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Orientações para aplicação do processo 
 
Os procedimentos abaixo deverão ser repetidos por vários dias, assim se tornaram 
mais efetivos e a manifestação da Abundancia mais abrangente, pois a cada dia serão 
trabalhados pontos de bloqueio emocional, espiritual e físico que impedem que a 
Abundância se manifeste e a cada dia sua realidade ao redor vai mudando, as coisas 
vão ficando mais leves. 
 
A forma de ativação é dizer o comando uma vez e repetir o pulsar 18 vezes e depois 
repetir o conjunto mais duas vezes. 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
 
EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
EU SOU Ativar Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar, pulsar. AGORA 
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Sequencia desta Meditação. 
 

1. Abertura da Meditação com a Respiração do infinito 
 

2. EU SOU Ativar Sistema para Proteção Espiritual em Luz 
 

3. Leitura e discussão do artigo: 
 
O Que é o Wesak 

 
4. Leitura e discussão do artigo: 

 
A Sabedoria De Buda No Wesak 
 
Comando:  
EU SOU Ativar Consciência da Unidade em Luz. 
 
Este comando ativa frequências especiais para trazer a unificação da nossa 
consciência através do Raio Turquesa (alegria) e Raio Branco (Pureza, fonte da 
unidade) permitindo o restabelecimento do veículo multidimensional do ser, 
ou seja, sua capacidade de captar e compreender todos os planos de 
existência 
 

5. Leitura e discussão do artigo: 
 
O Raio Dourado no Wesak 2014 
Comando: 
 
EU SOU Ativar Laser de Cristal Lemuriano em Luz. 
 
Este comando vai ativar a Programação Divina no Cristal Lemuriano para 
absorver as emoções debilitantes, os bloqueios, e a resistência que estão 
causando os desequilíbrios físicos, emocionais, mentais, espirituais. 
 

6. Leitura e discussão do artigo: 
 
Onde estão os Milagres quando Preciso Deles? 
 

7. Para acelerar a manifestação de um desejo vivenciar com intensidade o deseja 
ver realizado e depois ativar 
 
Comando: 
EU SOU Ativar Unificação Mundial em Luz. 
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Este comando utiliza a força do amor para conectar através do chacra cardíaco 
todos os seres em todos os níveis, realidades e dimensões, trazendo para o ser a 
energia unificada para materialização de suas intenções. 

 
 

8. Encerramento e aterramento das energias 
 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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O que é o Wesak? 
 
O Festival de Wesak marca o nascimento, iluminação e morte de Gautama, o Buda e 
é o grande Festival de Encontro Espiritual do Oriente com o Ocidente. 
  
Na lua cheia de Touro é realizada a celebração máxima do Budismo, o Festival de 
Wesak, no vale dos Himalaias, na Índia, em homenagem a Lord Gautama.   
A palavra WESAK origina-se no Sânscrito e quer dizer MAIO. 
 
Na realidade (maio ou Wesak) em sua Lua Cheia é comemorado com um festival 
mundial, onde pessoas de todas as partes do planeta celebram a Vitória de Gautama. 
 
Em cada Lua Cheia do ano, ocorre grande derramamento de Luz e de energias de 
Bênçãos para a humanidade. Assim sendo, ocorrem 12 ou 13 plenilúnios, com força 
energética especial que tem correspondência direta com o signo do zodíaco 
atualmente na época, porém o WESAK (MAIO) é um momento muito especial de 
Encontro de Anjos, Arcanjos, Mestres Espirituais, Elohins, Seres Extraterrestres 
Benevolentes, enfim Consciências Já Despertas e Evoluídas, jorrando Bênçãos à 
humanidade. 
 
O Wesak é um momento especial pois renova nossas forças no sentido de acelerar 
nossa própria Iluminação e o ápice desse momento é quando a Lua Cheia de Maio 
surge no céu trazendo energia adicional e luminosa a cada pessoa que de puro 
coração se propor a renascer em si mesmo como a ave FENIX. 
 
Este sagrado Momentum favorece a avaliação de nossas imperfeições mergulhando 
nos registros do subconsciente para descobrir e transmutar padrões rígidos e 
escravizantes que ainda possuímos em Liberdade, Felicidade e Iluminação. 
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A Sabedoria De Buda No Wesak 
 

Mensagem de Selácia 
9 de Maio de 2014 

 
Se o Buda, comemorado no Wesak, fosse vivo hoje, ele iria experienciar um mundo 
dramaticamente diferente. Este mundo é o seu mundo, e o seu desafio nestes 
momentos é encontrar novas maneiras de percorrer o caminho espiritual. 
 
Este caminho é infinito, como são os ensinamentos de grandes seres como o Buda, 
Cristo e Kwan Yin. Eles compartilharam verdades universais para lembrá-los de sua 
natureza divina e do amor que está em sua essência. 
 
BUDA VIVE NOS PLANOS INTERNOS 
 
Ainda que estes seres iluminados não mais estejam na forma física, eles estão muito 
vivos nos planos internos. Quando vivos na Terra, eles descobriram uma sabedoria 
eterna sobre a verdadeira natureza da existência, aplicando-a às situações da vida 
cotidiana. Enquanto faziam isto, eles definiram o modelo para a iluminação. 
 
Na temporada de Wesak – incluindo as celebrações do Wesak, tais como estas que 
estarão ocorrendo neste fim de semana – vocês aumentarão o acesso a este modelo 
para a sua própria jornada. Não apenas isto, desde que os véus entre as dimensões 
estão mais finos em tais ocasiões, torna-se mais fácil para vocês receberem conexões 
tangíveis com o Buda e outros seres ascensionados.  
 
Da mesma forma, vocês têm mais oportunidades de evoluir espiritualmente, por causa 
das bênçãos auspiciosas disponíveis neste momento. 
 
Se estiverem se perguntando como Buda seria desafiado por palavras ou outras 
tecnologias modernas, podem ter certeza de que ele iria enfrentar frustrações 
similares sobre viver na posição 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Muito 
provavelmente, ele estaria falando da necessidade de encontrar o equilíbrio e de 
momentos de silêncio. 
 
O QUE BUDA IRIA ENSINAR AGORA 
 
Certamente, Buda estaria ensinando sobre como permanecer conectado com o 
mundo, enquanto ainda tenta meditar e fazer uma prática espiritual. Como parte 

disto, ele nos lembraria de nos amarmos e nos honrarmos – sem permitirmos que os 
aparelhos e meios de comunicação substituíssem o contato humano real. 
 
Na verdade, o olhar entre duas pessoas ou o som quando duas pessoas conversam 
no tempo presente, não pode duplicar uma troca mecanizada. Há uma energia 
palpável que é trocada entre as pessoas que estão fisicamente envolvidas, uma com a 
outra, no momento presente. Seus olhos e ouvidos assimilam muito mais do que 
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vocês possam imaginar. É através de tais trocas de energia que vocês podem 
aprender com os outros, ajudando-os a ser verem de maneira mais clara e a 
evoluírem espiritualmente. 
 
A Iluminação não pode acontecer em um vácuo. Ela ocorre em um processo ao longo 
do tempo, quando vocês se envolvem totalmente com a vida, com o mundo e com 
outras pessoas. Isto foi verdade para Buda, e o é para todos nós. Vocês podem estar 

dizendo agora que é muito mais difícil hoje – não é tão simples e com muitas 
distrações. 
 
Até certo ponto, isto pode ser correto, mas Buda nos diria que a atenção plena é a 
mesma agora, como foi durante a sua vida. Cabe a cada um de nós aprender a 

dominar a nossa própria mente – e somente podemos fazer isto no momento. Ainda 

que fôssemos capazes de nos isolarmos do mundo exterior durante dias – sem 
televisão, sem mensagens de texto, sem chamadas telefônicas, e nem visitas dos 

outros – a nossa própria mente não treinada e contínua nos manteria bastante 
ocupados! 
 
A ATENÇÃO É FUNDAMENTAL 
 
Podemos aprender a atenção como Buda, controlando os nossos pensamentos e a 
nossa mente ruminante. Mestres, como Buda, lembram-nos que podemos fazer o que 

eles fizeram – que somos Budas em treinamento. Buda simplesmente significa “o 

iluminado”. 
 
UM BUDA EM TREINAMENTO 
 
Pensem em si mesmos nesta temporada de Wesak, como um Buda em treinamento. 
Deixem de lado as pequenas coisas que surgirem e que parecem ameaçadoras. 
Concentrem-se na grande cena e no longo prazo. Vocês são, afinal, eternos e estão 
conectados a um nível de DNA para conseguirem o domínio, assim como Buda. 
Confiem nisto. 
 
Direitos Autorais 2013 * www.selacia.com  
 
Você está convidado a compartilhar estas mensagens do Conselho dos 12 com outros, e 
colocá-los na Internet, na mídia social, em blogs e em sites. Por favor, inclua toda a 
mensagem, a fonte e o endereço do site. Que possam caminhar em um mundo cheio de amor 
e de bondade. 
Traduzido por: Regina Drumond Chichorro  – reginamadrumond@yahoo.com.br   
http://planetaazul.ning.com/profiles/blogs/a-sabedoria-de-buda-no-wesak  

http://www.selacia.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
http://planetaazul.ning.com/profiles/blogs/a-sabedoria-de-buda-no-wesak
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O Raio Dourado no Wesak 2014 
 

Mensagem do Mestre Lanto e do Arcanjo Jofiel 
Canalizada por Elsa Farrus 

Em 06 de maio de 2014 
 

A energia solar universal não pertence a ninguém. 
 
Ela está presente em numerosas tradições como ki, chi, raio dourado, mas em 
essência ela é a luz solar de seu universo, que recalibra vocês com sequências de 
energia entrante pelo seu chakra da coroa e que se funde no plexo solar. 
 
Tal energia é a que realmente lhes dá vida, por isso, você têm um sol interior próprio 
ao nível do plexo, chamado por algumas culturas de discos solares, árvore da vida, 
Kalpataru... não importa. 
 
Só que é esse sol que distribui a nível energético toda a energia entrante em seu 
corpo e em sua vida. 
 
Agora é o tempo de regenerar a essência pessoal de cada um para ativar a frequência 
solar interna para todos os campos de energia de seus corpos, tanto o físico, mais 
denso, como os que formam o campo quântico ou aura. 
 
Vocês são sementes estelares, são pura luz, são puro ouro, essa é a verdadeira 
essência lemuriana, o corpo dourado que flui em harmonia por todos e cada um de 
seus rincões. 
 
Vocês são sementes estelares que irão incorporar essa luz de maneira ativa em seu 
interior para irradiá-la ao seu redor de maneira constante e assim unificar a frequência 
de Gaia e de seu próprio ser. 
 
A essência lemuriana vive em plena harmonia com a essência cristalina. 
 
É a união entre ambas que permite multiplicar a luz em seu interior, ou seja, vocês são 
um conjunto de cristais e fractais (ou seja, os seus elementos químicos como o açúcar, 
o sódio, a água, etc.) e o intercâmbio constante de tais cristais lhes dão forma física. 
 
Agora com a incorporação da memória de luz ou frequência cristalina lhes será mais 
simples alinhar esses cristais diariamente a cada passo, pois o raio dourado ou ki vital 
ou essência solar é o que contém os códigos e pacotes de luz que lhes permitem 
desbloquear as frequências que foram separadas em vocês, que foram canceladas por 
vontade própria em algumas encarnações para viver certas experiências ou que foram 
canceladas por outros para que vocês não se desenvolvessem em seu dia a dia. 
 
Por isso a luz entrante deste Wesak, a luz crística ou solar ou a luz de Sidharta, que 



Meditação para Abundância Divina 
14 de Maio de 2014 

Centro de Tecnologia Quântica Copyright 2014 - Reprodução Proibida   
A Abundância está em seus Pensamentos. Manifeste-a! 

10 

entra no alvorecer de 14 até 15 de maio de 2014 no Monte de Kailas, é a chave que 
irá dissipar todas as grades de frequências de luz ou de informação que não lhes 
pertencem, que os separam parcialmente de sua essência. 
 
Serão canceladas as memórias de tempos anteriores, por isso é muito importante o 
seu compromisso de assumir a responsabilidade das mudanças internas que lhes 
pede a alma para que esta luz entrante possa realmente se enraizar em vocês. 
 
Se vocês estão muito afastados de vocês mesmos, se demonstram as mudanças, 
vocês se verão forçados agora mais do que nunca a escutar a alma, porque ela vem 
para se integrar plenamente com vocês para o bem maior de cada espaço, de cada 
experiência e de cada momento da vida presente. 
 
Vocês sentirão nos dias posteriores ao Wesak uma grande abertura ao nível de 
coluna, esta será um amplo canal de integração de sua memória ancestral, por isso é 
normal que desejem poder descansar um pouco mais ou notem cócegas em seu 
interior em função das energias entrantes. 
 
Vocês são seres de luz dourada, são pura energia vital, são seres com a luz e a 
consciência em pleno processo de fusão que irão se complementando de maneira 
gradual nos próximos dias. 
 
É agora a porta de consolidação grupal que vocês tanto esperavam. 
 
Feliz despertar, feliz aceitação de sua essência, feliz luz solar no interior de seu sol. 
 
Mestre Lanto e Arcanjo Jofiel 
 
Direitos Autorais: 
Fonte: http://ascensionalquimicageometrica.blogspot.com.es/  
 
Tradução: Blog SINTESE http://blogsintese.blogspot.com/   

 

http://ascensionalquimicageometrica.blogspot.com.es/
http://blogsintese.blogspot.com/
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Onde estão os Milagres quando Preciso Deles? 
 

Mensagem de Jennifer Hoffman 
30 de Janeiro de 2014 

 
Querida Jennifer: Recentemente, você escreveu sobre como o “milagre está no 

momento, e não no movimento.”  
Eu não consigo achar milagres em qualquer parte da minha vida agora, estou me 
esforçando todos os dias para manter a minha sanidade mental, pois tudo em minha 
vida não está funcionando.  
 
Como poderia encontrar um milagre nesta confusão, quando tudo o que eu posso 
fazer é tentar manter o meu equilíbrio, pois estou vendo a minha vida se desmoronar 
e estou tentando não ficar tão deprimida, de modo que não sou capaz de fazer nada, 
sob qualquer condição? 
 
Resposta de Jennifer: Quando tudo parece ir contra você e a sua vida se desmorona, 
e eu estive nesta situação também, a solução está sempre dentro de você. Sei que é 
difícil aceitar um momento como este, mas o que você está fazendo como a criadora 
de sua realidade, para que a sua vida desmorone assim?  
 
E o que você pode fazer, como a criadora de sua realidade, para criar para si mesma 
uma nova vida, mais gratificante e mais alegre? Há meios para mudar a sua vida sem 
sofrimento, mas você deve ter precisado de uma grande dose de transformação e 
não esteve prestando atenção às pistas de que isto estava chegando, para isto estar 
acontecendo de uma maneira tão dramática. 
 
Não estou tentando ser antipática, mas se você for se conectar com o poder dentro 
de você para mudar isto, e você o tem, você tem que assumir a responsabilidade 
pela criação de todos os eventos de sua vida.  
 
Você não pode ter o poder de fazer grandes coisas em sua vida, enquanto ignora o 
poder que tem para também destruir a sua vida. Não somos seletivamente criativos 
ou poderosos, tudo em nossa vida está sob nosso controle. E eu me pergunto ao que 
você não esteve prestando atenção nos últimos meses, ou mesmo anos, que levou a 
uma cadeia de eventos tão dramática. 
 
Agora que a sua vida está se desmoronando, o que é necessário para que ela retorne 
a uma maneira nova e diferente?  
 
Você deve se ver como estando no controle deste processo, porque você está e é a 
única que está. Ao reconhecer o seu controle e o seu poder, você pode determinar 
intenções poderosas para a sua vida.  
 
Quais são elas?  
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Sem a intenção, a sua vida está sem uma base forte e eu sinto que é assim que você se 
encontra agora.  
A falta de intenção ajudou a deixar a sua vida à deriva, e você a trará de volta a um 
estado mais gerenciável, quando você estabelecer as suas intenções para como quer 
que a sua vida seja. 
  
Você pensa que os milagres acontecem quando você muda a sua vida, mas o milagre 
está acontecendo agora, pois a sua dor a está capacitando a considerar como estar 
no controle de sua vida.  
 
Eles são mudanças na energia e assim que você começa a considerar como mudar a 
sua vida, você colocou a energia do milagre em movimento. O resultado é apenas o 
resultado que você vê: tudo faz parte do processo do milagre. 
 
Você não pode esperar que as coisas mudem para começar a avançar, você tem que 
ver além do que está acontecendo agora para imaginar como quer que seja a sua 
vida.  
 
Sei que é difícil fazer quando você sente que está dando voltas no escuro, sozinha e 
com medo, mas isto é também um ciclo cármico para você, dando-lhe uma 
oportunidade para reivindicar o seu poder diante da grande adversidade e superar as 
situações de sua vida, em vez de ser vítima delas. Comece hoje, assim você pode fazer 
com que a energia se movimente e procure vitórias, não importa o quão insignificantes 
você as considere, e comemore cada uma. Isto irá reforçar a sua intenção e lhe trará 
novamente a sua confiança. 
 
Um dia, você irá olhar para trás e perceberá que o milagre aconteceu no momento 
em que você compreendeu que não poderia mais tolerar viver desta maneira e que 
estava com tanta dor, que não tinha outra opção, a não ser permitir que a mudança 
acontecesse.  
 
Algumas vezes é isto que é preciso para que façamos as mudanças em nossa vida, 
nossa dor tem que anular o nosso medo da transformação.  
Você pode fazer isto e agora é o momento de começar. 
 
Direitos Autorais: 
Site original: www.enlighteninglife.com      
Direitos reservados © 2004/2013 para Jennifer Hoffman. Todos os direitos são reservados. Todo o 
material desta página está protegido pela lei dos direitos internacionais dos Estados Unidos da América 
e não podem ser parcialmente o integralmente reproduzidos sem a permissão escrita e expressa da 
autora. Todas as reproduções autorizadas, parciais ou em cópias, por inteiro ou em parte, devem fazer 
referência ao nome da autora e ao website de Curas Uriel  
Tradução de Regina Drumond Chichorro – reginamadrumond@yahoo.com.br 

http://www.enlighteninglife.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
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Um Pé em Dois Mundos 
 

Mensagem de Jennifer Hoffman 
24 de Abril de 2014 

 
Como você esteve reagindo aos eventos de Abril até agora? 
 
Não terminamos ainda, pois teremos o eclipse de 29 de Abril surgindo à frente, mas 
este será o último evento do mês, então estaremos em Maio. Será um pouco como 
uma mudança de casa, quando a agitação e o drama de empacotar e de mudar são 
concluídos e tudo tem que ser desempacotado e organizado. 
 
Estamos liberando muita energia velha e ancorando nova energia ao mesmo tempo e 
dependendo do que você estiver liberando, que é a energia que você está mantendo e 
processando em dois níveis, para si mesmo e para a humanidade, pode parecer como 
se nada estivesse acontecendo (o que não é provável), ou como se você estivesse 
passando pela pior crise emocional que já experimentou. 
 
Estive ouvindo muitos relatos de pessoas fazendo subitamente a transição, de 
suicídios, de relacionamentos que terminam de repente. Você pode também colocar 
um ponto final em uma situação, como eu fiz ontem, o que foi uma surpresa total, 
muito inesperada, mas também um grande alívio. Este é um dos efeitos desta energia 
e pode ser maravilhoso de uma maneira, mas muito desagradável de outra. 
 
É difícil pensar que para alguns, estes momentos são um alívio maravilhoso e para 
outros, a dor que eles experimentam é tão profunda, que eles sentem que não têm 
outra escolha, que não seja terminar as suas vidas. 
 
Estamos todos sob uma grande pressão agora, assim se sentir a necessidade de se 
aproximar e de se conectar com alguém, por favor, siga a sua orientação. Por outro 
lado, se precisar de ajuda, peça-a. Estes são não tempos fáceis e eles são temporários, 
assim não há necessidade de lutar sozinho. 
 
Se já tivermos um pé em dois mundos, e enquanto liberamos a velha energia, estamos 
também criando a sua frequência mais elevada, nos paradigmas da nova terra. É 
provavelmente por isto que ganhamos alguns quilos extras nas últimas semanas, pois 
precisamos da ancoragem que nos dá a frustração e o aborrecimento com as nossas 
roupas que não nos ficam bem, para mantermos a nossa energia em nossos corpos 
físicos. 
 
Através do nosso desejo de evitarmos a dor, há uma tendência para sair do corpo 
quando surgem estas emoções dolorosas, mas isto não é o que precisamos fazer. 
Precisamos deixá-las surgir e passar, com a intenção de criarmos a sua frequência 
superior, assim a tristeza se torna alegria, a raiva se torna perdão, a impotência se 
torna capacitação, o medo se torna confiança. 
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Se você estiver se lembrando de eventos dolorosos de vidas passadas, esta é a energia 
que está surgindo para liberação e transmutação. Não pare para se julgar ou criticar, 
para imaginar como poderia ter sido tão idiota, tão cego ou estúpido, muito 
incompetente, ou por que alguém foi tão desprezível para você. 
 
Tome uma respiração e escolha a nova energia com que substituirá esta e a deixe 
passar. 
 

Pergunte-se: “Quando estiver entrando em outra dimensão de ser, gostaria de levar 

esta energia comigo?”. E se assim não for, qual é a versão dela que você quer levar? 
Todos nós tivemos uma visão da ascensão para dimensões mais elevadas do ser e o 
que isto envolve. Parte deste processo está determinando o que queremos levar 
conosco, e o que queremos deixar na 3D. 
 
Lembre-se de que estas energias não são complementares, elas não se misturam, sob 
qualquer condição, assim as nossas coisas da terceira dimensão têm que permanecer 

na 3D. Como diz o ditado: “O que acontece em Vegas, fica em Vegas”. Bem, o que 
acontece na 3D, permanece na 3D. 
 
Nunca houve um melhor momento para se dar o encerramento, a liberação e a cura 
do passado agora, incluindo vidas passadas, Karma, traumas e todas as situações da 

vida que isto cria para você.  
 
O que você quer liberar, não mais experienciar, não mais sentir ou com o que ser 
sobrecarregado (dica: tudo o que não serve ao seu desejo de amor, de alegria, de paz e 
de abundância em sua vida é um fardo?) É um momento perfeito para liberar estas 
coisas e o Eclipse Solar, em 29 de Abril, é um dia adequado para fazer uma liberação e 
uma cerimônia de perdão, concluindo o que você precisa. 
 
Estamos nos movendo para a totalidade, para a unidade com nós mesmos e com a 
Fonte Divina ou Criador. Se a integridade significa que você pode entrar em novas 
dimensões de ser em um estado de amor, de paz, de alegria e de abundância, o quão 
íntegro você pode se permitir ser? 
 
Este é também um momento para ser gentil com você mesmo, determinar intenções 
para a sua vida e se lembrar de como quer que seja a sua vida, quando as coisas ficam 
difíceis. Uma vez que você estabelece novas intenções para a sua vida, tudo o que está 
fora do alinhamento então virá para avaliação e revisão, significando que antes que 
você libere a energia, ser-lhe-á dada uma oportunidade para escolher algo diferente. 
 
Não importa o que você escolha, não há certo ou errado, mas você tem que escolher 
entre manter a velha energia, ou permitir uma nova, que esteja alinhada com a sua 
intenção, para avançar. Lembre-se de que é um processo e passamos por ele, um 
passo de cada vez, da mesma maneira que respiramos, uma respiração de cada vez. 
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Algumas das energias que estamos liberando eram parte de nosso campo energético e 
matriz por muitas vidas, assim a liberação deve ser um pouco agridoce. Apenas fique 
focado no que quer em sua vida a seguir, e as suas escolhas não só serão óbvias, mas 
qualquer coisa que não esteja alinhada com elas, poderá até deslizar silenciosamente 
para fora de sua vida, por conta própria. 
 
 


