Isto lhe está fazendo algum sentido?
Eu não estou muito seguro quanto a isto.
Tudo o que você precisa fazer é lhe perguntar o que as outras pessoas no espaço em que ele vive,
representam para ele. Se você os conhecer pelo nome, pergunte-lhe: "O que isto representa em
sua vida? Como você os descreveria e como isto reflete em você?" Você poderia fazer o mesmo
para si mesmo e como os vê refletindo para ele, com base no que você sabe sobre eles. O lar
simboliza o espaço do coração. Aí ele lhe mostra que o seu coração está vulnerável e que o espaço
está sendo invadido. Ao lhe explicar como ele interpreta as características das outras pessoas,você
será capaz de determinar quais aspectos do seu chacra cardíaco elas refletem. O chacra cardíaco
influencia todos os outros chacras e todos os chacras causam um impacto no chacra cardíaco. É a
ponte entre o mundo inferior e o mundo superior, os aspectos inferiores e os aspectos superiores
do eu. O chacra cardíaco estimula o processo de ancoragem e o processo espiritual do despertar e

da ascensão. Ele próprio alcançou um ponto em que ele tem espaço para se mover para um estado
de ser muito mais elevado. Isto é porque, se ele observar o que está sendo removido e o que isto
representa para ele, lhe dará maior clareza em relação ao que ele está preparado para liberar, seja
isto simplesmente uma atitude ou um sistema de crença. Isto faz um pouco mais de sentido?
Sim, faz.
Na segunda vez quando foi muito violento... quando chega a algo assim, você acha que sabe e
então não sabe. A um nível eu compreendo e então não compreendo. Foi realmente um choque.
O choque o removeu a um estado de maior habilidade em relação à análise da situação. Nós
sugerimos que agora você se cuide e a fim de superar o choque a Ignatia e o Rescue Remedy
(florais), seriam muito adequados para você. E ao liberar a situação por agora, simplesmente
deixando ir, lhe trará o esclarecimento que você busca. Eu lhe asseguro disto.
Obrigada.
Você muito bem-vinda e que a paz esteja com você.
Pergunta: Um esclarecimento em qual caminho eu devo tomar.
Resposta: Definitivamente eu não posso responder isto para você. Eu estaria rompendo totalmente
as leis da física quântica, porque todos vocês concordaram em entrar neste espaço de experienciar
a energia. Não se surpreenda se não lhe for dado uma resposta franca novamente! (risos)
Muito obrigada.
Você é muito bem-vinda. Que a paz esteja com você.
Pergunta: Mãe Maria, importa como uma criança nasce? Ou naturalmente ou por cesariana? Isto
faz uma diferença?
Resposta: Sim, faz. Faz uma grande diferença. Algumas almas escolhem nascer através da
operação cesariana. Isto significa que as suas placas cranianas não estão sendo encaixadas e não
estão passando pela mudança radical que ocorre quando nascem naturalmente. Um nascimento
vaginal movimenta as placas cranianas da criança e traz também sua coluna espinhal ao
alinhamento. Outra razão é porque as crianças que nascem por meio de cirurgia cesariana
precisam mais de alinhamento espinhal ou manipulação quiroprática do que as crianças que
nascem através do canal do nascimento. Uma criança escolhe ou a cesariana ou o nascimento
natural e este é um fato muito simples. Se houver complicações é absolutamente claro que a
criança quer vir através da cirurgia cesariana. Em gestações complicadas, tais como nascimentos
múltiplos, porque eles têm um risco elevado, as crianças passarão por cirurgia cesariana. Todos
estes têm um impacto no futuro da criança e como elas experienciam o resto da vida.
Quando uma mãe tem medo da dor ou ela ouviu algumas histórias de arrepiar os cabelos de
algumas de suas amigas e escolhe uma cesariana motivada puramente pelo medo, então pode não
necessariamente ser a escolha da criança nascer de tal maneira. Esta é uma das razões pela qual o
primeiro grupo que eu iniciei foi pedido para que trouxesse uma informação quanto ao
procedimento de nascimento; tornar mães e pais conscientes dos sistemas que podem ser
utilizados, que aliviam a dor dramaticamente. A mãe e o pai podem também usar o primeiro
trimestre como o período para trabalhar através do seu próprio trauma do nascimento e os medos
em relação a ele. Ao ter liberado estes medos, a mãe estará muito mais conectada com o seu
corpo, e mais segura dentro do seu corpo e será capaz de tomar a decisão que pareça adequada,
confortável e segura para ela mesma e para o seu filho ou filhos que chegam.
Um dos motivos para as crianças ter as suas codificações desordenadas é sua mãe não estar
centrada em si mesma, ou suficientemente capacitada em seu eu ao não se adaptar aos seus
ginecologistas como eu o coloquei anterirmente. Esta nem sempre é o caso, mas estou consciente

do fato de que é o caso em inúmeras ocasiões. Muitos ginecologistas não assumiram a
responsabilidade de educar as mães de uma natureza positiva e de dar a informação requerida em
relação às diferenças entre o nascimento por cesariana e o nascimento natural; e opções tais como
nascimento na água, hipnoterapia, yoga, visualização e até massagem shiatsu. Todas estas são
modalidades que apoiarão intensamente o processo de nascimento e aliviarão a dor física. Algumas
pessoas disseram que a dor está toda na mente. Quânticamente, sim, está. A realidade
atualmente, entretanto, é que a maior parte das mães não é informada. Elas não estão conscientes
de seus direitos divinos ou de seus direitos natos. Isto lhe faz sentido?
Sim, faz.
Isto eliminou algo do fator medo para você?
Sim (risos)
Que a paz esteja com você.
Pergunta: A criança Alex a quem eu estou ensinando, está agindo de maneira diferente, ele está
me instigando ou há algo mais em que eu não possa interferir?
Resposta: Em que você pode interferir?
Desafio, irritação, ultrapassar os limites.
Há alguma parte sua que quer fazer o mesmo? Ou está sentindo o mesmo? Você quis ultrapassar
os limites?
Sim.
Que limites?
De fazer o que eu quero fazer e não o que era esperado de mim.
E o que você acha que o pequeno Alex está tentando fazer? Talvez agora você e ele possam agora
agir por iniciativa própria e ultrapassarem alguns limites juntos. Prossigam e façam algo que
realmente queiram fazer sem ninguém lhes dizendo como fazê-lo. Este é um modo muito poderoso
de apoiar as crianças, para que se sintam seguras em sua habilidade de ultrapassar os limites,
incluindo os seus e de serem capazes de se expressar em um ambiente seguro.
Pergunta: Esta é de natureza pessoal. Eu estava imaginando se você poderia compartilhar conosco,
em sua vida enquanto Maria, como a mãe de uma criança plenamente consciente. Você se
importaria de colocar a história correta ou nos dar algum insight quanto a como era ser a mãe de
uma criança plenamente consciente?
Resposta: Eu tive um enorme apoio. Nós passávamos a maior parte de nosso tempo com os
Essênios. Estes grandes e sábios mestres estavam espiritualmente equipados e tinham a sabedoria
para lidar com tais exigências. Pessoalmente, eu acredito e sempre acreditei que o papel de um pai
e de uma mãe, é o papel mais honroso que uma alma pode assumir. É também o mais valoroso,
pois ele requer uma intensa quantidade de coragem, tenacidade, paciência, compaixão e
compreensão incondicional de si mesmo e da criança.
Jesus não estava na encarnação física o tempo todo. De fato havia muitos momentos em que ele
estava experienciando suas iniciações pessoais em outras dimensões. Isto ocorreu mais tarde em
sua vida, quando ele apresentou os ensinamentos; isto tudo o que ele estava fazendo era projetar
a impressão de luz na terceira dimensão, o que era percebido por todos os demais como o seu eu
físico encarnado totalmente. Esta é uma das razões pela qual Jesus foi capaz de ressuscitar. Um
corpo astral projetado de si mesmo foi o suficiente para ser capaz de liberar os ensinamentos que a
humanidade veio a aceitar agora como verdadeiros.

Entretanto, muitas pessoas não estavam conscientes da extensão em que os seus ensinamentos e
a sua vida se tornaram distorcidas como resultado das influências através de pessoas tais como os
Romanos e muitas outras fontes.
O próprio Mestre Jesus liberará muita desta informação quando ele mesmo conduzir a Iniciação da
7D. Além de tudo isto, quando ele estava no reino da consciência que nós ocupamos quando
estamos na forma física, ele foi verdadeiramente uma bênção, sempre um mestre, às vezes um
mestre extremamente brincalhão. Ele explorava tudo o que havia para ser explorado dentro do
reino humano. Ele, como muitas outras crianças, nos lembram da dádiva que é a vida - a
reverência em descobrir tudo novo sobre a vida. Quando as crianças nascem, tudo é novo. Não
importa quantas vezes elas, ou você ou eu, estivemos na Terra, é sempre uma experiência nova.
Assim quando uma criança examina uma lagarta de uma extremidade a outra, e de uma metade à
outra, é porque pode. A maior bênção como mãe era observar a reverência nos olhos e na face do
filho ao explorar a criação de Deus. A alegria em seus olhos, a alegria em seu riso, e acima de
tudo, a coragem de compreender toda a sua vida. Havia dias, entretanto, eu também desejei ter
um manual (risos). Isto responde a sua pergunta?
Sim.
Você é muito bem-vinda.
Irmãs, é o momento agora de encerrar o processo e continuar a apoiar cada um de vocês
individualmente em sua instalação neste novo nível de luz que vocês criaram para si mesmas. Tudo
o que vocês viram, sentiram, tocaram, perceberam e experimentaram, é tudo uma parte do seu
mundo que evoluirá de onde vocês estão agora. Este processo de evolução em si mesmo, é o
presente da vida. É parte da sua jornada. É isto o que os equipa com a sabedoria e o conhecimento
requerido para estabelecer um exemplo para outros. Mostrar o caminho, descobrindo novamente a
sua habilidade em confiar, ancorarem-se, sentirem-se seguros no mundo, criarem, sentirem,
serem, expressarem-se, e comunicarem-se.
Portanto, vocês mostram àqueles que se esqueceram como fazer o mesmo. Vocês ajudarão às
crianças a se lembrar do que elas se esqueceram e manterem o discernimento com o que elas
estiverem atualmente em contato. Possa a luz de tudo o que é e de tudo o que vocês são, se
manifestar dentro de um sistema de energia com o qual vocês possam chegar a um acordo, aceitar
e compreender. E possa este nível de compreensão levá-los ao próximo e ao assim ser feito, possa
levá-los ao lar para que se tornem unos com Deus Pai-Mãe.
Eu sou Mãe Maria, mãe do seu mundo. Possam vocês ser livres.
Namastê.

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida.
Para encontrar mais sobre Michelle & The Lightweaver, por favor visite o site
www.thelightweaver.co.za.

ESTAMOS CRIANDO UMA NOVA GALÁXIA DOURADA”
Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
Junho de 2000
Amados mestres, vocês podem sentir a agitação nos éteres/ar? As mudanças com que vocês
sonharam, esperaram e desejaram estão rapidamente vindo a ser concretizadas. Suas visões,
mantras e meditações estão produzindo frutos à medida que os padrões refinados de Luz são
atraídos dos reinos superiores e começam a criar raízes no mundo da materialidade. Sua
consciência expandida está afetando aqueles ao seu redor e o campo unificado de força da sua
família espiritual está se tornando mais forte a cada dia. A Luz do Criador está se tornando
disponível cada vez mais, o dom da vida através dos grandes Raios da Expressão Divina.
Vocês estão voltando os seus pensamentos em direção ao interior e para cima à medida que se
recordam das suas origens e do seu lar entre as estrelas. Anseiam concluir sua missão no físico de
modo que possam voltar ao seu verdadeiro estado como um Ser de Luz. Muitos de vocês pensam
que vão retornar ao caminho do qual desceram, conforme lentamente se moveram para baixo,
através das dimensões, condensando sua “luminosidade” na densidade. Isso não é possível,
queridos, porque o universo conforme foi então, já não existe mais. O que vocês imaginam como o
seu lar entre as estrelas mudou, todas as partes deste e de outros universos evoluíram e mudaram
de maneira radical, em sua maior parte, para melhor, mas não todos. A expansão da Mente Divina
é apenas isso, permitir que suas Centelhas de consciência criem, expandam-se, vivenciem,
aprendam e preencham cada vez mais o Grande Vazio com o brilho e a Luz da consciência de
Deus.
Embora vocês possam acreditar que deve haver mais fracassos do que sucessos, a beleza do plano
é esta: vocês foram enviados para os confins do universo a fim de experimentar, criar e aprender,
em seguida, foram convocados novamente para trazerem seus talentos especiais concedidos por
Deus ao planeta Terra. Vocês todos podem ver o que a diversidade e a separação da consciência
forjou na Terra, mas, conforme lhes dizemos reiteradamente, o experimento não fracassou. O
processo de reunificação está avançando em um ritmo sempre crescente, à medida que vocês, as
Sementes Estelares e os Santos Inocentes, despertam e assumem a bandeira da Luz. Nós lhes
dissemos que a Terra, o seu sistema solar e a galáxia está progressivamente sendo atraídos para
cima, para um refinamento superior. Ou, dito de outra forma, a fim de dar-lhes uma compreensão
melhor, o próximo passo no Grandioso Plano para este universo é coletar as experiências positivas
ou padrões energéticos negativos; equilibrar, transmutar e transformar os padrões negativos de
energia de volta à substância neutra da Luz cósmica (será como se nunca tivessem existido),
conforme todos avançam para o próximo giro da espiral cósmica.
Não é somente a Terra que reivindica seu estado aperfeiçoado e, gradativamente, eleva e purifica
os padrões de densidade por meio da dádiva da alquimia divina ou da Chama Violeta da
Transmutação, mas as formas pensamento criativas que contêm a rica história da permanência
temporária da humanidade na Terra, as experiências maravilhosas e a sabedoria obtidas – os
sucessos menos os fracassos – estão sendo acumulados e armazenados nos reinos superiores. Os
astrônomos relataram explosões estranhas de Luz e acontecimentos inexplicáveis nos céus. Se eles
apenas soubessem o que está realmente acontecendo! Uma nova galáxia está-se formando, meus
guerreiros preciosos.
Uma nova galáxia que finalmente lançará as sementes do próximo universo. Será chamada de
Galáxia Dourada, porque vai irradiar a Luz dourada do Criador Primordial. Permitam-nos dar-lhes
uma visão, uma prévia, pode-se dizer. O que está sendo formado agora é o futuro Grande Sol
Central para esta nova galáxia, e os grandes Seres de Luz que serão infundidos com o projeto de

Deus e o tema geral para essa nova criação, estão atualmente sendo invocados. Muitos dos
grandes Seres de universos muito distantes, que vieram observar os milagres transformadores,
expressaram um desejo de fazer parte desse próximo grande empreendimento. Seu quadrante da
criação manifestada é muito popular, meus amigos, é onde está a ação.
Esta nova galáxia vai irradiar uma aura dourada e todos os mundos manifestados nessa galáxia
também serão infundidos com matizes variados de ouro, prata e cobre. Não, as ruas não serão
pavimentadas com ouro, conforme descrito em alguns de seus mitos populares acerca de como o
céu se parece. Novamente, essa é uma má interpretação dos ensinamentos de sabedoria dos
grandes mestres por aqueles que tinham que fazer o céu parecer com a Terra de modo que
pudessem compreender. Visto que o ouro é um dos seus bens mais preciosos, o que poderia ser
mais desejável do que ruas de ouro? As cores radiantes dos reinos superiores estão além da
imaginação da maioria das pessoas. Alguns de vocês, em seus momentos de meditação, se
conectaram com as frequências das dimensões superiores, e enquanto isso viram as cores gloriosas
e experimentaram a bem-aventurança da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Logo que
experimentam essa bênção, vocês são mudados eternamente e sempre vão se esforçar para
recuperar o sentimento. Essa é a felicidade que vocês vão experimentar quando encarnarem nesse
novo mundo de Luz.
Enquanto estamos neste assunto, deixem-me explicar que isso também vale para a declaração de
que vocês são feitos à imagem de Deus. A Força de Deus é um grande e radiante Ser de Luz, e isso
é o que vocês eram quando foram projetados a partir do coração do Criador, não um varão
(geralmente retratado como um velho e sábio homem, com uma barba comprida), nem uma figura
feminina, ou de qualquer modo, algum tipo de corpo físico. Deus é puro Espírito, sem forma e no
entanto, Deus é todas as formas e está incorporado em todas as coisas. O sábio, que tudo vê, a
Essência que tudo sabe conhecido por Deus não pode ser confinado em alguma forma ou conceito,
porque não existe nada fora de Deus. Vocês estão aqui por causa de Deus, vocês não podem fugir
e não podem se esconder, porque a sua alma e o seu DNA estão codificados com a consciência de
Deus, que são o amor divino, a inteligência divina e o desejo de criar do seu próprio jeito singular.
Eu vou dar-lhes um vislumbre acerca de como esse novo mundo se parecerá: vocês serão muito
mais altos do que são atualmente (como eram no começo do planeta Terra), o Ser médio terá
entre dez a doze pés de altura (um pé = 30,48 cm). Terão forma, mas não serão tão sólidos como
são agora. Até certo ponto, serão capazes de manipular sua forma à vontade, assumindo as
características masculinas e femininas, de modo que possam usufruir da dualidade e do amplo
espectro da expressão sexual. Portanto, não haverá mal-entendidos dos atributos masculinos e
femininos e nem restrições ou barreiras de gênero. Sua pele resplandecerá com um brilho dourado
e seus olhos vão ser de diversos matizes, do ouro claro ao cobre profundo e eles refletirão
verdadeiramente sua alma. Vão falar uma língua, mas ela soará mais poética e será mais uma
expressão criativa do que para se comunicar, porque vocês terão pleno uso de todas as suas
percepções sensoriais: telecomunicação ou telepatia, clarividência ou visão clara e sim, serão
capazes de comunicar-se conosco, porque todos nós estaremos lá, juntos, conforme estivemos no
início.
Não terão pelos em suas cabeças ou corpos, mas haverá o que parecem ser belos fluxos de luz
jorrando de suas cabeças. A cor predominante será a cor do seu Raio principal, e os demais raios
serão exibidos em uma mandala de cores de acordo com as suas características e o projeto divino.
A fim de satisfazer seus desejos criativos por singularidade, vocês poderão organizar esses feixes
de Luz de várias formas artísticas, e vão se vestir com trajes resplandecentes de material diáfano,
que irão refletir seus pensamentos ou disposição de ânimo do momento.
Vocês vão trazer todos os atributos positivos que adquiriram durante sua jornada, através do
tempo e do espaço, e vão incorporar, em vários graus, o amplo espectro dos doze Raios da

consciência de Deus. Não se lembrarão da negatividade ou das experiências dolorosas das suas
encarnações físicas, mas vão se lembrar de como vocês se sentiram ao trabalhar em harmonia com
os elementos e forças criativas da natureza. Vão receber atribuições e treinamento para que sejam
bem educados quando chegar a hora de serem participantes ativos nos novos e emocionantes
empenhos criativos. Vão servir lado a lado conosco, as forças angélicas, enquanto saímos para
realizar o plano do Criador para a expansão do cosmo.
Quando concordaram em participar da experiência no planeta Terra, fez-se uma promessa a vocês,
que, quando sua missão terminasse, se fosse o seu desejo, vocês teriam a oportunidade de tornarse cocriador e ator ativo no próximo nível da evolução cósmica, a formação de uma galáxia
dourada. A Terra é o seu campo de treinamento, amados, e vocês aprenderam muito. Por tentativa
e erro, dor e sofrimento, vocês estão progressivamente se transformando em mestres da cocriação.
Vejam, vocês precisam aprender bem suas lições, se forem ajudar a criar o vindouro mundo
paradisíaco. Todas e quaisquer pessoas são elegíveis para essa nova e emocionante aventura,
amados, tudo o que devem fazer é viver em neutralidade e tornar-se inofensivos, e em seguida,
contribuir com a sua Luz Crística exclusiva, ou acrescentar seus padrões vibracionais positivos ao
Todo, enquanto, juntos, ajudamos a Terra a despontar como uma estrela de Luz. Agora que eu
lhes dei uma visão do que está por vir, vou dar-lhes algumas orientações para ajudá-los à medida
que passarem por esses próximos anos críticos do tempo da Terra.
Estão prontos para viver no pilar de Luz em vez de na cruz da matéria, na vertical em vez de na
horizontal? Ao fazer isso, vocês terão acesso a todos os atributos divinos da Criação: amor,
sabedoria, inspiração, compaixão, criatividade, alegria, saúde radiante e abundância. Ao assim
fazer, sairão do abismo de causa e efeito para um estado de graça - viverão em um mundo
refinado de sua própria escolha, à medida que encorajam e ajudam os demais a reivindicar sua
visão e acompanhá-los na busca.
Tomem alguns minutos e registrem o que vier primeiro a sua mente:
Qual é o maior desejo do seu coração?
O que faria sua alma cantar?
Estão prontos e desejosos de:
Ter uma oportunidade?
Sair rumo ao desconhecido?
Informar-se sobre a sua missão na Terra e cumpri-la?
Vocês estão prontos para expor, examinar, curar e liberar suas questões essenciais mais
profundas? (Isso pode significar encarar e desafiar o ego, seu sistema de crenças e sair da sua
zona de conforto. Pode significar que aquelas pessoas em seu mundo também vão desafiá-los e os
seus relacionamentos podem mudar).
Estão dispostos a liberar tudo e todos em sua vida para o seu bem mais elevado?
Estão dispostos a permitir que a sua família espiritual compartilhe seus segredos mais profundos,
dores, fracassos (reais e imaginários) e de ser vulneráveis? Para também compartilhar sua dor à
medida que eles expõem suas almas, sem julgamento ou tentar “consertá-los”, apenas “estar lá”
para oferecer amor e apoio?

Estão dispostos a falar a sua verdade conforme vocês atualmente a conhecem, e não alterá-la ou
disfarçá-la para o benefício dos outros?
Estão dispostos a cometer erros ao longo do caminho, enquanto se esforçam para reivindicar sua
mestria? (É o ego que exige perfeição).
À medida que novas verdades se revelarem, vocês estão dispostos a ser verdadeiros consigo
mesmos, ainda que isso signifique desapontar os demais?
Estão dispostos a praticar o “Amor a Si Mesmos” até vocês estarem preenchidos da Luz Divina e ela
transbordar para o mundo e para os demais?
Estão dispostos a seguir o Espírito sem hesitação, ouvir a canção da sua alma e seguir seu próprio
caminho sagrado?
Vão esforçar-se para permanecer no “momento”, concentrando-se na tarefa ou oportunidade
disponível? (Um pensamento e um passo de cada vez leva-os à mestria).
Vão esforçar-se para ver o que está “certo” com as pessoas em sua vida, ao invés de o que está
errado?
Vão procurar ver as oportunidades, justiça e beleza em seu mundo, em vez de os desafios, testes e
negatividade?
Estão dispostos a verem a si mesmos refletidos nos olhos alheios, aceitando o julgamento e a
crítica da mesma maneira que aceitam o amor e a aprovação?
Estão dispostos a fazer o que for necessário para o seu bem mais elevado, para o bem mais
elevado dos seus companheiros, para o bem mais elevado dos seus filhos, para o bem mais
elevado dos seus amigos ou colegas de trabalho e para o bem mais elevado do mundo?
Estão prontos a aceitar, como sua verdade, que têm direito a todo amor, alegria, beleza,
generosidade e abundância da Criação conforme o seu Direito Divino Inato?
Estão prontos a aceitar a verdade de que tudo o que vocês pedirem já é seu nas dimensões
superiores, e tudo o que precisam fazer é crer e reivindicar?
Estão prontos para ser um líder, que oferece soluções à medida que ajudam no refinamento da
humanidade e da Terra? Em vez de ser um manifestante e seguir o caminho da menor resistência?
Nos momentos apropriados, estão dispostos a ficar em solidão – estar só consigo – para
acostumar-se a voltar-se para o seu interior de modo que o Espírito possa falar com vocês e
através de vocês?
Estão prontos para aceitar a verdade de que vocês são uma Centelha Divina e que estão na Terra
como os representantes de Deus?
Amados, está na hora de descer da cruz da matéria, parar com a prática de atrair a energia de que
necessitam das pessoas ao seu redor, a dança cósmica ultrapassada, o puxa-empurra da polaridade
no mundo de causa e efeito. À medida que acessarem o esplendor do fluxo vertical do Espírito, sua
vida mudará de modo dramático. Voltem-se para o seu interior, para a sua força e sabedoria. Não
permitam que aqueles que os cercam lhes digam quem ou o que vocês são, mas validem suas
verdades para si mesmos por voltarem-se para o seu Eu Divino, em seguida, vivam essas verdades

com o melhor da sua capacidade. Sua conexão com a Presença EU SOU tornar-se-á mais forte a
cada dia e vocês começarão a sentir a Unidade e a Harmonia com todos os Seres e com todas as
coisas. Esse é o seu objetivo – esse é o seu destino – vocês o escolhem agora ou mais tarde? Por
que não agora, Fiéis?
Eu os envolvo no brilho do Amor do Criador.
EU SOU Arcanjo Miguel.
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5:5 ACEITANDO A BELEZA DA VIDA
Uma mensagem de Maria Madalena, canalizada por Michelle Eloff
5 de Junho de 2010, África do Sul
Eu sou Maria Madalena e os saúdo e os acolho na presença divina da luz, da verdade e do amor. A
jornada de sua vida está se revelando de um modo magnífico e mágico. Todos vocês alcançaram
um ponto em seu desenvolvimento pessoal onde estão preparados para acessar os reinos internos
do Espírito Divino, da beleza da vida. Este ponto é decisivo para vocês, pois lhes revela o poder que
reside em aceitar a vida, e a beleza que existe nela.
Este é um processo vitalmente importante no processo maior de cura da consciência coletiva da
humanidade, assim como estende os raios do perdão, do amor incondicional e da cura a cada
indivíduo que forma a consciência coletiva. Como vocês se defrontam com intensidades tremendas
na forma de desafios em sua vida, e estão testemunhando as mudanças na Terra a sua volta, é
necessário encontrar e aceitar os belos aspectos da vida, os aspectos que tornam a sua vida digna
de ser vivida.
Porque o mundo em que vivem enfrenta os intensos desafios da mudança, vocês são convidados
em sua capacidade pessoal para servir ao todo maior, aceitando a beleza da vida, escolhendo
adotar a atitude da gratidão, sendo grato pelas boas coisas em sua vida. Muitas vezes vocês foram
solicitados a fazer isto, isto lhes foi sugerido, entretanto, quando estão nas dores de desafios
tenebrosos, torna-se difícil se concentrar nos aspectos positivos de sua vida, e é até mais difícil
aceitar a beleza que se encontra na vida.
O primeiro e mais importante passo em ser capaz de aceitar a beleza da vida, é aceitar a própria
beleza. Vocês estão sendo incitados a aceitar a beleza da vida, portanto, a própria beleza, também.
Muito freqüentemente, vocês são influenciados pelas projeções negativas dos outros, que
comprometem a sua verdadeira força e beleza e os mantêm separados do seu autêntico ser,
portanto, a fim de melhor administrar o dilema atual de ser incapaz de aceitar a beleza, vocês
precisam compreender o que é a beleza, e como adotá-la em todos as áreas da vida.
A beleza não está limitada à estética visual. A beleza é a qualidade interior de aceitar o amor, de se
entregar a ele e permitir que ele se irradie através de vocês. Esta aceitação e esta entrega ao amor
criam os belos raios que se estendem do núcleo da Fonte inerente dentro de vocês, e toca tudo ao
seu alcance.
A maior parte da humanidade se perdeu e se desconectou no mundo moderno, e está se focando,
e enfatizando a necessidade equivocada de ser perfeita externamente. É vital que se cuide do
corpo físico e da aparência externa, entretanto, este não é o fator final determinante que define a
beleza. A beleza é verdadeiramente uma qualidade interior, uma essência que não pode ser
comprada; uma essência que não pode ser roubada de outro, pois ela se origina interiormente e se
irradia de dentro para fora.
Muitos de vocês se esquivam das palavras beleza, amor, aceitação, entrega, cura, transformação,
deixar ir e a lista continua. A razão para isto é porque partes suas estão desconfortáveis com o que
acarreta o processo de aceitar aqueles aspectos. Talvez, quando crianças, lhes foi ensinado que a
vaidade era a definição de beleza, e se vocês nasceram com o projeto de um belo rosto e corpo
externos, isto pode ter sido projetado a vocês em quantidades até maiores.
Muitos de vocês não foram apoiados em sua habilidade de se verem como o belo ser que
verdadeiramente são além do físico. Sua inocência como a criança maravilhosa se tornou distorcida
pelas projeções colocadas em vocês pelo mundo externo, as quais aceitaram inocentemente como
verdade, adotaram e a tornaram uma realidade. A maior parte de suas identidades é, de fato, falsa,

baseada em uma percepção criada por uma força externa, seja um indivíduo, um grupo, ou
indivíduos diferentes, constantemente reafirmando um fato ilusório, que vocês então acreditaram
como verdade, porque veio de muitas fontes.
Esta celebração do dia 5 de Maio do ano de 2010 lhes está pedindo que morram para o velho modo
de se verem, que comecem a se livrar de todos aqueles modos obsoletos de percepção em relação
à beleza, e estão convidados a entrar no reino da inocência e reivindicar todos os aspectos de sua
verdadeira beleza, que se esconde nas sombras de seu ser ferido.
Portanto, eu lhes peço agora que fechem os seus olhos se já não o fizeram, tomem uma inspiração
profunda e permitam que o seu corpo relaxe, que a sua mente libere os pensamentos do seu
momento atual, e neste momento no tempo, se entreguem ao som da minha voz, ouçam as
minhas palavras e permitam que as energias fluam através da minha voz para acariciarem as
células do seu corpo, apoiando cada célula a liberar as memórias do trauma, e permitir que a cura
mágica aconteça. Abram o seu coração para receber a verdadeira e divina essência da beleza e a
imaginem envolvendo as suas magníficas asas de luz em torno de vocês.
Tomem outra inspiração profunda, exalando, entregando-se à essência da beleza, a sua verdade, e
se entregando ao seu Ser Autêntico.
Enquanto as energias continuam a criar uma grade de proteção ao seu redor, seus guias pessoais,
curadores, protetores e guardiães, se unem a vocês no mundo espiritual, criando um magnífico
octaedro de luz geométrica ao seu redor. Este se torna uma forma tridimensional, mantendo o seu
corpo, protegido dentro de um espaço sagrado de segurança. Os padrões geométricos do octaedro
criam uma vibração, que penetra nas dimensões externas, as quais levam aos mundos maiores de
transformação e de transmutação. Isto lhes serve, arrancando as percepções obsoletas em relação
à beleza e à verdade de sua beleza. Isto entra em seu campo de energia, transforma-o e expande
a verdade novamente para vocês.
As freqüências geométricas do octaedro também se estendem aos seus antepassados, abrindo uma
via para cada um deles liberar as suas próprias concepções errôneas em relação à verdade de sua
beleza interior e exterior.
As freqüências da verdadeira luz entram no DNA do seu corpo e ampliam as energias da essência
autêntica de sua beleza original, alinhando-a com os sete chacras do seu corpo físico, unindo-os às
energias universais externas de transformação e de transmutação, ativando uma profunda
oportunidade para que vocês morram para o velho e renasçam em um novo mundo, o mundo da
verdadeira essência de sua beleza.
Tomem outra inspiração profunda. Enquanto vocês exalam, entreguem-se a um nível ainda mais
profundo destas energias, lembrando-se de que estão seguros, protegidos e todos aqueles que os
amam, que se preocupam intensamente com o seu bem estar, que trabalham com vocês dos reinos
invisíveis ao olho humano, que os mantêm, zelam e os apóiam neste magnífico ponto decisivo no
curso do crescimento e transformação da consciência da humanidade.
Eu quero que agora abram o seu chacra cardíaco e permitam que os raios do amor incondicional
infinito se irradiem do seu coração, e os estendam a sua linhagem ancestral, independentemente
de conhecerem ou não alguns dos membros de sua descendência. Saibam que estão conectados
com eles. Portanto, o que vocês estendem, toca-os de uma maneira profunda e intensamente
curativa e libertadora.
Permitam que o seu coração agradeça aos seus antepassados por tudo o que eles experienciaram,
e por todos os esforços que eles fizeram para viver a sua vida do melhor modo que souberam.

Agradeça-lhes por todas as definições de beleza criadas pelas suas percepções transmitidas a sua
linhagem, que vocês viveram nesta encarnação, e aquelas percepções (positivas e negativas), que
lhes ajudaram a chegar onde estão agora. E se a sua crença interior e verdadeira da definição do
amor for negativa, então agradeçam por isto, pois agora vocês completaram o ciclo da percepção
negativa e entraram no ciclo de entrega às percepções e atitudes positivas em relação à beleza, e
isto acontecerá através de sua participação no processo de sua cura e transformação da feiúra da
vida na beleza da vida.
Eu quero que imaginem agora os Senhores e Senhoras da Luz se reunindo a sua volta. Cada um
destes seres magníficos mantém um grande e extraordinário cristal de quartzo de dupla
terminação. Imaginem a luz poderosa da essência da beleza irradiando a partir do núcleo destes
cristais, estendendo-se para a assinatura sagrada e a criação única dos seus chacras, criando um
magnífico padrão nas células do seu corpo. Estes padrões se ajustam perfeitamente à criação
geométrica do octaedro que os mantém atualmente.
Eu agora quero que dêem ao seu corpo permissão para abrir as células, e que liberem das células
do seu corpo, e, portanto, da impressão do seu DNA, todas as suas definições negativas da beleza
interior, todas as suas atitudes e crenças enganosas em relação a sua beleza, interna e
externamente. Permitam que os raios do amor incondicional absorvam estas energias, e imaginem
a voz estendida por este octaedro chamando todas estas suas partes feridas para que ressurjam no
amor, que venham para a luz de um novo dia e que renasçam, para serem batizadas, pela luz
verdadeira do seu autêntico poder.
Agora, eu quero que imaginem os poderosos raios do coração de cada pessoa no planeta se
abrindo e recebendo a cura, conectando-se com os raios do seu coração. E enquanto fazem isto, os
Senhores e Senhoras da Luz abrem e ampliam as energias dos cristais de quartzo que eles
seguram, fundindo estas energias com o raio coletivo do amor incondicional do coração que todos
vocês estão criando. E isto começa a formar uma nova e magnífica grade cristalina, incorporando
os Códigos da Beleza da Vida, que apoiarão o pleno desenvolvimento destas energias a um nível
planetário.
Esta nova grade cristal está sendo tecida na estrutura atômica de sua alma coletiva, estendendo-a
aos aspectos mais elevados do seu ser, e isto, por sua vez, os liga a um nível até mais profundo
com o verdadeiro poder consciente do seu Ser Autêntico, e à magnífica beleza inerente dentro de
vocês.
Eu quero que inspirem profundamente, estendam a sua energia ao núcleo do corpo da Mãe Terra e
exalem. Enquanto imaginam estas energias passando através do corpo dela, é inflamada a sua
verdadeira beleza interior, e ampliadas as energias da beleza dentro dela e sobre ela. Estendam a
energia deste amor a cada criatura que habita o corpo da Mãe Terra, e imaginem como todos os
reinos da vida respondem a esta vibração magnífica desta nova grade cristalina que está sendo
criada, incorporando estes Códigos poderosos e magníficos da Beleza da Vida.
Agora imaginem cada pessoa no planeta sendo capaz de ver apenas um belo aspecto de si mesma,
e por sua vez, ser capaz de reconhecer verdadeiramente um aspecto bonito de sua vida, e de toda
a vida como um todo.
Agora, sintam as energias destes cristais sendo mantidos pelos Senhores e Senhoras da Luz
aumentando ainda mais, ampliando a projeção de sua Luz interna e estendendo-a ao seu DNA,
ativando os Códigos Cristalinos da Beleza da Vida dentro de sua estrutura genética. Isto estende
uma vibração de liberação aos seus antepassados e começa a desatar todos os aspectos
emaranhados e complicados da consciência, em relação à beleza interior e à beleza da vida, que
foram interpretados erroneamente, liberando-os nos éteres, onde eles são absorvidos nos reinos do

amor incondicional, transmutados e retornados a eles na forma de conceitos poderosos da Beleza
da Vida. Conceitos baseados na verdade criados pela Fonte e estendidos a eles e a vocês, a partir
da Fonte.
Enquanto os seus antepassados liberam todas estas energias, elas se infiltram automaticamente
através dos Códigos Cristalinos, novamente em seu DNA, criando um magnífico símbolo do infinito,
uma continuação infinita desta poderosa energia, liberando-os e aos seus antepassados, e àqueles
que virão após vocês, de quaisquer ligações debilitantes com as falsas identidades em relação às
percepções da sociedade do que é belo e do que não é.
Além disto, estas energias se movem rapidamente através do Corpo Astral da Consciência Coletiva
e também começam a desembaraçar e a desmantelar todas as energias, conceitos, idéias, atitudes
e crenças, enraizadas e emaranhadas em relação à beleza. E enquanto vocês inspiram, atraem a
energia da Consciência Dourada, e quando exalam, liberam esta inspiração da Consciência Dourada
no corpo coletivo da vida, e imaginem como os olhos da humanidade começam a ver através dos
olhos de Deus Pai/Mãe, e são capazes de reconhecer que a verdadeira beleza se encontra na
pureza do coração de um indivíduo; a pureza sendo a sinceridade de suas intenções, a luz da paz
interior, da alegria, da entrega, da aceitação, e da sabedoria que vem quando se cresce no amor e
através do processo de se redefinir, de se re-identificar com o Ser Autêntico e se tornar
verdadeiramente capacitado.
Inspirem profundamente, exalando completamente, liberando o seu apego a todos aqueles
conceitos de beleza e o que vocês consideram como belo, e o que não consideram. E peçam que
uma página limpa e cristalina dos Registros Akashicos Cósmicos seja colocada em seu coração, e
esta nova página manterá os verdadeiros conceitos, as verdadeiras identidades, atitudes e crenças
em relação à compreensão e integração autêntica da verdadeira beleza interior e da beleza da vida.
Eu quero agora que continuem a relaxar o seu corpo, entregando-se, e permitindo que as energias
cristalinas sejam absorvidas em outro nível, enquanto as Senhoras e Senhores da Luz ancoram
agora esta nova grade cristalina, incorporando os Códigos da Beleza da Vida no núcleo do corpo da
Mãe Terra. Sintam estas energias os envolvendo, aliviando-os do stress de tentarem
constantemente ser o que não são, do stress de projetarem algumas vezes, inconscientemente as
identidades de um falso sistema de crenças e de atitudes que vocês adotaram quando crianças,
que lhes roubaram a sua inocência como uma bela criança. Com todas as suas experiências da
infância, e aquelas mais tarde em sua vida, vocês foram separados da habilidade de reconhecer a
verdade em relação à beleza na vida, e isto os separou de sua habilidade de ver a beleza da vida.
Portanto, pedimos a cada um de vocês que reserve um momento e estenda a sua gratidão à Deus
Pai/Mãe por todos os belos aspectos de sua vida que estão atualmente experienciando, não
importa quão grande ou pequeno. Apenas agradeçam. Estendam esta gratidão à Mãe Terra.
Agradeçam à Mãe Terra por toda a sua beleza que ela incorpora e como esta beleza alimenta a sua
alma, revive o seu espírito e traz saúde, paz e equilíbrio ao seu corpo físico e a sua mente.
Estendam esta energia a cada ser humano companheiro em seu planeta e lhes agradeçam por toda
a beleza que eles incorporam, e por toda a beleza na vida que eles são capazes de reconhecer e
pela qual serem gratos.
Agora estendam a sua gratidão para si mesmo e se agradeçam pela sua habilidade de reconhecer
os belos aspectos de sua vida. Enquanto esta grade continua a ser ancorada, eu peço a cada um
de vocês, que reconheça e aceite três aspectos seus que sejam verdadeiramente aspectos de sua
verdadeira beleza interior. Agora digam aos Senhores e Senhoras que estão a sua volta: “Eu (e
digam o seu nome) aceito estes três aspectos da verdadeira beleza interior (e digam quais são
eles)”. Agora eu desejo que reconheçam três aspectos da beleza física relacionados a vocês que
possam reconhecer confortavelmente e aceitar. Agora se concentrem nos Senhores e Senhoras e

afirmem para eles: “Eu (digam o seu nome) aceito estes três atributos físicos da beleza que eu
possuo (e afirmem quais são eles)”.
Estes seis aspectos que vocês reconheceram e afirmaram aos Senhores e Senhoras estão sendo
absorvidos nos cristais, e associadas as suas energias à energia dos cristais, e estão sendo
ancorados na nova grade cristalina que contém os Códigos da Beleza da Vida. Eu quero que
reservem um momento agora para estender às energias dos cristais todos os aspectos de sua vida
que vocês aceitam, e reconhecem como sendo belos. Estes também estão sendo ancorados na
grade cristalina da beleza da vida.
Tomem outra inspiração profunda, exalando completamente enquanto os Senhores e Senhoras da
Luz firmam esta grade cristalina dentro do DNA do seu corpo. Estes Códigos alimentam
continuamente a energia aos seus antepassados, mantendo-os alinhados com a verdadeira
essência de sua beleza, liberando-os e os aliviando de sua capacidade de resposta passada às
falsidades da beleza, em outras palavras, às definições artificiais do que é belo, e do que é
aceitável e inaceitável. Nós, os mestres, professores e guardiães da Luz e do Amor, lhes
oferecemos a sabedoria sagrada que vêm através do processo de transformação, que vem como
resultado de fazer a escolha consciente de se aceitar, e de se permitir liberar aquilo que não mais
lhes serve, compreendendo que há partes suas que estão mal informadas e não mais alinhadas
com as grades da vida que vocês estão escolhendo, para fazerem parte do novo mundo da nova
consciência.
Assim, agora coloquem simplesmente a intenção de que o seu corpo, sua mente, seu coração e o
seu espírito estejam sendo liberados, e aliviados, dos fardos daquelas concepções errôneas
opressivas, e em sua entrega ativa vocês são abençoados com a paz interior e a pureza que vem
com a entrega ao belo processo da vida, e permitindo que a beleza da vida os apóie em seu
processo de cura e de transformação. Saibam que esta energia é estendida a todos em seu planeta
que estejam abertos a isto, e que estejam dispostos de qualquer maneira que eles escolham, a
aceitarem estas energias e torná-las uma com a sua consciência interior, e parte de sua motivação
interna, dirigindo-se para se tornarem auto-capacitados e ao assim fazerem, liderarem pelo
exemplo, mostrando aos outros como atingirem os mesmos níveis de cura e de liberação.
As energias que foram criadas neste momento no tempo, continuarão a construir o seu campo de
poder nos próximos cinqüenta e cinco dias, período durante o qual a sua energia estará ainda
contida dentro deste octaedro tridimensional. Esta energia do octaedro e a luz que vem dos cristais
fortalecerão as suas reservas internas de energia e fortalecerão e expandirão o seu reservatório
interior e a habilidade de conter a beleza da vida, de absorver a verdade em relação a sua beleza
interior, e estender sinceramente esta assinatura ao mundo, vivendo a sua beleza, reconhecendo e
sendo grato por todos os belos aspectos da vida e crescendo dentro deles, prosperando nesta
consciência.
Tomem uma inspiração profunda, exalando totalmente mais uma vez, atraindo gentilmente a sua
consciência novamente para o seu corpo físico. Agradeçam a todos que estiveram presentes, por
darem testemunho desta grande mudança na energia que está ocorrendo, e agradeçam a si
mesmos por escolherem este momento no tempo para ouvirem as nossas palavras e serem parte
desta energia, e continuarem a ascender no amor, pois a queda do amor concluiu o seu ciclo e não
mais desempenha um papel em seu processo de reformar e transformar a sua vida. Agora é
somente a ascensão do amor.
Tomem outra inspiração profunda, exalando completamente, atraindo a sua consciência ainda mais
intensamente para o seu corpo, certificando-se de que estão ancorados em seu corpo físico,
conscientes e conectados ao seu mundo físico, entretanto, ainda conectados às energias que
criamos com vocês nesta noite; as energias que vocês continuarão a alimentar através de sua

atitude de gratidão, e da sua disposição de aceitar a beleza da vida e a sua beleza interior.
Durante este processo de cinqüenta e cinco dias, nós encorajamos todos vocês a reservarem um
momento a cada dia e reafirmarem estas seis qualidades que vocês reconheceram, que
apresentaram aos Senhores e Senhoras e, se possível, acrescentem a sua lista de qualidades
reconhecidas, aceitas e vividas.
Quanto mais fizerem isto, mais conscientes se tornam daquelas qualidades interiores da beleza e
vocês, externamente, automaticamente, parecerão mais belos, simplesmente porque a essência da
beleza está se irradiando através de vocês, de dentro de vocês, e em tais casos, a forma física
externa, não é o que salta aos olhos de quem vê: é a essência interior, a luz, o poder e as
extraordinárias e transformadoras qualidades de cura que se estendem desta irradiação interior. Ao
praticarem isto, vocês estão repetindo uma verdade ao seu subconsciente. Isto permitirá que
ocorra uma poderosa mudança em sua consciência e uma vez que isto seja firmado, assim falando,
vocês perceberão a sua habilidade em visualizar as mudanças na vida, e ao invés de repisarem nos
negativos, vocês ficam automática e conscientemente mais alertas e mais cientes e mais
conscientes da beleza da vida.
Esta energia ajudará a Consciência Coletiva a ter uma atitude mais positiva em relação à vida e a
eles mesmos e isto, preciosos, é a essência de nossa intenção e motivação por trás da transmissão
que liberamos nesta noite. Nós lhes pedimos que assumam esta energia em seu ser, em seu
coração, em sua mente, em seu corpo e permitam que ela se irradie através de vocês. Permitam-se
ser o farol da beleza, através da luz da beleza interior, estendendo-se de vocês e intensificando as
belas qualidades de sua vida.
É através da beleza, da verdadeira beleza, que mais beleza é criada. Portanto, a nossa bênção a
cada um de vocês neste momento no tempo, é a habilidade em aceitar total e conscientemente e
reconhecer a essência da beleza dentro de vocês e a beleza da vida, que está sempre presente,
não importa quão terrível seja uma circunstância ou quão desafiadora seja uma situação; é tudo
uma questão de atitude e de percepção.
Foi uma honra para nós neste momento no tempo, transmitir as nossas palavras, nosso amor e a
nossa luz a cada um de vocês. Eu sou Maria Madalena, e com aqueles que estão comigo,
envolvemos os nossos braços ao redor de cada um de vocês, colocando o beijo da nova vida em
sua testa e os encorajando a dar o próximo passo poderoso em sua vida, o qual garantirá as
mudanças que vocês precisam. Mas, estejam conscientes de que o que vocês desejam, virá, e
vocês precisarão enfrentar aquilo que os impediu de tornarem o seu desejo uma realidade no
passado. Assim, onde tiverem buscado a felicidade e a paz, precisarão enfrentar aquilo que os
torna infelizes e aquilo que provoca tumulto. Mas saibam que isto será breve, vocês o superarão,
pois escolheram o caminho como um Autêntico, a oportunidade de continuar ascendendo no amor.
Esta é a essência da ascensão. Possam todos vocês encontrar a paz que buscam, a harmonia que
merecem e a oportunidade de dominar e viver a vida humana, motivados pelo amor e pela
sabedoria, superando todos os aspectos da queda e sendo completos, íntegros e autênticos na
forma humana.
Eu sou Maria Madalena e o meu amor está com vocês. Au revoir.
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes em condições estritas de que nenhuma
informação seja alterada, suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da informação
seja reconhecida. Para obterem mais informações sobre Michelle & The Lightweaver, por favor,
visitem: www.thelightweaver.org
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

10:10 – OS CAMINHOS PARA A HARMONIA E A PAZ
Uma mensagem de Kuthumi canalizada por Michelle Eloff,
em 15 de setembro de 2008, Johannesburgo, África do Sul
Eu sou Kuthumi e me manifesto a partir dos raios do Amor e Sabedoria para saudar cada um de
vocês, neste momento, e para lhes trazer as bênçãos da transformação, integração, realização e
consciência. Saudações, amados.
E é com imensa alegria e prazer nos nossos corações, que nos unimos com cada um de vocês
neste dia, enquanto os mantemos firmemente no coração de Cristo e com segurança nas mãos de
Deus.
Amados, a celebração do décimo dia do décimo mês oferece a cada um de vocês uma
oportunidade de entender o mecanismo da sua mente, do seu corpo, das suas emoções, do seu
intelecto e do seu espírito. A compreensão destes aspectos do seu ser estabelece, no seu interior,
uma nova grade, uma grade fluida que o orienta através do caminho da iluminação e o ajuda a
elevar as suas freqüências internas, o que contribui para a capacidade de acessar informações
armazenadas na sua memória celular, com as quais até hoje você não foi capaz de se conectar. O
motivo desta "incapacidade", por assim dizer, são as densidades às quais você foi exposto como
resultado de tudo o que está contido na sua mente, no seu corpo, no seu intelecto e nas suas
emoções. Portanto, o propósito de estarmos fazendo esta transmissão neste momento é guiar cada
um de vocês, levando-o a se desconectar da matriz coletiva dos antigos paradigmas que
compunham os modos de perceber a vida e de entender a consciência, que foram incorporados à
grade coletiva.
A maioria de vocês entende que as grades dos velhos paradigmas são de natureza fixa, que existe
muito pouco espaço para crescimento. No entanto, as grades fluidas permitem um alto grau de
crescimento como indivíduo, o que, por sua vez, contribui para a expansão das grades fluidas
coletivas. É vital que compreendam que o papel de um ser humano é despertar para os diversos
aspectos contidos na oportunidade de encarnar como ser humano. Ao passarem pelos diferentes
níveis da experiência humana, vocês começam a ver que estar num corpo humano talvez seja
muito semelhante a estar na escola. O primeiro ano na escola pode lhes parecer um tanto
assustador, pois existem muitas informações novas, novos conceitos e habilidades que precisam ser
dominadas. No entanto, geralmente depois de doze anos trabalhando através desses níveis, vocês
alcançam um nível em que são capazes de escolher para onde se dirigirão daquele ponto em
diante. Assim, deixem-me dizer a todos que estão participando da ativação das energias de hoje:
vocês alcançaram o final da parte principal da sua "carreira escolar", por assim dizer, e agora estão
prontos para decidir onde investirão a sua energia.
Antes de continuarmos, é importante que vocês entendam que a grade coletiva foi criada pelas
percepções projetadas por uma sociedade que não detém necessariamente as origens de toda a
verdade. Na realidade, a maior parte daquilo que a sociedade considera verdade é um monte de
bobagens. Quanto mais cedo compreenderem isto, mais cedo estarão aptos a ultrapassar os
programas e projeções que a sociedade impôs uns aos outros, sob falsos pretextos. Estes pretextos
criaram muitas experiências. No entanto, antes que alguém se precipite e assuma que tudo isto foi
ruim e nunca deveria ter acontecido, quero lhes dizer que tudo sempre acontece por uma boa
razão. A verdade é que vocês estão onde estão, sabem o que sabem e vivenciaram o que
vivenciaram, mas agora a sua realidade lhes oferece uma oportunidade de ultrapassar tudo isso.
Quem insistir em manter seus apegos ao passado não irá a lugar nenhum rapidamente, e se esta é
a sua escolha, bem então é claro que, independente disto, nós o amamos muito. A verdade da
questão é que, no fundo do seu espírito, você pediu por esta mensagem, seu Eu Superior e
Autêntico criou uma oportunidade para você ouvir um outro aspecto da verdade e poder começar a

formular idéias que não são necessariamente baseadas na conglomeração de informações, mas
naquilo que não está necessariamente contido na caixa das normas previsíveis da sociedade. E
você vai começar a perceber que deu um passo para fora da consciência limitada e entrou numa
realidade extraordinária de novas oportunidades.
Os Antigos trabalharam muito intimamente com vários dos aspectos invisíveis da vida. Estas
virtudes, se puder chamá-las assim, são as chaves que abrem a porta da prisão da vida humana.
Os seres humanos não estão fadados a ficar presos no labirinto das expectativas criativas do ego e
das projeções da vida. Vocês dominaram o mundo do velho paradigma. E desculpem-me se me
repito, vocês já ouviram isto, mas isto ainda não foi digerido no nível em que deveria ter sido para
que um número maior de almas pudesse ultrapassá-lo. Uma das razões pelas quais estamos
insistindo nisto é que não há muito tempo. E não estamos falando isto para causar pânico, mas
para que entendam que o momento é agora, amanhã é amanhã, mas o que vocês têm agora vocês
não terão nunca mais.
Estamos chamando todas as almas que têm dentro de si a idéia de alguma coisa diferente, e
durante os anos 2009 e 2010, estaremos assegurando que todas as almas que apresentem a mais
leve intenção de ultrapassar as barreiras do velho mundo sejam ajudadas a enxergar a
manifestação do que está contido nos mundos invisíveis e naquilo que até agora não foi
conceituado pela mente humana.
Há algum tempo atrás, transmiti uma mensagem apresentando a idéia de liberar tudo que vocês
sabem. Muitos ficaram horrorizados com essa idéia! A razão disto é que ela desafia o ego a liberar
todos os apegos que criaram as zonas de conforto da familiaridade. O fato de alguém se sentir
confortável dentro de uma área da sua vida, não significa necessariamente que ela seja a que lhe
oferece maior suporte. O desafio de cada um de vocês agora é ter a coragem de olhar para a sua
própria vida, entrar na verdadeira energia da sua vida, senti-la, observá-la e tomar decisões.
No momento em que estamos apresentando esta energia particular, está havendo o que vocês
chamam de Mercúrio Retrógrado, e este fato, neste momento particular, é altamente sustentador
porque está lhes oferecendo uma oportunidade a mais para introspecção, para se voltarem para
dentro de si próprios e encararem os aspectos de si mesmos que temeram a jornada para o
desconhecido. Aqueles de vocês que tomarem contato com este material depois da retrogradação
ainda estarão atraindo a essência desta linha de tempo para ampará-los. Muitíssimas pessoas
ficaram presas na rotina da reclamação, e assim ainda reclamam da sua triste sorte. Não existe
mais espaço para reclamações. Digo isto porque todas as perguntas e soluções para os seus
dilemas estão presentes. Vocês não têm que sair para procurá-los, eles estão presentes.
O portal criado pelas energias do dia 10 de 10 de cada ano coloca cada um de vocês numa posição
de reconhecimento da sua própria individualidade, da sua independência, e guia-o para os campos
da introspecção. Dentro desses campos, você percebe que sua individualidade o separa, até um
certo ponto, de muitas áreas da vida e isto, em si mesmo, não é uma coisa ruim. É vital
compreender os benefícios da dualidade. Saber que é necessário desconectar-se de certas pessoas,
lugares, acontecimentos, experiências e lembranças também é incrivelmente importante. Isto é
classificado como separação mas também não é uma coisa ruim.
Consciência unificada é o processo de se unir com a autenticidade; a autenticidade não está
contida na ilusão. Apenas ilusão está contida na ilusão. Uma ilusão pode ser percebida como
verdade, ela é uma realidade dentro de um certo momento. No entanto, a verdade autêntica está
sempre presente, do mesmo jeito que suas respostas e soluções também estão. Para poder aceitar
este conceito particular, você precisa perceber que, através da história dos homens, a natureza da
humanidade tem sido a de seguir aqueles que parecem ser líderes, aqueles que "sabem tudo". Mas
será que eles realmente sabem? Aqueles que se apresentam como líderes, como estão liderando?

Tenho dito sempre, e continuarei dizendo, que só existe uma forma de liderar e é através do
exemplo, e se as suas ações não estão alinhadas com suas intenções, você não está caminhando
na senda do seu Eu Autêntico. Então, a contradição é um outro aspecto das energias desta
ativação em particular.
Existem inúmeros níveis na psicologia humana. A natureza humana e a sua psique são
diversificadas, mas a essência daquilo pelo qual o ser humano luta é sempre a mesma. E pelo que
ele luta? Pelo amor, por ser amado, pela paz, por vivenciar a paz, a paz mental, a paz no ambiente
em que ele vive. Antes que vocês comecem a discutir comigo, eu concordo que existem muitos
seres humanos que ganham muito com seus dramas. Entretanto, por trás do drama ainda existe a
necessidade de amor. Devido à falta de habilidades e de maturidade emocional para ser capaz de
entender o que fazer de modo a se retirar do drama, o drama se mantém presente. No entanto, o
drama é uma ilusão; ele é simplesmente uma distração.
Como se pode parar a distração? Voltando-se para dentro de si mesmo. Você pode perguntar: "O
que há de tão sensacional em voltar-me para dentro de mim mesmo?" O sensacional é que dentro
de você está a essência do Ser Autêntico; lá é o reino da verdade. Como se vai para dentro?
Parando o que se está fazendo e ficando consigo mesmo. Como se fica consigo mesmo?
Desconectando-se do drama e ficando quieto. Como se fica quieto? Focalizando alguma coisa que
lhe dê prazer.
A maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade para meditar. Se você é um dos que têm este
desafio em particular, sugiro que tente o único modo feminino de meditar, que é envolvendo-se em
algo criativo. Agora ouço-o dizer: "Mas eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei esculpir." – a
criatividade das pessoas não está limitadas a estas três áreas, a criatividade é infinita, ilimitada e
nunca está contida em nada que leve um rótulo. Então, em que atividades criativas você deveria se
envolver? Mais uma vez eu repito, em qualquer coisa que lhe dê prazer.
Posso ouvir muitos de vocês se preocupando porque talvez não saibam o que lhes dá prazer. Se
você é um desses, deixe-nos sugerir-lhe algo muito simples – a maioria das pessoas gosta de rir,
então por que você não aluga um filme cômico ou compra um livro cômico ou talvez leia as
novidades locais (vamos deletar esta parte) e se senta durante 90 ou 120 minutos e se envolve
com o filme ou com o livro cômico? Depende de você tomar esta decisão e a ação de reservar um
tempo para si mesmo. Sem desculpas!
Ao fazer isto, você está contribuindo para a sua jornada pessoal de autolibertação, está
estabelecendo um projeto para si mesmo. Isto abrirá o Cosmos no seu interior e mesmo que você
se depare com um "buraco negro" lá, saiba que existe muita coisa dentro dele. O portal 10:10 está
oferecendo no mínimo dez passagens para você atravessar – as passagens para a liberdade
pessoal. Agora talvez você pergunte: "Muito bem, Kuthumi, então vou sentar e dar risada durante
uma hora e meia, mas como isto vai me levar através da passagem para a liberdade pessoal?"
Perceba o que estará sentindo enquanto estiver completamente concentrado no filme, ou no livro,
ou em qualquer outra coisa que você tenha escolhido fazer. Garanto-lhe que será capaz de
reconhecer que se sentiu relaxado. Mesmo que tenha sido só por cinco minutos, você terá sentido
aquela sensação de tranqüilidade e paz, sem nada que distraísse sua mente daquele momento. Isto
lhe permitirá sentir o sabor da liberdade pessoal e lhe mostrará o quanto os dramas pessoais são
debilitantes e cansativos. Isto não quer dizer que seus desafios vão parar de existir. O que vai lhe
mostrar é que existem meios à sua disposição de se centrar, se recolher e seguir em frente. É
humanamente impossível encontrar qualquer tipo de solução ou manifestar qualquer tipo de
equilíbrio na vida humana, quando todo o foco está projetado nos diversos dramas humanos. Isto
não quer dizer que você vai fugir de toda a responsabilidade, que vai negar a sua vida como tal.
Esta jornada diz respeito a vivenciar ativamente a vida humana e dominar todas as habilidades de
administrar a vida humana.

Em geral, por que os líderes das empresas estão na posição que estão? Porque eles têm as
habilidades necessárias para administrar uma corporação tão grande; eles não fazem isto sozinhos,
entretanto sabem como fazê-lo. Aqueles que os ajudam e aqueles para os quais eles delegam têm
habilidades específicas. Você precisa aplicar a mesma estratégia na sua vida pessoal. Sua vida é
uma companhia, uma "empresa", por assim dizer, e você está nessa empresa o tempo todo. Você
está na companhia de si mesmo, dos seus pensamentos, suas idéias, seus medos, suas reações,
inseguranças, conquistas e muitas outras partes dessa experiência coletiva. Seus amigos, sua
família, seus irmãos, seus filhos, etc, etc, todos fazem parte dessa companhia, e como você é o
presidente dela, você deve ter a responsabilidade de garantir que administra todos os aspectos
dessa empresa e delega quando necessário.
Se você é daqueles que dizem que têm que fazer tudo sozinhos, eu lhe pergunto por que você
pensa e acredita nisto? Quem lhe disse que precisa fazer isto? Está certo que isto contribuiu para o
seu caminho de vida, você aprendeu muito sobre a vida, desenvolveu habilidades muito
importantes, mas onde você está agora? Em um novo reino que lhe oferece avenidas para que
experiencie algo diferente – um novo estado mental, uma nova expressão de ser; o intelecto muda,
as emoções podem se tornar mais equilibradas e então a integração entre o espírito, o corpo, a
mente e todos os outros aspectos da sua vida passam para um estado de equilíbrio. Não é uma
coisa que vai se manifestar da noite para o dia, mas cada esforço contribui para o que vai se
manifestar no futuro.
A mensagem para todo o mundo é se desapegar desses dramas, entender que experienciar uma
existência mais simples e pacífica certamente está ao seu alcance, tudo o que você precisa fazer é
planejar, e o plano é mudar todos os padrões que você seguiu por ignorância, tudo em que se
apegou, também por ignorância, e reconhecer que tudo até agora serviu a um propósito, portanto
não há necessidade de arrependimentos, culpas nem ressentimentos. Se você está se remoendo de
culpa, então sugiro que trabalhe com um processo que ensinei, não faz muito tempo, na ativação
de 29 de Setembro de 2008* [veja observações no final do texto]. Esse processo especial liberta-o
desses apegos à culpa ou à raiva projetadas no outro ao qual você fez "mal", por assim dizer.
Portanto eu reitero: não há nada que o prenda dentro das restrições limitadoras da sua antiga vida.
Estamos nos aproximando cada vez mais das energias que vocês chamaram de "Promessa de Uma
Nova Vida". Cada um de vocês está avançando mais e mais para os jardins da nova criação, onde é
capaz de manifestar sonhos – os seus sonhos. Não consigo enfatizar suficientemente o quanto é
importante que você pare e reconheça que existe uma saída para tudo e qualquer coisa que você
perceba como um grandioso drama em sua vida. As comunidades das quais você faz parte refletem
aquilo contra o qual você está guerreando dentro de si mesmo. As pessoas com as quais você
interage regularmente podem refletir os seus ferimentos ou a sua vitória. A escolha é sua, e este é
a dádiva do livre-arbítrio que lhe é oferecida por Deus. Você tem liberdade de usar a sua vontade
para fazer escolhas relacionadas com a experiência disponível, e esta é a diferença entre vítimas e
pessoas que se autorizam a usar seu poder interno. Você está entre aqueles que estão abrindo
caminho para a geração presente e para as gerações vindouras, e, mesmo estando em meio ao
processo conhecido como "os pecados dos antepassados", você tem uma vantagem: você tem
consciência, tem conhecimento, e existem dez – no mínimo dez – passagens para você escolher
sair do pesadelo agora e passar para um espaço de serenidade, para o espaço de autocontenção. A
razão de eu estar usando a palavra autocontenção é que você precisa ser capaz de conter o seu ser
dentro da sua verdade, e o seu Eu Autêntico sabe exatamente como fazer isto.
Então, o que é o Eu Autêntico? É a parte do seu ser, a voz no seu interior e os aspectos
motivadores do Eu que estão escondidos sob todas as camadas do seu drama. Portanto, por trás
das suas desculpas, dos seus medos, dos seus julgamentos e justificativas, das suas mágoas e de
todo e qualquer tipo de autopiedade, culpa ou ressentimento que existam dentro de você… por trás

de tudo isso está a verdade. Uma forma muito boa de entender o que eu quero dizer com isto é
lembrar de algum momento em que lhe foi pedido para fazer uma coisa que você realmente não
queria fazer, e a sua reação imediata seria dizer "não", mas devido à sua programação, você
acabou dizendo "sim" e se comprometendo. Por que você se comprometeu? Talvez porque lhe
ensinaram que é falta de educação ou egoísmo dizer "não" ou dizer "sim", dependendo da
situação. Quem disse que isto é verdade? Este é apenas um exemplo dos sistemas de crença
projetados da sociedade, que não são baseados de fato na verdade. Se fossem baseados na
verdade, você se sentiria animado a honrar a sua verdade. E preciso repetir mais uma vez que
honrar a sua verdade e assumir a responsabilidade apenas por si mesmo não significa que você
não vai cuidar do que é de sua responsabilidade na sua vida, mas que depende de você educar
aqueles que fazem parte da sua vida e ajudá-los a entender melhor o que significa honrar a si
mesmo, honrar a verdade. Portanto, se você ignorar os limites da sua própria vida, todo mundo vai
fazer o mesmo. É isto que quero dizer com administrar sua vida, delegar, instruir, estabelecer as
regras e diretrizes para todos. E, neste ponto, posso sugerir que um ótimo exercício seria redigir
uma declaração da missão da sua vida.
Qual é a sua missão? Que declaração você faz toda vez que age? Que declaração você faz toda vez
que não age? Você determina como o mundo o trata. E quando acontece alguma coisa que você
acha que lhe está sendo feita por alguma razão, como você lida com isso? Mais uma vez, que
afirmação você faz, através da sua ação ou da sua falta de ação nesse momento? Qual é a sua
missão? O que você quer conseguir, criar, mudar? Todo momento da sua vida é uma missão em si
mesmo. Algumas pessoas se referem a isso como seu propósito, então se "declaração de missão"
não lhe cair bem, faça dela a sua "declaração de propósito", tendo em mente que tudo o que você
faz é uma declaração, uma afirmação – afirmando o seu caso, afirmando a sua posição,
independente da natureza deles.
Se você aplicar o que transmiti hoje, asseguro-lhe que vai experienciar uma enorme mudança na
sua vida. Entretanto, você precisa estar consciente de que os sinais iniciais de mudança poderão
parecer mais um drama, ou talvez, mais um transtorno. Mas o único motivo de parecer que o
drama se ampliou ou que há mais caos ou transtorno, é que você estará prestando mais atenção à
sua vida; pela primeira vez você estará realmente percebendo o quanto ela é tumultuada, o quanto
é caótica e quão dramática ela tem sido. A maioria das pessoas dedica apenas 13% da sua atenção
à sua vida, o resto se dispersa por todos os outros tipos de direção – remoendo o passado,
reclamando do presente, temendo o futuro. Só 13%! Então, mesmo se você somar mais 20% da
sua energia para focalizar a sua vida, você perceberá mais. Se você é um dos que sente que já
resolveu uma grande parte do seu drama, assuma esse foco e aplique-o naquilo que você estiver
criando, acrescente combustível ao fogo da sua paixão, à suas iniciativas, à sua criatividade.
Ninguém é deixado de fora deste projeto em especial.
Como poderá o seu mundo ser diferente, se você insiste em continuar tocando repetidamente a
mesma melodia? Como poderão os seus filhos ter uma vida diferente (se você tiver filhos), se você
não está preparado para fazer uma afirmação diferente? Você é líder, professor e aluno ao mesmo
tempo, e depende de você, é sua missão, garantir que estas declarações sejam feitas e que as
pessoas que ficaram presas na complacência das suas situações atuais percebam que existe um fio
de esperança, uma luz no fim do túnel, e que, na verdade, elas não chegaram no máximo das suas
vidas como uma totalidade. Sempre existe uma saída! Nunca se esqueça disto!
Assim, Eu, Kuthumi, Professor do Mundo, posto-me diante de você hoje e desafio-o, encorajo-o,
inspiro-o e motivo-o a fazer estas mudanças. Se quiser, posso colocar o temor de Deus em você, se
é isto que vai motivá-lo. Em resumo, o que estou tentando dizer é que você tem tudo o que precisa
neste momento, mesmo se pensa que não tem. Pare, fique quieto, tome trinta minutos, ou até a
metade desse tempo se eu estiver pedindo muito, e sente-se quieto, nem que seja na hora da sua
pausa para o almoço, e escreva tudo o que está acontecendo na sua vida neste momento e que

você pode comodamente perceber que é algum tipo de drama. Se não estiver lidando com nenhum
drama, então escreva sobre todas as áreas da sua vida que têm espaço para melhoria e
comprometa-se com apenas uma dessas áreas. Se você não consegue assumir o compromisso de
fazer uma mudança grande e duradoura na sua vida, como espera que alguma coisa ou alguém,
nesta Terra Verde de Deus, possa se comprometer com você? Como espera que alguém possa
respeitar o que você sente, o que você pensa e o que você diz, se você mesmo não está querendo
fazer isto por si? Portanto, para experienciar mudança na sua vida (você sabe disto!) torne-se a
mudança, mostre ao mundo que você significa ação e ocupe-se com os negócios da sua vida.
Use a disciplina. Disciplina é a arte do auto-ensinamento, não do autocastigo, e isto é algo que
você precisa ter em mente. Disciplina não tem nada a ver com castigo e tem tudo a ver com
ensinar, educar, informar. E é assim que você vai fazer as mudanças duradouras dentro de si
mesmo. E é assim que vai sair da situação de vítima e das infindáveis desculpas que você tem
criado para não poder, segundo a razão humana. Será que vamos ter que lhe dar limites
apropriados à idade, baseados no nível da sua maturidade emocional?
Então, o que você vai fazer por si próprio hoje? O que vai fazer para melhorar a sua vida hoje? O
que vai fazer para acabar com o pesadelo, com a carência, com a perda, com a limitação, com a
restrição e com tudo de que o ego inferior reclama? E você tem o que é necessário para se separar
dos programas inibidores, das projeções, expectativas e sistemas de crença da sociedade que se
prendeu numa rede e numa idéia que não serve mais a um propósito. A idéia pode ter sido boa,
num certo momento, mas agora atingiu seu prazo de validade, está obsoleta. Está na hora de sair
da prateleira, se você for daqueles que gosta de prateleiras, rótulos e caixas – é tempo de novos
rótulos, caixas e prateleiras!
No Hemisfério Sul é tempo de Primavera. Use estas energias e faça uma limpeza geral. Para quem
vive no Hemisfério Norte, é tempo de Outono, de introspecção. Use este momento para se voltar
para dentro de si mesmo. Cada estação tem um motivo perfeito para estar onde está. E onde quer
que você se encontre neste momento, isto também está perfeito. Assim, a minha missão é garantir
que cada alma disposta encontre sua porta pessoal para a liberdade pessoal, e estou declarando
isto para todos vocês agora, porque vocês estiveram lá, nós conseguimos e cada um de vocês traz,
no seu interior, a capacidade de fazê-lo.
Aproveite o que você tem e, o mais importante, seja grato pelo que tem e por todas as
experiências que teve até este ponto, porque elas lhe serviram. Se ainda houver questões e feridas
que você não resolveu, trabalhe nelas, porque existem dádivas dentro delas, dádivas dentro de
tudo. E que, neste momento, eu possa mais uma vez me referir à transmissão que ofereci em 29
de setembro de 2008*, pois esse processo vai lhe ser muito útil.
Quando você foge das suas mágoas, você se esconde de si mesmo e não entra em contato com a
autenticidade da sua natureza. Seu eu humano é incrivelmente resistente, você só precisa das
ferramentas certas, do apoio certo e das diretrizes que o sustentem nesse esforço. E você vai
entender exatamente do que estou falando. Então, está na hora de se levantar, sacudir a poeira,
dar a volta por cima e seguir em frente. A vida se refere a crescer com esse fluxo. O fluxo é a
grade fluida, ficar preso é a grade fixa. Aprenda sobre todas as coisas maravilhosas que existem na
sua vida e encontre algo que lhe dê paz, algo que você possa usar como foco para o seu momento
de introspecção, ou, em outras palavras, de meditação.
Meu presente para você é a capacidade de encontrar a harmonia no seu interior, a visão para
enxergar que existe um outro caminho, a percepção para reagir àquilo que o seu corpo está lhe
dizendo, que seu coração está orientando-o a fazer. E que você possa ter, dentro de si, o fogo, a
paixão e a motivação para transformar tudo o que não mais o sustenta em algo que o sustente. E é
isto que o mestre alquimista faz. Você não estaria ouvindo ou lendo estas palavras se não tivesse o

que é necessário para dar uma virada na sua vida. Independente de qual seja o seu destino,
independente do que lhe foi dito, sua sorte na vida é que você ainda tem o poder de escolher como
experienciá-la. Nunca se esqueça disto! E quando alguém lhe disser o que fazer ou o que não
fazer, pergunte-lhe "por quê?", "de onde você tirou essa idéia?", "quem lhe disse isto?" Por que? –
use esta expressão, gaste-a, nunca pare de usá-la até alcançar a verdade, a sua verdade, para ser
mais específico. Nunca espere que a sua verdade seja a mesma que a de qualquer outra pessoa.
Honre a sua, respeite a dos outros, mas nunca insista para que sigam a sua.
Se você for pai/mãe ou avô/avó, professor/professora ou qualquer pessoa que trabalhe com
crianças, tenha muita certeza a respeito do que você está afirmando para estes pequeninos, pois
eles seguirão o seu comando. Você faz parte de uma sociedade que está criando um modelo no
qual eles vão crescer, no qual eles vão aprender a prosperar ou a sobreviver. Então, se você deseja
uma realidade diferente para os seus filhos, é melhor que comece quebrar os padrões agora
mesmo, é melhor fazer tudo o que estiver em seu poder para dar uma virada na sua vida, para que
eles possam ver, em primeira mão, que a mudança é possível e que, na vida, nenhuma situação
triste é fixa.
Assim é, meus queridos, que eu os abraço na verdade e no fato de que vocês, como seres
humanos, têm o poder de fazer mudanças. Confiem nos vários braços invisíveis que os seguram e
saibam que não existe um momento sequer em que estão sozinhos, pois somos todos um e
estamos sempre presentes com vocês, de todos os modos. Que a voz do Eu Autêntico de cada um
de vocês seja ouvida acima da conversa perturbadora da sua mente, dos seus medos e de tudo
que adotou como seu. Que todos vocês possam encontrar paz, harmonia, tranqüilidade e um
contrato totalmente novo com a vida.
Eu Sou Kuthumi, Chohan do Raio Dourado do Amor e Sabedoria, e os saúdo e abençôo em amor.
Adonai.

* Por favor, observe que, embora Kuthumi se refira à canalização de 29 de setembro, que, na
verdade, foi transmitida por Maria Madalena, a canalização de 21 de setembro é um processo muito
benéfico e ALTAMENTE recomendado.
Tradução: Vera Corrêa veracorrea46@ig.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida. Para saber mais sobre Michele & The Lightweaver, por favor viste o
site www.thelightweaver.org
Fonte em Inglês: http://spiritlibrary.com/the-lightweaver/1010-the-paths-to-harmony-and-peace

6:6 O CAMINHO DA CONSCIÊNCIA QUÂNTICA
Uma mensagem de Kuthumi, canalizada por Michelle Eloff
10 de Junho de 2010, na África do Sul
Eu sou Kuthumi-Agrippa e venho nos raios do Amor e da Sabedoria saudá-los neste momento e
lhes trazer as bênçãos da compreensão, da fé, do riso e da alegria. Saudações, Amados.
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que podemos nos reunir com cada um de
vocês nesta noite, enquanto os mantemos firmemente dentro do coração de Cristo e seguramente
nas mãos de Deus.
Amados, este alegre evento de associar as energias e unir a sua consciência como uma
comunidade de luz, está apoiando a integração das assinaturas mais elevadas da alquimia, que a
humanidade está aprendendo a receber agora de um novo modo e em um nível mais elevado.
As experiências do seu passado determinaram a realidade que vocês experienciam agora, a qual
em seu passado era o seu futuro. Agora vocês estão em um ponto de um nível de escolha mais
elevado, tornando-se mais conscientes dos aspectos quânticos do ser, compreendendo que ao se
concentrar nos aspectos subatômicos da vida, se contribui para a grandiosa revelação da cena
maior da vida, de um modo inteiramente novo.
Muito tem sido dito sobre a ciência quântica nos últimos anos. Entretanto, quando muitos vêem a
ciência do mundo, há um aspecto do ser que parece desligado, imaginando fórmulas complicadas
que se precisa para compreender, a fim de apreender a informação e a mensagem que está sendo
apresentada através de um ramo chamado ciência.
A ciência quântica, entretanto, é como um aspecto da grade coletiva da ciência e é basicamente a
ciência das possibilidades. A ciência quântica se foca em pequenos aspectos da vida, nas partículas
subatômicas que existem dentro de vocês, que contêm consciência. Por muitos ciclos, os indivíduos
tiveram a sua concentração projetada no mundo externo. Distraídos pelos grandes acontecimentos
da vida, pelas rupturas caóticas que favorecem a desatenção, de se concentrar no ser e de se
tornar mais consciente dos detalhes mais corretos do verdadeiro ser.
A humanidade está agora no ponto de travessia da ponte para um novo modo de desenvolver os
seus sentidos, e de se tornar mais consciente dos pequenos aspectos do ser, que compõem a cena
coletiva maior ou mais grandiosa do seu verdadeiro e íntegro ser. A fim de ser capaz de contribuir
com uma mudança completa no mundo exterior que vocês vêem como uma grande comunidade da
humanidade precisa-se compreender que os pequenos gestos da vida é o que leva ao maior gesto,
chamado mudança. Nada na vida permanece igual, como todos vocês vieram a compreender;
vocês também precisam compreender que o seu foco deve estar neste momento atual, nos
detalhes mais delicados de sua vida, e da vida em geral.
A humanidade se esqueceu do impacto de um pequeno gesto como um sorriso gentil, de uma
palavra gentil, e de um pensamento que envie luz e amor a alguém que esteja verdadeiramente
precisando dele. A humanidade observa o outro a partir de uma perspectiva desconectada,
imaginando todos como separados de si mesmos, todos vivendo uma vida muito diferente por si
só. Entretanto, abaixo da superfície do mundo, todos nós estamos conectados, e embora pareçam
como indivíduos, vocês não são ilhas, vocês são uma fonte de luz alimentando uns aos outros,
baseado naquilo em que se focam.
Porque a humanidade está tão dispersa pela energia caótica do mundo exterior, tem levado tempo
para se re-conectar com a qualidade do ser interior. Levou tempo para as pessoas se lembrarem

que a concentração nas pequenas coisas realmente intensifica a qualidade da cena maior, e a
revelação mais grandiosa do Plano Divino coletivo. Portanto, neste dia desta ativação, nós estamos
pedindo que todos vocês reservem algum tempo para se conscientizarem das pequenas coisas da
vida. Honrem as criaturas minúsculas em seu mundo, honrando e se conscientizando do valor de
gestos pequenos, gentis, compassivos e alegres, o que faz uma diferença nas vidas das pessoas;
ainda que no momento vocês estejam inconscientes do seu impacto como resultado do seu
pequeno gesto.
Pensem nisto; talvez haja um momento na vida, e isto aconteceu em seu passado, onde vocês
cruzaram o caminho de um indivíduo, de quem nada conheciam, a quem encontraram apenas em
um momento em sua vida, entretanto, neste momento, um gesto gentil foi compartilhado. Este
gesto pode ter elevado a sensação de leveza que a pessoa precisava, simplesmente através de uma
palavra gentil, uma troca de humor, um olhar ou um sorriso afetuoso. Nunca subestimem estes
gestos, pois isto é o que os aproxima mais de refinar a sua relação com o mundo subatômico.
O foco nos detalhes maiores, não é onde a sua energia deve estar agora concentrada. É no
pequeno mundo, nos aspectos micro-cósmicos da vida, tendo em mente que vocês são uma
energia micro-cósmica dentro do coletivo macro-cósmico, tanto quanto são um ser macro-cósmico
em relação às criaturas micro-cósmicas que existem em seu mundo, às ações micro-cósmicas que
são conduzidas em uma base diária, das quais muitos estão inconscientes e de realizarem
inconscientemente.
Quando estes pequenos gestos, ou estes pequenos pensamentos e atividades passam pela sua
mente como pensamentos ao acaso, fluindo através de vocês, cruzando a sua mente em uma
fração de segundo, estes pequenos pensamentos, especialmente se forem negativos, causam um
impacto na cena maior do que vocês estão tentando criar. E isto é porque neste momento, nós
ativamos o projeto de “Pacotes de Luz”.
Este novo projeto foi designado para acelerar a sua habilidade de se elevar acima dos seus medos
e assumir a grandiosa arte de criar as suas vidas a partir de uma consciência menos tóxica,
associando as suas energias às sementes de outra alma dentro de seu Pacote de Luz. Os Pacotes
de Luz que estão sendo ativados em todo o mundo contêm sementes, portanto, vejam a semente
dentro de um átomo maior de luz, chamado Pacote. Quando cada uma destas partículas
subatômicas, aqueles que são as sementes, trabalham juntos e unem as suas energias com um
foco combinado, e esforço associado para se apoiarem com os aspectos mundanos e mais
complicados da vida; vocês começam a associar as suas energias de um modo inteiramente novo.
Esta associação de energias cria uma expansão maior, chamada de Oceano de Luz, através do qual
fluem as Águas Sagradas da Vida, iniciando a cura mais profunda e uma limpeza mais expandida
para o Plano Astral da Consciência Coletiva. Isto também se manifesta na oportunidade enquanto
iniciada pelo Grande Conselho da Luz, para que abramos uma janela de oportunidade para
trabalharmos com vocês em uma base um a um; ajudá-los a compreender em que precisam focar a
sua energia agora, a fim de ter em mãos aquelas partes do inconsciente, que estão batendo à
porta da mente consciente, buscando a sua atenção, de modo que possam progredir para o
próximo nível de seu projeto interior divino, e manifestar o seu destino de um modo mais
consciente, mas também mais acelerado.
Este momento é uma oportunidade fantástica para vocês se moverem além da confusão de serem
bombardeados pela Consciência Coletiva, que está cheia de consciência tóxica, e os ajudando a
separar os seus problemas pessoais dos do coletivo. Isto foca e concentra as suas energias
naquelas energias subatômicas de vocês, que os estão evocando.
Quando se trata de compreender a física quântica é preciso saber que, segundo a ciência, a
consciência impacta o resultado do assim chamado experimento. Ela diz, a física quântica, que o

observador determina o resultado do experimento baseado no nível de consciência mantido pelo
observador.
Por isto, vamos agora nos concentrarmos especificamente nesta idéia, de que a consciência
determina o resultado, o nível de consciência do observador, especificamente. Isto significa que se
o seu nível de consciência estiver contaminado por crenças e atitudes tóxicas, os seus aspectos
inconscientes, que incorporam as partículas subatômicas, aqueles aspectos muito delicados do ser,
dos quais vocês como um ser humano consciente, desconhecem, por causa da projeção externa
em vocês, vocês são então continuamente motivados por um mundo muito sutil, um mundo do
qual estão inconscientes, o qual neste exemplo, nós estamos chamando de sua “consciência
subatômica”.
Ao compreenderem que o seu nível de consciência está determinando o resultado de sua
percepção do seu experimento chamado sua vida, isto os inspira a sondar mais profundamente, a
fim de se tornarem mais conscientes destes detalhes menores, mais delicados, que são parte da
sua criação humana, também chamada de sua consciência.
A consciência é um reservatório infinito, expansivo, de energia. A energia nunca pode ser
destruída, ela se moverá na direção onde a maior parte da energia estiver concentrada. Isto é
porque, preciosos, se tornou tão vitalmente importante para vocês se conhecerem, além da
apresentação superficial de sua personalidade humana. Ao longo dos últimos anos, nós estivemos
sutilmente os dirigindo na direção para se conhecerem. Nós liberamos centenas de transmissões
apresentando ferramentas e processos, os quais fossem capazes de utilizar para sondarem nos
recessos daquelas suas partes ocultas.
Os Portais do Fogo, os Portais do Ar, os Portais da Água, estão associados às Leis Cósmicas que
consistem de algumas destas ferramentas muito poderosas, para informá-los do que vocês são
como um ser grandioso, e do que compreendem como um ser humano que busca aquelas
possibilidades que refresquem a sua memória em relação a quem vocês são como um ser
grandioso. Estas polaridades existem de um modo paralelo, portanto, vocês experienciam a
dualidade dos sentimentos e emoções, pensamentos e atitudes. Estas polaridades lhes mostraram
os dois lados da moeda da experiência humana na Terra.
Nós dissemos anteriormente que vocês dominaram a arte da dor e do sofrimento. Agora vocês têm
a oportunidade de ver o outro lado disto, seu igual, mas oposto, que é a prosperidade, a paz ou a
serenidade. Entretanto, não se podem atingir os níveis máximos da paz e da serenidade, até que se
compreenda plenamente o que a dor e o sofrimento lhes trouxe, em outras palavras,
reconhecendo, aceitando ao reconhecer a dádiva que veio através destes processos. Muito
freqüentemente, as suas experiências mais traumáticas na vida lhes liberam algumas de suas
maiores dádivas. Alguns dos seus gênios mais conhecidos em seu mundo experienciaram traumas
severos nos primeiros anos de sua vida. Este trauma despedaçou aspectos da dimensão coletiva
que mantém a personalidade no lugar, o que ironicamente abriu vias, garantindo o acesso às
dimensões que normalmente não são alcançadas. O que queremos dizer com isto é, quando um
trauma severo ocorre e há uma fragmentação da alma, a retirada desta alma como resultado do
choque e do trauma, encontra um lugar fora do espaço e do tempo, em um reino muito mais
elevado do que o ego humano, ou a percepção humana da vida, entretanto, o ego inferior se liga
aos aspectos negativos deste trauma, o que é completamente natural e normal. Esta experiência
traumática, independentemente da forma como foi iniciada, resulta em uma revelação da vida. Este
trauma em particular prepara para outros aspectos, ou outros ciclos de vida no futuro.
A razão pela qual estamos lhes dizendo isto é porque estamos lhes pedindo, por um momento, que
se afastem do aspecto de vítima de ter experienciado um trauma. Para alguns de vocês, o seu
trauma pode não ter sido tão grave como o abuso sexual, físico, emocional ou um abuso violento.

Talvez o seu trauma fosse simplesmente estar em um lar de pais ausentes, não tendo
determinadas necessidades satisfeitas. Tudo isto é relativo. O que estamos dizendo é que o trauma
vivenciado, criou uma paralisação em um determinado nível, mas ao mesmo tempo, ele deixou
interiormente um portal secreto para os reinos mais elevados, o qual vocês acessam através do
mundo quântico, interiorizando-se profundamente no ser, a fim de compreender as suas pequenas
partes, que remontam a sua criação anterior que mantém chaves para o seu futuro, mantém as
chaves para a maior expansão da sua vida.
Este despertar das sementes, adormecidas dentro de vocês, ativa as suas partes que não
incorporam a consciência neste momento. Agora vocês podem perguntar, como é que, se somos
seres conscientes e tudo incorpora consciência, como é que há partes nossas que não incorporam
consciência? Estas partes são os aspectos adormecidos, os aspectos latentes também conhecidos
como o refugo do seu DNA, aqueles dez filamentos que parecem estar pendurados no espaço, sem
fazer absolutamente nada. O segredo é, que estes dez filamentos contêm as partículas subatômicas
da consciência coletiva da humanidade, assim como as partículas subatômicas do super Universo
macro-cósmico.
Vocês estão tendo agora que compreender como o mundo é infinito, e ter que mudar as suas
perspectivas e a sua consciência, a fim de ver os outros aspectos das dicotomias da vida, e as
revelações que existem interiormente, abrindo a sua mente para observar além da extensão
limitada, e a prisão muito limitada em que vocês se encarceraram, como resultado de ser criado
dentro de uma caixa estruturada, chamada de sua vida.
Enquanto estas poderosas energias são manifestadas sobre vocês pelo seu eu superior,autêntico,
há um rasgar daqueles véus da ilusão, o que freqüentemente os deixam surpreendidos e
aterrorizados, sem serem completamente capazes de digerir tudo o que está se revelando ao seu
redor. Mas, lembrem-se de que o seu mundo está no centro de sua maior revolução espiritual já
experienciada na vida. Esta revolução não é uma experiência de um círculo fechado em torno de
um problema específico. Esta revolução é uma evolução, uma ascensão, um movimento contínuo
ao longo da espiral da ascensão. A escadaria para o Céu.
Vocês percorreram esta espiral da evolução, se pudermos chamá-la assim. Vocês foram
classificados como “caídos”, porque caíram da graça. Vocês caíram dos níveis mais elevados da
consciência em um mundo denso, onde assumiram a oportunidade de experienciar a densidade da
matéria. Vocês alcançaram a bifurcação na estrada agora, onde têm a oportunidade ou de
continuar a explorar o mundo da densidade e da matéria como no passado, ou escolherem o
caminho onde estão vivendo simultaneamente dentro do mundo denso da matéria e se conectando
com os mundos superiores da luz.
A fim de compreenderem como a luz e a matéria estão conectadas, como interior e exteriormente
são uma, e como tudo que vocês vêem que está separado de vocês é uma ilusão, porque vocês
são criados da mesma fonte. As partículas subatômicas que vibram dentro do seu corpo, estão
vibrando dentro de cada alma em seu planeta, porque a Consciência Coletiva os une. As partículas
subatômicas do universo no qual vocês vivem, é uma ressonância pela qual vocês são afetados. As
transmissões se expandem continuamente, explorando,expondo, progredindo, transmitindo e
projetando em nano segundos (bilionésimo de segundo) entre absolutamente todos os aspectos
vivos de energia. No entanto, como vocês experienciam está baseado em seu nível de consciência,
portanto, se permanecerem fixos em sua vida, se permanecerem presos e ligados as suas crenças
como resultado de sua educação, estão inibindo o seu progresso. Vocês estão limitando a sua
experiência de vida, e, muito tristemente, estão se privando da jornada mais extraordinária da
experiência da humanidade em toda a história da Terra.
Vocês ouviram histórias da Atlântida, da Lemúria, de Mu. Há muitas histórias escritas sobre os

mistérios e o antigo misticismo de todas as culturas antigas ao redor do seu mundo. As tradições,
as verdades, a sabedoria, tudo está lá. Mas tudo isto está no intelecto. São palavras escritas no
papel que vocês podem ler, ou podem nem passar em toda a sua vida. Mas, porque não a leram,
porque não cruzaram com elas, significa que estão privados disto. Não, porque a jornada da vida
não se limite a um processo intelectual de ter que depender do material escrito para despertá-los
para o que existe além do mundo que vocês vêem como matéria tangível.
Sua jornada alcançou um ponto em que a sua habilidade de perceber o seu mundo ao seu redor,
os está impulsionando para outra esfera de experienciar a vida sem ter que depender puramente
do intelecto para dirigi-los. Este é o momento onde a intuição os está envolvendo. Sua
compreensão inerente das origens da verdade, que está lhes falando, comunicando-se com vocês,
inspirando-os a se moverem em determinadas direções. Onde estes aspectos subconscientes e
inconscientes estão lhes dizendo: “Pelo amor de Deus, preste atenção a mim.” Observem as
pequenas coisas e deixem de se afundar na dor, no sofrimento e nos disparates de vítima do seu
passado. Prestem atenção e observem agora. Onde vocês estão? Para onde vão? Onde estiveram?
E por que estão onde estão agora?
Esta questão os ajudará a ver que o seu mundo baseado no intelecto, criou um mundo de
isolamento, de elitismo e de separação, porque os intelectuais do seu mundo menosprezam
aqueles que são, talvez, mais criativos, mais baseados nos sentimentos, e estas separações
privaram cada partido elitista, por assim dizer, da sabedoria contida em outros mundos, e em
outros ramos da descoberta. E, tudo, seja a arte, seja um esporte, seja uma ciência, é na verdade,
uma ciência na natureza, porque cada expressão criativa da luz, da verdade, de energia, seja na
matéria física ou nos reinos da luz, é uma ciência em si mesma. É uma força contínua de energia,
criando consciência e jogando com aqueles observadores, aqueles co-criadores dentro deste reino,
que está em uma partida de tênis, sendo a bola, as partículas subatômicas.
É por isto que a vida é chamada de jogo. Há muitos jogos diferentes sendo jogados. Há um
número infinito de regras, mas há sempre a definição das regras que definem a qualidade de vida.
Estas vocês estão atualmente aprendendo através das Leis Cósmicas, mas há sempre uma verdade
essencial que rege tudo na criação, e esta é a energia chamada Amor. O Amor é a consciência mais
grandiosa e mais poderosa que existe. Mas cada ser humano tem a sua definição de amor, baseada
em sua educação, em sua experiência e em suas percepções e atitudes, criadas como resultado
destas experiências.
Então, preciosos, este é o seu chamado agora para voltar a sua atenção para o seu interior, sem se
retrair do mundo, sem se isolar dos outros, mas para mudar a sua atenção e o seu foco para uma
ajustagem diferente. Observem o seu mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. Esta é
a sua oportunidade de ver da madeira para as árvores dentro de si, e ver que há mais vida do que
o seu passado. E que no presente, as extraordinárias chaves da transformação e da reforma,
existem, dirigindo um impulso inteiramente novo para a liberdade, um impulso inteiramente novo
para unir mais e mais Trabalhadores da Luz e comunidades, a fim de garantir que a luz continue a
crescer, que a luz se acelere, o que reforça e fortalece a sua posição de poder durante este
momento crucial de mudanças e de transição, para vocês e a humanidade como um todo.
Esta janela de oportunidade está lhes mostrando que vocês são apoiados. Nós avançamos de um
modo inteiramente novo para estarmos diante de vocês, para falarmos com vocês em uma base
um a um, e para lhes entregar a verdade se estiverem dispostos a ouvi-la, e se estiverem
preparados para receber a verdade e transformar a sua vida. A cada um de vocês que ouve estas
palavras, e a todos aqueles que ouvirão estas palavras em um momento diferente, e lerem estas
palavras no futuro, suas preces foram atendidas. Esta é a sua confirmação a um nível físico que os
ouvimos. Suas preces, seus pedidos de ajuda não caíram em ouvidos surdos. Aqui estamos, nós
abrimos estas janelas de oportunidades, e falaremos com vocês. Mas o seu chamado também lhes

trouxe a necessidade de assumir a responsabilidade, de empreender e de concordar que ao
aceitarem a ajuda que oferecemos, vocês precisam aceitar que estão agora entrando em um reino
que nunca entraram antes. Que vocês estão trabalhando agora com energias muito mais
avançadas a que já estiveram expostos. Estas são as energias que estiveram em seu pico durante a
Atlântida, a Lemúria, Mu e muitas outras civilizações antigas. Esta é a oportunidade para vocês,
como um corpo coletivo de luz, como um grupo de Trabalhadores da Luz de assegurar que a
humanidade se mova além destes pontos de destruição que foram experienciados no passado.
Vocês têm o poder de mudar o poder espiritual da Terra agora, escolhendo se virar e olharem para
si mesmos, permitindo que as vendas caiam dos seus olhos, para que se tornem o líder de sua
vida, independentemente do que foi o seu passado, e de fato, quanto mais traumático foi o seu
passado, mais direitos vocês têm de se posicionar e reivindicar o seu direito de liderar, de ser uma
voz para o mundo, porque o seu trauma lhes mostrou como a escuridão é intensa, mas também
está lhes mostrando o oposto, como a luz pode ser poderosa.
Assim, através do meu raio dourado de luz, através da minha presença como o Rei dos Arcanjos
Solares, dos Arcanjos Solares da Luz, a Fonte da Vida, a fonte de apoio, estamos diante de vocês.
Estamos aqui em nossa plenitude, todos nós, e estamos focados em vocês. Estamos afinados com
vocês. Vocês pediram isto. Houve um número suficiente de vocês para tornar isto possível. Então
não recuem agora. Não tenham os pés frios agora. Agora é o momento de crise. Vocês precisam
mostrar o seu valor e provar, não para nós, mas para si mesmos, do que realmente são feitos.
Há muitos anos, começamos as ativações para dissolver a consciência de pobreza, a consciência de
vítima, a consciência do amor condicional e lhes pedimos que aceitem aquelas partes suas a fim de
entrarem na consciência de vitória, na consciência de prosperidade e na consciência do amor
incondicional. Isto resultou na manifestação do que todos vocês estão vivenciando neste momento,
independentemente de se estiveram seguindo ou não os nossos ensinamentos durante anos. Nós
somos apenas um Pacote de Luz do projeto macro-cósmico de luz, onde todos nós trabalhamos
juntos como uma equipe de Mestres, de Guardiães, de Anjos, de Arcanjos e dos muitos Elohins que
estão com vocês, trabalhando através de suas assinaturas energéticas, que melhor ressoem
conosco ou com outros grupos, ou outros Pacotes, como os chamamos. Isto cria o mel da vida e o
raio dourado de mel, que é a doçura da vida que está retornando.
O destino da humanidade está chegando a um ponto decisivo, onde aqueles que pagaram as suas
dívidas podem se elevar acima do seu destino. Elevarem-se acima do seu Karma e entrar no
destino e viver o seu bom Karma, por assim dizer. Assim, reservem este momento, abracem esta
oportunidade com cada fibra do seu ser, porque agora é o momento onde vocês estão criando o
mais inacreditável impacto na assinatura coletiva da vida.
Em muitas ocasiões eu disse que não há mais espaço, não há mais tempo a perder em ser uma
vítima, afundando-se na auto-piedade, absorvidos nos traumas do seu passado. Pelo amor de
Deus, o que vocês estão fazendo se concentrando nisto, quando sabem que no que focam cria o
seu futuro? Eu estou lhes dizendo como é, e aqueles que me conhecem sabem que eu não me
calarei, vocês querem conhecer a verdade, então aqui está. E é a verdade que os liberta. Negar o
seu passado não lhes dará um atalho para mudar. Isto não quer dizer que porque estarão revendo
o seu passado, que ficarão traumatizados novamente. Pelo amor de Deus, vocês estão se tornando
Trabalhadores da Luz habilitados. Vocês têm a força interior e a coragem para rever aqueles
momentos e ver o seu propósito, tirar o presente dele e avançar, deixá-lo no passado e criar um
futuro melhor para vocês. Do que se trataram os ensinamentos? O que estiveram fazendo com a
sua vida até este ponto, Preciosos? Venham agora, vamos todos crescer e sermos maduros aqui.
Vocês sabem que há mais na vida do que dor e sofrimento. Vocês o sabem, no âmago do seu ser,
vocês sabem que há mais na vida do que o que vivenciaram. Assim parem de se esconderem de si
mesmos, deixem de correr do seu passado, deixem de ignorar os assim chamados demônios que se

escondem na escuridão, à espreita nas sombras, esperando para lhes dar o bote e os comerem
vivos. Esta é a sua sombra que lá está, chamando-os, dizendo “aproxime-se”. Aventurem-se na
escuridão de si mesmos. Reconheçam o que se esconde lá, sejam corajosos. Olhem na escuridão,
pois a sabedoria de sua alma mantém uma chama de luz que lhes mostrará a verdade, e lhes
revelará os tesouros ocultos, à espreita na ilusão das trevas. Pois é somente com a idéia dos
monstros na escuridão que vocês fogem, o que muito habilmente os distrai e os afasta dos
tesouros que se encontram por trás destes monstros.
Pensem em todos os contos de fadas e as histórias que muitos escreveram, e quantas vezes estas
histórias apresentaram a mensagem que quando vocês entrassem nestes reinos secretos e
perigosos, em cavernas secretas, em ilhas remotas, tendo que abrir caminho através das selvas,
tendo que derrotar os demônios nas florestas e nas selvas, entretanto, quando vocês mantiveram a
verdade e mataram aqueles demônios, subitamente se encontraram em uma magnífica caverna,
cheias de infinitas quantidades de tesouros. Pensem que Indiana Jones toca uma campainha para
todos vocês. Percebam como até os contadores de histórias do seu mundo, estejam eles
conscientes disto ou não, estiveram dizendo a mesma coisa por eons de tempo. Enfrentem os seus
demônios. Olhem na escuridão. Enfrentem a escuridão e a luz se revelará.
As doze cavernas do submundo são os doze caminhos do destino. As doze cavernas do submundo,
o seu destino, é o seu projeto. É a jornada que vocês percorreram como um humano na carne,
onde tiveram que lidar com os doze caminhos de sua vida, o que resultou em sua experiência
chamada vida. Estes são conhecidos como os doze aspectos, as doze casas do seu projeto natal
astrológico, portanto, aquelas doze cavernas do submundo, e muito brevemente iremos explicar o
que são.
Aquelas doze cavernas do submundo estão, em primeiro lugar, direcionadas a vocês, ao seu corpo
físico, sua inteligência e os seus talentos.
A segunda caverna está relacionada as suas finanças, a sua habilidade de manifestar e trabalhar
com a riqueza móvel em seu mundo.
A terceira caverna do submundo está relacionada com a sua consciência, com a sua habilidade de
comunicação, seus irmãos, seus vizinhos e os seus contratos com indivíduos em sua vida.
A quarta caverna do submundo está ligada ao seu pai, as assim chamadas autoridades em sua
vida, ao seu lar físico, seu mundo fixo, por assim dizer.
A quinta caverna do submundo está ligada aos seus filhos (se estiverem destinados a ter filhos), a
sua criatividade, ao seu amor verdadeiro, aos prazeres da vida, como experienciam o processo do
sexo, da sexualidade e desenvolvem a sua criatividade com os amantes e o verdadeiro amor, o que
envolve o amor ilícito também.
A sexta caverna do submundo está ligada a sua saúde e a sua cura, aos seus rituais diários, rotinas
e serviços para o mundo.
A sétima caverna está ligada as suas parcerias, suas parcerias legais, românticas e onde estão os
seus inimigos evidentes.
Sua oitava caverna está ligada aos processos de morte, a caverna da reforma e da transformação.
Sua ligação com os recursos de outras pessoas e como é experienciado no mundo exterior, em
termos de seus impostos, heranças, etc...É também a caverna do ocultismo e do mistério, que está
ligado à nona caverna, onde vocês entram no mundo do desenvolvimento de seu relacionamento
com Deus e Deusa; o reino espiritual do ocultismo, sua ligação com estrangeiros, com países

estrangeiros, com os seus aspectos exteriores, com os seus professores, com os seus professores
espirituais e o seu relacionamento com a religião como tal.
A décima caverna mantém a energia de sua mãe, a sua carreira, seu destino, sua reputação e
como vocês se assumem na vida.
A décima- primeira caverna está ligada aos seus amigos, as suas esperanças, seus sonhos, seus
desejos, os grupos e organizações através dos quais vocês trabalham e como as crianças se
conectam com vocês através da sociedade, como a sociedade os impacta, mas é também a
caverna que começa a lhes mostrar a felicidade na vida. Ela lhes mostra a felicidade, antes que
entrem na última caverna, a décima - segunda. E esta é onde os reinos secretos se escondem. É o
reino dos seus inimigos ocultos, de seu inconsciente e onde residem todos os aspectos
subconscientes que levam a sua própria ruína.
Quando vocês viajam por estas doze cavernas, o que vocês fazem todos os dias, quando entram
nestas cavernas de um modo mais consciente, e compreendem como estes doze ciclos se movem
através de sua vida, a cada doze horas de cada dia, a cada doze horas de cada noite, a cada doze
meses de cada ano, e a cada doze anos, um novo ciclo se inicia, e trabalham com isto
conscientemente, queridos, vocês se elevarão acima do seu destino de modos nunca antes
imaginados, porque agora vocês estão vendo a sua vida com olhos abertos, não mais encobertos
pela ilusão do submundo.
Quando as coisas estão ocultas, elas estão inconscientes, estão escondidas na escuridão. Assim,
quando vocês se compreendem, quando estão preparados para assumir a verdade, e superar a sua
culpa, a sua vergonha, o seu medo do fracasso, ou seja o que for, o medo de encarar a verdade de
si mesmo, então vocês entram no submundo de um modo diferente. Desta vez vocês estão
carregando uma tocha de luz com vocês, e aí se tornam o Indiana Jones, e descobrem o tesouro, e
se elevam do submundo daquelas doze cavernas para as doze mansões sagradas, que contêm os
tesouros do seu destino.
Então, meus queridos, estas energias que vocês estão integrando neste momento no tempo, estão
acelerando o desdobramento e a expansão da consciência da humanidade, retornando a sua
atenção para o mundo interior, tornando-se conscientes das pequenas coisas que criaram esta
grandiosa experiência, que vocês chamam de vida em seu mundo. Isto também está ativando as
energias que serão trazidas com as que ancoraremos na Turquia, no mês de Outubro de 2010.
Portanto, o que estamos ativando agora no dia 6 de Junho, trará então um nível de sua energia
manifestada no período de 10 de Outubro, e isto prepara as energias para a vinda dos próximos
portais da ascensão. Acreditem, a vida está mudando. Acreditamos que este ponto decisivo está
mudando o eixo da consciência da humanidade, e isto é o que queremos dizer, que a vida como a
conhecem, mudará. É por isto que estamos lhes mostrando como, e como lhes revela o porquê.
Então, vocês estão prontos para embarcar em uma extrema aventura da alma de se conhecer a si
mesmo, experienciar e curar aquelas pequenas partes suas que os incomodam, que os corroem,
que vocês não sabem que os estão importunando e irritando, mas tudo o que vocês sabem é que
estão tendo um péssimo dia. Para alguns, tem sido uma vida muito amaldiçoada, mas a luz no final
do túnel, é a luz de Deus Pai/Mãe que chega para saudá-los, e não um trem bala que dispara sobre
vocês, como alguns de vocês têm dito.
Assim, aproveitem esta oportunidade, imaginem o favo de mel da vida cheio daqueles Pacotes de
Luz, contendo aquelas partículas subatômicas, as sementes de luz – vocês é que são as partículas
subatômicas do favo de mel, da luz dourada da doçura da vida, e entram em um novo mundo de
experiência, de modo que os desafios que chegarem em seu futuro, não estarão lá para debilitálos, mas simplesmente para alertá-los para outro processo subatômico, que vocês são capazes de

visitar, de entrar e de transformar.
A jornada da vida se refere à transformação. A jornada da ascensão se refere à transformação, de
reforma, de morrer para os velhos modos e ascender como a Fênix e entrar em um novo mundo.
Esta é a crise do meio da vida para a humanidade, para lhes dar outra descrição. Então, receba-a
com as duas mãos. Não há mais espaço, e nem desculpa ao dizer que as suas preces não foram
ouvidas, dizer que estão sozinhos neste mundo. Seu apoio nem sempre vem de fontes físicas,
façam a paz com isto. Portanto, caso se percebam como estando sozinhos no mundo, bem, então,
talvez este seja sua sina agora, mas vocês não estão sozinhos, vocês se têm, têm a Mãe Natureza,
têm Deus/Deusa, e têm o mundo subatômico em sua presença durante todo o tempo. Não limitem
que a sua expectativa de apoio venha de fontes físicas externas. Não esperem que a sua felicidade
venha de pessoas físicas. Não avaliem a qualidade do seu valor ou de sua felicidade baseada em
como os outros lhes tratam. Avaliem-na, baseada em como vocês se tratam e quanto esforço vocês
estão dispostos a colocar para se elevarem acima do seu destino e assumirem o seu destino.
Abram os seus olhos para a verdade sobre si mesmos, se elevem como a Fênix e vivam a sua
jornada autenticamente.
Queridos, estou cheio de grande entusiasmo, pois sei que todos vocês estão sendo motivados a
partir de uma perspectiva diferente agora. Sua energia os está motivando e os inspirando a se ver
através de olhos diferentes, e nós nos alegramos, nós celebramos.
Preciosos, recebam a nossa mensagem, compartilhem-na com outros, ouçam as nossas palavras
novamente e, saibam, que este é ainda outro nível da virada das marés, outro modo de se
perceber, outro portal além do paradigma da paralisia, da ilusão, da debilidade, e agora é a sua
chamada. Enquanto isto, continuem a saber que os muitos braços invisíveis que os apóiam estão
sempre presentes. Os muitos corações invisíveis que os amam são incondicionais, pois estamos
com vocês de todos os modos, sempre, e vocês nunca estão sozinhos, pois somos todos um. Possa
a luz da verdade continuar a abrir os seus olhos para si mesmos, e que possam estar em paz.
Eu sou Kuthumi-Agripa, Rei dos Arcanjos Solares.

11:1 O ELEMENTO FOGO 2009
Mensagem de Maria Madalena Canalizado através de Michelle Eloff
Johannesburg, África do Sul - 27 de Dezembro de 2008

Eu sou Maria Madalena e venho na presença da luz divina e do amor divino para envolver cada um
de vocês na energia da tranqüilidade, da serenidade e da luz do amor divino.
A celebração de hoje é aquela inicia uma jornada muito importante: viajar através das dimensões
de sua consciência superior. Mover para os aspectos sagrados do eu revela muitas dimensões da
verdade, assim como as ilusões em que ainda se mantém. A isto nós podemos chamar de "jornada
de desligamento", em outras palavras, desligar-se das ilusões que obscurecem a sua visão e o seu
coração, assim como a sua memória.
Neste dia, 11 de Janeiro de 2009, é a abertura dos portais dimensionais internos para a Promessa
da Nova Vida, codificada em seu DNA. Isto requer que vocês se concentrem em suas intenções,
suas motivações, e compreendam onde as suas ações os levarão. Através disto, eu quero dizer,
que devem ter uma determinada quantidade de conhecimento relacionado às intenções por trás de
suas ações, em outras palavras, o que motiva o seu comportamento? Ao se abrirem para estas
dimensões do eu vocês viajam para os mundos que existem nos aspectos paralelos e alternados da
sua alma coletiva. Enquanto vocês começam a se familiarizar com estes aspectos do seu poder,
que serão integrados de um modo maravilhoso, resultando em qualidades acrescentadas que os
capacitam e asseguram que as suas motivações levem a ações que criem resultados que apóiem o
bem maior do eu e dos outros.
Todos vocês entraram nas Dimensões Mestres do grande mundo do Universo do Amor Fluido. Ao
percorrerem e trabalharem dentro deste nível de consciência superior, os Mestres os levarão aos
Templos da Iniciação, às "escolas" superiores de aprendizagem e aos Mundos da Mestria. Cada
uma destas jornadas os aproximará da compreensão do que se refere um alquimista, entretanto,
antes que possam verdadeiramente praticar como um mestre alquimista, vocês precisam
compreender a dinâmica que existe na consciência, na energia, na percepção e na projeção destas
energias, que vocês chamam de intenção. Este é o momento de se mover para um mundo que lhes
revela as muitas possibilidades que possibilitarão se mover além do destino físico de uma alma
lograda, uma alma limitada pelo Karma e pelo destino do mundo físico. Isto os move para o seu
próprio estado de ser um guru. Quando vocês podem trabalhar e viver como o seu próprio guru,
vocês ficam verdadeiramente capacitados de um modo que lhes permite compreender a dinâmica
muito além de qualquer outra coisa que já tenha vivido e estado em sua vida. Isto lhes mostrará
como os Mestres se conduziram para dominar determinados aspectos de sua jornada. Nenhum
Mestre conquistou o seu status, como vocês o percebem, esquivando-se da responsabilidade,
negando a sua própria fragilidade e projetando o seu medo ou suas pequenas dificuldades em
outros ou em qualquer aspecto de sua vida. Este foi o processo da profunda mudança interior e de
se encarregar das partes suas que são consideradas talvez imaturas ou menos evoluídas. Vocês
devem compreender que vocês mantêm o poder e embora haja partes de vocês que ainda faltem
este nível de poder requerido para realizar a mestria que vocês buscam, vocês verão que cuidar
destas partes de vocês é o que os capacita a eliminar os padrões debilitantes que fluíram através
do subconsciente.
Quando vocês entram nestes mundos mais expandidos de maior aprendizagem e ensinamentos
mais elevados, vocês se movem através dos Portais do Fogo; estes Portais do Fogo dissolvem as
ilusões das quais falei anteriormente. Agora, a fim de dissolver estas ilusões, vocês precisam estar
em uma posição onde estejam plenamente preparados e dispostos a recuperar o seu poder,
reivindicá-lo dos recessos mais sombrios do seu ser, entrarem nestes recessos misteriosos de sua
mente, de seu coração, de sua alma e de seu espírito e assegurarem que aquelas sejam trazidas à

luz, portanto, a ativação deste período essencial os leva aos recessos que se encontram abaixo,
que não viram a luz do dia, que não foram ainda tocados pelo amor que vocês estiveram atraindo,
ampliando e absorvendo mais e mais em seu DNA.
Enquanto estas dimensões expandidas se tornam mais ativas em seu DNA, vocês começarão a
testemunhar a sua mudança em termos de sua habilidade de perceber a sua vida de uma
perspectiva diferente. A observação os capacita; quando vocês observam o eu e as ações de
alguém e a de outros, e então vocês agem, vocês mantêm a sua energia em seu âmago; quando
vocês estão dispersos ou quando reagem simplesmente sem se dedicar objetivamente a estas
partes de sua vida, vocês estão entrando no velho paradigma do comportamento reativo.
Lembrem-se de que quando vocês sentem raiva, quando sentem qualquer tipo de emoção negativa
e mais especificamente a raiva, isto requer de vocês um mínimo de vinte minutos para que se
acalmem e retornem ao seu centro, portanto, eu os incito a se permitirem um mínimo de vinte
minutos antes de lidarem com qualquer situação que tenha criado raiva para vocês. Esta é uma
parte importante de sua iniciação para que um Mestre esteja plenamente atento e consciente das
ações tomadas.
A energia reativa é muito perigosa e freqüentemente leva a remorso, sofrimento, dor e tristeza. Ao
se permitirem estes vinte minutos, vocês começam a ver que isto é de fato um jogo de poder,
vocês aprendem que o subconsciente está impulsionando as ações não baseadas na verdade, mas
baseada principalmente na programação passada. Poder-se-ia pensar, com todo o trabalho que
vocês estiveram fazendo, que vocês não seriam mais afetados pela programação passada; isto não
é inteiramente o modo como funciona; o modo como isto funciona. Vocês não podem entrar no
centro de uma fornalha intensa: é impossível com o estado e o nível de atenção e de consciência
que vocês incorporam atualmente. O alquimista pode caminhar através do inferno, porque o
alquimista controlou o seu próprio Elemento Fogo e o Elemento Fogo é o mais difícil para conter e
controlar, portanto, o seu treinamento começou.
É vital que vocês se permitam a participar de atividades que dêem ao seu Elemento Fogo uma
possibilidade para se expressar. É vital que vocês deixem o seu corpo se movimentando,
simplesmente porque o sistema muscular do seu corpo passará por muitas mudanças durante este
tempo, porque ele representa o apoio em sua vida. Quando não se exercita o corpo, a mente, a
alma e o espírito, tudo começa a se desacelerar, a força não está presente, mas que poderia estar
presente se for estimulada com o que for necessário. A raiva é uma energia muito debilitante e cria
uma imensa quantidade de acidez no corpo, o que pode levar à enfermidades físicas, dores físicas
e desconforto.
Assim, estejam conscientes do que o Elemento Fogo está fazendo dentro de vocês. Em um futuro
próximo, especificamente do período de 14 de Fevereiro do ano de 2009 à 28 de Fevereiro de
2009, haverá um grupo que está viajando para o Egito, que estará passando através dos Portais do
Fogo e os chacras passarão por estas mesmas Iniciações do Fogo. Todos vocês são encorajados a
trabalhar com as mesmas energias, ainda que não estejam nos locais em sua pessoa física, vocês
ainda trabalham com as energias. Vocês ficarão surpreendidos de quão profundamente começam a
compreender a sua própria raiva, o que os encoleriza e o que isto faz ao seu corpo, a sua mente e
ao seu espírito, como isto causa um impacto em seu ambiente e como vocês podem controlá-la.
Tenham em mente que o controle do Elemento Fogo não se manifestará para vocês em algumas
breves horas, ou em alguns dias; eu digo isto simplesmente porque vocês estão trabalhando com
muitos níveis diferentes desta consciência e da compreensão do que seja, para o que é esta
energia e como utilizar a sua raiva e a sua ira para resultados positivos. Isto não significa que
vocês reprimirão esta dor, ou que vocês extinguirão ou suprimirão esta raiva; nós estamos falando
da administração do seu Elemento Fogo, aprendendo o que está dentro de vocês, a sua linguagem,
a sua dança e a sua mensagem. Eu lhes asseguro que quando forem capazes de dançar com o

fogo dentro de vocês, vocês terão conquistado um nível muito importante como um Mestre
Alquimista.
Enquanto a energia se desenvolve com a Terceira Onda da Ascensão de 2010, todos os
reservatórios de energia onde a raiva está armazenada, todos os lugares onde a raiva está presa,
terão que liberar, seja no corpo de um ser humano, ou no corpo da Mãe Terra, portanto, nos
próximos dezoito meses, nós estaremos trabalhando na liberação destes pacotes de energia da
raiva muito destrutiva, muito obscura e debilitante. O Elemento Fogo aumentará o seu padrão
complexo de foco e de criatividade em cada um de vocês, e nos próximos três anos, o Elemento
Fogo precisará ser controlado por todos que escolheram passar através do Segundo Portal da
Ascensão.
Em 2010, vocês experienciarão a União da Alquimia com o Mestre do Fogo dentro de vocês, o que
consiste de um Deus e de uma Deusa. Este "aspecto do fogo" do eu, se fundirá com o Elemento
Terra e com este Deus e esta Deusa que residem dentro do que chamamos de seu Elemento Terra.
Enquanto o fogo e a terra se fundem, vocês verão como os mundos dos cristais que são parte da
sua assinatura divina, começarão a se revelar a vocês e a sua habilidade de viajar entre estes
mundos se tornará mais fácil e mais consciente. Estas Cidades de Cristais estiveram na existência
por milhares e milhares de anos, há somente alguns seres humanos que já foram levados a estas
cidades de cristais. Os Mestres Alquimistas estão abrindo os portais para que muitos mais de vocês
venham, mas vocês precisam ter controlado um nível muito real de seu Elemento Fogo, a fim de
viajarem para estas cidades.
A energia do Cristal de Quartzo é um receptor e um transmissor, assim como um amplificador de
energia, portanto, vocês deveriam viajar para as Cidades de Cristais prematuramente. Vocês não
controlaram, curaram ou se dedicaram a estes aspectos de seu indômito Elemento Fogo: as
Cidades de Cristais ampliarão, receberão e transmitirão aqueles aspectos de vocês, portanto, eu
confio que vocês compreendam por que isto é tão importante.
Em 21 de Janeiro, uma Deusa de Sírius, pelo nome de Alchemaya está se aproximando da rede de
comunicação dos Seres que estão trabalhando com aqueles que foram atraídos aos ensinamentos e
às iniciações que estamos apresentando. Alchemaya é uma das Deusas do Fogo principais do Fogo
Azul de Sírius; o Fogo Branco é uma contraparte da chama azul, do Fogo Azul, e quando a chama
azul e a chama branca se fundem, então é que vocês penetram em outras dimensões e nos portais
universais que vocês não acessaram antes, portanto, a ascensão é a subida da "Escadaria ao Céu",
assim falando.
Eu, Maria Madalena, estarei presente para facilitar e auxiliar cada um de vocês através deste tempo
extraordinário de autocapacitação e neste tempo inacreditável da reivindicação do seu fogo.
As energias do fogo precisam aumentar em sua velocidade neste momento, para assegurar que
este acúmulo de energia possa se consumir através das barreiras que foram criadas nos mundos
externos de sua mente, de seu subconsciente, de seu coração e de sua alma - estas foram criadas
pelos aspectos obscuros de seu eu (self). Eu os incito a não sentirem qualquer tipo de culpa ou de
vergonha, em relação a estes aspectos obscuros. Vocês precisam vê-los pelo que eles são, e usar o
Elemento Fogo para trazê-los à luz do dia, e controlar aquelas partes suas, transformando o
aspecto básico na Consciência Dourada. Vocês conquistarão muito pouco se sucumbirem à culpa e
à vergonha; o seu poder se encontra em sua habilidade de observar o seu medo, observar isto que
lhes causou vergonha e se dedicar a sua culpa e se afastar dela tão rapidamente quanto possível,
sem omitir quaisquer partes. Se vocês forem muito rápidos e negarem a qualquer parte deste eu
escuro, a luz e o amor que lhe é requerido, simplesmente vocês serão levados de volta, parecerá
como se vocês estivessem anulando, regressando e será desta maneira com o propósito de
assegurar que todos os aspectos venham à luz.

Este é um tempo inacreditável para todas as pessoas que estejam abertas a se capacitarem,
trabalhando com a luz e a graça de Deus Pai-Mãe, para verem verdadeiramente a extensão de sua
luz. Em outras palavras, vocês vêem a extensão de sua luz, experienciando até onde o seu poder
alcança e quanto vocês podem fazer com este. Portanto, utilizem a Ativação desta Data Essencial
com sabedoria e amor.
Perguntem-se como é o seu Elemento Fogo, se possível, o atraiam ou encontrem imagens ou
palavras, ou qualquer coisa na natureza que melhor represente o seu Elemento Fogo e a cada mês
se façam a mesma pergunta e observem como isto está mudando - a sua representação do seu
Elemento Fogo, como vocês o definem, como vocês o experienciam e como vocês o expressam,
estará mudando e isto é um meio muito bom de ser capaz de avaliá-lo e de vê-lo de um modo
tangível. Se vocês estiverem motivados a fazer isto de algum outro modo, sem dúvida, sigam em
frente. O que é importante neste caso, é que vocês sejam capazes de compreender o "fogo" dentro
de vocês. Isto significa que o plexo solar, o chacra sacral, o seu chacra solar e o seu chacra básico,
passarão por transformações fenomenais. Haverá muitas experiências de transmutação destes
aspectos de sua vida. Eu sugiro que vocês escrevam tudo o que vocês estiverem experienciando
em sua vida neste momento, tudo que vem à mente e guardem isto. E neste dia do próximo ano
abram isto que vocês escreveram e observem quanto vocês terão mudado, quanto do seu poder
vocês terão reivindicado e verão que a Promessa da Nova Vida foi liberada para vocês. Portanto,
rejubilem-se enquanto entramos nos Mundos do Fogo, passando através dos Portais do Fogo,
dominando as chamas divinas dentro de vocês e nós testemunharemos um tempo inacreditável de
fusão com o Espírito, de fusão com a sua luz e de fusão com Deus/Deusa.
Eu estarei presente como sempre. Meu presente a cada um de vocês, que trabalham com esta
energia hoje e aqueles que escolheram passar através dos Portais do Fogo e receberem
plenamente as Iniciações do Fogo, é um cristal Rosa Madalena que é colocado com o seu chacra
cardíaco, o qual se tornará o seu código de acesso às cidades dos cristais quando estiverem
preparados. Celebrem a sua jornada e que ela possa ser abençoada com muita alegria, revelações,
insights e liberação.
Eu sou Maria Madalena.
Au Revoir
Michelle Eloff © www.thelightweaver.org
Canalização do Elemento Fogo, 2009
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
Adonai.
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes em condições estritas de que nenhuma
informação seja alterada, suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da informação
seja reconhecida. Para obterem mais informações sobre Michelle & The Lightweaver, por favor,
visitem: www.thelightweaver.org
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br
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Kuthumi canalizado por Michelle Eloff,
Johannesburg, Africa do Sul - 7 de março de 2008,
Eu Sou Kuthumi e manifesto-me a partir dos raios do Amor e Sabedoria para, neste momento,
saudar cada um de vocês e trazer-lhes as bênçãos do equilíbrio, verdade, fé e serenidade.
Saudações, amados!
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nos unimos a cada um de vocês, neste
dia, enquanto os amparamos firmemente dentro do coração de Cristo e com segurança nas mãos
de Deus.
Queridos, vocês estão no meio de mais um nível de extraordinária mudança. As energias que vocês
estão atraindo para si estão criando as mudanças, não apenas em uma escala mais grandiosa, mas
também dentro das mais diminutas fibras do seu ser. Todas as coisas no microcosmo e no
macrocosmo estão passando por uma mudança. Este é um momento crítico, quando conduzimos
todos vocês para a luz do seu verdadeiro poder e, assim fazendo, os ajudamos a reconhecer quem
vocês verdadeiramente são, de modo que cada um reconheça o "eu" que existe além da
programação dos seus sistemas de crenças que foram alimentados por egos inferiores inseguros.
Não consigo nem começar a explicar-lhes o quanto estas mudanças são extraordinárias; tudo o que
está vindo para vocês agora está empurrando as fronteiras, está forçando-os a sair do mofo, a
derrubar cada sistema de crença que criou um sistema que alimenta a inibição, e tudo o que
sustenta a limitação e o medo.
Durante o período entre 20 e 21 de março, a energia da anciã – a quem também nos referimos
como A Grande Sacerdotisa – estará envolvendo o planeta Terra. Ela também estará abraçando
cada um de vocês com a sua energia. É a sabedoria dela que os incentiva e conforta durante este
momento de libertação, insurreição, em que caminham para além de tudo o que representa a zona
de conforto da estrutura que vocês chamaram de "vida" até este ponto. A segunda onda de
ascensão – que vai ancorar totalmente a sua energia no dia 21 de dezembro de 2008 e continuará
afetando a humanidade até 21 de dezembro de 2010 – está se manifestando com uma energia que
pode ser considerada impiedosa. Não há nada de impiedoso nela, seres preciosos, o que vocês
estão percebendo como impiedoso ou implacável é simplesmente autenticidade, verdade, a coisa
real, por assim dizer. Vocês pediram que o universo lhes mostrasse a verdade sobre Deus, a
verdade a respeito de vocês mesmos, da vida e de tudo que cria o paradigma que vocês se
acostumaram a considerar a vida que vocês vivem. Portanto, tudo o que é e representa a ilusão vai
ser destruído. A destruição vai fazer sair a tranca do chacra dos seus corações e, no momento em
que a tranca do chacra cardíaco for destruída, todos os chacras abaixo e acima dele passarão
exatamente pelo mesmo processo. Todos os chacras secundários dos seus corpos físico e
energético serão submetidos a uma incrível sinfonia de cura. Isto faz parte da cerimônia de morte e
renascimento da Páscoa. E não é maravilhoso que as comemorações da Páscoa abranjam o
momento do equinócio?
Estas energias foram reunidas com um propósito muito específico. Esta é uma oportunidade para
se assegurar de que aqueles que estão ligados ao equinócio de inverno (outono) comecem a
entender o que a jornada da introspecção para este período envolve. Aqueles de vocês que estão
vivenciando o equinócio no Hemisfério Norte precisam saber o que desejam trazer à vida. Então,
ambos são vitais. Eu já disse antes que na verdade não importa se vocês vivem no Hemisfério Sul
ou no Hemisfério Norte, pois são influenciados tanto pelo equinócio da primavera quanto pelo do
inverno (outono), já que estão conectados geneticamente com ambos. Mesmo que seja de uma
forma sutil, vocês experienciarão as duas conexões.
A anciã, também conhecida como A Grande Sacerdotisa, lhes traz um incrível poder de misticismo,

os mistérios da vida que os enganam, o mistério do eu que vocês estão prontos para abraçar. No
entanto, o mistério que ela traz é o mistério percebido como resultado da sabedoria dela. Devido
ao seu nível de sabedoria, ela é uma observadora poderosa, portanto o presente que ela lhes
oferece é o dom do Observador Sábio, a parte de vocês que sabe escolher, a qualquer momento,
exatamente qual será o desfecho de uma determinada situação. Em muitos casos, vocês precisarão
usar sua sabedoria para se manterem quietos, dar um passo atrás e observar o que está
acontecendo à sua volta, esperando o momento apropriado para entrar em cena e jogar o gato no
meio dos pombos, por assim dizer. Em outros momentos, vocês serão o gato no meio dos pombos,
mas será a sua sabedoria que exigirá que desempenhem este papel.
A sabedoria é um aspecto do amor incondicional. Um sábio sabe exatamente quando agir e nunca
reage com imaturidade – e, com isto me refiro aos dois aspectos desta palavra. A imaturidade à
qual me refiro é a imaturidade em um nível psicológico e em um nível espiritual. Eu já falei antes
sobre a imaturidade emocional ou psicológica que não só impede como interrompe a jornada de
um Trabalhador da Luz. E talvez seja importante que eu mencione isto outra vez para aqueles de
vocês que não me ouviram falar isto antes. Não importa o quanto um indivíduo seja evoluído no
nível espiritual. Ele pode ser um grande professor, um guru com todo o conhecimento metafísico,
esotérico e espiritual do mundo, mas se for psicologicamente imaturo, tudo o que ele possui
intelectualmente não significa absolutamente nada.
A maturidade emocional e psicológica é o ponto central da manutenção do equilíbrio. É o
estabilizador central de todas as almas que escolhem trilhar o caminho do guerreiro espiritual.
Trabalhadores da Luz ignorantes são mais perigosos do que o homem ou mulher medíocre,
ignorante, que não sabe nada sobre metafísica, esoterismo, filosofia ou qualquer outra coisa. Então
tenham isto em mente. A Grande Sacerdotisa convida cada um de vocês a entrar na sua Câmara
Sagrada de Luz, onde ela o persuade a desafiar os aspectos imaturos do seu eu. Ela o persuade a
desafiar todas as áreas da sua vida com as quais você resolveu ser complacente, para a qual você
resolveu olhar como se fosse cego, ouvir como se fosse surdo, e ela está atraindo-o para mexer o
tacho, levá-lo à fervura, porque é nesse lugar que você encontrará a verdade.
O mestre sábio nunca alimenta uma ilusão. O mestre sábio fica observando e sabe precisamente
quando agir, sendo a sua ação o catalisador para a destruição da ilusão. Por favor, mantenha isto
em mente todos os dias da sua vida na Terra. Um mestre verdadeiro ou ser de luz ou amor
verdadeiro, que trilha o caminho autêntico, nunca jamais nutrirá uma ilusão – dele mesmo ou de
qualquer outra pessoa. Quando você sente intuitivamente, dentro de si mesmo, que alguma coisa
na sua vida é uma ilusão, ou sabe que está rejeitando alguma coisa, e seus guias – ou seja lá
quem for que esteja trabalhando com você – o encorajam a manter esta rejeição ou a alimentar
esta ilusão, então saiba que você está com problemas e que é melhor demiti-los na hora, por assim
dizer. Você está no caminho que o levará a se tornar uma alma, na forma humana, completamente
capacitada, portanto todas as ilusões que existam devem e vão ser destruídas. Você é que
determina quanto tempo este processo durará. Afaste-se de pessoas que escolhem alimentar
ilusões e respeite a verdade. Seja o mestre sábio e observe, se precisar; do contrário afaste-se com
o seu discurso e saiba que quando chegar a hora daqueles que nutrem a ilusão vivenciarem algo
diferente e eles escolherem vivenciar algo diferente, então os pés deles encontrarão o seu caminho
e eles o chamarão e você estará numa posição de lhes apresentar o que eles necessitam, assim
como eles estarão em posição de aceitar o que você lhes oferece. Nunca tente converter aqueles
que não estão prontos, pois você estará empreendendo uma batalha perdida. Simplesmente seja o
que você é, viva a sua verdade, fale a sua verdade, seja ela, e tudo ao seu redor se encaixará no
seu devido lugar.
A ascensão no amor lhe mostra que cada passo que você dá é uma revelação em si mesmo e que o
processo de morte e renascimento, pelo qual você passará em breve, na verdade não acontecerá
para debilitá-lo, como eu já disse várias vezes antes. Tudo isto é uma oportunidade para chamar

sua atenção para aquilo que precisa da sua atenção. Preciso reiterar que é vital que nenhum de
vocês se perca em irritações por bobagens. Falei sobre isto na mensagem para as ativações de
uma data chave, há poucos dias atrás. Irritações mesquinhas são uma forma do seu ego – seu ego
inferior – distraí-lo daquilo que é importante, portanto escolha sabiamente para quem você vai dar
o seu poder. Quando você é pego naquelas irritações e discussões mesquinhas, você está dando o
seu poder para isto. E, neste momento do equinócio, o que a energia da anciã combinada com a
energia da Grande Sacerdotisa traz para você é uma energia que lhe pede que se eleve mais ainda
em amor, amor pelo eu, amor pela vida.
Durante as ativações da energia dos dias 20 e 21 de março, há uma outra matriz que estará sendo
desmantelada. É uma projeção holográfica que tem influenciado todo mundo e está influenciando
as crianças cada vez mais cedo. Algumas crianças de apenas quatro anos de idade já estão sendo
severa e negativamente influenciadas por esta inserção holográfica, que se relaciona
especificamente com as ilusões sobre o corpo físico, sobre como ele deveria ser – seu tamanho,
sua forma, e assim por diante. Esta tem sido uma das inserções ou implantes holográficos – se
pudermos chamá-los assim – mais debilitantes com os quais a humanidade tem tido que lidar.
Tudo na terceira dimensão tem levado sua atenção a se focalizar no que é externo. O padrão é
buscar confirmação no lado de fora do seu eu, é buscar aprovação, amor, conforto, cuidados e
segurança fora do eu. Há alguns anos atrás, a mulher era criada para ser a esposa perfeita, de
modo a conquistar um marido perfeito que pudesse protegê-la, sustentá-la e assegurar a sua
segurança. Esta não é mais a imagem que vocês precisam manter, no entanto ela ainda está aí
geneticamente.
À meia-noite do dia 21 de março vamos começar a injetar a nova energia nos códigos do DNA de
todos os homens, mulheres e crianças do seu planeta. Esta é uma descarga de DNA planetária e
coletiva, relacionada especificamente a este holograma que foi criado. Levará aproximadamente
doze a dezesseis semanas para que o implante se dissolva completamente e para que vocês
liberem aquelas impressões que estão gravadas no seu DNA. Alguns de vocês vêm sentindo os
efeitos deste implante, porque já estamos preparando a energia para removê-lo. Vocês sabem que
quando sentem que são feios, que não merecem ser amados, que não são atraentes, que são
gordos e todos aqueles outros rótulos que dão a si mesmos, vocês estão se deixando distrair, estão
fazendo papel de fantoches? Porque quanto pior vocês se sentem a respeito de si, mais destituídos
de poder vocês se tornam, menos amor vocês sentem por si mesmos e maior é o medo, e vocês se
transformam num mecanismo que alimenta o holograma, aquela matriz da qual eu lhes falei.
O dia 21 de março é um momento em que os portais para os mundos escuros são fechados – e
existem muitos. A cada ano trabalhamos para fechar mais e mais. Quanto mais capacitado cada um
de vocês se torna, para nós fica mais fácil fechar estes sistemas. Mas é vital que todos vocês
trabalhem conosco, portanto peço a cada um que, no momento em que sentir que não é atraente,
que não é adorável e que é completamente horrível, lembre-se que estão brincando com você. A
beleza da sua alma, o seu coração e a luz que você emana são muito mais poderosos do que as
aparências de um corpo físico. Sim, todos vocês estão trabalhando para reverter o processo de
envelhecimento. Não se sabe quanto tempo isto vai levar. Enquanto isto, vocês devem alimentar
aquele espírito interior, aquela qualidade de luz e beleza.
Existe um exercício que eu quero que todos vocês façam e sugiro que cada um faça-o com todos
os seus conhecidos. Todas as pessoas que você conhece precisam colocar num papel, com toda
sinceridade, tudo o que acham bonito em você e que não tenha nada a ver com o seu corpo físico,
mas com o seu eu, aquela qualidade interna da alma. Devem escrever o que existe em você que as
atrai, que as mantêm perto de você. E você deve fazer o mesmo em relação a elas. Isto deve ser
um projeto em conjunto. E vocês que estão presentes aqui, por favor digam ao canal para fazer
com que este seja um projeto mundial, para que todo o mundo o faça. Ele não está limitado
apenas ao grupo com que estamos trabalhando neste momento.

Quanto mais vocês alimentam a luz do eu e não do ego, nós também alimentamos a luz do eu, e
vocês ficam mais fortes e aquela luz interior pode brilhar através de vocês. Cada um de vocês já
sentiu-a em si mesmo, já sentiu-a nos outros – existe alguma coisa neles com a qual estamos
querendo que vocês se conectem, a qual queremos que focalizem. É isto que vai alimentar o amor
entre todos vocês.
A anciã lhes oferece não só a dádiva da sabedoria, da maturidade, mas também a descoberta e
posse dos tesouros do eu. A anciã, na forma da Grande Sacerdotisa, sabe exatamente do que é
capaz. Ela ampliou as fronteiras, explorou, aventurou-se nos reinos onde talvez apenas os tolos
pisariam e, assim fazendo, ela aprendeu muito a respeito de si mesma. Neste ponto, quero dizer
que estou referindo-me a ela no feminino, devido aos arquétipos da Grande Sacerdotisa e da anciã,
mas ela existe em todos os homens, tanto quanto existe em todas as mulheres. Abraçar a sua
energia acelerará o processo de reconhecimento das qualidades preciosas que até agora vocês não
assumiram. Eu lhes asseguro que, quando cada um se mover para além da superfície e dos
exteriores, e penetrar as profundezas da verdadeira essência – a sabedoria, a luz, o poder e o amor
que existe dentro de cada alma – então ocorrerão transformações que estão além das coisas mais
grandiosas que você puder imaginar. Sua energia vai se mover e mudar; a maneira que você se
sente a respeito de si mesmo e da vida mudará dramaticamente. O modo como você se enxerga, o
modo como os outros o vêem também será muito diferente – naquele espaço, quero dizer, naquela
estrutura mental. No espaço do amor, você estará utilizando os poderes "mágicos", entre aspas, da
mecânica quântica.
Existe uma ciência para tudo. O fato científico é que a energia existe em todo lugar. A energia
nunca pode parar de existir. Ela se transforma, se transmuta, mas nunca pode não existir.
Portanto, usando a ciência da mente, você é capaz de transformar o modo como você usa a ciência
da energia dentro do seu corpo e no seu mundo externo. Por isto, neste momento, comemore o
fato de que a anciã, A Grande Sacerdotisa, está disposta a se colocar diante de você e guiá-lo para
dentro dos reinos do eu autêntico, para aqueles lugares onde os seus tesouros aguardam por você.
Então não vamos mais nos demorar, pois está hora de você se encontrar com a sua anciã.
Feche os olhos, se ainda não o fez, e abra a sua energia para inspirar a luz e o poder da Fonte
Infinita. E, ao exalar, simplesmente libere do seu corpo tudo que possa estar lhe causando tensão e
preocupação. Toda vez que inspirar, inspire a Fonte Infinita e expire tudo que lhe causa tensão e
ansiedade. Tome mais uma inspiração profunda, preenchendo todos os chacras principais e
secundários do seu corpo com a energia infinita de luz e relaxamento.
Imagine uma belíssima senhora, velha e sábia, manifestando-se diante de você. Você enxerga as
qualidades da Grande Sacerdotisa dentro dela. Ao fitar os olhos dela, você pode ver a sabedoria,
pode ver todo o conhecimento que existe nas profundezas dela e se sente humilde diante do poder
que jorra dos seus olhos e do seu coração, um poder pelo qual, na verdade, você vem ansiando há
muitos e muitos anos. É seu direito divino voltar a se alinhar com esta energia conscientemente.
Você ganhou o direito de canalizar este poder para todas as áreas da sua vida, independente da
sua idade terrena atual.
Encoste as palmas das suas mãos nas palmas das mãos da anciã e sinta a energia dela penetrando
os chacras das palmas das suas mãos, movendo-se para dentro do seu corpo, e simplesmente
vivencie a conexão com esta parte de si. A Grande Sacerdotisa entende a Linguagem Sagrada da
Natureza. Ela é una com a Mãe Terra e o Pai Céu. O Casamento Sagrado entre o Feminino Divino e
Masculino Divino ocorreu dentro dela e ela possui uma força central interior que poucos
experienciaram. É esta força central interna que agora você está pronto para absorver no DNA do
seu corpo atual. Então, quando se sentir pronto, tome uma inspiração profunda, abrindo
conscientemente a sua energia e permitindo que esta força se mova para dentro das suas células e
para dentro do DNA do seu corpo.

Este é o poder do seu eu equilibrado em poder – Espírito e ciência em perfeito equilíbrio. Você
conhece a sua verdade; você adotou muitos aspectos do seu eu autêntico, e o mundo é visto de
modo muito diferente através dos olhos da anciã.
Enquanto isto está acontecendo, ela se torna fluida e começa a se tornar una com você. Esta
energia fluida é capaz de fluir através de você sem dificuldade, conectando-se com todos os seus
aspectos que precisam da luz dela, da sua sabedoria, do seu poder, da sua maturidade em um
nível espiritual e emocional, e ela o ensina a ser o observador sábio. A energia da Grande
Sacerdotisa se assenta no seu chacra cardíaco. Ela lhe ensinará a magia do amor, da forma como
se expressa através dos sábios. Ela lhe traz um entendimento maior do amor incondicional, e é a
combinação destas duas energias, trabalhando através de você e com você, que provocará grandes
mudanças, destruindo as ilusões, derrubando as trancas, deixando-o com apenas uma coisa – a
verdade, a verdade que você exigiu.
Continue inspirando profundamente e expirando completamente, pois estas energias precisam de
um tempo para se assentar dentro de você. Sinta a presença da Mãe Terra amparando-o, e a
presença do Pai Céu iluminando-o, cuidando de você. E sinta a energia combinada de ambos
protegendo-o e guiando-o.
A Mãe Terra e o Pai Céu trabalham de mãos dadas. Você também está sendo preparado para as
energias do advento do Deus Sagrado. Esta é a energia com a qual estaremos trabalhando em
seguida. Durante este momento especial de assentamento da sabedoria da anciã, você estará em
posição de compreender a sua própria energia masculina. Neste momento, você está vendo o
poder do seu eu feminino, a tentadora, a deusa, a guerreira, todas estas energias combinadas, a
mãe, a donzela, a nutridora, tudo isto dentro de você, e está descobrindo quais destes aspectos
são as suas forças, quais destes aspectos são realmente a sua verdade e quem você realmente é.
No momento em que aceitar que ama a si mesmo como é, você será capaz de ver o poder do seu
eu-Deus, seu eu masculino, da forma como ele é na verdade dele.
Agora tome um tempo para invocar quaisquer outras energias que você necessite neste momento
para apoiar a sua cura ou a sua libertação – seja o que for que você escolha.
Saiba que, durante este momento específico da Páscoa, o seu Eu Superior vai escolher para o que
você morrerá e para o que você renascerá. Isto está sendo feito com o propósito de anular [ou
prevalecer sobre] o ego inferior. Tudo que você precisa fazer é observar o que você está passando
neste momento e você saberá. Entregue-se a isto e permita que seja.
Agora eu, Kuthumi, crio uma poderosa proteção de luz dourada ao seu redor. Esta proteção
começa a projetar vibrações para dentro do seu corpo, que sustentará o desalojamento do
implante que está conectado ao holograma do qual falei, que alimenta o seu medo de não ser o
suficiente, de não ser perfeito, de não ser suficientemente magro, suficientemente rico,
suficientemente bonito, suficientemente inteligente. Basta de suficientemente! Chega disto! Agora é
hora da beleza autêntica se irradiar, e isto é a totalidade do que a anciã representa. Em termos
humanos, ela perdeu a exuberância da juventude, mas ainda é belíssima, portanto sua beleza não
tem nada a ver com sua aparência física e tem tudo a ver com sua beleza interior. É por isto que
este exercício é tão importante.
Tome mais uma inspiração profunda e exale completamente, enquanto estas energias agora se
assentam calmamente dentro de você. Agradeça à energia da Grande Sacerdotisa e da anciã por se
fundir com você. Reconheça que você adotou, conscientemente e por vontade própria, aquele
poder estabilizador central do eu todo-sábio, representado pela anciã e Grande Sacerdotisa.
Reconheça que você escolheu, conscientemente e por vontade própria, tornar-se o observador

sábio e agir apenas no momento certo, independente de você ser o gato entre os pombos ou
aquele que joga o gato no meio dos pombos. Isto faz parte do papel que você está
desempenhando neste momento. Todos vocês são os destruidores da ilusão, elevando-se em amor.
A razão pela qual vocês estão se elevando em amor é que escolheram nunca mais alimentar uma
ilusão. Agradeçam a si mesmos por terem escolhido servir desta maneira. Geralmente esta não é
considerada uma posição fácil para se estar; no entanto é uma posição poderosa para se estar,
porque vocês são os grandes catalisadores da mudança – os destruidores da velha matriz.
Mais e mais de vocês estão sendo chamados para servir agora, para chegar e destruir ilusões, para
ser o catalisador, porque a segunda onda de ascensão está chegando. Quanto menos ilusão existir,
maior é a chance de mais e mais almas atravessarem este portal. Quanto mais tempo a ilusão for
mantida, mais extenuante e tensa parecerá a abertura para mudança no final do ano que vem.
Portanto, quanto menos houver para se atravessar penosamente, quanto menos tolice houver,
mais fácil será mover-se através de todos os níveis de sua ascensão. E sempre que vocês têm uma
revelação, sempre que têm um insight, sempre que dominam um aspecto de si mesmos, vocês
ascendem. Portanto, a ascensão é, essencialmente, uma experiência de momento-a-momento. A
onda de ascensão da qual falamos é um processo coletivo de massa, onde há insight, revelação e
mudança em massa, assim como a escolha [em massa] de se mover para um outro reino ou modo
de viver a vida, cada vez mais simplista.
Agora peço a cada um de vocês que se ancore no seu corpo e imagine seus pés realmente
afundando no corpo da Mãe Terra. Imagine a energia dela conectando-se firmemente com os
chacras das solas dos seus pés e com vocês dois ligados desta forma. Seus processos [o seu e o da
Mãe Terra] são divinamente amparados e o Pai Céu, a energia iluminadora, cuida de ambos,
amparando vocês dois e trazendo-lhes tudo o que precisam para garantir que a ilusão não mais os
distraia.
Saiba que esta energia permanecerá com cada um de vocês pelos próximos sete dias. Durante
estes dias, você estará mudando e modificando as qualidades femininas dentro de si mesmo,
conectando-se num nível mais consciente e profundo com o seu poder feminino verdadeiro e com
os aspectos da feminilidade que, na verdade, são o seu eu autêntico. Depois deste período, sua
energia começará a se preparar para o primeiro estágio da integração com a energia de Deus, que
terá lugar em 4 de abril.
Abril é um mês que traz uma das energias mais fortes de mudança em termos da sua realidade
externa. Deixe-me explicar isto em detalhes para que ninguém tenha um ataque de pânico! Março
é a qualidade feminina, e sendo muito intensa, a atenção de vocês fica voltada para o interior. Ela
se relaciona com o poder da Deusa, relaciona-se com a capacidade da Deusa de cuidar da sua
criança interior, portanto tem a ver com descobrir o que está no interior de vocês, o que está lá
autenticamente. E então em abril tudo que estava dentro de vocês emerge numa realidade
externa. É a força masculina que toma a ação e as coisas se materializam, as estruturas se
assentam e aquilo que vocês vinham trabalhando desde janeiro até 4 de abril de repente cria
raízes. E aí pode parecer que a vida de vocês vira um caos, mas o que está acontecendo é que o
que vocês estiveram trabalhando internamente agora está se manifestando externamente.
Portanto, esperem alguma mudança verdadeiramente maravilhosa em suas vidas, porque agora a
energia está se movendo, vocês perceberão que suas vidas estão se movendo e que vocês podem
seguir adiante.
Tudo isto é escolha de vocês, do contrário não estariam ouvindo estas palavras. Ou, para aqueles
que vão ler estas palavras no futuro, vocês atraíram isto para si mesmos porque estão prontos para
ele. Vocês ganharam este direito de saber quem realmente são, do que são capazes, e da posição
em que estão para fazer grandes mudanças.

Eu, Kuthumi, coloco-me entre todos vocês e coloco-me com você apenas. Posso fazer isto porque
somos todos um e não separados. Você está numa jornada que o leva a assumir total
responsabilidade por si mesmo, tomando posse de cada aspecto da sua verdade e movendo-se
através ou, se for preciso, cortando caminho através de toda ilusão que o distraia da verdade ou
que tente convencê-lo de que você é dependente de uma fonte fora de si mesmo, na forma de
outro ser humano, outro sistema de crença, percepção, atitude, projeção, seja o que for. Ouça o
seu próprio coração, ouça o seu instinto e saberá sempre a verdade. Alguns tentarão e o
convencerão de que eu, Kuthumi, e outros Mestres somos da sombra. Se este for o caso, você já o
sabe, e então o que está fazendo aqui? Se você teve uma suspeita, uma forte sensação de que
somos da sombra, eu lhe pergunto outra vez, o que está fazendo aqui? Por que não está
respeitando a sua verdade? Se realmente for a verdade!
Então, queridos, eu lhes deixo isto para sua reflexão. Só existe uma verdade muito poderosa que
todo mundo pode conhecer, e esta é a que existe dentro de vocês, naquela parte central de vocês.
E quanto mais vocês se afastam dos antigos caminhos e se concentram em quebrar todas as
matrizes existentes que alimentam a ilusão, mais vocês se voltam para a direção certa.
Que a luz, a verdade e o amor de tudo o que existe – a mais alta e pura luz, verdade e amor – se
revelem a vocês e lhes revelem toda a verdade. E se nós somos da sombra como outros disseram,
então que esta verdade lhes seja revelada também. De qualquer jeito, eu amo vocês! Que a paz e
as bênçãos estejam com vocês.
Eu sou Kuthumi, Chohan do Raio Dourado do Amor e Sabedoria e os saúdo e abençôo em amor.
Adonai

Tradução: Vera Lucia Campos Correa veracorrea46@ig.com.br
Fonte: http://thelightweaver.org/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=1
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida.
Para encontrar mais sobre Michelle & The Lightweaver, por favor visite o site
www.thelightweaver.co.za.

11:1 INICIAÇÃO VIBRACIONAL - MESTRE AO SELF AUTÊNTICO
Uma mensagem de Kuthumi canalizada por Michelle Eloff
Sexta-feira 04 de Janeiro de 2008 em Johannesburgo, África do Sul
Favor notar que ao ler esta informação, isto provocará um efeito em você. Você será
energeticamente ligado com a Canalização e um processo similar lhe será facilitado. Não é
exatamente como alguém que está na presença do Mestre canalizado, contudo os efeitos são tão
poderosos quanto. Não se preocupem tanto as linhas de tempo estipuladas para os participantes da
canalização. Você será levado através de uma que esteja de acordo com seu Plano Divino, Tempo e
Propósito.
Eu Sou Kuthumi e manifesto-me a partir dos raios de amor e sabedoria para, neste momento,
saudar cada um e trazer-lhes as bênçãos de autenticidade, confiança, iluminação e liberdade.
Saudações, amados!
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nós nos juntamos com cada um de vocês,
neste dia, quando os amparamos firmemente dentro do coração de Cristo e seguramente nas mãos
de Deus.
Amados, hoje, é uma iniciação vibracional mestre, as vibrações do número mestre 11 e a do
número mestre 22 são as que lhes colocam em uma cápsula, dentro de uma freqüência de
sabedoria divina. Esta sabedoria divina propícia um senso profundo de entendimento que se agita
dentro de vocês, se revelando para vocês, na forma de aspectos do eu (self) que necessitam vosso
reconhecimento e também a aceitação.
No Ano Novo eu falei deste tempo de iniciação e que este é um ano importante de iniciações,
sendo iniciados e utilizando vossa iniciativa para trazer as mudanças que desejam.
Neste dia, estão abraçando a poderosa luz individual que incorporam. Esta luz não é somente uma
freqüência que ilumina um caminho adiante de vocês, ela também é uma freqüência que ilumina o
mundo interno dentro de vocês. Este é o início de uma das mais importantes jornadas de vossa
jornada coletiva. É o momento de abraçarem o reflexo do eu (self) dentro da vida. Falamos
longamente, em muitas ocasiões sobre vosso reflexo, sobre como os relacionamentos e a vida, em
geral, espelha vosso eu (self) interno; o entendimento deste eu (self) interno é uma parte de vossa
jornada individual. Ao verem a si mesmo como indivíduos e depois associando, a si mesmos, como
„um indivíduo‟, ligados a tudo mais, no externo de vocês, estabelecendo-lhes em uma posição para
entenderem melhor o conceito de ser um, com o todo.
A razão de eu estar pedindo para que se individualizem primeiro e depois se relacionem ao mundo
externo é porque, inicialmente, correm o risco de se perderem dentro dos reinos da coletividade e,
de fato, alguém pode dizer que isto já aconteceu. Assim que, conforme lhes digo, neste momento,
começarei alterando o fluxo de energia através do vosso corpo. Eu também ajustarei as freqüências
dentro de vossos chacras o que, facilitará a integração de toda informação que eu estou dando
hoje e bem como todo aspecto sutil desta informação. Tudo que eu preciso que façam é que
fechem os olhos e escutem. Se, estão lendo esta informação, peço-lhes que leiam sem tentar
intelectualizar ou analisar isto, leiam de maneira fluente. As palavras encontrarão o caminho delas
em vosso ser e repousarão onde elas serão aceitas, onde elas serão entendidas dentro de vocês e
que podem para começar, não necessariamente ser dentro de qualquer aspecto consciente de
vocês e por conseguinte, isto é um processo que precisam ser pacientes com ele.
Vocês são individuais. São seres humanos vivendo em um planeta chamado Terra. Ocupam um
espaço dentro de um reino que foi criado por um sistema de mecanismos de pensamento. Estes

mecanismos não são, necessariamente, mecanismos que pretendem fazer aflorar o melhor de
vocês contudo, é uma oportunidade para fazerem aflorar o melhor em vocês mesmos, no momento
em que reconhecem que o mecanismo tem uma agenda escondida. Isto é freqüentemente referido
como o programa, a ilusão e a matrix.
Alguns anos atrás, eu falei longamente sobre viverem dentro de um “fishbowl“* por assim dizer e
também, não muito tempo atrás, trabalhamos com aqueles de vocês que estavam prontos para
fugirem da matrix. Há vários níveis para isto que é chamado matrix mas, em cada momento que
vêem através da matrix, estão melhores equipados para permanecerem fora da influência dela.
Estamos acelerando o processo de liberação, daqueles de vocês que estão prontos, a partir da
fortaleza deste mecanismo, que lhes tem aprisionado em vossos estados de inibição a datas. Até
mesmo aqueles de vocês que estão cientes deste mecanismo de controle, também continuam a ter
outros níveis de matrix que precisam se desvincular e tudo isto está acontecendo, está se
acelerando à medida que, nos aproximamos do ano de 2012.
* (Fishbowl = Um estado de relacionamento no qual não possuem privacidade).
Falamos em muitas ocasiões sobre a Idade Dourada, o mundo da consciência dourada; a jornada
da alquimia e 2008 é o ano da consciência alquímica e de abraçarem esta consciência alquímica.
Esta energia contudo, não está limitada a 2008 e continuará a lhes influenciar por muitos dos anos
que estão por vir.
O dom que estão abraçando agora é a habilidade de abraçarem completamente vossa
individualidade; para abraçarem completamente quem são vocês. Muito recentemente, eu
entreguei uma transmissão a todos vocês relacionada ao fato de que abraçassem vosso ego,
permitindo que o ego se tornasse vosso aliado, esta é a parte do processo que está se
estabelecendo neste momento.
Abraçando o ego, o propósito e o poder dele é uma parte vital para que abracem a si mesmos com
indivíduos; aceitando o humano, se aceitando incondicionalmente. Julgamento, rejeição, crítica e
ridicularização chegam como resultado de se temer o self. No minuto em que se rejeitam, criticam
ou julgam, não estão abraçando vossa individualidade, estão enviando a mensagem para as células
do vosso corpo de que não estão completos em quem são e no que estão aqui e agora. Agora, isto
pode muito bem ser verdade contudo, isto também é uma inverdade porque, no momento em que
estão podem ser tudo porque, amanhã ainda não chegou e ontem é passado.
Abraçando totalmente o indivíduo que são e de uma forma se separando de tudo em vossa vida e
se desvinculando completamente, lhes capacita de se aproximarem de quem são e do que são. Isto
não é algo que farão permanentemente, simplesmente farão isto por algum tempo. Talvez, por um
período de tempo, diariamente, semanalmente ou mensalmente e, de fato, este é o propósito de
um retiro. É sobre se retirar, internamente, desconectando do mundo externo, se separando de
tudo que lhes distraem de quem são e assim que a separação e o desligamento servem a um
propósito importante. Isto conduz para o silêncio porque, quando estão separados e desligados,
mesmo distantes, estão em um espaço de expiação com o self. Estão em uma posição onde está,
tudo o que são. Estão diante de si mesmos. Neste espaço não há nada para se compararem, nada
para se relacionarem, nada para lhes puxarem para fora de si mesmos, lhes distraindo e separando
ou distanciando de si mesmos.
Abraçando o indivíduo capacita-lhes a abraçar a coletividade de um ponto de poder. Não podem
abraçar a coletividade de um ponto de poder até que tenham chegado ao vosso próprio poder e
adentrado totalmente em vossa verdade. Isto é que nos referimos ao autêntico self, outro aspecto
de que falei longamente. Não serão capazes de reconhecerem totalmente o vosso autêntico self,
até que parem e reconheçam vossa individualidade e por favor notem, é individualidade,

independência e por conseguinte o interior, o self interno, o „eu‟ que, em primeiro lugar, precisa de
atenção; se investiguem para obterem a informação que requerem para integrarem totalmente
vossa verdade. Com o intuito de se tornarem envolvidos com a vida de um ponto de poder
precisam, primeiramente, se envolverem com vocês mesmos. O envolvimento lhes permite se
desenvolverem além dos programas deste mecanismo de controle que lhes conduziu a acreditarem
que estão separados do self e é onde uma das maiores ilusões repousa, a crença de que estão
separados do self, não apenas separados de Deus ou separados da Mãe Natureza ou de alguém
mais em volta de vocês, só podem se sentir separados de Deus porque, se sentem separados do
self.
Ao se aceitarem como „um indivíduo‟, se aceitando como „um ser humano‟ e aceitando todos os
aspectos do self e o humano que são, se conduzem a um reino que desafiarão vossos sistemas de
crença, acionará vossos botões, desafiará vosso padrões de pensamentos e o mais importante,
vossas percepções. Por que? Porque, estão sendo solicitados a se verem e a mudarem da negação
para a completa aceitação. Está é a oportunidade de assumirem responsabilidade pelo self em um
nível muito mais profundo, tendo em mente que responsabilidade é simplesmente a habilidade para
responderem ao self, para viverem. E, vossa vida é a externalização do que está acontecendo
dentro de vocês pela mente subconsciente, freqüentemente mais poderosa que qualquer outra
coisa mais e simplesmente porque, vossa mente subconsciente é a parte de vocês que está sempre
alerta, sempre ativa, sempre assimilando e distribuindo algo, é a parte de vocês que nunca dorme,
a parte de vocês que nunca perde um batimento. Este aspecto do self comporta ferramentas
valiosas, de fato, algumas das mais poderosas ferramentas de liberação da alma, em outras
palavras, forças e a única forma de atingir isto é através do self. Por isto eu quero dizer, através da
aceitação de quem são, conseguindo saber quem são verdadeiramente. Em outras palavras, vendo
o vosso self autêntico, cada parte disto. Podem perguntar o que isto significa? O que significa
abraçar tudo o que eu sou? O que é e quem é meu autêntico self? Vosso autêntico self é tudo que
existe.
Tudo que sentem e bem como, tudo que não sentem é mantido dentro do autêntico self. O self
autêntico é a parte de vocês que não teme nada, a parte de vocês que é verdadeira para o self,
que não é controlada por medos, julgamentos, críticas, ressentimentos ou ciúmes. É uma parte
totalmente poderosa, a parte de vocês que não é afetada pelo drama da vida, este jogo que
impulsiona as pessoas a reagirem, a ficarem com inveja, a serem ciumentas, ridicularizarem,
julgarem, fazerem fofocas e criticarem. É a parte de vocês que não é influenciada por todas as
coisas que temos falado a anos, que conduziu vosso mundo para onde está, para onde estão em
termos de vossa dores, vosso sofrimento e vossa ignorância.
Esta é uma iniciação muito importante, uma muito poderosa por causa do potencial dela para
liberá-los do mundo em que vieram a acreditar ser tudo e o fim de tudo. De fato, o mundo em que
vivem, que olham todos os dias é uma gota no grande oceano do que realmente existe lá fora. A
Terra, a vida da terceira dimensão, é muito menor do que uma pulga em relação ao que existe
dentro de vocês e ao redor de vocês e que não vêem, que não compreendem. Se, estão sérios em
relação a liberarem vossa alma, se estão sérios a respeito de se soltarem e mudarem a vida que
possuem, podem não querer mudar a vida inteira e talvez, haja apenas um aspecto da vida que
precisa de mudança. O quanto se necessita mudar é irrelevante, o que é importante é a mudança e
como farão isto acontecer. O modo que fazem isto, é tornando-se autênticos.
Como alguém se torna autêntico? Simples, ainda que inicialmente encontrem muita dificuldade. Eu
lhes asseguro que quando pegarem o jeito, isto se tornará muito fácil. O primeiro passo para se
tornarem autênticos é aceitarem que são seres humanos, com as tão faladas imperfeições e
defeitos.
São pessoas que possuem medos, julgamentos, críticas e desgostos e tudo do que é bastante

satisfatório. Tomem algum momento para reconhecerem estes sentimentos, os pensamentos e as
reações que possuem por vezes. Apenas se entretenham com isto por um momento, aceitem que
isto é parte de vocês.
O próximo passo é se permitirem ser verdadeiros com vocês mesmos e isto significa
implementarem as mudanças que estão precisando, resultando no que lhes trarão paz, a harmonia
e o espaço para viverem a vida autenticamente. Isto pode muito bem implicar em terminar
relacionamentos tóxicos, fazendo mudanças que desafiarão vossa zona de conforto, questionando o
que desafia as zonas de conforto de outras pessoas e bem como questionando a si mesmos, o que
mais do que certamente desafiará vossa zona de conforto e provocará alguns de vossos medos
mas, isto é uma coisa boa porque então, estarão em posição para entenderem totalmente o que
vocês como indivíduos temem, a que reagem e como sabotam vosso progresso. Ao negarem
vossos medos, são incapazes de mudá-los porque, o que temem pode não ser necessariamente
uma ameaça direta em vossa sobrevivência, o que temem pode muito bem ser vosso poder,
simplesmente porque, não entendem isto e não sabem como usar isto. O modo como desenvolvem
um relacionamento com a parte de vocês mesmos é aceitando isto, acolhendo isto, começando a
jogar com isto, experimentando com isto e conhecendo isto. Precisam chegar a conhecerem a si
mesmos. Precisam verdadeiramente sentir como se sentem.
Pensem em vossa vida até este ponto e sejam honestos com vocês mesmos. O quanto de vossa
vida contém o que amam? O quanto de vossa vida consiste de alegria, liberdade, paixão, inspiração
e criatividade? E, o quanto despendem de tempo, em vossa vida, fazendo o que lhes traz alegria e
felicidade? Estou certo que a maioria de vocês, se não todos, podem, muito confortavelmente,
dizerem que não muito.
A razão para isto é em virtude de estarem despendendo a maior parte de vossa vida fazendo
malabarismo com as bolas que constituem os programas que vocês vem conduzindo por
acreditarem no que vossa vida deva ser. Estão vivendo a vida que lhes conduziram a acreditar que
deveriam estar vivendo, o que não necessariamente significa ser a vida que vocês verdadeiramente
merecem viver. Apenas vocês podem determinar isto para vocês mesmos.
Assim que, perguntamos: No que consiste vosso ideal de vida? O que estão fazendo? Quem está
nela? Como viverão esta vida? Para alguns de vocês pode até mesmo parecer ser muito difícil
configurar esta situação, podem se encontrar frustrados, pensando: “Oh meu deus, quem estará
nela?, O que estarei fazendo? Como farei isto?“ Eu não estou surpreso que não saibam a razão do
porquê não sabem. Isto é porque, toda vossa energia tem sido em focarem o que deveriam estar
fazendo, todos os sonhos, as esperanças e desejos que desapareceram no nada. Que evaporaram
simplesmente como vossa verdade e por conseguinte, vossa jornada deste dia em diante é
abraçarem a si mesmos como indivíduos, para chegarem a saber quem são. A identidade que
reivindicaram como vocês. A que se refere isto tudo? Quem é ela? O que ela representa? Quais são
os pensamentos, sistemas de crenças e percepções de vossa vida?
Lembrem de minhas palavras; não podem se tornar, totalmente, um com a vida até que tenham se
tornado completamente um com vocês mesmos. Separaram-se do vosso self autêntico.
Distanciaram-se de vossa verdade, daquelas forças e poder que lhes motivam e que, de fato, lhes
impulsionam a vários níveis. Níveis estes que estão dormentes. De fato, estão recriando a si
mesmos, reinventando, reinventando a verdade de vocês. Isto leva tempo, requer dedicação. Estão
valorizando este tempo? Estão valorizando esta dedicação? Penso que sim, precisam acreditar
nisto.
Chamem por vosso self autêntico para lhes guiarem ao longo do caminho da liberdade, permitam
que vosso self autêntico lhes mostre as várias faces de vocês, se olhem no espelho onde o self
autêntico se posiciona.

Muitas vezes o que desgostam nos outros é o que desgostam em vocês mesmos. Isto significa que
não é algo que necessariamente deva ser rejeitado a respeito de vocês mesmos. Isto é, de fato, o
que mais precisam aceitar de si mesmos. Quando podem abraçar esta parte de vocês, isto é,
automaticamente, transmutado em luz e então o espelho reflete a luz de volta a vocês porque, o
que uma vez foi percebido como negativo ou escuro ou completo desdém se torna uma força, é a
parte que buscaram reaver, que abraçaram, que recuperaram e agora amam. Isto se torna um dos
vossos maiores aliados e lhes apoderam em todo um novo modo e somente entenderão minhas
palavras e a imensidão deste poder, uma vez que tenham feito isto. Esta é a parte do processo de
buscaram reaver o self, de se posicionarem dentro da vibração do número mestre 11, o individual
refletindo o individual, o mestre diante de si mesmo, é a luz encontrando a escuridão, a escuridão
olhando na luz, se tornando uma. Invistam o tempo em si mesmos para trazerem vossa luz
individual ao mundo. Quanto mais completos se sentem, mais fortes serão e esta força se torna um
farol de luz para os outros e assim que se sentirão mais fortes dentro de si mesmos para darem da
vossa luz, darem vosso amor livremente, para servirem incondicionalmente.
Ser „um indivíduo‟ é o que são, indivíduos. Estão unidos com a coletividade mas, não podem operar
totalmente em vosso poder dentro da coletividade até que tenham reconhecido qual é o papel de
„indivíduo‟. O UNO deve ser abraçado antes que o uno possa se tornar um com toda coletividade. O
UNO é você, o individual, uma expressão de uma coletividade. Algumas vezes isolando um aspecto,
lançam luz no grande todo. Confio que vejam a grande imagem disto tudo.
Amados, esta jornada é a que lhes revelará as partes do self que tem batido a porta, procurando
por vossa atenção, buscando vosso reconhecimento, vosso amor e aceitação. Dêem a si mesmos
este presente, se abracem. Tudo o que rejeitam de si mesmos será rejeitado por tudo mais fora de
vocês, de uma forma ou de outra. Assim que, vossa luz se torna mais forte ao transmutarem o que
está dentro de vocês e que temem. É assim que crescem, é desta forma que recuperam os
aspectos de vossa alma, que busca liberação ao darem amor a ela, ao dizerem que estão
satisfeitos. E não importa quantas vezes as pessoas, em vosso mundo externo, elogiem ou
afaguem vosso ego. Nunca acreditarão nisto até que acreditem em vocês mesmos, até que sejam
capazes de aceitarem totalmente cada aspecto de vocês mesmos, luz e escuridão.
Assim que, nos próximos dez dias, invistam um momento qualitativo para saberem como vocês
mesmos são como „indivíduo‟, despendam um tempo para separarem, desligarem e desconectarem
do mundo externo e de todas as coisas que lhes distraem de vocês e determinem o que, de vocês
mesmos, está necessitando de vocês, vosso tempo e atenção e dêem isto a vocês. Eu lhes
asseguro da cura que virá disto e como resultado, automaticamente, lhes conduzirão na direção da
liberação e da mudança que buscam.
Durante este tempo, eu, Kuthumi, acompanhado de vosso guias pessoais, anjos e guardiões
garantiremos que tudo que necessitarem para trazer visão e clareza se manifeste totalmente em
graça, harmoniosamente e miraculosamente. Confiem que todas as respostas chegarão com
facilidade e que a clareza está dentro do coração de vocês.
Desejo tomar esta oportunidade para agradecer por terem tomado tempo para ouvirem esta
mensagem. Quero lhes agradecer por ouvirem a parte de vocês que desesperadamente necessita
receber esta mensagem. Se, estivem ouvindo estas palavras ou lendo estas palavras agora, há uma
parte de vocês que acabou de lhes entender. Uma batida na porta que vocês atenderam e eu
quero lhes congratular pela vossa escolha de começarem esta poderosa jornada da alquimia, a
jornada a autenticidade, uma que é liberação de verdade.
E assim é que então, lhes abraçamos, amados, dentro do poder do vosso autêntico self.

Abraçamos vocês dentro da divindade de tudo o que são e lhes asseguro que nossa presença esta
aí para lhes guiar e dar-lhes suporte e assim que, podem se tornar vosso self total.
Confiem nos diversos braços que lhes amparam, que lhes guiam e confiem que sabem o que é
melhor para vocês. Confiem que vosso poder cresce como resultado de apoderarem a si mesmos,
chegando a conhecerem a si mesmos como „indivíduo‟, vosso papel dentro da coletividade cresce
em força. Vossa habilidade para guiar os outros cresce em força não pelo que irão dizer mas,
simplesmente, pelo que fazem e o mais importante pelo o que estão fazendo em vossa própria vida
e por conseguinte possam todos estar perfeitamente alinhados com o programa divino de vosso
autêntico self.
Eu Sou Kuthumi, Chohan do Raio Dourado de Amor e Sabedoria e eu lhes saúdo e abençôo em
amor. Adonai.
Tradução: Sônia Severo - sonia_hyd@ig.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes desde de que nenhuma informação seja
alterada, excluída ou usada para fins lucrativos, e que a fonte da informação seja reconhecida.
Para saber mais a respeito de Michelle & The Lightweaver favor visitar: www.thelightweaver.com
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A GRADE UM A CINCO DO CANADÁ
Mensagem do Lord Kuthumi Canalizado através de Michelle Eloff
Johannesburg, África do Sul - 22 de Setembro de 2008
Por favor, notem que a leitura desta informação terá um efeito sobre vocês. Vocês serão ligados
energeticamente à Canalização e a um processo similar facilitado com vocês. Não é exatamente o
mesmo que estar na presença do Mestre canalizador; entretanto, os efeitos são também
poderosos. Não se preocupem muito em relação às linhas do tempo dadas aos participantes na
canalização. Vocês serão levados através de uma linha de tempo similar, de acordo com o seu
Plano, Tempo e Propósito Divinos.
Eu sou Kuthumi e venho dos raios dos raios do Amor e da Sabedoria para saudar a cada um de
vocês neste momento e lhes trazer as bênçãos da cura, do reconhecimento, da consciência e das
intenções divinas. Saudações, amados. E é com grande alegria e prazer em nossos corações que
podemos nos reunir com cada um de vocês neste dia, enquanto os mantemos firmemente no
coração de Cristo e seguramente nas mãos de Deus.
Amados, enquanto começamos as ativações das grades fluídicas, em um total de quarenta e
quatro, ligadas à Niagara Falls e à Vitoria Falls e à energia de Golden Horse Shoe, nós trazemos
muitas bênçãos, muita cura de apoio e os insights que auxiliarão cada um de vocês nesta grande
jornada para o Coração.
Esta é a iniciação do iniciado onde vocês também se tornam um iniciador enquanto continuam a
sua jornada como o iniciado. A razão pela qual nós nos referimos a vocês como iniciados e um
iniciador, é porque vocês estão prosseguindo, vocês estão iluminando novos caminhos para que
outros sigam; tem havido aqueles que viveram antes de vocês e fizeram o mesmo, agora é a sua
vez de trazer para a luz o que for necessário pela consciência coletiva para que a união,e o amor,
possam trazer isto que iluminará aqueles que estejam próximos a um novo despertar.
Considera-se atualmente que os Estados Unidos da América estejam mantendo a energia do ego
inferior e o Canadá como todo, mantendo a energia do ego mais elevado. Esta energia está sendo
infiltrada através de Zimbabwe especificamente, porque é o que chamaremos de "poderoso porão
da escuridão" neste momento e a "escuridão" a que nos referimos é também conhecida como
ignorância. Muitos disseram que a ignorância é êxtase, entretanto, a ignorância é também muito
perigosa. Ao manterem a humanidade ignorante estes que usam o poder para ganho pessoal têm
abusado disto e assegurado que as pessoas que não estejam envolvidas em sua jornada,
permaneçam ignorantes ao que esteja a sua disposição aos níveis mais elevados. Agora é o
momento para que as almas mais jovens recebam a sua oportunidade de emergir dos mundos da
escuridão, em outras palavras, da ignorância, e reivindiquem muitos aspectos de sua própria
divindade, de seu ego mais elevado e reivindiquem o poder que foi perdido. Enquanto esta revolta
da consciência se infiltra através das grades coletivas da humanidade, vocês continuarão a
testemunhar as mudanças vitais que ocorrem atualmente em seu mundo. Toda mudança é muito
necessária e tudo o que resulta desta mudança é parte do processo e sob nenhuma circunstância
isto deveria ser temido. Eu disse freqüentemente que é vital que vocês não adquiram o medo da
grade da consciência coletiva e isto eu reafirmo.
A grade da consciência coletiva está contida em um pacote da energia do velho paradigma. Este
pacote está no processo de ser desmantelado e já há muitas janelas através das quais as pessoas
podem passar. Estes que estão começando a jornada e são novos a este modo particular de
trabalhar, nós sugerimos que trabalhem com uma transmissão que trouxemos há alguns meses,
que é chamado Rompendo a Matriz (21/10/2006). Para os que participaram, esta transmissão em
particular continuará a beneficiá-los e nós os exortamos que retornem a este ensinamento e

passem por este processo novamente.
Enquanto as pessoas se conectam através do Coração; que é a presença de uma manta de luz que
incorpora a informação e a energia que se lhes presenteará sempre com o que vocês precisam, de
modo que vocês possam romper qualquer matriz que ainda os mantenham ligados ao pacote da
energia do paradigma passado. Cada transmissão que liberamos, cada ativação que é conduzida,
cada nova energia ancorada e cada processo de cura realizado, os auxiliam a se moverem mais e
mais próximos do objetivo da iluminação do eu em sua totalidade. Este período particular na
história da Terra é fenomenal, presenteando o corpo coletivo com maravilhosas oportunidades que
nunca antes foram presenteadas a tão grande corpo. As cinco primeiras grades que estão sendo
ativadas através desta transmissão em particular são para o propósito de clarificar os cinco níveis
da consciência menos elevada que foram cristalizadas dentro da grade coletiva e mantiveram os
indivíduos separados da consciência de unidade e, portanto, do Coração. Uma das primeiras
energias que precisamos tratar e que precisa ser clarificada como resultado destas grades é o
hábito das pessoas à raiva. A raiva é difundida em todos os lugares e a energia que está por trás
da raiva é a do medo, portanto, se é a raiva temerosa é usualmente a energia que é expressa,
projetada e "repartida", assim falando. Vocês estiveram trabalhando interminavelmente com os
seus medos e continuarão a tratar este problema com estas grades também. Nós trataremos
também da culpa, do julgamento e da consciência de pobreza, portanto, as cinco grades se
focalizarão na raiva, no medo, no julgamento, na culpa e na consciência da pobreza.
A culpa se manifesta quando se coloca um julgamento no eu, deixem-me, entretanto, esclarecer
que eu não falo de ações que foram deliberadamente acionadas contra o outro, causando-lhes
dano, dor, ferida e sofrimento. Eu falo da culpa que os vincula às situações temerosas em sua
existência diária.
Quando o julgamento próprio é colocado no eu, cria um constrangimento inibitório e limitante em
relação ao eu. É vital que vocês tratem a fonte de sua culpa e a olhem objetiva e praticamente,
assim como honestamente e assegurem-se de que a sua culpa está verdadeiramente
fundamentada na autenticidade – caso contrário a abandonem. Eu acredito que seja mais fácil dito
do que feito, entretanto, estar consciente de sua culpa e o que a causa, coloca-os na posição
consciente do eu onde vocês são capazes de transmutá-la. O julgamento contribui com a culpa – a
culpa de outros e a culpa do eu – pois muito freqüentemente se perceberá que o que eles julgam é
uma parte de seu eu que resulta em culpa (mesmo que esteja a um nível subconsciente). A outra
coisa a ter em mente é que o que vocês julgam ou que vocês são ou que se tornarão: é importante
que vocês considerem isto durante todo o tempo.
A consciência de pobreza como vocês sabem, não se limita às finanças; ela afeta cada área de sua
vida, portanto, a sua tarefa é considerar o que é que vocês fazem, pensam dizem ou não pensam
ou dizem, que contribuam para o estímulo da consciência da pobreza. Vocês estão testemunhando
muitas estruturas se desmoronando neste momento como resultado dos cinco elementos chave
com os quais estamos tratando nestas grades.
A consciência de pobreza foi mantida para deixar as pessoas ignorantes. Vocês testemunharam a
queda de uma importante companhia nos Estados Unidos da América como resultado de sua dívida
e quando o ego achar que pode se agarrar a algo ou a controlar alguém, abusando do poder, então
eles deverão certamente pensar novamente. As grades fluídicas estão em plena ação e fazendo o
que elas foram criadas para fazer. A energia fluídica não tolera qualquer coisa contida dentro de
uma estrutura fixa que não sirva ao bem maior do todo. Assim estejam conscientes de que estas
grades fluirão através de sua vida nas cinco áreas das quais falamos nesta manhã e trarão o que
precise se manifestar para assegurar que vocês coloquem em perspectiva isto com o que estão
tratando.

Assim agora é o momento de vocês entrarem na quietude do seu ser onde criaremos estas cinco
grades, tecendo-as no padrão do seu azul divino e dourado, imprimindo e ativando as novas
estruturas fluídicas de luz que trarão a consciência e a capacitação às pessoas de seu mundo.
Começar com isto não mudará a todos, entretanto, isto fluirá, a mudança acontecerá e já tem
acontecido em muitas áreas – vocês sendo um componente primordial dentro desta mudança.
Assim tomem agora uma respiração profunda, relaxando o seu corpo, tranqüilizando a sua mente e
se permitindo estar no momento presente. Vocês sabem que há raiva em seu corpo, em sua
mente, em seu coração e no subconsciente. Vocês têm medos. Vocês estão em julgamento do eu e
de outros. Sua culpa freqüentemente os motiva a agir de modos que não lhes servem
necessariamente, e isto também lhes conduz a muitos níveis da consciência de pobreza. Não há
nada errado a como vocês se sentem, mas vocês podem certamente mudar como vocês se sentem,
e o resultado final é que vocês se sentirão muito melhor.
Imaginem-se agora presentes em um magnífico jardim sagrado. Dentro deste ambiente a natureza
os estimula. As energias que emitem deste belo meio natural, criam uma mudança dentro do seu
corpo e dentro dos seus corpos de energia; tudo isto apóia as transições que vocês estão agora
preparados para vivenciar. Reservem um momento para absorverem estas energias, tomem uma
respiração profunda, exalando completamente, relaxando...
Imaginem-se ouvindo os pássaros, talvez a água de um rio ou de uma cachoeira próxima.
Imaginem os aromas das flores e simplesmente liberem os pensamentos, liberem quaisquer medos
com que possam estar interagindo. Agora liberem a sua raiva, liberem a sua culpa, o seu
julgamento e a sua consciência de pobreza.
Tornem-se conscientes da presença de St. Germain no jardim com vocês. Ele lhes aparecerá sob
qualquer forma com a qual se sintam mais confortáveis. Ele envolve os seus braços ao redor de
vocês, recebendo-os no espaço sagrado e lhes pede que se deitem na macia grama verde. Ele se
senta próximo a vocês, pedindo-lhes que fechem os seus olhos e que permitam ao seu corpo
relaxar e se tornar uno com a natureza a sua volta.
Imaginem os chacras atrás do seu corpo se abrindo e se conectando com a Mãe Terra e os chacras
que se estendem à frente do seu corpo, se abrindo para receber a luz e o amor do Cosmos, e
enquanto o Céu e a Terra os saúdam simultaneamente, a energia em seu corpo começa a vibrar
em uma nova velocidade.
St. Germain manifesta agora as sete chamas violetas, cada uma sobre os seus chacras. Estas
chamas violetas os apóiam e elas servem como um mecanismo que os ajudam a reconhecer isto
que os liguem aos cinco, vamos chamá-los vícios, dos quais falamos.
St. Germain aumenta lentamente a energia dentro destas chamas violetas, e neste momento o
Arcanjo Arielle aparece e então o Arcanjo Uriel, o Arcanjo Gabrielle, o Arcanjo Metatron e o Arcanjo
Zadkiel. Estes Arcanjos são responsáveis por ativar as cinco grades fluídicas dentro do seu corpo.
Inspirem profundamente, exalando totalmente, enquanto cada Arcanjo faz uma conexão de
coração com vocês.
Inspirem profundamente, exalando totalmente. Toda a natureza começa agora a tecer a sua
energia junta, criando um maravilhoso manto de luz, que é colocado sobre o seu corpo inferior.
Este manto de luz serve para criar um sistema de apoio sobre o qual vocês podem permanecer,
apoiar o que vocês podem confiar e a usarem apropriadamente as suas habilidades como um
alquimista e transmutarem os cinco vícios.
St. Germain manifesta agora as sete chamas douradas ao lado das chamas violetas. Enquanto
estas duas chamas vibram uma ao lado da outra, vocês são transportados a uma câmara de cura

dentro dos reinos internos deste jardim sagrado. Esta câmara de cura é feita de energias de ouro e
ametista, as duas energias cristalinas que mantêm as cinco primeiras grades fluídicas. Estas duas
chamas giram juntas como a hélice dupla do seu DNA e começam a ativação da nova consciência.
A nova consciência banha através da sua consciência, preparando-os para a primeira jornada na
unificação com o Coração de Deus Pai-Mãe, da Mãe Terra e cada reino de luz dentro e sobre o seu
corpo.
Enquanto vocês estão sendo mantidos dentro desta câmara de cura, os cinco Arcanjos começam o
seu trabalho em criar as grades fluídicas do seu chacra cardíaco. Estas grades estarão ancoradas
especificamente dentro do chacra básico, do chacra do sacro, do chacra do plexo solar e do
laríngeo, o quinto ponto retornará ao chacra cardíaco. Isto os ajudará a lidar com os cinco vícios.
Alguns de vocês temem o fato de que poderiam não ser capazes de trabalhar na nova energia e
mudar estes vícios - neste caso nós sugerimos que vocês usem a sua raiva para motivá-los a agir e
a trazer paz ao seu ambiente, usem a raiva para fazer com que se movam. Se há palavras que
precisem ser expressas, problemas que precisam ser tratados, deixem com que esta energia os
motivem e não que os paralisem.
Observem os seus medos, tratem-os de tal modo que vocês ganhem clareza em relação a sua
autenticidade, em outras palavras, o seu medo foi instilado pelas projeções de outros? Vocês
temem porque não sabem o que precisam fazer em seguida? Vocês temem o desconhecido? Vocês
temem abandonar o passado? De magoar os indivíduos? Têm medo de ficar sozinhos? A lista é
interminável.
Observem a sua culpa e a usem como um mecanismo para mudar sobre o que se sentem culpados
e novamente, investiguem a fonte da culpa, de modo que possam estar plenamente cientes de que
ela seja baseada em fato ou em ilusão.
Permitam que os seus julgamentos de outros os ajudem a observar a si mesmos. Se vocês não
encontram o reflexo dentro de vocês, então perguntem por que vocês estão julgando um indivíduo
- de onde vem esta programação? Ninguém pode julgar o outro, a menos que eles tenham
percorrido uma jornada em seus sapatos, vocês não sabem o que está em seu coração, em sua
mente ou em sua alma, vocês não sabem o que os aborrecem e o que os oprimem, levando-os ao
seu comportamento. Assim ao invés de julgarem, talvez, aproveitem o tempo para aprender mais
sobre a pessoa, ou a situação, de modo que possam compreender a sua motivação e quem sabe o
que vem disto.
Permitam que a sua consciência de pobreza os motivem a escolher uma área específica de sua vida
que contenha mais pobreza e comecem a mudá-la. Se houver uma carência de amor, comecem a
tratar o amor próprio. Se houver uma falta de amizades, ajam para iniciar uma amizade. Vocês
sabem o que fazer, mesmo que pensem que não.
O Arcanjo Arielle ativa a primeira energia fluídica desta grade que contem a essência da pedra
Esmeralda.
O Arcanjo Uriel ativa a segunda grade fluídica que contem a essência da pedra Safira.
O Arcanjo Gabrielle ativa a terceira grade fluídica que contem a essência da pedra Diamante.
O Arcanjo Metatrom ativa o quarto nível, ele coloca dentro desta grade fluídica a essência da
energia do Citrino.
E finalmente o Arcanjo Zadkiel ativa a quinta grade fluídica, colocando dentro dela a essência da
pedra Turmalina Rosa, também conhecida como Rubilita.
Estas essências das pedras preciosas ajudam com os vícios que vocês estão tratando. As chamas
dourada e violeta lhes servirão de tal modo que vocês acharão muito mais fácil adquirir insight

quanto ao que os mantêm ligados ao paradigma passado, e o pacote em que estiveram contidos se
dissolverá em uma freqüência acelerada. É vital que o iniciado seja desligado destes vícios, de
modo que possam ver com clareza, agir com consciência, pensar e falar com sabedoria, pois é a
sabedoria que os liberará completamente da assim chamada "prisão" da sua existência humana. A
sabedoria é conquistada pela mestria, com a qual vocês estão lutando em sua vida humana.
Tomem uma inspiração profunda, exalando completamente. St. Germain coloca agora a palma da
sua mão direita sobre o seu chacra coronário e a palma da sua mão esquerda sobre o seu chacra
básico e ativa a consciência das grades do Coração. Inspirem profundamente, exalando
completamente, relaxando e deixando ir. É somente o ego inferior que tem uma necessidade de se
ligar a algo que seja familiar, seja isto para o seu bem ou não. St. Germain está agora atraindo um
poderoso surto de energia do Planeta Vênus. Esta energia se infiltra nas células do seu corpo,
penetrando em seu DNA, que automaticamente se conecta com a grade coletiva. Assim as energias
da beleza, do amor, da serenidade, da paz e da união, preenchem as suas células e alteram as
freqüências do seu DNA.
A energia de Vênus soltará as camadas que se formaram como resultado dos cinco vícios que
estamos tratando hoje. As cinco grades fluídicas servem como mecanismos de apoio para ajudá-los
através da mudança.Tomem outra inspiração profunda e exalem completamente. Agora imaginem
o globo do Planeta Terra flutuando sobre o seu chacra cardíaco. Enquanto ele flutua sobre o seu
coração, eu quero que vocês projetem agora a energia destas cinco grades fluídicas dentro de
vocês e a envolvam ao redor do globo.
Os cinco Arcanjos começam a aumentar a energia que eles estão lhes enviando, como o faz St.
Germain e as energias que vêm de Vênus. As essências das gemas ampliam as suas energias e
agora imaginem a Mãe Terra tomando uma inspiração profunda, absorvendo toda esta energia em
seu corpo e enquanto ela exala imaginem o pacote do velho paradigma se desintegrando mais
ainda, e as cinco grades fluídicas que já foram ativadas, se infiltrando nestes velhos paradigmas,
purificando através da consciência coletiva da humanidade e penetrando a proteção ao redor do
coração de todos os humanos. Estendam esta energia para penetrar os corações de todos os reinos
da vida sobre e dentro do corpo da Mãe Terra.
Agora coloquem ambas as palmas de suas mãos em cada lado do globo que flutua sobre o seu
coração. Sintam o amor do Coração, seja de que modo que vocês o imaginem, se formando dentro
do seu próprio chacra cardíaco. Atraiam a energia da Mãe Terra e do cosmos, vejam o Coração de
Deus Pai e da Deusa Mãe unindo-se e conectando-se com vocês, conectando-se com os Arcanjos e
com St. Germain, até que haja uma pulsação de luz - uma união da consciência do amor, que seja
Cósmico, infinito e incondicional.
Agora imaginem esta energia se movendo através dos seus chacras das mãos e para o corpo da
Mãe Terra e enquanto esta energia penetra no seu corpo, vocês são livres para oferecer quaisquer
bênçãos que escolherem. Agora focalizem a sua atenção nos Estados Unidos da América e
concentrem esta energia sobre os Estados Unidos especificamente, e imaginem o ego inferior
sendo penetrado pela mesma vibração extraordinária e a mesma raiva, medo, culpa, julgamento e
consciência de pobreza mantidos dentro do ego inferior recebem as mesmas vibrações de cura e
todos os Trabalhadores da Luz alquimistas se unem no Coração e derramam o amor nesta parte de
sua vida.
Imaginem a energia do Ego Superior no Canadá vertendo também esta luz nos Estados Unidos da
América.
Agora a imaginem fluindo por todo o caminho para Zimbabwe e estas energias puras criando o
mesmo manto de luz ao redor de cada pessoa. Possa esta luz fortalecer a sua vontade, despertar a

sua alma, reviver o seu espírito e iluminar a sua mente. Possa cada uma das pessoas em seu
Planeta abrir-se ao Coração de sua verdade, abrir-se à voz do amor, à mente unificada da verdade
e ao Coração de amor infinito e incondicional.
Agora imaginem a Mãe Terra se tornando um coração, uma energia unificada dentro deste grande
coração. Agora respirem esta energia do Coração para o seu chacra cardíaco, unindo-os com o
Coração da Mãe Terra. Inspirem a energia do Coração de nossos Pais Cósmicos, unindo-os com o
Céu e a Terra, e agora respirem este Coração que era o globo da Terra em seu coração - atraiamno mantendo-o dentro de vocês, simbolizando a união com todos dentro e sobre o seu planeta.
Tomem uma inspiração profunda, enquanto vocês atraem as chamas violeta e dourada para os
seus chacras. St. Germain sela agora o seu campo de energia, contendo tudo isto que vocês
atrairam para o seu corpo, para a sua mente, seu espírito, sua alma, sua consciência, sua
consciência para o subconsciente e o inconsciente e relaxem.
Arcanjo Arielle coloca agora um selo sobre o seu chacra básico na forma de uma figura geométrica.
Isto assegurará que as vibrações que vocês ativaram agora através da primeira grade fluídica,
permaneçam em fluxo divino e harmonioso com cada aspecto de sua vida interior e exteriormente.
Arcanjo Uriel faz o mesmo sobre o seu chacra do sacro pela mesma razão.
Arcanjo Gabrielle realiza a mesma ação sobre o seu plexo solar.
Arcanjo Metatron realiza o mesmo sobre o seu chacra laríngeo.
E o Arcanjo Zadkiel completa o processo sobre o seu chacra cardíaco.
Tomem uma inspiração profunda, relaxando enquanto vocês exalam e agradecem ao que lhes foi
dado hoje. Agradeçam à St. Germain.
Tomem outra inspiração profunda e enquanto vocês exalam se cosncientizem do seu corpo na
grama no jardim sagrado. Seu corpo está quente, confortável e equilibrado.
St. Germain pega agora uma pedra Ametista facetada e a coloca dentro do seu chacra cardíaco - o
símbolo do seu amor e apoio e a sua apreciação por sua disposição em fazer o que vocês estão
fazendo. Os Arcanjos permanecerão com vocês, auxiliando-os e dirigindo-os em relação à cura de
seus cinco vícios, assegurando que as grades fluídicas que foram ativadas os apoiem, estimulem e
os protejam.
Agradeçam a si mesmos pelas escolhas que vocês fizeram. Agradeçam à Mãe Terra, aos seus Pais
Cósmicos e ao jardim sagrado em que estão.
Tomem uma inspiração profunda enquanto vocês começam a atrair a sua consciência novamente
para o seu corpo físico, se tornem conscientes do seu corpo físico. Inspirem atraindo a sua energia
pela sua coluna espinal abaixo, conectando-a com a Mãe Terra, consolidando-a firmemente com a
Terra. Alonguem os seus braços, girem os seus ombros e os seus pulsos. Movimentem o seu
pescoço, alonguem as suas pernas, os seus tornozelos e retornem.
Amados, as energias que ativamos são as que funcionarão muito rapidamente. Nós usamos as
energias das pedras preciosas especificamente, devido a sua elevada vibração e porque elas podem
conter as vibrações dos Arcanjos. Estas energias, ou essências, funcionarão, em outras palavras,
transmitirão, através dos seus chacras, resultando em mudanças que ocorrerão em vocês e ao
redor de vocês em seu ambiente. Estas essências também se infiltrarão nos campos de energia
daqueles que estiverem mais próximos a vocês e aqueles com quem vocês passam a maior parte
do tempo.
Vocês verão como o processo alquímico da Mãe Terra origina muitos novos modos de ver, de

pensar, de acreditar e viver a vida. Muitas pessoas alcançarão o ponto do não retorno e "resistirão
ao sistema", assim falando. Esta fase de rebelião é de fato uma parte vital deste processo, pois é a
manifestação de romper os velhos receptáculos das estruturas e alicerces do velho paradigma.
Enquanto a sociedade se defronta com esta mudança vocês verão porque tem sido tão importante
para cada um de vocês trabalhar no ritmo acelerado que vocês tiveram e por que tem sido tão
importante vocês compreenderem a diferença entre as necessidades do seu ego inferior e com o
que o ego superior fornece.
A sua habilidade em discernir os colocará em uma posição capacitada, uma posição que os ajudará
a controlar o ego inferior ao satisfazer as suas necessidades de um modo construtivo e saudável e
encontrar recursos para curar o que vocês precisam curar.
Enquanto construímos a energia do Coração vocês se sentirão conectando-se mais e mais com a
Mãe Terra, com o Cosmos e com as pessoas a quem amam. Novas pessoas entrarão em sua vida e
haverá profundas conexões a um nível do coração, isto é resultado do processo de unificação;
Agora é o momento para que estes entrem em sua vida e também o momento para aqueles que
estejam preparados para partir o façam, mesmo se forem vocês que estiverem fazendo a partida.
Celebrem este momento, pois vocês estão testemunhando o seu mundo sendo liberto, as almas
sendo liberadas. Vocês estão testemunhando o maior período de emancipação que já ocorreu.
Possa a luz do seu ego superior revelar claramente a vocês as ações necessárias, os passos a
serem dados e guiá-los para onde o seu foco deve ser mantido, a fim de extrair o melhor deste
tempo.
Eu, Kuthumi, estarei sempre presente através de todas estas ativações, como estarão os cinco
primeiros Arcanjos com quem vocês estiveram hoje e St. Germain. Nas próximas trinta e seis horas
as chamas dourada e violeta serão ativadas por todo o corpo da Mãe Terra, por todos os chacras
dela, para ser mais específico, e o que vocês experienciaram será também a experiência da Mãe
Terra, especificamente da cura, da liberação, do deixar ir e de integrar-se ao que é novo.
Observem o mundo ao redor de vocês enquanto estas mudanças ocorrem e saibam que vocês são
uma parte disto, vocês estão capacitados e têm as habilidades essenciais necessárias para verem
através disto. Confiem nos muitos braços invisíveis que os mantêm, amados, e saibam que vocês
nunca estão sozinhos, pois todos nós estamos caminhando e trabalhando juntos. Estejam em paz
neste momento e acolham a sua mudança com todo o seu coração pois é o Coração, que se
tornará o instrumento para carregar tudo no novo paradigma da consciência mais elevada - o
momento da segunda onda da ascensão (21/12/2008). Que a Paz e as Bênçãos estejam com
vocês.
Eu sou Kuthumi, Chohan do Raio Dourado do Amor e da Sabedoria e os saúdo e abençôo com
amor. Adonai.
Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br
Direitos Autorais:
Esta informação não pode ser usada para lucro monetário, ser alterada, deletada ou aumentada,
sob qualquer forma, sem permissão do autor e do editor. Todas as canalizações publicadas em
www.thelightweaver.org, podem ser livremente compartilhadas, contanto que o autor e o editor
sejam reconhecidos e que nenhuma informação seja alterada, deletada ou acrescentada sob
qualquer outra forma.

4:4 – CELEBRAÇÃO DO RAIO ESMERALDA
Uma mensagem de Kuthumi-Agrippa canalizada por Michelle Eloff
Johanesburg, Africa do Sul, em 25 de março de 2010, para a ativação de 4 de abril de
2010.
Eu sou Kuthumi-Agrippa e manifesto-me nos raios do amor e sabedoria para saudar cada um de
vocês, neste momento, e para lhes trazer as graças da transformação, transmutação, ascensão e
bênçãos maravilhosas. Saudações, queridos.
E é com grande alegria e prazer em nossos corações que nos unimos a cada um de vocês, neste
dia, enquanto os mantemos firmemente no coração de Cristo e nas mãos de Deus.
Amados Trabalhadores da Luz, o tempo está chegando rapidamente ao ponto em que todas as
energias deverão se unir em uma força dinâmica de amor, extraindo esta fonte do centro de luz de
Deus Pai/Mãe.
Cada um de vocês guarda em seu interior uma assinatura sagrada de divindade e verdade. São
estas assinaturas que agora devem fundir-se para criarem a assinatura coletiva que desfará a
Matriz dos Illuminati, permitindo que ancoremos completamente o Raio Esmeralda do Amor e da
Verdade.
Todo passo que cada um de vocês dá no seu caminho de cura e de conscientização mais profunda
de si mesmo permite que essas novas energias dinâmicas se enraízem firmemente na matriz da
Consciência Coletiva. Entretanto, como tantos seres humanos ainda estão presos na Matriz dos
Illuminati, é vital que cada um de vocês se eleve dinamicamente aos planos de maior consciência e
ao conhecimento mais expandido do potencial que existe dentro de si mesmo.
A Matriz dos Illuminati consiste em todas as energias e programas que foram criados
deliberadamente por aqueles que estavam no poder e escolheram não liberar a verdade, por
temerem que ela lhes tiraria o poder, deixando-os sem aquilo que eles desejaram tão
profundamente.
A verdade a respeito do poder é que ele não é algo que se possua, mas algo que está
naturalmente dentro de cada um e que cada um expressa. E a dinâmica de uma alma
“empoderada” toca o coração de outros, permitindo que o mesmo processo de “empoderamento”
se desenvolva para eles. Possuir poder é possuir a luz do outro, o que não está de acordo com os
domínios superiores do “empoderamento”.
É essencial que vocês entendam que aqueles a quem chamamos de Illuminati são os que estão
motivados pelos sete vícios do seu mundo. Estes vícios tiram o poder da coletividade e tiram o
poder dos indivíduos motivados por essas qualidades, embora eles não percebam isto
imediatamente. Agora chegou o momento em que o alvorecer deste novo mundo de luz vai expor
estes aspectos mais sombrios deles e eles cairão.
É fundamental que esta queda ocorra para que cada alma possa recuperar sua posição legitima.
Embora a queda vá acontecer, ainda existem muitas pessoas que não aproveitarão a oportunidade
de abraçar seu próprio poder. Então, mais do que nunca, vocês que já estão despertos têm a
responsabilidade de se revestirem do seu poder, de modo a sustentarem a totalidade das
faculdades de luz disponíveis a vocês e levarem as assinaturas antigas da verdade para o futuro, a
fim de que a Terra Prometida possa se manifestar.
A Terra Prometida é o mundo no qual vocês se encontrarão com outras pessoas de coração, mente
e espírito afins, reunindo-se numa comunidade coletiva de amor, reconstruindo os paradigmas da

verdade e criando as sendas onde outros encontrarão seu caminho para a sua própria verdade.
Não se desesperem por causa daqueles que não aproveitarão esta oportunidade, pois isto faz parte
do plano divino deles; parte da jornada deles é entender o que é viver num mundo sombrio. O
mundo sombrio é aquele no qual os sete vícios imperam, onde há ausência de amor, ausência de
entendimento… em outras palavras, é o mundo da ignorância.
Vocês se moveram para além dessas dimensões de controle. Embora ainda existam partes de vocês
que continuam sendo governadas pelas marcas dos Illuminati, agora cada um de vocês tem a
oportunidade de se elevar muito acima delas e observar, de uma perspectiva superior, como essas
dinâmicas atuam nos mundos inferiores. Isto quer dizer que o seu ego inferior passará por uma
imensa transformação, de modo que você possa transcender esse mundo e descobrir os aspectos
superiores do seu eu mais dinâmico.
Você ainda possui um padrão, um plano dirigido pelos Espíritos dos sete planetas que canalizam
através de você. Esse plano é que determina a sua sorte e o seu carma em cada vida na qual você
encarna. Entretanto, o que diferencia esta linha de tempo é que você tem a oportunidade de se
elevar acima do giro constante dessa roda da sorte. Agora você se move da sorte para o destino, e
embora ainda existam desafios a ser enfrentados – simplesmente porque cada nível lhe apresenta
maiores oportunidades de crescimento e de compreensão de si mesmo – a cada desafio você
perceberá que tem reservas maiores de coragem, força interior, sabedoria, conhecimento e amor
para passar por ele, vencê-lo e solucioná-lo com mais facilidade e muito mais rapidamente do que
quando você estava enraizado no velho mundo ou, em outras palavras, na Matriz dos Illuminati.
Neste momento, seu planeta está enfrentando enormes mudanças. Alguns países deste seu mundo
passarão por mudanças muito importantes; algumas delas serão violentas, entretanto aqueles que
estão protegidos pelos reinos de luz serão guiados para zonas seguras, portanto não se preocupe.
Mas é vital que esteja atento e vigilante durante estes tempos, pois esta desconstrução, este
desmantelamento da Matriz dos Illuminati deve ocorrer para que a Fênix possa se levantar das
cinzas do velho mundo e levar o poder de fogo do Espírito para o seu novo nível de realização, nos
corações daqueles que agora estão despertos.
Aqueles que ainda deverão despertar para a dinâmica do seu próprio poder ampliado vão procurar
vocês. Entretanto, quando a queda ocorrer, estas mudanças provocarão o despertar de uma nova
linha de tempo, um novo modo de dar poder à alma, libertando-a do controle majoritário do ego
inferior, de modo que o ego superior tenha a decisão majoritária.
O Raio Esmeralda, que nós apresentamos agora, contém a verdadeira essência da integridade,
fidelidade, amor e sabedoria. Encaixado neste Raio Esmeralda, há um magnífico cubo de luz de um
dourado sólido. No centro deste cubo, há uma estrela tetraédrica feita de platina. As energias
emitidas por essa Estrela Tetraédrica de Platina ativam o Cubo Dourado, irradiando vibrações
poderosas através do Raio Platina, criando a nova Matriz Iluminada do novo mundo, a nova ordem
de luz, amor verdadeiro, sabedoria e coragem interior.
Cada um de vocês terá este Raio Esmeralda, o Cubo Dourado e a Estrela Tetraédrica ativados no
seu chacra cardíaco. Isto acontecerá durante os próximos doze meses e, a cada mês que passar,
vocês integrarão um nível mais profundo desta força muito importante da nova fonte de luz, amor
e sabedoria, que vocês procuraram durante toda a vida. Tudo o que experienciaram até este ponto
preparou-os para este re-despertar e para a reconstrução dinâmica de uma nova forma de vida, na
qual os veículos do Eu Superior de cada um pode ser seguramente construído, alimentado e
fortalecido.
Estas vibrações emitidas através dos seus campos de energia vão revelar, para as dimensões
superiores, que vocês chegaram, despertaram e escolheram se elevarem acima das restrições do

velho mundo, a fim de preservarem a sabedoria antiga das verdadeiras ordens de luz, amor e
sabedoria.
A Escola de Mistério Esmeralda é um desses veículos através dos quais estes grandes ensinamentos
serão transmitidos. Os Ensinamentos do Templo Dourado são o Cubo Dourado do qual falamos, e a
Estrela Tetraédrica Platina é a energia mantida neste canal e na sua contraparte masculina, a qual
iremos energizar através destes dois seres humanos físicos, emitindo a luz para tocar aqueles que
viajarem fisicamente aos locais sagrados e fundindo as energias deles como grupos nesses lugares.
Portanto, cada um de vocês que viajar fisicamente para os locais sagrados com estas duas pessoas,
se tornará uma extensão da Estrela Tetraédrica Platina. Assim será iniciado nos reinos da Sumo
Sacerdotisa e do Sumo Sacerdote, absorvendo um aspecto desta Estrela Tetraédrica Platina e
tornando-se um facilitador dessas energias e um representante do círculo interno do Templo
Dourado, através do qual estes grandes ensinamentos fluirão.
Então, a cada um de vocês será designado um Mestre e um Arcanjo Solar específicos que o levarão
através das iniciações que o Sumo Sacerdote e Sacerdotisa trarão do círculo interno do plano
central do âmago do Centro Galáctico de Tudo O Que É. E despertará para as qualidades internas
de si mesmo, que o levará na direção do seu destino de modo que, como representante deste raio
platina central, possa ensinar o que lhe foi designado transmitir, de modo a capacitar mais ainda a
humanidade. Estas energias estenderão seus raios para cada canto da Terra, sendo que cada um
de vocês estará estrategicamente localizado em diferentes áreas geográficas para poder sustentar
essas luzes.
As Cinquenta e Cinco Chamas de Saint Germain, que foram recentemente colhidas, estão gerando
lindos fios de energia ametista e safira que vocês também integrarão com o tempo. Estes fios vão
criar um tecido sagrado entre os seus chacras e formar uma magnífica tapeçaria de um novo
desenho, que se tornará a Matriz Iluminada. A Estrela Tetraédrica Platina ativará a destruição da
Matriz dos Illuminati, mas saibam que, enquanto se conservam juntos nesta poderosa força de
energia, vocês sustentam as redes que mantêm aqueles que já estão seguros dentro das zonas de
segurança das qualidades superiores do novo mundo. Isto não quer dizer que estamos excluindo
alguma alma deste padrão. O que estamos dizendo é que aqueles de vocês que já assumiram esta
qualidade superior já têm o seu lugar preparado. Esta oportunidade está disponível para todas as
almas do planeta. Aproveitar ou não esta oportunidade é uma escolha totalmente individual.
As energias de vocês continuarão a crescer numa velocidade muito rápida, portanto é vital que
cada um siga o seu instinto e intuição e permita que o amor do seu Eu Verdadeiro brilhe. Este é o
momento de quebrar a Matriz dos Illuminati dentro de vocês mesmos também. Isto quer dizer que
aquelas partes suas, que estão presas por falsos sistemas de crenças aos incessantes dramas do
velho mundo, começarão a desaparecer gradualmente agora. Toda e qualquer energia que se
desconecte da Matriz dos Illuminati será limpa através das vibrações platinas e re-conectada à
Matriz da Iluminação, onde vocês assumirão um novo papel, uma nova parte nos seus destinos,
como líderes da luz no novo mundo de luz. Vocês criarão esta rede que emitirá uns dos mais
poderosos raios jamais registrados na história espiritual da Terra, muito maiores do que a Atlântida
alguma vez foi capaz de emitir.
A queda da Atlântida foi codificada nas redes da Terra, e foi quando a Matriz dos Illuminati se
instalou pela primeira vez. Portanto estamos voltando à queda da Atlântida e essa queda vai se
repetir de algum modo; não até a sua completa destruição, pois existe um número suficiente de
Trabalhadores da Luz despertos para o novo mundo, que são capazes de se manterem firmes em
sua luz, no seu poder, e sustentarem estas vibrações poderosas.
Eu, Senhor Kuthumi-Agrippa, coloco-me entre todos vocês como o Rei dos Arcanjos Solares. Meu
exército de Arcanjos Solares vai andar entre vocês produzindo as altas vibrações da luz dourada, do

fio dourado do amor e sabedoria dourados, para que a ordem superior do conhecimento do raio
platina possa vir a vocês.
Peço a cada um de vocês que, depois que eu terminar esta transmissão e dentro das 24 horas após
ter ouvido as minhas palavras, vá para um lugar na natureza, onde possa se sentar em silêncio, e
se alinhe comigo, invoque a minha presença e a dos Arcanjos Solares. Invoque Saint Germain e a
Liga Superior do Raio Esmeralda. Conecte-se com a natureza e abra seu coração para integrar este
Raio Esmeralda, chamando-o para dentro do seu chacra cardíaco, permitindo que ele flua através
de todas as fibras do seu ser, manifestando a magnificência do seu eu verdadeiro, de modo que
você possa se alinhar mais conscientemente com a Senda dos Seres Autênticos.
Esta senda abrirá o caminho para você seguir as pegadas dos verdadeiros Mestres do passado,
presente e futuro. Esse será o momento em que ativaremos na natureza o novo Raio Esmeralda, o
Cubo Dourado e a Estrela Tetraédrica. A partir desse dia, a cada mês a contar desse dia, você
integrará um novo nível.
Cada vez que houver um grupo viajando fisicamente para um local geográfico diferente, a Estrela
Tetraédrica Platina será ancorada, enraizada no local geográfico escolhido e se tornará a energia
ativadora nesse local sagrado sobre o qual o Cubo Dourado será ativado e, ao redor dele, o novo
Raio Esmeralda. Isto, então, ancorará as qualidades de integridade, fidelidade e o amor verdadeiro
do qual falamos.
São estas energias que devem correr pelas veias do corpo da Mãe Terra, para re-energizá-la, para
ressuscitar as partes quebradas, debilitadas, adulteradas do seu corpo, que sofreram abuso por
parte da consciência da Matriz dos Illuminati. Assim, conforme seu corpo se limpar, vocês verão
partes da Terra tremerem, verão muitos aspectos econômicos falirem, e nos países que devem
despertar agora para o lado da luz, o lado sombrio será exposto primeiro, de modo que a luz possa
substituir aquilo que foi destruído.
Repito, não temam este processo que virá, pois vocês estarão a salvo, vocês serão protegidos. Só
aqueles que não escolham ouvir, que não escolham seguir e cujo caminho é fazer parte da queda,
só estes cairão. Entretanto, o que vocês testemunharão é só o veículo físico experienciando a
queda; a alma será removida antes que qualquer dano ou trauma possa afetar a sua essência. Isto
pode soar terrível e desolador, mas a realidade, queridos, é que vocês foram avisados sobre estes
tempos que viriam. Este é o início do grande final, pois através deste grande fim, um começo novo
e magnífico vai chegar; o que virá através dele é um dos mais magníficos renascimentos da história
espiritual da Terra.
Vocês são os fios da nova Matriz da Iluminação; vocês são os filamentos de luz, as centelhas de
energia que vêm da Chama Esmeralda, e à medida que vocês se unificarem, colaborarem e se
fundirem com os de mente, coração e espírito afins, e se fortalecerem em números, verão as forças
do amor, que trabalham através de vocês, anularem qualquer escuridão que tente reclamar seu
lugar original no mundo. A queda começou, e aqui estamos nós com todos vocês, oferecendo-lhes
nossa promessa solene de que tudo estará bem, que este momento chegou porque está na hora.
Nem todos os lugares do corpo da Mãe Terra passarão por estas mudanças profundas; existem
muitos locais que estarão a salvo. Isto também faz parte do reajuste das grades da Mãe Terra
como planeta. Portanto, se vocês forem solicitados ou inspirados a se mudarem para um local
geográfico totalmente diferente, é porque estão tecendo de novo as sagradas redes, vocês estão
realinhando as tapeçarias que criam a nova grade platina do novo mundo de luz. Portanto nós
celebramos este momento magnífico com todos vocês; agradecemos a todos por terem se reunido
neste momento e ouvido nossas palavras. E no dia 4 de abril de cada um dos próximos dez anos,
haverá uma grande comemoração do fortalecimento da Matriz da Iluminação. E o quarto dia de

cada mês, durante os próximos dois anos, fortalecerá as energias no interior do corpo da Mãe
Terra. Cada local sagrado visitado por aqueles que sustentam estas energias amplificará a luz e as
intenções daqueles que se reúnem em números para produzirem a grande elevação depois da
queda
Muitas áreas já caíram, muitas fortalezas da Matriz dos Illuminati desmoronaram, portanto vocês
viram como isto se dá. É por isto que os aconselhamos a não temerem o que está por vir, mas
saberem que vocês já testemunharam algumas destas coisas e ficarão mais conscientes de como
as sombras saíram do subsolo, por assim dizer, e agora estão expostas e vindo à tona, porque
subiram para a luz. E é assim que os poderosos raios de amor vão amar a Matriz dos Illuminati “até
a morte”, como vocês dizem.
Então, através da essência da força onipotente de Deus/Pai/Mãe, nós estendemos esta poderosa
luz para cada um de vocês, abençoando-o com estes raios, aumentando a sua coragem interior,
sua força interior e seu esforço para realmente conhecer a si mesmo, para expandir a consciência
de si mesmo, o amor por si mesmo e sua auto-aceitação, num nível totalmente novo, para que
estas energias possam se re-acender, ressuscitar e possam ser revitalizadas, de modo a
reconstruírem a ordem divina de um novo mundo, motivado pelo ego superior, pelas qualidades
superiores dos espíritos de todas as coisas existentes, não mais governado pelos mundos
ignorantes das trevas.
Saibam que os desafios que vocês enfrentarão virão daqueles que estão presos na Matriz dos
Illuminati, pois estes enxergarão o seu novo modo de ser como algo muito ameaçador, porque
quando vocês assumem seu próprio poder, este desafia todos os aspectos sombrios daqueles que
ainda não alcançaram o nível de auto-aceitação, auto-amor e autoconsciência que vocês
alcançaram.
Não se desestabilizem por causa desses desafios, não duvidem de si mesmos, não se afastem da
sua coragem e da sua luz, porque isto abalaria o seu poder. Mantenham-se firmes no seu poder,
porque é liderando através do exemplo e fortalecendo essa luz, que vocês vencem esses desafios e
se transformam na força do amor na qual se pode confiar e a qual irá tragar as trevas. Assim vocês
elevam suas energias para níveis mais altos, elevando-se além daquelas energias debilitantes que,
no passado, os mantiveram desestabilizados, afastados do seu próprio poder, distraídos e
fragmentados.
O conjunto dessas partes fragmentadas de si mesmos vai se reconectar num ritmo muito
acelerado. Portanto saibam que vocês se perceberão mudando rapidamente – para alguns, isto
ocorrerá em poucas semanas. Vocês ficarão espantados de ver o quanto estão mudando e como
suas vidas estão mudando dramaticamente. Alguns poderão até sentir como se estivessem
passando de uma encarnação para outra, num curto espaço de tempo.
É fundamental que respeitem as necessidades dos seus corpos, que façam o que for preciso para
mantê-los fortes e limpos, que os alimentem com comidas saudáveis, que os hidratem o suficiente
através de água pura. Orem, meditem. Usem os poderes da natureza através de cerimônias
sagradas, rituais e magia, para transformarem essas partes debilitadas de si mesmos. Confiem nos
Espíritos da natureza, na essência de Deus/Pai/Mãe e no amor incondicionalmente poderoso que
vem da Fonte para guiá-los. Não contem apenas com a razão e a lógica; haverá muitos momentos
em que a intuição lhes dará informações que desafiarão a lógica e a razão. Ouçam estas
informações. Entretanto vocês criarão um equilíbrio entre o coração e a mente, e é ai que vocês
encontrarão seu maior poder de discernimento, é aí que descobrirão como o seu propósito, seu
poder e a todo-poderosa essência do seu eu plenamente conectado poderão servi-los e como vocês
reconhecerão como tudo está profundamente conectado, e como toda a vida é una.

Quando se sentarem no silêncio da natureza, na tranquilidade da beleza de tudo o que estiver ao
redor de vocês – seja num jardim, num pátio, ou em qualquer lugar em que se sintam seguros,
amados e em paz – nós estaremos presentes com vocês, para ajudá-los a trazer aquelas energias
para seus corpos e reconectá-los com o verdadeiro entendimento do significado de estar conectado
com toda a vida, e de como tudo é um e um é tudo.
Então, queridos, nós lhes oferecemos bastante informação para refletirem e digerirem. Nós lhes
pedimos que ouçam nossas palavras repetidamente, que leiam-nas, se preferirem, e que realmente
digiram o que falamos. Sempre que ouvirem ou lerem nossas palavras, vocês integrarão um nível
mais profundo desta mensagem. Compartilhem esta mensagem com outros, espalhem a luz,
colaborem, unam-se e transformem-se numa poderosa onda de amor e sabedoria sagrados,
mostrando àqueles que ainda estão presos no escuro, que existe um caminho para a liberdade. No
entanto, vocês não têm o dever de forçá-los; seu único dever é abrir a porta, apresentar o caminho
e depois liderar pelo exemplo, oferecendo a eles a oportunidade de escolher. É assim que um
verdadeiro Mestre caminha como um Ser Autêntico na senda da liberdade.
Que cada um de vocês seja abençoado pelos planos superiores do verdadeiro entendimento divino
da unidade de tudo o que é, e que a infinita e eterna fonte de luz, amor, sabedoria e verdade seja
una com vocês por todos os tempos.
Saibam que estamos com vocês em cada passo deste caminho. Saibam que estamos com vocês de
todos os modos, sempre, e que vocês nunca caminham sozinhos. Confiem nos inúmeros braços
invisíveis que os amparam, nos inúmeros corações que os amam. Vocês estão em segurança.
Estejam em paz e celebrem conosco.
Eu sou Kuthumi-Agrippa, Rei dos Arcanjos Solares e os saúdo e abençôo em amor.
Adonai.

Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida. Para saber mais sobre Michele & The Lightweaver, por favor viste o
site www.thelightweaver.org
Tradução: Vera Corrêa veracorrea46@ig.com.br

21:12 A SEGUNDA ONDA DE ASCENSÃO
Uma mensagem de Kuthumi canalizada por Michelle Eloff,
3 de dezembro de 2008
Eu sou Kuthumi e me manifesto a partir dos raios do Amor e Sabedoria para saudar cada um de
vocês neste momento, e para lhes trazer as bênçãos de novas percepções, clareza divina e a
presença da sagrada vontade de Deus e do amor incondicional. Saudações, amados.E é com
imensa alegria e prazer nos nossos corações, que nos unimos a cada um de vocês neste dia,
enquanto os mantemos firmemente no coração de Cristo e com segurança nas mãos de Deus.
Amados Trabalhadores da Luz, enquanto estamos diante desta poderosa energia do nascimento de
uma nova era de iluminação, nós os acolhemos na presença da mais alta ordem de amor divino, luz
divina e dos caminhos sagrados da iluminação que levam às profundezas da verdade, às dimensões
internas do coração e ao centro da fonte interna de sabedoria divina. Estamos juntos como uma
entidade única, um só coração, uma só luz, um só amor, uma só respiração e uma só expressão da
voz de Deus Pai/Mãe. Nossa presença e a de vocês se combinam neste momento em particular,
para se mover através do tempo e do espaço, enquanto caminhamos para dentro desta nova
experiência da expressão dos nossos Criadores.
A Segunda Onda de Ascensão é um novo contrato na vida, é um passo para cima nos degraus da
escada coletiva de ascensão, e cada um de vocês se encontra redefinindo seu propósito de vida,
suas perspectivas e sua compreensão de si mesmo. É aqui que vocês experienciam as dimensões
mais profundas do mundo mais amplo do seu ser coletivo e cada um se move para dentro das
dimensões superiores da sua inteligência superior, o intelecto divino, que se expressa através da
divindade da sua alma. A Segunda Onda de Ascensão traz para a vida de vocês uma experiência e
uma expressão mais tangíveis do Deus Pai interior e da Deusa Mãe interior. Maria Madalena
preparou a energia de vocês para este dia, para que nos reuníssemos na sagrada Câmara do
Coração dos Templos Cósmicos do Sexto Universo do Amor Fluido e abraçássemos cada um de
vocês, como vocês são, presentes na mansão divina do nosso Criador.
Queridos, agora vocês estão prontos para observar a oitava superior do som sagrado da voz de
Deus Pai/Mãe. Este é um momento em que a palavra de Deus se expressa em um nível mais
elevado. Com isto quero dizer que é uma voz no interior de vocês que se torna mais alta, e que os
olhos de Deus se tornam mais claros, o corpo de Deus torna-se mais forte e, à medida que
experienciem uma compreensão maior do que é a expressão da vida, irão perceber que muitos dos
padrões e experiências destrutivas que tiveram até este momento foram necessários para que
embarcassem neste nível seguinte da sua jornada.
Conforme todos nós nos movemos para expressões mais elevadas do nosso ser coletivo,
defrontamo-nos com novos desafios; no entanto, estes desafios são oportunidades, não são
experiências debilitantes que estão aí para sugar a energia vital de vocês. É aqui que vocês entram
em um novo nível do seu status como Mestres Ascensionados, por assim dizer. Isto não tem
absolutamente nada a ver com alimentar o ego, e tem tudo a ver com dar poder ao espírito que
existe no interior de vocês, tomando a natureza do Deus divino e da Deusa divina que é inerente a
vocês e expressando essa natureza, fundindo-a com a natureza do mundo exterior e, nessa
experiência, criando a expressão, enquanto essas naturezas colaboram e causam o surgimento de
um novo modo de viver. Isto é como começar de novo, começar do começo outra vez. No entanto,
neste começo vocês não são abandonados sem conhecimento, sem poder, sem sabedoria; este é o
momento em que saem dos seus "doze anos básicos de educação" e passam para um padrão
superior de "educação". É aqui que suas Mônadas chegam mais perto de vocês do que jamais
estiveram, e cada um recebe orientações desta parte de si mesmo. Ela se torna sua professora, a
sua parte que está se comunicando diretamente consigo, de uma certa forma. E por favor,
entendam que isto é apenas uma forma de falar, uma descrição que eu gostaria de usar, para dizer

que às vezes a Mônada prevalece sobre o Eu Superior e se comunica diretamente com vocês e não
através dos Anjos, dos Arcanjos, dos Mestres, de Deus e da Deusa, etc, etc…
Levará algum tempo para vocês entenderem este conceito, entretanto quando começarem a
entender as diversas dimensões que existem dentro do Universo maior de experiência,
compreenderão que os aspectos de si mesmos que os iludiram até este momento agora se
apresentam diante de vocês – por quê? Porque estão prontos para lidar com estes aspectos; vocês
têm a capacidade de entender esta linguagem mais avançada, esta tecnologia mais avançada que a
sua alma pode lhes transmitir. Até este momento, vocês não tinham capacidade de entender esta
tecnologia. A inteligência superior, que até agora esteve separada de vocês, está entrando no
campo da sua capacidade de entender conscientemente estes vastos conceitos, do mesmo modo
que hoje existem palavras que não existiam no seu vocabulário há alguns anos atrás e, portanto,
nessa época, certos conceitos não lhes podiam ser apresentados, já que não existiam palavras para
descrevê-los. Está acontecendo exatamente a mesma coisa agora: vocês conseguem entender
estes conceitos porque completaram as iniciações exigidas para abrirem essas dimensões internas,
para abrirem os seus portais internos que lhes permitem acessar esses Registros Akáshicos de
sabedoria. E agora, queridos, vocês estão caminhando pelos corredores de Amenti, passando por
uma espécie de "morte", para "renascerem" neste novo mundo de autoconsciência mais elevada –
um novo modo de compreender a inteligência do eu, percebendo-a como um alinhamento direto
com a inteligência superior de Deus Pai/Mãe. E conforme essa compreensão, essa familiaridade, for
se estabelecendo no coração de vocês, e não apenas mantida no intelecto, vocês começarão a
testemunhar o desvendamento de todo um novo mundo de conhecimento, experiência e interação
com os aspectos mais elevados de si mesmos.
Agora, quando a Mônada interage com vocês num nível tão direto, é de se esperar que venham
mudanças. Alguns de vocês poderão dizer, "Pelo amor de Deus, Kuthumi, quantas mudanças mais
ainda estão para vir?!" Bem, tenho novidades para vocês: há muito mais mudança, e as mudanças
nunca terminarão. As mudanças é que lhes revelam quem vocês são, do que vocês são feitos, e é
através disto que os aspectos criativos de Deus Pai/Mãe se expressam e a forma pode se expandir,
a forma pode integrar mais daquilo que não tem forma. E a inteligência, a palavra que vem dessa
inteligência, também pode encontrar a forma, pois a palavra sem forma não é nada, é
simplesmente uma presença amorfa; ela precisa adquirir algum tipo de forma para que possa ser
expressada e totalmente experienciada em todas as suas dimensões, em todas as suas naturezas.
Vocês sabem que o eu físico é apenas um de muitos aspectos. Vocês sabem que fazem parte dos
elementos, vistos e não vistos. Agora vocês estão entrando num ciclo em que estão renovando e
cristalizando seu relacionamento com Deus Pai/Mãe, de um modo totalmente novo. Este processo
de re-conexão é muito pessoal e profundo. A promessa de uma nova vida não está limitada à
fantasia de se experienciar a Utopia – não querendo dizer que esta seja uma fantasia irrealista.
Esses ideais se realizarão, mas antes que alguém possa se estabelecer numa Utopia dessa classe, é
preciso estar em alinhamento com certos aspectos importantes do eu. Portanto, este primeiro ciclo
da Nova Era após esta Onda de Ascensão, está levando-os para as profundezas de quem vocês
são. Este novo mundo, este movimento para além do mundo baseado no ego projetivo, caótico e
destrutivo e motivado pelo medo, não é o que vai motivá-los mais. Vocês se moveram ao longo da
espiral, entrando num espaço de objetividade, onde percebem a vida da perspectiva aérea. E agora
que estão nessa perspectiva mais elevada, podem enxergar mais de si próprios – e esta é a parte
mais importante desta Segunda Onda de Ascensão, meus queridos.
Neste momento existem duzentos e vinte e dois milhões de portais secundários que estão se
ativando por todo o seu mundo; a metade deles está se ativando dentro do corpo da Mãe Terra; a
outra metade está em cima do seu corpo. Quando esses vórtices de energia se encontram, as
ondas desta nova energia explodem (não "implodem"; estou falando "explodem" com um
propósito) dentro do campo do corpo da Mãe Terra. Isto penetra o campo magnético de todos os

seres humanos do Planeta e de todos os outros reinos de vida. Esta onda leva tudo que estiver no
seu rastro para um novo modelo de energia. Uma vez conectado com esta grade, cada um pode
escolher individualmente seguir o fluxo da onda, viajar na crista da onda até este novo mundo, até
esta nova dimensão de consciência do eu, ou permanecer nos velhos paradigmas que descrevi
anteriormente.
Aqueles que escolherem permanecer no velho paradigma verão que os desafios, os obstáculos e o
ego criarão uma intensidade que algumas vezes se tornará insuportável. Isto se tornará quase
insuportável porque está havendo rachaduras no campo energético do corpo da Mãe Terra. Neste
momento, existe uma crosta sobre o corpo dela, e esta crosta é como uma gigantesca casca de
ferida. Com esta Segunda Onda de Ascensão, ela está liberando essa casca de ferida, para que
possa receber o bálsamo curativo, para que possa abrir esta ferida para o Cosmos e receber a cura
para a qual ela está pronta, que ela merece, e que cada um de vocês também merece. Estas
feridas, que agora estão se abrindo, vêm de cento e trinta e três milhões de anos atrás, do tempo
da Terra, o que inclui todas as realidades paralelas e alternadas. À medida que essas realidades se
juntem, vocês verão que muitas camadas virão à tona; isto não significa necessariamente que
serão confrontados com desafios de questões não resolvidas de todo esse tempo. Significa apenas
que agora toda a ferida coletiva deste período particular de tempo pode ser curada, e esta ferida,
em especial, está relacionada com a perda do poder devido ao abuso do poder através do dinheiro,
do sexo, da manipulação dos elementos, da manipulação e abuso da natureza – tanto da natureza
humana, quanto de todos os outros aspectos da natureza. É por isto que se moverá através das
realidades alternada e paralela. Isto significa uma mudança acelerada para além da consciência
destrutiva que deixou as pessoas separadas da Mônada, desde os tempos da Lemúria e Atlântida, e
muito antes ainda, quando mundos se acabaram – mundos dos quais vocês jamais ouviram falar.
Agora a energia das constelações de Boötes e Cassiopéia e da galáxia de Andrômeda move-se para
envolver o corpo da Mãe Terra. Estas vibrações, ao permearem o corpo da Mãe Terra, trazem
consigo aquilo que temos sempre chamado de Assinaturas Sagradas. Assinaturas são vibrações
únicas de energia localizadas em um selo cristalino, que é mantido dentro de um vórtice. Dentro
desses vórtices, existem átomos de luz, e conforme essas energias entram no campo energético de
vocês, começam a ativar aquilo que está nas trevas, levando tudo a se movimentar de novo.
Quanto mais clara for essa luz, maiores são as chances de cada um de vocês entender o seu
próprio propósito e aquilo que motiva o seu propósito. Quando vocês sabem o que os motiva, o
que motiva as suas ações, suas decisões, seus pensamentos e suas palavras, a clareza lhes dá
poder e capacitação, vocês tomam decisões abalizadas, e, além disto, ficam na posição de poder
entender as motivações dos outros. E quando conseguem perceber as motivações dos outros,
vocês têm a capacidade, dentro daquela situação, de fazer escolhas que sustentem o bem maior do
todo.
Esta é uma notícia muito boa para todo aquele que escolheu assumir total responsabilidade pela
criação da sua vida; aquele que assumiu total responsabilidade pela escolha daquilo que o motiva,
mesmo diante de alguns dos seus momentos mais desafiadores. É importante que todos vocês
percebam que a energia com a qual estarão trabalhando a partir de 22 de dezembro tem uma
assinatura completamente diferente daquela com a qual estiveram trabalhando até este ponto. A
energia da Deusa será amplificada – não a energia feminina em si, mas a voz da sabedoria sagrada
da alma. É aí que o subconsciente passa pela sua maior transformação de todos os tempos, pois
agora o subconsciente entrou neste nível mais elevado, o que significa que agora vocês podem
alcançar aqueles seres de inteligência superior que vibram em níveis que o seu subconsciente
nunca tinha vibrado antes. Isto quer dizer que agora vocês têm uma oportunidade maior de
transformar os programas debilitantes e auto-sabotadores ancorados no seu subconsciente, que
constantemente se manifestaram como obstáculos e caminhos que levavam à autoderrota.
Agora estes caminhos para a autoderrota serão abandonados no velho paradigma. Haverá

momentos em que estes padrões ressurgirão, mas não para impedi-los de seguir adiante. Isto
sempre acontecerá para lembrar-lhes de onde vocês vieram, o que conseguiram alcançar e para
onde estão indo. Também é muito importante que todos vocês entendam uma coisa, porque estão
entrando neste reino mais elevado de si mesmos para entender uma coisa – o fato de estarem
entrando neste reino mais elevado de experiência não significa que devam adotar uma atitude de
"sou mais virtuoso e mais santo do que tu", pois isto não tem absolutamente nada a ver com esta
Onda de Ascensão! E é para isto que vocês estão se direcionando, em termos de como vão
interagir com o resto da humanidade. Este é um lugar de humildade, e quanto mais vocês se
moverem para os reinos da humildade, menos espaço haverá para essas atitudes de "mais virtuoso
e santo que tu". E verão que pessoas que adotarem este tipo de atitude encontrarão seus próprios
infernos muito rapidamente. Espero que tenham entendido isto, certo?
Então, agora que entenderam que esta entrada nos reinos superiores não tem nada a ver com
atitudes elitistas e tudo a ver com a fusão com a comunidade da ordem mais elevada de sabedoria
e luz, estão entendendo também a verdadeira essência do que este novo reino está trazendo para
vocês. Enquanto eu – Kuthumi – Saint Germain e Mestre Jesus entramos nesta expressão mais
rápida de luz divina, vocês são beneficiados por isto, porque nossas energias magnéticas
automaticamente puxam vocês para dentro deste reino. Mais uma vez, isto significa que vocês têm
uma linha mais direta para o Espírito, para a sabedoria mais elevada do eu, para a sua alma
coletiva. Portanto, a voz do eu autêntico torna-se mais alta, aquela voz de Deus, a palavra de Deus
da qual falei há pouco, torna-se mais alta. Isto significa que há menos espaço para desculpas. E
vocês sabem que temos trabalhado isto com todos vocês há anos, principalmente entre os últimos
dezoito e vinte e quatro anos
Este realmente é um momento de celebração incrível, pois vocês estão saindo da zona de
motivações baseadas no ego e entrando no reino da sua Mônada. Portanto, estão não só mais
perto de Deus, mas também mais perto de si mesmos. E embora estejam tendo que funcionar em
um Mundo Tridimensional de seres humanos que tentam encontrar a si próprios, comemorem o
fato de que encontraram muitos aspectos de si mesmos e de que aquilo que estão prestes a
encontrar lhes revelará as dimensões mais profundas do Espírito que reside no interior de vocês e
os anima, e que os leva para além da personalidade humana e da compreensão do que vocês são.
Em outras palavras, mostrando-lhes as dimensões mais profundas do ser que cada um de vocês é,
não a identidade que adotaram para esta encarnação, a identidade que lhes é dada pelo nome de
vocês ou pela sua posição, seu gênero ou seu status social – não é nada disto! Isto é uma riqueza
que está muito além das suas maiores imaginações, isto é um investimento na sua alma que vocês
nunca experienciaram antes, e isto é algo que permanecerá com vocês por toda a eternidade.
Então, queridos, vamos agora unir nossas energias enquanto os guiamos através dos portais
dimensionais, através da energia e para dentro do centro desta Onda de Ascensão. Assim, peço a
cada um de vocês que feche seus olhos, se ainda não o fez. Endireite sua coluna vertebral, leve
seus ombros levemente para trás, abrindo o chacra do seu coração. Tome uma inspiração profunda
pelo nariz exalando pela boca. Tome uma outra inspiração profunda pelo nariz, exalando pela boca
e relaxando todo seu corpo. Imagine uma poderosa chama de energia dourada e vermelha subindo
e descendo pela sua coluna vertebral. Esta é a sua força vital, a energia poderosa que sempre
existiu dentro de você. Esta energia torna-se mais tangível agora, você se torna mais consciente
dela porque muitos véus caíram, muitas crenças, atitudes e percepções ultrapassadas foram
liberadas. Você já reconheceu certos aspectos de si mesmo que nunca soube que existiam, e não
faz muito tempo que isto aconteceu.
Agora quero que você tome uns minutos para agradecer por todos os desafios que experienciou,
por todas as lágrimas que derramou, por todos os momentos de pesar, de sofrimento e tristeza.
Agradeça por todas as noites escuras da alma que você agüentou, pois foram todas essas
experiências que provocaram as rachaduras nos muros de defesa, que queimaram os véus da

ilusão e derrubaram as construções da ignorância e lhe revelaram sua sabedoria interior, lhe
revelaram o seu tutor interno, lhe mostraram a inteligência superior dos aspectos avançados do seu
eu divino que o tem guiado, protegido e agraciado.
A jornada na Terra é uma das mais desafiadoras que uma alma pode escolher assumir. É uma das
escolas de aprendizado mais severas, é um lugar onde a alma é desnudada, deixada sem nada
além do potencial de adquirir tudo. Agora o que está diante de você é a sua jornada para tentar
reaver os tesouros que existem no amor e na sabedoria e que lhe dão poder como espírito, como
ser de luz. Não que você não tenha feito isto ainda, mas agora é um momento em que você "nada
com o peixe grande", você nada para fora da represa; você se move pelos rios, córregos, lagos, e
chega o momento de entrar no vasto oceano da vida, do Espírito, e mergulhar profundamente na
essência de Deus Pai/Mãe.
Sinta a sua energia movendo-se para fora da represa e passando pelos córregos, rios e lagos, e
sinta a sua energia movendo-se para dentro dos grandes oceanos e tornando-se una com o vasto
corpo de sabedoria e amor divinos, representado pelos mares e oceanos do seu Planeta.
Existem, sob as águas, mundos que ninguém descobriu ainda. Existem coisas nas profundezas do
corpo da Mãe Terra, escondidas pela água, protegidas pela água, que deixariam os seres humanos
surpresos e espantados, e é por isto que ainda não podem ser descobertas. Mas elas existem. E
você, meu querido, está agora se movendo para dentro dessas profundezas.
Quero que se imagine começando a entrar na água profunda do oceano. Tenha em mente que
agora o seu corpo pode suportar a pressão, que você não estará sujeito aos efeitos da
profundidade na qual você penetrará agora. Faça isto suavemente. Faça uma pausa, se precisar.
Enquanto penetra nessas profundezas, duzentas e vinte e duas Baleias Orca o acompanham, além
de trezentos e trinta e três Golfinhos, quatrocentas e quarenta e quatro Baleias Corcundas [Baleias
Jubarte], quinhentas e cinqüenta e cinco Baleias Beluga, seiscentas e sessenta e seis Arraias
Gigantes Voadoras.
Inspire profundamente enquanto estes seres conectam seus campos energéticos com o seu. Estas
criaturas marinhas mantêm, em suas assinaturas energéticas, uma vibração tão pura, tão
imaculada, que é capaz de penetrar a parte mais densa e motivada pelo ego humano, a parte mais
baixa, ignorante e escura do ser. Sinta estas energias penetrando esta parte de você. E agora
perceba que ficará suspenso dentro da água e envolvido por essas energias, que amplificam a
presença da luz que existe no seu interior.
Estas pulsações de energia penetram todos os aspectos alternados e paralelos do seu ser. A sua
parte mais escura, a pior ação que você já cometeu em todas as suas experiências de vida, agora
está sendo penetrada por esta energia imaculada de puro amor incondicional, luz, sabedoria e
inteligência. O Senhor Poseidon entra neste campo de energia e paira à sua frente. Doze Sereias o
acompanham. Estes seres também começam a emanar vibrações sonoras que só podem ser
percebidas através do corpo da água. Isto abre o seu corpo emocional e permite que aqueles seus
aspectos escuros sejam tocados e penetrados por este amor.
Cento e onze Cavalos Marinhos começam a dançar à sua volta. Esta dança cria um outro lindo
padrão de energia, e este padrão é um sistema de comunicação que está sendo oferecido a eles
pela sua Mônada. Esta é a primeira vez que este padrão está sendo codificado no seu campo de
energia e isto permite que o seu corpo emocional mova-se para além dos paradigmas do velho
mundo, especificamente os da Era de Peixes. E, conforme este seu corpo fluido entra nesse lugar
seguro criado pelo conhecimento de que você está sendo motivado por esta sua parte que é una
com Deus, um muro de defesa desaba. Quando este muro cai, você não fica abandonado, frágil e
vulnerável; você fica forte, poderoso, revitalizado, re-energizado e re-conectado com esta parte
poderosa de si mesmo – a sua Mônada.

Inspire profundamente e exale completamente.
Quero que agora você repare que, no fundo das profundezas desta água, começa a aparecer uma
luz, uma luz dourada, e todas estas criaturas marinhas que estão ao seu redor começam a puxá-lo
para o fundo da água. O Senhor Poseidon e as Sereias o seguem e os Cavalos Marinhos continuam
movendo-se ao seu redor. Enquanto é levado para as profundezas, você se aprofunda cada vez
mais nos reinos do seu eu mais inteligente, nas profundezas do amor que existe além do ego
humano, além da personalidade e identidade humana, além da natureza humana, penetrando a
energia sagrada do seu ser, aquela que existe além da forma humana. Amado ser, você entra em
um mundo de luz intensa e belíssima, um mundo tão preenchido com o amor e a sabedoria mais
profundos que você jamais experienciou, que sua mente consciente não consegue computar isto
tudo em sua totalidade. Portanto apenas imagine, permita-se ter a fantasia mais absurda sobre
este mundo fantástico e grandioso sob o mar, e entre nele. Neste mundo existem seres diferentes
de tudo o que você já viu antes, energias que você nunca sentiu antes, cristais, luzes, cores e sons
que o seu eu humano nunca experienciou antes. Nem mesmo a sua imaginação pode experienciar
a dimensão total do lugar onde você está energeticamente agora.
Esta energia já está sendo absorvida pelo seu corpo emocional e, dentro das próximas quarenta e
oito horas, ela será suavemente injetada nos moldes energéticos codificados de inteligência
superior armazenados no seu DNA. Estes mundos foram abertos para você agora porque você está
pronto para se mover para além das limitações do mundo que você conheceu até este momento.
Inspire profundamente e exale totalmente. Enquanto esta Segunda Onda de Ascensão traz para o
seu corpo emocional a experiência curativa mais profunda desta e de muitas outras das suas
encarnações, o corpo da Mãe Terra passa pela mesma cura profunda do corpo emocional, e esta
onda lava todas as áreas mais escuras de todos os seres humanos.
Quero que se movimente por este mundo sagrado sob o oceano. Eu, Kuthumi, o acompanho, assim
como Saint Germain e Mestre Jesus. Maria Madalena, Deusa Guinevierre e Deusa Jezebel estão
presentes. Nós o levamos agora para um lugar no centro deste mundo. No centro deste mundo
existe um vórtice de energia dourada. Embora seja um vórtice que você pode ficar de pé em seu
centro sem cair dentro dele, nós o acompanhamos a esse centro. Todos os seres marinhos ainda
estão presentes assim como as doze Sereias, o Senhor Poseidon e os Cavalos Marinhos.
Enquanto você se mantém suspenso sobre esse vórtice, feche os olhos e comece a sentir uma
poderosa onda de energia vindo do centro deste vórtice na sua direção, penetrando os chacras das
solas dos seus pés, subindo pelas suas pernas e irrompendo no seu chacra raiz, subindo
rapidamente por todos os seus outros chacras e explodindo para fora do seu chacra coronário.
Inspire profundamente e exale completamente, enquanto um outro fluxo dessa energia vem
subindo. Isto acontecerá mais duas vezes. Emergindo deste vórtice, há um ser de tremenda
sabedoria. Este ser é preenchido por uma sabedoria e luz que oferecem tanto poder, que deixam
você sem fôlego. Quero que sinta o poder deste ser, que tente e use a sua imaginação para criar
algum tipo de conexão com a intensidade do poder deste ser, e permita-se entregar-se
completamente a essa sabedoria e amor. Este ser move-se através do seu corpo, ao redor do seu
corpo, dentro do seu corpo e envolve-o na essência dele.
Você ganhou o direito de se fundir com esta essência poderosa, mais avançada e profunda de
sabedoria e amor, pois a sabedoria e o amor tornam-se o tema da sua vida, quando você entra na
Segunda Onda de Ascensão. É através da sabedoria e do amor, através do amor e da sabedoria,
que você vai dominar o plano que está diante de si. É através destas duas energias que você vai
integrar mais das qualidades do mestre alquimista e vai se libertar da prisão da ignorância.
Inspire profundamente e exale completamente, enquanto relaxa seu corpo e se mantém quieto.

Enquanto fica parado sobre este vórtice, os golfinhos e as diversas espécies de baleias começam
agora a cantar com suas vozes características. À medida que a vibração dos seus sons é emitida,
começa a ocorrer um estilhaçamento em massa. Este estilhaçamento, querido, é a destruição da
matriz de energia que esteve presa em todos vocês durante milênios. O estilhaçamento desta
matriz em particular só podia acontecer agora; todos vocês tinham que estar preparados para isto.
As vozes destes mamíferos emitem uma mensagem para todos os mundos de dentro do mundo
marinho e para os mundos que existem além do mundo marinho, e esta mensagem diz que vocês
escolheram atravessar o portal da Segunda Onda de Ascensão. Enquanto o som das suas vozes
maravilhosas aumenta e amplifica, quero que cada um perceba a luz que desce lá de cima, como
se o Céu estivesse se abrindo para lhe dar as boas vindas. Conforme a luz fica mais brilhante, ela
se conecta com o seu chacra coronário, move-se para dentro do seu chacra cardíaco, cria doze
espirais belíssimas no seu chacra cardíaco antes de descer para o seu chacra raiz e continuar
descendo até as profundezas do vórtice acima do qual você está suspenso.
Inspire profundamente e exale completamente.
Querido, agora esta luz começa a levantar você. Ela o eleva cada vez mais alto. O som destas
criaturas do mar acompanha-o. Deus Pai/Mãe o mantém dentro da sagrada essência do lugar para
onde você está indo e de onde você veio. Sinta a sua energia movendo-se para cima, cada vez
mais alto, enquanto o seu espírito volta para as estrelas – o lugar de onde você veio.
A luz o absorve completamente e você se encontra encasulado num ovo líquido dourado. Este é o
recipiente que o transporta através das dimensões de tempo e espaço e que o colocará no mundo
novo do outro lado do portal da ascensão. Você será incubado dentro desse ovo dourado durante
quarenta e oito horas e então entrará neste novo mundo, um mundo interno que se refletirá de
volta para você no mundo externo.
Inspire profundamente e, enquanto exala, desejo que se acomode no aconchego e conforto desse
ovo dourado, e que se entregue completamente ao poder da sabedoria e do amor que agora o
envolvem. Durante as próximas quarenta e oito horas, todos nós passaremos pelas iniciações dos
Templos Dourados, que o Senhor Maitreya, Senhor Metatron e Senhor Melchizedek estiveram
preparando para nós. Os Elohim de Tudo O Que É supervisionarão este processo. A Mônada de
cada um de vocês celebra o seu retorno, um outro nível do seu retorno à inocência, à percepção
interna da todo-poderosa Presença Eu Sou, que tudo sabe.
Enquanto continuo minha transmissão, peço a todos que se mantenham dentro do líquido dourado.
As criaturas do oceano continuam emitindo seus sons; estes sons incorporam códigos sagrados,
chaves, letras dos antigos idiomas sagrados, que nunca antes foram liberados para o campo
energético da Terra. Estes estão sendo trazidos, em primeiro lugar, para dentro do corpo de cada
um de vocês, onde aprenderão sobre eles, onde os dominarão através das experiências terrenas, e
depois – só depois – eles serão liberados para o mundo físico. Estes códigos sagrados, estas letras
divinas, estes nomes e chaves sagrados virão através de vocês para libertar a alma da prisão da
ignorância. Vocês ganharam este direito por merecimento; sua perseverança e paciência deram
frutos; vocês são aqueles que trazem a Era Dourada para este nível de manifestação agora. Vocês
são aqueles que carregam as chaves. E através do seu caminho na Terra, da jornada através dos
desafios, através do fogo, da densidade, das trevas, através daquilo que vocês geralmente
consideram o mal, é que vocês vão deixar sua marca, que a impressão da luz vai consumir as
trevas, transmutando-as, absorvendo-as onde elas podem ser curadas. E os reinos das trevas, que
têm seu direito de existir, não farão mais parte da sua realidade. E isto, queridos, é o início daquilo
que é considerado as duas Terras; a separação destas existências em termos da consciência que os
motiva, as orientações que vocês recebem daquela inteligência que substitui a natureza humana, a
identidade terrena e as percepções, crenças, atitudes e idéias que vocês assumiram como seres

humanos identificados com seus nomes próprios, status, gênero e experiências de vida.
À medida que esta onda se expande para além destas coisas, conceitos e idéias terrenos, vocês
vão descobrindo o novo mundo do qual vimos falando; e conforme os mundos se separarem e
novos mundos colidirem (de uma forma positiva), vocês verão que o abismo entre sua antiga vida
e sua nova vida vai ficar cada vez maior. E isto não tem nada a ver com negação, não tem nada a
ver com fuga; significa apenas que o velho e o novo vão ficar cada vez mais distantes um do outro.
Este é um momento grandioso para a história espiritual da Terra. É um momento maravilhoso para
o despertar da alma humana. E esta é uma das suas maiores caminhadas para a liberdade, pois
agora vocês chegam a um ponto onde podem realmente entender o poder que existe na aplicação
do amor e da sabedoria, da sabedoria e do amor, qualquer que seja o modo que escolham
enxergar isto. Vocês também começarão a compreender que tudo o que existe, tudo o que já
existiu e tudo o que existirá é o amor e várias facetas da sua essência.
Durante os próximos meses, vocês terão grandes revelações relacionadas com seu mundo interior
e como ele se apresenta no seu mundo externo. Vocês se afastarão cada vez mais dos dramas do
velho paradigma. Às vezes poderão sentir-se bastante desligados do velho mundo, como se
estivessem sentados no "Céu", por assim dizer, olhando para o mundo lá em baixo e observando o
caos, o frenesi e a loucura do drama humano daquelas almas que ficaram presas dentro desse
jogo, aprisionadas pela ignorância delas mesmas. E então perceberão quão poderosos vocês se
tornaram! E ficarão gratos, verdadeiramente gratos pela sua nova posição, por assim dizer.
Lembrem-se sempre que esta posição é de humildade e não de poder para exercer sua autoridade
sobre aqueles que, neste estágio, não sabem o que vocês sabem e não entendem o jogo da vida
como vocês entendem, pois à medida que estes novos códigos chegam, vocês verão que esta nova
situação coloca-os numa posição de servir com amor e sabedoria e sempre com um coração
humilde.
Amados seres, este é um momento extraordinário! O mundo no qual vocês entraram vai lhes
revelar o quão extraordinário ele é e quão extraordinários são vocês além da forma humana. E
vocês aprenderão porque é tão importante trazer a energia da Mônada para a forma, para o mundo
da forma através da sua forma humana. Não posso falar muito mais do que isto, pois o conceito
não poderia ser compreendido, mas vocês o entenderão quando o virem se desenrolar. E é assim,
queridos, que terminamos nossa transmissão neste ponto. As energias nas quais estão encasulados
agora são de uma freqüência muito alta. Seus sonhos poderão ser extremamente energéticos,
talvez muito lúcidos. Alguns de vocês poderão não se lembrar de nada – não faz mal, o importante
é que vocês fizeram isto e que estão prontos para a próxima etapa desta jornada.
Meu amor e minha proteção estão com vocês. Eu, Saint Germain e Mestre Jesus também estamos
entrando agora nos reinos do nosso próximo nível e também estamos passando pelo
encasulamento que vocês estão experienciando atualmente. Permaneceremos em contato com
vocês, como sempre, e lhes damos as boas vindas ao nosso mundo, um novo mundo, e nos
regozijamos com vocês.
Eu sou Kuthumi, Chohan do Raio Dourado do Amor e Sabedoria, e os saúdo e abençôo em amor.
Adonai.
Tradução: Vera Corrêa veracorrea46@ig.com.br
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
nenhuma informação seja alterada ou suprimida ou usada para ganho monetário, e que a fonte da
informação seja reconhecida. Para saber mais sobre Michele & The Lightweaver, por favor viste o
site www.thelightweaver.org
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Eu sou Maria Madalena e os saúdo e os recebo na presença da luz divina, da sabedoria e do amor.
A celebração de hoje une centenas e milhares de almas. Cada alma está conectada à essência
divina de Deus Pai-Mãe, o que ativa um portal para o Universo do Amor Fluido, apoiando cada um
de vocês em sua jornada para a liberdade.
Todos vocês escolheram uma jornada específica a fim de alcançarem os seus sonhos, as suas
aspirações, o seu ser autêntico, assim como o seu eu superior, e o momento chegou onde as
energias a que vocês estão expostos, e aquilo que vocês vivenciarão, estão garantindo e forçando
uma mudança grande, magnífica e muito profunda dentro de vocês e ao redor de todos vocês.
Muito recentemente, nós ancoramos algumas energias poderosas na região do Egito. Estas
ativações serviram ao propósito muito importante de abrir a grade coletiva do coração da
humanidade, para receber estas qualidades divinas e sagradas do amor e da vida. Cada
participante representando uma das quarenta e oito chamas ancorou uma energia divina na Terra,
assim como integrou a essência de cada uma destas chamas. Agora que estas chamas estão
incorporadas dentro dos seres humanos, nós somos capazes de abrir os portais para os futuros
projetos de luz que eu, Maria Madalena, auxiliada por Jezebel e Guinevere (nossas energias
associadas como a Deusa Tríplice), assim como também auxiliada e apoiada por Kuthumi-Agrippa e
muitos dos grandes Senhores e Senhoras das Hierarquias de Luz e do Amor.
Os projetos que estamos ativando a partir deste momento, foram aprovados e apresentados a nós
por Lord Melquisedeque, Senhor Maitreya e Metatron. Eles lhes foram entregues pelo Poderoso
Elohim do Cristo Coletivo de tudo o que é divino e da luz.
Desde as ativações no Egito, tem havido muitas mudanças que se revelaram. Aqueles que viajaram
experienciaram muitas destas mudanças imediatamente. Isto, entretanto, não significa que
qualquer um de vocês fosse privado desta energia, de fato, isto é como um resultado destas bravas
almas que escolheram oferecer o seu corpo físico como canais que tornou possível para que todos
vocês recebessem as extraordinárias vibrações, que vocês estão agora no processo de integrar e de
incorporar.
Vocês são os espelhos do divino, refletindo as linguagens sagradas de Deus e da Deusa. O Egito foi
também escolhido como o principal portal através do qual passem a luz divina de Deus Pai/Mãe, e
o amor divino dos Deuses e Deusas. É nesta grande expansão de terra que os múltiplos processos
do despertar serão enraizados.
O Egito foi escolhido como o centro chave para esta ancoragem por um propósito muito específico
– é o centro, o meio do centro e porque, na verdade, não há de fato nenhum centro específico. Ele
foi ativado como um centro de rotação de luz, contendo o diamante sagrado da sabedoria, do amor
verdadeiro e da magnificência.
Seu caminho divino e magnífico para a liberdade é ativo e agora o momento também chegou para
nós estendermos as energias de nossos futuros projetos a todos vocês, oferecendo-lhes a
oportunidade de participarem, de responderem ao seu chamado para o serviço e se tornarem unos
com os eventos sagrados, tecendo a luz, o amor e fundindo as grades sagradas da mente, corpo e
espírito, em uma imensa e poderosa pulsação de amor e verdade.
O centro de toda a matéria se encontra no desejo do espírito de fusão com a criação e definir o

propósito da alma. O propósito de sua alma é revelado através destas qualidades e habilidades de
vários modos. Estes modos estão refletidos através de suas ações, eles estão refletidos através de
sua habilidade em amar, de perdoar e se tornar uno com o seu ser verdadeiro.
Um dos modos no qual isto é feito é através da integração das poderosas Leis Cósmicas de tudo o
que existe, portanto, a reivindicação da energia das Leis Cósmicas lhes revela muitos caminhos
para a liberdade.
Nós pedimos a esta canalizadora e ao seu parceiro que ativem os caminhos para a luz através da
Esmeralda da Escola de Mistérios e através da fonte da consciência expandida, da luz divina e do
amor, que criamos para apoiar todos vocês, trazendo as mudanças que vocês desejam à
manifestação. Isto será apoiado e executado através dos processos que se realizarão quando
ativarmos determinadas grades em diferentes locais ao redor do seu globo.
Uma destas importantes energias começará a sua ativação nos desertos do Egito (novamente),
entretanto, a diferença é que com isto estamos também chamando as crianças do seu planeta, os
jovens adultos, adolescentes e até aqueles que estão no corpo adulto, que acreditam que vocês
são ainda uma criança que estão para se juntar a nós, também! A sabedoria sagrada é mantida
dentro da luz divina da criação que auxilia a toda a vida a manifestar uma ressonância divina, o que
capacita as almas a viajarem aos locais a fim de despertarem o divino, não somente nos corações
da humanidade, mas nas moléculas do corpo da Mãe Terra.
Todas as vezes em que trabalhamos com indivíduos e grupos ativando padrões de energia, de
amor e de luz em locais geográficos, vocês não estão apenas servindo como um canal para trazer a
cura a sua linha ancestral, mas vocês estão servindo como um poderoso ativador do imenso amor
pela Mãe Terra. Este é um dos modos nos quais vocês a servem. Muitos foram chamados para
servir a Mãe Terra educando a humanidade, respeitando e honrando o seu corpo, garantindo que
as suas ações diárias não estejam intoxicando o corpo da Mãe Terra mais do que o que já
aconteceu.
A partir do ano de 2010 até o ano de 2015, todos vocês testemunharão algumas das maiores
mudanças no coração, mente, corpo e espírito da humanidade. Quando chegar o início de 2012,
especificamente no portal que foi previsto para o assim chamado final do mundo, vocês
despertarão e verão que o mundo ainda existe, vocês verão que tudo é como vocês se lembravam
que era no dia anterior, entretanto, é o ponto que marca a abertura de um portal para dimensões
de energia, de luz, de amor e uma oportunidade que nunca foi disponibilizada à humanidade de
uma só vez. Isto marca o fim de um ciclo de crescimento e de iluminação e marca o início da maior
transformação da humanidade na existência.
No momento há aproximadamente sete bilhões de almas em seu planeta, portanto, nós estamos
tirando plena vantagem de utilizar a oportunidade de fundir os poderes de Deus Pai-Mãe com as
almas que escolheram uma jornada que lhe foi destinada. Quando as almas puderem aprender as
leis do Cosmos e a aplicarem estas dentro de um mundo material, dentro de um corpo de carne,
então vocês compreenderão, vocês experienciarão e verão como é importante despertar agora e
experienciarão o poder da luz e do amor em movimento como nunca viram antes.
É impossível para cada alma em seu planeta ser plenamente iluminada de uma vez; este nível de
luz destruiria absolutamente tudo. Esta é outra razão por que todos vocês tiveram que tratar da
sua jornada pessoal, passo a passo. Alguns de vocês escolheram mergulhar na profundidade,
entrarem nas vastas águas da luz, da verdade e da iluminação em uma freqüência rápida.
Entretanto, vocês foram preparados, como uma alma, simplesmente porque a memória e, de fato,
o conhecimento, a verdade das Leis Cósmicas se encontram dentro de vocês.

Agora, a cada um de vocês, está sendo dada a oportunidade de compreender o poder de quem
vocês são, a marca divina a partir da qual vocês foram criados. A cada vez que vocês
compreendem as energias de uma Lei Cósmica e como integrarem estes fatos divinos da vida, pode
ajudá-los a superarem o medo, o desespero e a desesperança e vocês reconhecem que são uma
centelha da essência divina.
O medo é o maior obstáculo ao crescimento espiritual, e está baseado na carência, na limitação, é
um sistema de crenças restritivas. Muitos disseram que a ignorância é felicidade, entretanto, ela
somente será considerada felicidade se vocês não tiverem uma única questão dentro de vocês
sobre a vida, e se não houver absolutamente nenhum desejo dentro de vocês de crescer ou de se
compreenderem mais. A ignorância de fato, agrava o medo, o conhecimento é poder, não somente
o conhecimento das Leis Cósmicas, mas o conhecimento do ser. Saber o que os motiva, conhecer a
sua tecla defeituosa, reforçará a sua habilidade em prever melhor o seu comportamento pessoal
quando situações familiares se apresentarem.
De 2010 até 2012 é o período de tempo em que vocês aprenderão mais sobre as Leis Cósmicas.
Nós nos focaremos em lhes revelar as verdades destas leis, de modo que vocês possam se mover
além dos paradigmas de seu velho mundo desinformado. Um dos passos mais importantes para
melhor compreenderem a si mesmos, é entender como os pecados dos antepassados estão
mantidos dentro de vocês (isto é o que chamamos de clarificação ancestral).
Ao curarem as impressões armazenadas dentro da sua constituição genética, não somente vocês
libertam o espírito dos seus antepassados, mas também libertam o seu próprio espírito, e liberam
todas as suas futuras gerações do sofrimento que vocês vivenciaram. Vocês terminam o ciclo de
toda a sua linhagem.
Esta é uma das razões por que estamos chamando os pais, os avós, os responsáveis e guardiões
de crianças e lhes pedimos que tragam estas crianças aos pontos sagrados ao redor do seu globo,
de modo que elas também possam receber estas poderosas integrações de energia. Exponham a
elas as oportunidades que vocês têm e que tiveram de crescer e de se tornarem iluminados. As
crianças do mundo moderno estão muito abertas, elas são muito inteligentes e muito conectadas,
entretanto, nunca se esqueçam de que elas também carregam os pecados dos seus antepassados,
elas também carregam as impressões daqueles que viveram antes delas.
Foi-nos concedida a permissão de libertarmos as suas almas, de acelerarmos a jornada dos jovens,
de modo que eles possam entrar em suas posições de poder em idades muito mais precoces. Nós
asseguraremos que eles estejam emocionalmente equipados para lidar com as suas posições, que
eles estejam prontos, que eles sejam instrumentos abertos e preparados para absorverem as
poderosas verdades da luz e do amor.
Emboras o espírito procure se definir e ao seu propósito de muitas maneiras, é vital que todos
vocês compreendam que o ego inferior se apegue às linhas do tempo do trauma, o que inibe a
capacidade do seu espírito de comunicar os seus desejos as suas almas, especialmente quando a
alma foi severamente fragmentada. Nós continuaremos a criar os programas e os projetos que
auxiliarão a todos vocês a se religarem aos aspectos fragmentados de sua alma. Nós estamos
também no ponto para a criação da nova vida, onde devemos fazer o mesmo pelas crianças do seu
mundo.
A alma se torna fragmentada devido ao trauma e ao choque e somente pode se reconectar quando
a tríade da vida é reconectada, e isto é onde nós, as Deusas Tríplices, somos chamadas ao serviço.
É o nosso propósito, é nosso papel e nossa missão divina, auxiliar a todos vocês, junto com a
equipe coletiva dos curadores planetários e dos Trabalhadores da Luz, ajudá-los a realizar isto.
Quando uma alma está reconectada a sua alma coletiva, então todos os aspectos fragmentados da

alma da Mãe Terra é reconectada, resultando que um novo corpo de luz é criado. Este corpo se
torna um padrão do qual a humanidade pode atrair a força, possibilitando uma re-conexão
poderosa com o eu superior do espírito coletivo da humanidade, portanto, novamente nós, as
Deusas Tríplices, nós lhes dizemos que este é um apelo a todos os Trabalhadores da Luz que
ouvem, a todos os que estão preparados e dispostos a servir como o tecido reconectivo deste
grande corpo de luz.
Cada aspecto da alma reconectado, abre mais as dimensões do amor fluido, possibilitando grandes
mudanças no corpo, mente e espírito coletivo da humanidade e em todos os reinos da consciência.
Ao desafiar os aspectos feridos e traumatizados do ser, freqüentemente revive a alma e respira
nova luz e vida nas partes do ser que foram desconectados, negados e ignorados, e isto, preciosos,
é quando podemos ativar completamente as grades da ressurreição e elas podem tomar forma.
Durante o período da celebração da Páscoa, nós estaremos ancorando cinqüenta e cinco chaves de
energia. Estas chaves são portais para centenas de milhares de portais de energia que contêm os
sagrados filamentos das Leis Cósmicas. A primeira Lei Cósmica que será liberada a toda a
humanidade é a Lei Cósmica da Evolução. Esta lei mantém uma única verdade e esta é que para
evoluir verdadeiramente se deve amar, se deve compreender que é somente através das energias
do amor que mais amor pode ser criado e experienciado.
Nós estamos chamando os cinqüenta e cinco seres físicos, humanos físicos para manterem estas
chaves. Vocês sabem quem vocês são, pois vocês concordaram com este projeto antes de sua
encarnação. É o seu destino e quando nos reunirmos com vocês nos desertos sagrados novamente,
vocês verão como os portais das Leis Cósmicas do Universo abrem os seus braços para vocês e
estendem as suas poderosas dádivas a vocês e através de vocês.
Enquanto cada uma destas cinqüenta e cinco portas são abertas, e enquanto vocês reivindicam a
sua posição como um guardião para este portal, vocês abrem a porta para que todos os outros
Trabalhadores da Luz atravessem, de modo que eles possam cumprir os seus destinos, de modo
que eles possam também entrar na luz daqueles que os aguardam, aquelas energias que estão
além do paradigma do atual mundo que os chamam, que colocam toda a sua alma para avançar.
Há um número suficiente de vocês que responderam a esta intensa agitação interior que nos
permite seguir em frente e ativar as cinqüenta e cinco chaves.
Estas cinqüenta e cinco chaves abrem as energias que atrairão a luz para os locais geográficos
mais escuros em seu planeta. Quando falamos destes locais escuros, nós falamos dos locais onde o
trauma grave é galvanizado dentro do DNA do corpo da Mãe Terra e um destes locais em que
estaremos nos focando é a Rússia.
A Rússia detém um profundo trauma e por causa disto ela mantém o seu semelhante mas oposto –
o amor, portanto, os locais mais escuros em seu planeta incorporam o potencial de manter sempre
a maior luz e amor. Nós estivemos preparando a Rússia para que venha esta luz. Nós estendemos
também as energias à Turquia, a qual muitos de vocês já foram parte.
Isto não significa que outras áreas do globo sejam ignoradas, não. Nós continuaremos a ancorar
estes filamentos de luz em locais geográficos escolhidos, e que iremos lhes informar a cada
transmissão que liberarmos, e agora os filamentos que mantêm o núcleo da Luz Universal e os
portais para a liberdade, estão sendo ancorados nos desertos do Egito. Estas luzes estão sendo
estendidas a cada um de vocês que ouve as minhas palavras agora e uma porta está sendo aberta
dentro do seu coração, uma porta em que a sua alma esteve batendo por muitos anos.
Vocês estão agora preparados para atravessar este portal. Vocês estão preparados agora para
receberem as oportunidades de se fundirem com o amor fluido universal e servirem como um

canal, um canal receptor e transmissor, destas poderosas forças de amor fluido.
Cada chave para a vida que foi criada, será liberada, pois é parte da Promessa da nova vida que
Deus Pai-Mãe prometeu a cada um de vocês, que está vindo à vida. Vocês escolheram ativar o seu
destino em um novo nível, vocês deixaram para trás muitos dos padrões que definiam o seu Carma
do passado e agora como as Leis do Cosmos vêm para encontrar cada um de vocês, vocês
aprenderão quais são as suas chaves.
Cada uma das cinqüenta e cinco chaves das quais eu falei (que serão ancoradas durante o período
de Celebração da sua Páscoa), está ligada a uma lei, portanto, nós liberaremos cinqüenta e cinco
leis do Cosmos, no total. Estas leis incorporarão as energias dos Portais do Ar, dos Portais da Água
e dos Portais da Terra, enquanto nos movemos através de cada etapa de sua criação, pois
enquanto uma chave é ativada, a lei que ela representa, abre o mundo para as cento e quarenta e
quatro mil extensões da essência original desta lei, e todos vocês são um filamento da extensão da
essência original destas leis.
Vocês descobrirão por si mesmos com qual lei vocês estão alinhados, e assim vocês avançarão e
liberarão esta, vocês servirão a este raio e revelarão a verdade das leis que Deus Pai-Mãe gravou
no cristal, para assegurar a liberdade da humanidade do labirinto debilitante do destino.
Isto me leva novamente à questão do ano de 2012. Estas leis são as portas para outras dimensões,
as quais cada um de vocês estará exposto a partir deste momento. É assim que o seu mundo
mudará, é assim que o mundo experienciará as poderosas dimensões da mudança que criarão uma
vida diferente, e a vida como vocês a conhecem está chegando ao fim. A vida nunca pode
permanecer a mesma se qualquer alma tiver a intenção do desejo da mudança. Portanto, não
importa o que vocês façam, vocês nunca serão capazes de interromper o ciclo de mudança para
toda a humanidade. Vocês podem tentar e interrompê-la para si mesmos, mas não para toda a
vida.
O Poderoso Elohim das Leis Cósmicas agora se reúne a nós, assim como cada um dos seres de luz
das hierarquias da luz, do amor e as leis da mudança através do coração e do desejo da alma se
tornam unas com a essência do espírito coletivo da verdade e de Deus Pai-Mãe.
Vocês têm este desejo dentro de vocês, é por isto que vocês estão ouvindo esta transmissão. É o
seu destino se moverem para o mundo e estenderem estas energias aos outros. Vocês são os
líderes da luz, vocês são os portadores da tocha do futuro, vocês são os operadores dos portais e
os organizadores para a Terra Prometida.
A Terra Prometida é o mundo da liberdade. Este mundo pode não existir para todas as sete bilhões
de almas em seu planeta em um determinado momento, mas certamente, pode e existirá para
vocês, se vocês assumirem plena responsabilidade para tornar a sua maior prioridade, experienciar
nada menos do que o seu melhor, portanto, nós rogamos a todos vocês, que abram cada fibra do
seu ser agora e chamem esta intenção divina para o seu DNA, de modo que ela possa ser
seguramente tecida na tapeçaria de cada átomo do seu corpo, portanto, tornando-se a essência
motivadora magnética, de modo que vocês possam dar o exemplo e se apresentarem como os
mais iluminados e os libertadores das almas na Terra.
Nós lhes asseguramos que estamos cumprindo a Promessa da Nova Vida. Vocês receberam a
oportunidade de tornar vivos os seus sonhos, e tudo se revela com um propósito e cada nível deste
processo de desdobramento, deve se revelar um passo de cada vez; portanto, confiem em nós,
confiem em si mesmos e em seu coração e entrem no desconhecido, pois na verdade agora vocês
não têm outra escolha que não a de avançar, desde que desejem a mudança, e ainda que não
tenham desejo pela mudança ou algo melhor, vocês serão presos no fluxo da mudança, na

corrente de luz que tocará a sua vida e lhes trará a mudança.
Em muitas ocasiões eu tenho proferido estas palavras e continuarei a proferi-las, até que cada alma
compreenda completamente as minhas palavras. Vocês são livres para viver a sua melhor vida.
Vocês estão sendo carregados agora nas asas dos Arcanjos Solares; está lhes sendo mostrado que
há um potencial ilimitado em seu futuro, vocês estão sendo orientados a descobrir as verdades
ocultas sobre si mesmos, sua origem e o seu futuro.
Eu, Maria Madalena, lhes dou a minha palavra neste dia, que eu caminharei ao seu lado, a cada
passo do seu caminho, quando vocês escolherem experienciar os poderosos poderes
transformadores da verdadeira essência do amor. Nós estamos liberando estas energias, elas já são
suas. Tudo o que vocês precisam fazer agora é abrirem os seus braços, o seu coração, a sua mente
e o seu ser, para as receberem e entreguem os seus medos, as suas dúvidas, o seu ceticismo, o
seu cinismo e a sua crença na carência.
Mestre Kuthumi-Agrippa está no processo de preparar iniciações muito importantes para todos os
Trabalhadores da Luz que escolherem atravessar os cinqüenta e cinco portais para os mundos que
existem além do paradigma deste mundo.
Enquanto a luz continua a se expandir, vocês serão apoiados a emergir dos abismos da morte,
vocês ressuscitarão as suas partes que morreram como resultado do abuso e do trauma, e ao
mesmo tempo, vocês serão capazes de colocar para descansar aquelas partes de vocês que não
mais servem à jornada e ao propósito a que vocês foram designados a cumprir.
Eu não posso enfatizar o suficiente, como estes tempos são importantes, e quando a ponte for
criada para o ano de 2010 para se ligar ao ano de 2011, Kuthumi-Agrippa acompanhado por dez
mil Arcanjos Solares e os Deuses e Deusas da origem das Antigas Leis Cósmicas, ativarão o Quinto,
o Sexto, o Sétimo e o Oitavo Portais da Ascensão. Estes portais serão ancorados novamente no
Egito, assim como em Israel e na Jordânia, e pedimos a este canal que assegure que um grupo
seja unido, reunido como família de alma e de espírito, para servir como os canais físicos, criando
esta ponte.
Os Quatro Portais da Ascensão que vêm na forma de Ondas de Ascensão, trarão o maior fluxo de
amor fluido que vocês terão experienciado. Será o ano mais intenso de clarificação para a
humanidade como um corpo coletivo, de modo que quando do portal para o Décimo-Segundo
Mundo, que se torna o ano de 2012, a quantidade máxima de almas esteja em posição de
aproveitar plenamente esta energia e manifestar o novo ciclo divino de definir o sonho, de
compreender o espírito em movimento, de modo que cada um de vocês possa honrar o seu
destino. Estes sistemas de mudança se tornam a criação fluida, o poder da co-criação criativa; isto
é quando a mente se eleva do coração e a linha entre o eu e os outros é divinizado. Esta definição
lhes permite compreender as dimensões duais, descobrir o seu palácio de paz e experienciar a
poderosa união divina, enquanto o destino de cada alma os guia para compreender a dinâmica da
verdade e como as ilusões das zonas de conforto do passado e do presente, privam a alma de sua
liberdade.
Vocês estão sendo entregues ao desejo das eras, de modo que a sabedoria interior possa surgir,
revelando-lhes os caminhos mais elevados. Este lhes mostra os fatos da vida e que vocês são
destinados a brilhar no meio da escuridão e que o caminho do novo mundo implica em um
processo de se defrontar com o dragão interior, aproveitando o alquimista interior. Ele também lhes
mostra que o silêncio da alma lhes apresenta a dança do Espírito, e que o anseio pelo amor e pela
realização os conduz ao santuário da alma, onde vocês se movem além do ego, onde vocês fazem
a escolha entre a vida e a morte e isto é quando vocês ressuscitam verdadeiramente.

Preciosos, este Solstício Universal trouxe uma luz divina à manifestação, uma luz que incorpora a
dádiva da compaixão, a dádiva da libertação, e eu lhes garanto que cada um de vocês está sendo
mantido dentro de um precioso casulo de amor pelo seu Anjo Guardião pessoal que está
assegurando que cumpra o seu destino. Este Anjo Guardião está também assegurando que vocês
se encontrem dentro do coração do amor e…(final da parte um)....e neste ponto o laptop de
Michelle e todos os aparelhos elétricos em sua casa foram desligados e a transmissão e a gravação
foram terminadas. Michelle foi tirada do transe para explicar o que estava acontecendo; cerca de
dez minutos mais tarde ela estava de volta ao transe e a parte dois foi liberada à Kuthumi-Agrippa.
Início da Segunda Parte:
Eu sou Kuthumi-Agrippa, Arcanjo Solar dos Raios Dourados do Amor e da Sabedoria e os recebo na
luz do novo mundo da transformação.
Em primeiro lugar, eu gostaria, por mim mesmo, de me desculpar pela interrupção em nossa
transmissão. Devido à presença de todos aqueles seres que estão reunidos com cada um de vocês
neste momento e à ancoragem de um poderoso raio magnético de amor, isto interferiu com os
sistemas de comunicação que vocês usam.
Eu fui chamado para me apresentar e assegurar a cada um de vocês que a mensagem que Maria
Madalena nos liberou é de grande importância. Vocês foram chamados aos reinos do serviço, uma
jornada em que cada um de vocês concordou em embarcar, uma aventura que a alma deve
experienciar a fim de que a libertação dos Exércitos da Luz venha a ser concretizada.
Vocês são os membros dos Exércitos da Luz, vocês são os guerreiros e as guerreiras que mudam
as grades da vida, de modo que todos os que escolherem entrar em seu poder, podem e o farão.
Não é sempre que nós apresentamos as energias desta forma, onde pedimos a todos vocês que
olhem para si mesmos e reconheçam aquilo que foi criado, aquilo que vocês chamam de sua vida,
tem servido a um propósito, trouxe-lhes a este momento no tempo, onde vocês agora estão sendo
solicitados a entrar em um papel que talvez agora vocês acreditem que não possam cumprir, mas,
entretanto, no futuro terão cumprido.
Eu, Kuthumi-Agrippa, o Rei dos Arcanjos Solares, venho lhes conceder a oportunidade de
permanecerem na luz, de representarem o amor e a aventurarem-se nos mundos, onde outras
almas não se atreveram a aventurar, simplesmente porque os medos do seu passado paralisam o
seu movimento.
Vocês serão chamados a entrar em lugares onde falta o amor e a ancorarem esta luz. Vocês se
defrontarão com a escuridão do seu próprio medo e o superarão, vocês ganharão o domínio sobre
si mesmos e permanecerão entre nós e conosco e serão capazes de apontar quais partes de vocês
serviram ao maior propósito. Neste momento, vocês compreenderão que estão apontando para
cada aspecto de si mesmos, para cada experiência que vocês encontraram, para cada dificuldade
que vocês superaram e para cada cota de sofrimento que vocês suportaram, e vocês verão que
tudo isto lhes serviram.
Eu, Kuthumi-Agrippa, entrego-lhes a Marca do Alquimista, a parte de vocês que se sobrepõe, que
dá resposta ao chamado para a liberdade, que aceitou o seu destino com a data como sendo algo
do passado e prefere agora dançar com o destino.
Os anjos e os demônios internos se reunirão, se defrontarão e verão que os fatos da vida e as leis
do amor implicam em limpar o armário do seu passado, brilhando no meio da escuridão, que por si
só lhes mostrarão que durante todo o tempo vocês estiveram no Caminho dos Autênticos.

A decodificação do passado lhes ajudará a reviver o seu espírito e a revelar por que é tão
imperativo que vocês nunca desistam de si mesmos, que vocês continuem a se esforçar para se
tornarem unos com o santuário da sua alma e que quando vocês se moverem além do ego, os
estágios da consciência lhes permitirão deixar ir e permitirem que Deus e Deusa lhes dirijam. O
espírito de tudo o que é, está lhes chamando a atenção, chamando-os para o seu destino e a
energia que ancoramos agora fisicamente em sua Terra, por todo o globo, marca o início deste
novo mundo de luz, do desejo das eras que os ajudará a impulsionar o sonho do seu verdadeiro
destino, movendo-os além das impressões que os paralisam, como resultado da dualidade das
dimensões que vocês encontram, e vocês verão que a questão do Espírito é o que os anima e que
a mente do coração é a linha entre o eu e os outros, e que a criação fluida é o seu Deus/Deusa.
Eu, Kuthumi-Agrippa, venho até vocês neste momento de sua vida e lhes revelo que os fatos de
sua vida contêm dentro deles poderosas jóias, fatos que lhes revelarão muitas verdades em relação
a sua origem e é esta origem que lhes mostrará como toda a humanidade esteve presa, como toda
a humanidade adquiriu uma ilusão que os convenceu muito habilmente, que eles são indignos do
amor de Deus e Deusa e assim o sonho cessa e o plano divino do novo mundo é ressuscitado.
Vocês são a fênix que renasce das cinzas, vocês são aqueles que chamarão outros para se unirem
a nós, para caminharem conosco, amarem e co-criarem conosco e neste Solstício Universal, neste
dia, eu, Kuthumi-Agrippa, coloco a espada da verdade no centro da Terra, eu a coloco no centro do
amor do Ovo de Cristo mantido nas terras sagradas do Egito, e é através deste ponto que eu toco
cada um de vocês, é através deste ponto que eu acaricio a sua alma. É aqui onde eu envolvo as
minhas asas ao seu redor e lhes prometo que nunca serão presos novamente, nunca mais
precisarão se prender às ilusões de um mundo criado pelo homem, um mundo que criou o que
vocês experienciam como vida. Este é o início do fim, este é também o início do início.
Como Maria Madalena afirmou, vocês são os precursores e eu, Kuthumi-Agrippa, me posiciono
como o líder dos Arcanjos Solares que se dispuseram a servir a todos vocês, protegê-los e guiá-los
e é através dos Raios Solares do amor fluido que o Sol brilhará sempre em seu coração e vocês
encontrarão as suas chaves pessoais para a liberdade. É por isto que chamamos a todos vocês que
colaborem, que trabalhem juntos, que se reunam como uma poderosa família de luz, e a reunião
que pedimos que se manifeste no final de 2010 e o início de 2011, marca o ponto decisivo para a
humanidade, onde o coletivo se funde com as grades do novo mundo e as energias residuais serão
mantidas dentro de uma cápsula do tempo, em um veículo merkaba específico, criado por Lord
Melquisedeque, unicamente para este propósito, e tudo será transmutado, e ao longo dos anos que
se seguirem, vocês experienciarão as dádivas disto e uma vez que tenham passado para outros
mundos, vocês testemunharão como aqueles que vierem depois, colherão os frutos do que vocês
iniciaram e que aqueles que vieram antes de vocês, iniciaram.
É uma grande honra para todos nós permanecermos com vocês neste momento presente, nos
mundos da luz e lhes pedimos que venham conosco, que se unam na busca, que revelem a
verdade e nada além da verdade a todos os que estejam dispostos a abrirem os seus olhos e
verem, que abram os seus corações e sintam e abram os seus braços para receberem.
É esta Promessa da Nova Vida que está próxima a vocês, é esta promessa que nos permitiu a nos
apresentarmos desta maneira. Eu, Kuthumi, professor do Universo, protetor dos Trabalhadores da
Luz, eu estou aqui, eu estou com vocês e é através dos meus canais que eu lhes recordarei e lhes
provarei que vocês são amados, que vocês estão seguros e que vocês escolheram o caminho para
a liberdade.
Eu estou aqui e observo o seu coração, eu olho a sua alma, eu vejo a essência do seu espírito.
Neste momento no tempo, Lord Melquisedeque ativa a assinatura do seu futuro, a marca sagrada
que é a sua chave para destrancar as portas do seu coração, de modo que o seu espírito possa
sempre ser libertado. Eu agradeço a todos vocês pelo seu tempo, eu agradeço a todos vocês por

honrarem o chamado da sua alma para cumprirem o seu destino e eu estou honrado em tê-los
caminhando conosco, de serem os canais na forma física que levarão adiante aquilo que nós
apresentamos e mostramos ao mundo que a Terra Prometida existe, que um novo modo de vida e
de viver e de amar não apenas é possível, mas já está acontecendo porque vocês o estão vivendo.
Venham conosco, caminhem conosco, sirvam e amem conosco e nós lhes mostraremos os mundos
dos quais nem sequer sonharam.
Possa tudo o que os inspirar a se tornarem o seu maior potencial, seja uno com vocês agora, e que
vocês possam sempre saber que não há um momento onde vocês caminhem sozinhos, pois todos
nós somos um e estamos com vocês sempre de todos os modos. Possa a verdade incorporada nas
Leis Cósmicas deixá-los livres para que vivam cada vez melhor a sua vida, e lhes mostrar o
caminho que liberte os seus irmãos e irmãs. Que possamos ser unos no amor, no serviço e na
essência.
Eu sou Kuthumi-Agrippa e o meu amor por vocês é intenso. Adonai.
Eu sou Maria Madalena e retorno muito brevemente para agradecer a todos vocês por
compartilharem conosco este momento em sua linha do tempo. Eu sei que Kuthumi se desculpou
pela interrupção na transmissão. Eu gostaria de verbalizar isto também, entretanto, sabemos que o
que foi recebido hoje, estará com vocês pela eternidade. Eu também estou honrada por estar
alinhada com as suas energias e estou muito entusiasmada pelo trabalho que conduziremos no
futuro, reunidos com vocês em grupos e trabalhando com vocês individualmente. Saibam que
quando nós viajarmos aos locais geográficos designados, nós mudaremos as energias em uma
freqüência acelerada e ela se rejubilará e ela os recompensará pelo seu apoio e por honrarem o
seu papel como guardião e curador da Terra. Vocês serão abençoados por servirem como um
verdadeiro Anjo da Terra.
Possa cada um de vocês incorporar a luz e o amor que Deus Pai-Mãe lhes estende e possa a paz
prevalecer em sua vida.
Eu sou Maria Madalena e o meu amor por vocês é imenso. Grata a cada um de vocês.
Au revoir.
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes em condições estritas de que nenhuma
informação seja alterada, deletada ou usada para ganho monetário, e que a fonte da informação
seja reconhecida. Para maiores informações sobre Michelle & The Lightweaver, por favor, visitem
www.thelightweaver.org
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

22:2 QUEBRANDO A MATRIZ DO DINHEIRO
Uma mensagem de Kuthumi canalizada por Michelle Eloff
22 de fevereiro de 2010, África do Sul
Eu sou Kuthumi-Agrippa e manifesto-me nos raios solares do amor e sabedoria, para saudar cada
um de vocês neste momento e levar-lhes as bênçãos da transcendência, abundância, verdade e
confiança.
Saudações, queridos!
E é com grande alegria e prazer nos nossos corações que nos unimos a cada um de vocês neste
momento enquanto celebramos a reconexão de luzes, corações, mentes, corpos e almas.
Queridos, existem muitos níveis de energias que estão sendo integrados neste momento. Cada
nível é uma linguagem de luz que se comunica com os sistemas que os alimentam com energia e
transmitem inspiração e orientação divinas. Sua jornada pela Senda dos Seres Autênticos reveloulhes muitas verdades a respeito de si mesmos. Também lhes revelou as verdades a respeito do que
estabeleceu as leis básicas para o seu mundo. Quanto mais vocês entenderem que essas leis
básicas, ou regras básicas não estão inteiramente alinhadas com os sistemas de luz, mais facilidade
terão para sair desses sistemas e integrar os mecanismos divinos para crescerem com o fluxo da
vida.
2012 não está muito longe. Está chegando o momento de todos vocês se moverem para além das
ilusões do seu mundo atual. Seu mundo está repleto de vários níveis de ilusão. Isto tem criado
muitos aspectos de dor e tristeza, como vocês já sabem. Portanto uma das nossas intenções nesta
transmissão para cada um de vocês nesta noite, é realizar uma limpeza da matriz coletiva do
dinheiro. Isto liberará as crenças falsas e atitudes arraigadas, no que diz respeito a esta forma de
energia. Por que faríamos isto agora? Porque o medo da falta de dinheiro é que faz com que
muitos fiquem presos nos sistemas da ilusão.
Os princípios da vida abarcam muitos e muitos mundos, muitas dimensões, e uma das formas de
reconhecer como levar essas poderosas energias novas a se formarem e se manifestarem é
aplicando-se os Princípios da Parceria. Estes princípios lhes revelam a importância da colaboração e
como esta fortalece as redes de luz e a humanidade.
Todas as vezes que vocês unem suas forças de luz, amor e intenção, a energia cresce muito além
do que vocês têm capacidade de imaginar. Isso cria um sistema que se fixa dentro de uma rede
fluida. Portanto, é um novo sistema fixo, que se estabelece graças ao entendimento dos princípios
e leis da natureza, da vida e do universo, o que resulta no fortalecimento dos fluidos que correm
pelo corpo de vocês, através da Terra e dos éteres. Estes fluidos estão no seu sangue e em todos
os fluidos corporais com os quais vocês entram em contato.
Agora, isto poderá assustá-los um pouco, mas é importante que saibam que em todo o seu mundo,
em todos os lugares em que vão, a cada dia, vocês estão tocando fisicamente o DNA de outras
pessoas; não apenas o de DNA de uma, mas de muitas e muitas pessoas. Agora pensem nisto: se
vocês estão tocando o DNA delas como resultado dos fluidos corporais que são deixados sobre
construções e todo tipo de outros elementos que compõem o seu mundo, então vocês estão
entrando em contato com a energia guardada nesse DNA. E como é que a maioria das pessoas do
mundo se sente a respeito da vida, do dinheiro, dos relacionamentos, dos princípios e do trabalho
em conjunto? Tudo isto está repleto de medo. Não estou querendo dizer que agora todos vocês
têm que desenvolver um caso sério de TOC [transtorno obsessivo-compulsivo] e ficar lavando as
mãos ou o corpo a cada 10 minutos. Não.

Com as energias que lhes trazemos, estamos criando uma poderosa barreira de proteção ao redor
de vocês, bloqueando esses impulsos e impressões contidos no DNA dos fluidos corporais com os
quais entram em contato a cada dia. Agora, o que acontece com as impressões do DNA de vocês
que são deixadas por toda parte? Elas enviarão uma onda de choque, por assim dizer, através dos
corpos daqueles que as tocarem. Elas provocarão uma ativação interna automática do desejo
íntimo de se elevar acima do mundano, da ilusão e das formas que têm capturado e prendido a
humanidade nesta identidade equivocada.
Cada fluxo de luz que chega a cada um vocês é absorvido pelo seu corpo; é absorvido pelos seus
chacras e por todos os organismos vivos ao seu redor. Vejam como a energia é poderosa! Todas as
coisas armazenam as informações e energias às quais são expostas. Seu mundo é exposto a
bilhões e bilhões de impulsos a cada 60 segundos de vida. No nível humano, é impossível sequer
compreender o que isto significa. Entretanto, não digo isto para provocar medo. Digo para os
conscientizar, para que possam tornar-se mais conscientes de como essas energias os
influenciam… como a energia os influencia, ponto.
Então, o que cada um de vocês pensa, sente, vê, toca, experimenta e diz afeta tudo, consciente ou
inconscientemente. Esta é uma das mais importantes razões de estarmos trabalhando com todos
vocês desta maneira. Estamos tentando ajudá-los a obter o maior entendimento de todas as
formas de energia que estão influenciando a humanidade. Esta é uma das razões muito
importantes de vocês estarem sendo encorajados a se autoconhecerem. Quando uma pessoa
conhece a si mesma, ela é capaz de reconhecer uma impressão falsa e elevar-se acima dela.
Assim, através das energias desta ativação 22:2, os Arquitetos Mestres do Universo se unem a cada
um de vocês, e a energia coletiva deles forma uma rede cristalina magnífica ao redor de cada um,
e nós estendemos esta rede para abraçar todos vocês.
É uma rede fluida que se comunica com cada aspecto de vocês, encorajando-os, inspirando-os e
motivando-os a atravessar o abismo e se aventurar nos mundos desconhecidos. Queridos, estes
mundos desconhecidos não são nada que se deva temer. O único motivo de eles serem
desconhecidos é que vocês têm sido limitados no seu autoconhecimento e, portanto, no
conhecimento de que aquilo que está além das barreiras tridimensionais do mundo humano é uma
grande oportunidade, um mundo grandioso, repleto de muitos mundos, muitas perspectivas de
incrível potencial. Nesses mundos, existem ainda mais mundos de poderosa energia criativa. Estas
energias criativas estão vindo encontrá-los, fluindo para dentro dos seus chacras principais e
secundários, criando uma magnífica sinfonia de novos sons. E a orquestra está tocando esta
sinfonia com graça e tranquilidade, porque entende os princípios desses outros mundos.
Então, queridos, estamos chamando todos vocês a se unirem em números, a deixarem cair o ego
inferior, abandonarem o medo e olharem dentro dos olhos e corações dos seus companheiros e
companheiras que caminham com vocês na Senda dos Seres Autênticos, buscando como vocês,
desejando a liberdade, desejando a libertação da alma e do espírito, de modo que a harmonia seja
criada, a paz instalada dentro dos corações e mentes de todos que vivem. Isto não pode acontecer
se vocês, que caminham por esta senda, se puserem uns contra os outros.
Quando competem uns com os outros, quando fazem fofocas uns dos outros, quando dizem coisas
negativas a respeito dos seus companheiros de senda, vocês estão quebrando a rede; estão
desmanchando a malha que está conectada a vocês e ao resto da rede. Aquele que se mantém na
força e no poder, respeitando a sacralidade destas parcerias, fortalece a luz que vem em sua
direção.
Alguns de vocês talvez se lembrem de uma mensagem, que transmiti há aproximadamente dois

anos atrás, na qual falei sobre isto e que foi considerada muito dura. O poder e a força com que
transmiti essa mensagem tinham um motivo muito importante: infelizmente, no mundo que os
Trabalhadores da Luz ocupam e no qual trabalham, há muitos níveis de ego inferior, muitas
energias negativas. Isto não pode, nem será mais tolerado, e é por isto que estamos dizendo que
não há mais tempo a perder. Não há mais tempo para se sentar sobre o muro e observar qual dos
lados está fazendo mais pontos. Escolham agora e entrem nesse poder.
Entre o dia de hoje – 22 de fevereiro do ano de Cristo de 2010 – e o dia 21 de dezembro do ano de
Cristo de 2010, quando traremos as energias de preparação para os próximos quatro portais de
ascensão que virão no fim de dezembro de 2010 e começo de janeiro de 2011, as pessoas terão
que escolher. É agora ou nunca. E estamos falando especialmente daqueles que estão vacilando,
aqueles que estão sentados em cima do muro esperando que alguém os empurre; então aí vem o
empurrão. Essas energias se manifestam através das poderosas redes de luz que foram construídas
até este momento, dos poderosos sistemas de co-criação que os uniram através dos seus corações,
através das suas intenções, através do seu amor e através da sua luz, não apenas pela Mãe Terra,
mas por si mesmos, por aqueles que significam tudo para vocês e por aqueles que vocês nunca
conheceram mas que podem sentir através da essência do ser de cada um de vocês.
Nós aumentamos as energias que serão ativadas no Egito, nos próximos 32 dias. Estas energias
contêm as vibrações esmeralda da nova abundância divina e física. No dia 4 de abril – em outras
palavras, quatro de quatro (4:4) – nós pedimos que todos vocês se conectem através dos seus
corações, das suas almas e dos seus espíritos, àqueles que estarão fisicamente no Egito. E isto
pode ser feito a qualquer hora do dia ou da noite, pois as energias serão mantidas em sua força
total durante essas 24 horas.
Ao trazermos a nova e onipotente Chama Esmeralda da abundância divina e física, todos aqueles
que estiverem fisicamente presentes nas terras do Egito receberão a sua ativação em todos os sete
chacras principais. Estas frequências falarão com todas as dimensões do mundo. Aqueles que não
estiverem fisicamente nas terras do Egito serão os guardiões daqueles que concordaram, antes
desta encarnação, em fazer esse papel, atraindo essas energias. Estenderemos as energias para a
Rússia, onde uma onipotente Chama Dourada será ancorada em sete de sete (7:7). E quando
estendermos as energias para a Turquia, uma incrivelmente bela chama Platina e Madre-pérola
será ancorada em dez de dez (10:10) de 2010.
Estas três chamas, estas três novas chamas, foram criadas pelo todo-poderoso Elohim de Tudo O
Que É. O próprio Saint Germain acrescentou os toques finais, as energias que contém essas
vibrações poderosas, e estará entregando-as para aqueles que foram designados para carregá-las.
A Chama Esmeralda incorpora milhões e milhões de minúsculas redes de luz, de amor e
criatividade.
Agora, enquanto estão na presença do onipotente Mestre Alquimista, lhes é pedido que abram seus
corações, suas mentes, seus corpos, suas almas e seus espíritos e recebam o chamado para o
serviço, para receberem a luz dos Princípios da Parceria, e que estendam sua energia e sua
vontade – se esta for a sua escolha – para se unirem como um corpo onipotente, incorporando
estas energias novas e incrivelmente poderosas.
Eu, Lord Kuthumi-Agrippa, Rei dos Arcanjos Solares, anuncio agora para todos vocês – e meu canal
nem sabe disto ainda, isto é uma surpresa para ela – eu, na minha forma energética de KuthumiAgrippa especificamente, Rei dos Arcanjos Solares, escolhi este canal para ser a única forma
humana através da qual eu canalizarei no futuro. A energia de Kuthumi, como outros a conhecem,
continuará sendo canalizada através de uma variedade de sistemas. Entretanto, esta rede, esta
assinatura, foi designada especificamente para ela, para que possamos delegar a luz destas
poderosas forças de amor para todos e cada um de vocês.

Esta ativação está abrindo as portas para uma das mais profundas e poderosas energias às quais
vocês já estiveram expostos. É neste momento que invocamos a Deusa Quântica, invocamos a
Deusa do Novo Mundo e os Deuses que caminham ao lado delas, e pedimos a vocês que se ergam,
despertem e liderem, pois todos vocês são líderes. Amem uns aos outros.
Num futuro não muito distante, também estaremos liberando a poderosa luz da Deusa Quântica.
Isto também é sustentado na forma de uma mulher física. Sua luz foi se construindo durante cinco
anos. E num futuro não muito distante, vocês serão apresentados à energia dela também. Ela é um
ser humano físico. Enquanto esta energia se aproxima dela, esperamos que ela sinta as vibrações,
e pedimos a todos vocês que estendam seu amor e sua luz para essa sua irmã de senda, para que
todos os obstáculos sejam removidos, de modo que o Deus Quântico possa vir e se colocar ao lado
dela também e, assim fazendo, manifestar a presença da Deusa Tripla e do Deus Triplo, a Deusa
Quântica e o Deus Quântico, ancorados firmemente dentro de todos os seus chacras principais e
secundários.
Esta luz divina, queridos, é uma amplificação dos caminhos originais trilhados pelos Deuses e
Deusas. Todos vocês são uma Deusa ou um Deus, um sacerdote ou uma sacerdotisa – o que quer
que ressoe com vocês – mas nós convocamos esta celebração gloriosa, neste momento, para
garantir que essas energias sejam mantidas dentro dos corações mais puros que desejam sustentar
as redes e colaborar como uma forma e uma força poderosas de divina luz e amor.
Agora que divulgamos esta informação para vocês, nós lhes pedimos que abram seu mundo
interior para receber as pulsações “empoderadoras” que estão se revelando. E chamamos a irmã da
Deusa Tripla que faz o papel de guardiã dela – você, irmã amada, você deve abrir os portais de
poder dentro do seu próprio corpo.
Todas vocês, mulheres, deusas, que estão ouvindo, abram seu chacra sacral, pois agora a Deusa
Tripla começa a derramar as águas sagradas da vida no chacra sacral de vocês. Todos os homens
que estão ouvindo-nos neste momento – vocês são os Deuses – abram o chacra básico para
receber as poderosas pulsações que vêm da Mãe Terra.
Deusas, abram seu terceiro olho; Deuses abram seu chacra coronário. Inspirem profundamente, e
exalam completamente, enquanto começamos a liberar para vocês uma energia que vocês nunca
experienciaram antes, as energias que agora deverão desmantelar a matriz do dinheiro do velho
mundo, a matriz que tem algemado as pessoas às suas falsa crenças e ao medo desta energia.
Inspirem profundamente, exalem completamente. E agora quero que todos vocês continuem
emitindo amor incondicional uns para os outros e alimentem a poderosa rede fluida cristalina dos
Princípios da Parceria. Queremos que unam seus corações, unam suas mãos, conectem suas
mentes e abram seus espíritos para receberem uns aos outros.
O Arcanjo Miguel entra agora e, com o magnífico raio azul que traz consigo, amplifica estas
energias. Saint Germain envia as pulsações do novíssimo raio de luz verde esmeralda a cada um de
vocês, preparando-os para o que virá no dia 4 de abril do ano de Cristo de 2010. Inspirem esta luz
esmeralda, estendendo-a para os seus companheiros e companheiras desta rede particular, desta
comunidade, desta família de Trabalhadores da Luz. Vamos sustentar esta energia neste grupo por
enquanto, construindo-a, enviando-a para as profundezas do Eu Interior de cada um de vocês,
desmanchando as ligações com o velho paradigma da matriz do dinheiro.
Enquanto sentem estas energias fluírem através de seus corpos, peço que cada um imagine todas
as células do seu corpo se abrindo, seu DNA e todos os átomos de todo o seu corpo liberando as
percepções, atitudes, medos e crenças ultrapassados em relação ao dinheiro e à parceria.

Agora quero que imagine a presença todo-poderosa de Deus Pai/Mãe descendo sobre você,
preenchendo-o com sua luz, com sua extraordinária visão. Abra sua mente, entregue-se,
desapegue-se.
Quero que reflita por uns instantes sobre o motivo de você estar preso numa matriz que tem
resultado na falta de recursos financeiros ou na falta de amor ou na falta de parcerias saudáveis
(todas as formas de parceria). A maior parte disto se deve à sua programação. A maioria dos seus
medos e inibições é programação armazenada dentro de você. Através da programação repetitiva é
que você foi levado a acreditar que está enredado numa situação, seja um desafio que diz respeito
às finanças ou um desafio ligado aos relacionamentos. Entretanto, é mais ainda do que isso – é
estar preso dentro de uma mentalidade que lhe diz que você não pode fazer uma coisa ou ser fiel
ao seu Eu Verdadeiro.
Sempre que diz a si mesmo que não pode, você está reafirmando os modos antigos, está
fortalecendo as matrizes do velho paradigma. É a sua mente aprisionando-o. Portanto, para que
possamos limpar a matriz coletiva do dinheiro, você precisa limpar seus medos internos e em
relação a si mesmo.
Como parte do grupo central que neste momento está sustentando esta energia, pedimos a cada
um de vocês que por favor faça o esforço de observar sua mente e toda vez que disser para si
mesmo que não pode fazer alguma coisa, pergunte-se: “Por quê? O que faz disso uma verdade?”
Talvez o fato seja que existe uma falta de recursos financeiros, ou uma falta de amor, ou uma
ausência de habilidades ou ferramentas necessárias, mas isto não significa que tem que ser assim
por toda eternidade. Estas novas energias são diferentes de tudo o que a humanidade já
experienciou antes, como já dissemos. Não existe absolutamente nenhum ponto de referência para
o seu ego inferior, e isto é o que cria um medo adicional, porque não pode ser comparado a nada e
nada se compara a essas novas e poderosas energias.
Agora tome outra inspiração profunda e, ao exalar, libere toda necessidade subconsciente de se
agarrar aos medos com os quais você se identifica simplesmente porque seu ego inferior os
reconhece como familiares.
Inspire mais uma vez profundamente e, enquanto relaxa, nós criamos uma magnífica espiral de
energias que agora gira para dentro do seu chacra coronário, movendo-se através de todos os seus
chacras, descendo pela sua coluna, saindo pelo seu chacra básico e entrando na Mãe Terra. Estas
energias trazem os códigos universais de liberação, criando novos sistemas que se imprimem nos
átomos do seu corpo. Estes átomos emitem pulsações, comunicando-se com as moléculas do seu
corpo, comunicando-se com o DNA, com as células e com toda a vida ao seu redor.
Estas energias que estamos criando estão formando um magnífico e novo corpo de luz ao seu
redor; este corpo de luz está protegendo-o dos medos do ego inferior, e quando o ego inferior
reagir, este corpo vai permitir que você contate uma dimensão de autoconsciência mais elevada,
capacitando-o a liberar esse medo desnecessário, qualquer medo ou emoção que agora você sabe
que são simplesmente partes da velha matriz, são simplesmente o ponto de referência do seu ego
inferior.
Então, querido, enquanto estamos neste mundo de luz nova e poderosa, os Elohim da Graça e da
Paz unem-se a nós. Os todo-poderosos Arquitetos Mestres do Universo abrem a energia deles para
receber e dar as boas vindas a você e, se for seu desejo e sua vontade atravessar o abismo, entrar
naquilo que é completamente desconhecido para você, se você está desejando estar conosco e
criar uma nova rede fluida de energia relacionada ao dinheiro, relacionada aos Princípios da

Parceria, às energias que chamam todos aqueles que estão despertando para o serviço, então
venha conosco, entre na luz, siga a energia que os Arquitetos Mestres estão lhe concedendo agora.
Conforme você penetra nesta luz, cones de energia entram nos seus chacras pela frente e pelas
costas. Eles estão sendo projetados para você pela Deusa Tripla e pelo Deus Triplo. As energias da
Deusa Quântica e do Deus Quântico entram agora. A Deusa Quântica toca o seu terceiro olho, o
Deus Quântico toca o seu chacra sacral, ativando os portais do Céu, por meio da aceitação graciosa
daquilo que é como é, sabendo que o que está no futuro é e será diferente do que é agora, pois
você está sendo sustentado nesta luz para reconhecer que todos os seus medos e todas as
restrições que coloca sobre si mesmo são verdadeiramente auto-impostas. Mesmo que elas tenham
sido projetadas por pessoas do seu mundo exterior, você escolheu se apegar a elas, você escolheu
viver sob essas falsas leis e regras.
Agora lhe está sendo dada permissão para soltar tudo isso. Você está recebendo permissão para
entrar numa frequência completamente nova e conscientemente escolher não viver mais sob o
sistema ilusório, ridículo, que se estabeleceu e que o levou falsamente a acreditar que existem
certas coisas que você não pode experienciar, não pode fazer e não pode ter como parte da sua
vida
Enquanto amplificamos as energias ainda mais, os Elohim vêm se colocar ao lado de todos vocês.
Eu, Kuthumi-Agrippa, Rei dos Arcanjos Solares, trago agora a minha Liga de Arcanjos Solares para
se unir ao redor de vocês, ao mesmo tempo em que amplificamos mais ainda as energias.
Pedimos que cada um inspire e expire completamente, enquanto enviamos estas pulsações que
disparam por todos os seus chacras. Enquanto percorrem os chacras, elas abrem esses portais
dimensionais. E agora queremos que você libere toda e qualquer pessoa que lhe venha à mente e
que você reconheça como um projetor daquilo ao qual você se prendeu falsamente, acreditando
ser uma lei na sua vida – e libere-a, deixe-a ir.
Eu, Kuthumi-Agrippa, agora envio luminosas e douradas ondas de energia para dentro do seu
corpo. Estas ondas luminosas penetram seu corpo até o centro dos seus átomos, liberando você
dos laços negativos do velho mundo. E agora quero que imagine todos esses cordões, que estão
ligados ao velho paradigma da matriz coletiva do dinheiro, sendo incinerados, liberados por você.
Libere agora todas essas ligações negativas que o mantiveram preso aos Princípios de Parceria do
velho mundo – os velhos princípios de colaboração, de relacionamento, de união, de comunhão…
libere tudo isso, desapegue-se de tudo isso. Pois existe uma força nos números e nós estamos
chamando vocês nos seus números agora. Este é o seu chamado para o serviço, para se revelar,
para trazer estas energias, para liberar o seu Eu do antigo, para trazê-lo para dentro e manifestá-lo
na sua realidade física.
Eu, Kuthumi-Agrippa, agora me coloco atrás de você, colocando estas energias nos poderosos
sistemas que agora estão sendo ativados ao longo da sua medula espinal, enviados através do seu
sistema nervoso central, liberando a linguagem da ordem superior dos mundos, abrindo-o para o
Universo Décuplo, onde existe a energia fluida de toda energia. O Universo Fluido Décuplo contém
as chaves do seu futuro, as chaves para tudo que você precisa, tudo o que lhe traz liberdade,
liberdade de espírito, liberdade para o seu corpo físico se mover e ser como ele desejar, liberdade
para amar, liberdade para dar, liberdade para receber e liberdade para ser autêntico.
Tome uma inspiração profunda, prenda a respiração contando até seis, e então exale e relaxe.
Agora queremos que cada um pegue todas estas energias poderosas que foram atreladas a este
grupo central que está ouvindo estas palavras agora, e queremos que todos vocês estendam estas
energias para o resto do mundo, despedaçando a matriz coletiva do dinheiro do antigo paradigma.

Ao fazerem isto, nós afrouxamos os pulsos daqueles que governam o mundo através da ganância,
do medo e da ignorância. Agora estendemos esta energia para despedaçar as matrizes do velho
paradigma relacionadas com parceria, com todas as formas de parceria. E também desconectamos
aqueles cordões de energia através dos quais as pessoas de mente ignorante e coração ganancioso
tiram daqueles que foram levados a acreditar que são pobres na mente, no corpo e nas suas
realidades físicas.
Inspirem profundamente e, ao exalarem, empurrem esta energia para fora, para mais longe ainda.
Vejam-na infiltrando-se no corpo da Mãe Terra, preenchendo cada átomo do corpo dela com a
mesma energia.
Agora, queridos, esta energia muito poderosa que nós criamos, que vocês aceitaram, precisa
continuar com sua espiral de luz nos próximos 17 minutos. O ideal é que vocês permaneçam
sentados em silêncio, ou num ambiente pacífico, durante esses minutos. Se puderem fazer isto, nós
completaremos o processo nesse tempo. Por enquanto, simplesmente relaxem e saibam que as
energias que estão vindo através de vocês são todas novas; são energias que o mundo nunca viu
antes. Isto as torna únicas. E é porque vocês responderam ao chamado para servir, que vieram
receber estas grandes dádivas e bênçãos.
Enquanto são sustentados dentro desta poderosa rede energética, queremos que agradeçam a
todos que testemunharam esta magnífica ressurreição desta parte pura, poderosa de cada um de
vocês, e a fusão de todas as suas poderosas luzes, estabelecendo a nova fundação sobre a qual
vocês vão criar junto com os todo-poderosos Arquitetos Mestres do seu Universo.
E assim, queridos, isto é oficial: uma nova rede foi criada, uma rede de amor fluido, de luz fluida,
de intenção fluida, uma fonte onipotente e forte de criatividade; e nada pode detê-la. A união de
vocês neste grupo central de luz vai garantir isto, e à medida que seu grupo crescer, à medida que
suas conexões com seus companheiros e companheiras da senda da luz se fortalecer, assim
também esta energia se fortalecerá e derrubará todos os falsos sistemas que governam
gananciosamente os mundos, manipulando-os. E vocês os verão cair.
Nos anos que estão por vir, mais especificamente de agora até aproximadamente 2013, muitos
sistemas econômicos do seu mundo cairão, especialmente aquelas corporações mais importantes,
que escolheram assumir a direção do mundo, por assim dizer. Nenhum homem ou mulher, no seu
ego inferior, pode governar o mundo. Somente através da reunião e retorno ao sentido interno do
ego superior, é que um ser humano pode ter acesso a esses mundos que verdadeiramente
incorporam o poder; um poder que cria os milagrosos sistemas que reformam os mundos. E assim
é, queridos, que as cidades de luz serão ressuscitadas.
Marquem este dia no seu calendário espiritual como o dia em que foram assentadas as redes para
as cidades de luz ressurgirem; vocês fazem parte disto, compartilhem esta luz, compartilhem este
amor com todos que vocês conhecem. Encorajem aqueles que vocês sentem que estão conectados
a esta energia e que estão abertos a esta energia, a se unirem às forças fluidas de luz e assim
reformarem o mundo. Reformem seu mundo interior e não se esqueçam do quanto os amamos,
como nos mantemos firmemente ao lado de vocês e que nenhum nanosegundo do que vocês
sentem, pensam ou fazem escapa da nossa observação. Não há nenhum julgamento, há
observação e resposta aos seus chamados, às suas intenções, às suas perguntas e aos seus
pedidos de ajuda, proteção e orientação.
Agora, queridos, está feito. Estas energias agora foram ancoradas na Terra como estão no Céu.
Vocês são os Anjos da Terra, os deuses e deusas do mundo terreno, encarnados na forma humana
para desempenhar um papel muito específico: voltar a unir suas forças neste momento, para trazer
à manifestação este grandioso plano, e este grandioso plano está aberto para qualquer ser humano

que esteja motivado por uma alma pura, pela intenção pura e com o desejo de colaborar com os
poderes da luz e do amor, e com os companheiros e companheiras na Senda dos Seres Autênticos
e construir um novo mundo baseado em uma motivação diferente.
No dia 4 de abril nós quebraremos um nível da fortaleza das forças escuras; estivemos trabalhando
nisso durante sete anos. Todos vocês fazem parte disso, foram preparados para isso e nós
transmitiremos uma mensagem especial para esse dia especificamente. Cuidaremos para que ela
seja pré-gravada, para que todos vocês possam se sintonizar nesse dia e fazer parte da sua
distribuição antes dessa data.
Então, segurem-se firmes, pois esta é a viagem das suas vidas e esperamos que a aproveitem, pois
vocês escolheram, é claro, o caminho dos aventureiros mais ousados.
Agora peço que cada um inspire mais uma vez, exalando completamente. Agradeça a si mesmo por
responder ao chamado para servir, por estar presente neste ponto do tempo, abraçando a luz
poderosa que você é, a onipotente encarnação do amor que você é. E compartilhe-o, espalhe-o
dando o exemplo. Seja quem você é, e se não sabe quem é, dê os passos necessários para se
descobrir. Poderá ver que, na realidade, tudo o que você é está junto de você.
Saiba que não existe um momento sequer em que você caminhe sozinho. Estamos com você em
todos os caminhos, sempre. Que tudo o que lhe traga paz, harmonia, saúde e felicidade o encontre
no centro do seu ser, e que tudo sempre esteja bem no seu mundo.
Eu, Kuthumi-Agrippa, Rei dos Arcanjos Solares, envolvo-o nas minhas asas, segurando-o perto do
meu coração e lhe reafirmando que você está sempre a salvo, nutrido e protegido. Permita que
todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Esteja em paz, amado Trabalhador da Luz; a sua
recompensa está com você.
Adonai.
Fonte: http://spiritlibrary.com/the-lightweaver/222-breaking-the-money-matrix
Esta informação pode ser compartilhada com outras fontes, sob as condições estritas de que
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