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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:  
 
Seu Mundo não está Desmoronando, Está se Encaixando 
 
Comando:  
EU SOU Ativar Abrindo Caminhos para o Novo Mundo em Luz 
 
Este comando ativa dezenas de comandos quânticos especiais para elevar a 
frequência energética e o quociente de luz, com isso você passa a atrair 
energias positivas para sua vida, bem como a liberação as energias que 
impedem a manifestação do novo mundo.  Trata o sentimento de vitima, 
votos do passado, carma negativo e ancora as energias do Novo Mundo. 
 

4. Leitura e discussão do artigo: 
 
Você é um Centro Poderoso de Energia 
 
Comando: 
EU SOU Ativar Nomes de Deus para Prosperidade Divina em Luz. 
 
Este comando vai ativar a energia de 16 Nomes de Deus em Hebraico para ativar 
a energia da Prosperidade Divina. Assim você amplia a sua energia e faz com 
que a força do centro de atração energética seja amplificada centenas de vezes. 
 

5. Leitura e discussão do artigo: 
 
Os Graus de Sincronização 

 
6. Comando: 

EU SOU Ativar Sincronização da Mente e Coração em Luz. 
 

Este comando efetua a sincronização do coronário e do cardíaco para que a 
manifestação dos pensamentos palavras e atos seja realizada através da energia 
amorosa, acelerando assim a manifestação física de suas intenções. 
 

7. Encerramento e aterramento das energias 
 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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Seu Mundo não está Desmoronando, Está se Encaixando 
 

Mensagem dos Guias Angélicos 
Por Taryn Crimi 

Em 17 de maio de 2014 
Hoje gostaríamos de focalizar sua atenção no assunto da fé. 
 
Esta palavra pode evocar muitos sentimentos diferentes, mas a fé a que nos 
referimos não é a fé em outro ser, mas em si mesmo. 
 
Nós diríamos que a maioria dos humanos é particularmente bem versada em ter fé 
na criação do que não quer experimentar, entretanto, uns poucos dominaram a 
verdadeira virtude da fé em sua capacidade de criar qualquer um e todos os desejos 
que eles querem manifestar. 
 
É nisto que muitos de vocês estão no meio de se tornar mestre. 
 
Certamente o assunto da fé é discutido por muitos em seu mundo e nós também lhes 
demos algumas mensagens sobre este tema tão amplo. 
 
Então, é com enorme prazer que nós continuamos a aprimorar não apenas a 
importância da fé em si mesmo, mas como vocês podem trabalhar para alcançá-la com 
maior frequência. 
 
Comecemos. 
 
Repetidamente expressamos a natureza deste ano como sendo um que exigirá uma 
grande quantidade de fé, foco e confiança de que tudo se encaixará exatamente 
como deveria. 
 
Esta mensagem é para aqueles de vocês que se sentem particularmente frustrados e 
começaram a duvidar de sua própria capacidade de manifestar os desejos que 
devidamente trabalharam tão arduamente para criar. 
 
Nós estamos aqui para lhes garantir que toda esperança não está perdida e que as 
coisas raramente são como elas normalmente aparentam ser. 
 
Com certeza há alguns que estão navegando com bastante sucesso por esses tempos 
desafiadores e permitiram que a sincronicidade de tudo que existe entre novamente 
em seu ser enquanto observam com curiosidade, esperando para ver como o 
Universo manifestará seus sonhos e desejos. 
 
Embora nós digamos que não é a maioria nesta época, de fato, muitos mais estão 
achando esses obstáculos percebidos bastante assustadores e exaustivos enquanto 
continuam a procurar ansiosamente pela solução para os muitos “problemas” que 
parecem surgir continuamente. 
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Isto era de se esperar, pois nós dissemos muitas vezes que este ano se provaria muito 
desafiador para aqueles que se sentem compelidos a forçar que seus sonhos se 
manifestem quando parece que seu mundo inteiro está se desmoronando em caos ao 
seu redor. 
 
Nós estamos aqui para lhes garantir: seu mundo não está desmoronando, ele está se 
encaixando. 
 
Nós simplesmente estamos aqui pra lembrá-los de manter sua boa disposição e 
continuar a focalizar toda a sua atenção no resultado que vocês mais desejam 
manifestar independentemente de como se parece sua atual circunstância. 
 
Nós percebemos que é muito mais fácil permanecer calmo e focado quando podem 
ver como tudo irá se revelar, entretanto, todos vocês escolheram jogar nas 
dimensões mais baixas onde vocês não podem ver todas as infinitas realidades 
paralelas que igualmente estão se desenvolvendo ao seu lado. 
 
Isto faz parte do que faz esta experiência parecer tão desafiadora, mas também é o 
que permite que esta experiência seja tão recompensadora. 
 
Muitos de vocês começarão a ver partes de seus sonhos e desejos manifestadas e 
nós lhes pedimos para usarem esses momentos como um lembrete maravilhoso de 
que o estresse, a preocupação e o medo que parecem consumi-los somente lhes 
tiram da paz que vocês poderiam sentir no momento do agora. 
 
Lembrem-se: vocês não podem atrair a solução na mesma vibração que atraiu o 
problema. 
 
Nós queremos lembrar todos vocês que de modo algum existe qualquer coisa 
“errada”, e sim que vocês estão no meio de dominar uma das lições mais 
desafiadoras para aqueles que escolheram ressoar nas dimensões mais baixas. 
 
A lição é a da fé. 
 
Assim que vocês verdadeiramente dominarem a capacidade de manter fé inabalável 
na sua capacidade de criar seus desejos independentemente da situação em que 
vocês se encontram, vocês terão dominado com sucesso “a arte da manifestação” 
como nós gostamos de nos referir a ela. 
 
Não existe nada que vocês não possam manifestar e criar para si se forem capazes de 
manter sua fé e convicção de que o resultado se manifestará independentemente de 
quão desanimadora a situação possa parecer. 
 
Muitos de vocês estão cientes do poder que a fé tem, mas poucos são capazes de 
manter sua fé confiantemente independente de como alguma coisa possa parecer. 
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A chave para manter sua fé em sua capacidade de criar seu resultado desejado não é 
sentir como se vocês precisassem controlar a situação. 
 
Quando vocês têm fé, vocês não precisam controlar, não precisam procurar 
controlar, vocês simplesmente permitem. 
 
É isto que os humanos acham tão desafiador porque no momento em que algo 
parece como se fosse “errado”, eles querem forçar a situação se manifestar de modo 
diferente para que seu desejo possa se manifestar, sem perceber que a situação está 
se manifestando exatamente como deveria para manifestar seu resultado desejado. 
 
Vocês entendem a ironia disto? 
 
Ter fé exige não precisar de controle, na verdade, exige exatamente o oposto: exige 
que vocês fiquem de lado e permitam. 
 
Muitos de vocês podem identificar situações que ocorreram em suas vidas, em que 
vocês pensaram que tudo estava dando errado, somente para descobrir que tudo 
estava se encaixando. 
 
Então nós os recordamos que fiquem de lado e permitam que o universo opere pelo 
caminho da menor resistência. 
 
Vocês podem nos chamar sempre que precisarem de nossa assistência e nós 
alegremente os assistiremos de todas as formas que pudermos. 
 
Em amor e luz, 
Nós somos seus Guias Angélicos 
 
Copyright©2012-14 por Taryn Crimi. Todos os direitos reservados 
Você pode compartilhar e redistribuir este material contanto que seu conteúdo seja 
copiado integralmente e sem alteração, seja distribuído gratuitamente e esta nota de 
direitos e o link sejam incluídos: http://Angelic-Guides.com  
Tradução: Blog SINTESE http://blogsintese.blogspot.com  
Fonte: http://www.luzdegaia.net/amiguel/ron/mundo_desmoronando.html  
 

http://angelic-guides.com/
http://blogsintese.blogspot.com/
http://www.luzdegaia.net/amiguel/ron/mundo_desmoronando.html
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Você é um Centro Poderoso de Energia 

 
Mensagem do Arcanjo Zadkiel Canalizada por Linda Robinson 

30 de maio de 2014 
 

Este é o Arcanjo Zadkiel, junto à Sagrada Lady Ametista, do Sétimo Raio da 
Transformação e Manifestação, e os cumprimentamos com Amor e Luz. Hoje 
desejamos examinar o centro poderoso de energia que você é e como você pode 
utilizar isso para o seu bem mais elevado. 
 
Você é um centro poderoso de energia. Você possui no interior do seu Ser uma 
grande força de potencial energético. Você irradia ondas de vibração energética em 
círculos concêntricos onde quer que esteja. Você está irradiando essa energia 
quando está sentado quieto, assim como quando está caminhando no meio de uma 
multidão. 
 
Você é uma fonte constante de energia que flui e que reflete o seu estado de ser 
interior. 
 
O seu Ser interno age como um transformador que utiliza as ondas de energia e as 
imprime com a sua assinatura pessoal, antes que essas ondas energéticas fluam desde 
você para onde quer que você vá. 
 
Consequentemente, você atua como o operador da sua própria usina pessoal. A 
energia, em si, é neutra, e você determina sua qualidade à medida que ela flui a partir 
de você. Seja o que for que você tenha em seu coração e em sua mente vai determinar 
o que você envia. As vibrações que fluem desde você estão constantemente mudando 
a depender do seu estado de ser interno. 
 
É semelhante às ondas que irradiam a partir de uma pedra atirada em um lago. Se a 
pedra for lançada com raiva e muita força, as ondas serão mais altas e mais violentas. 
Todavia, se a pedra deixar-se cair suavemente na água, as ondas vão repercutir de uma 
maneira lenta e pacífica. 
 
O mesmo princípio aplica-se às vibrações que você cria com a sua energia interna. 
Quando você sente amor no coração, imprime a energia com o seu amor. Contudo, 
se você estiver zangado ou perturbado, a sua energia vai transmitir essa vibração. 
 
Portanto, você tem a escolha quanto à espécie de energia que irradia. Muitas vezes 
você pode ter acumulado um padrão energético por meio de repetidos pensamentos 
e emoções de uma determinada espécie. Esses pensamentos e emoções podem ter-se 
impregnado tanto, que eles são como um padrão de energia que vocês conectam com 
muita facilidade. Isso pode ser muito útil quando você trabalhou conscientemente 
para imprimir sua energia com o que você deseja irradiar. 
 
Por exemplo, se deseja conduzir e irradiar uma vibração de amor e paz, isso pode ser 
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estabelecido ao pensar acerca de suas muitas bênçãos e sentimentos de gratidão por 
eles. Você pode sentir amor enquanto pensa em sua família, amigos ou animais de 
estimação. Pode apreciar um belo nascer do sol ou os sons da natureza, e sentir-se 
grato em poder experimentar a beleza circundante. Esses sentimentos de amor e 
gratidão podem conduzir a um estado de paz em seu centro energético. 
 
À medida que você pensa nessas coisas e sente gratidão, o amor no centro do seu 
coração cresce. Cada vez que sente amor e gratidão, você está fazendo um depósito 
energético para essa espécie de vibração em seu Ser. Portanto, você pode 
determinar a qualidade, a quantidade e a força da sua conta energética de amor e 
paz. 
Comando: EU SOU Ativar Dadiva da Gratidão em Luz 
 
Quanto mais você prestar atenção ao que estiver sentindo no momento, mais você 
será capaz de imprimir a sua energia com a espécie de vibração que desejar 
experimentar. Aquilo em que você se concentra, se expande. 
 
Por estar presente no momento, você pode construir e manter, com mais facilidade, 
a espécie de assinatura energética que quiser irradiar. Você pode perceber quaisquer 
pensamentos ou sentimentos que não são consistentes com a sua vibração desejada 
de amor e paz. Em seguida, você pode transmutá-los com a Chama Violeta, e 
transformar a energia, ao concentrar-se em algo que lhe dê paz. 
Comando: EU SOU Ativar Chama Violeta da Transmutação Multidimensional em Luz  
 
Por exemplo, você pode concentrar-se em sua Centelha Divina interna e sentir o amor. 
Pode estender esse foco para a Centelha Divina interna de outra pessoa, como um 
lembrete de que vocês dois vieram do mesmo Criador, e sentir a conexão e a unicidade 
de toda a humanidade. 
 
Cada vez que transmutar e transformar quaisquer pensamentos e sentimentos 
discordantes em amor e paz, você está estabelecendo um padrão para esse processo, 
e ele se torna automático. Você não precisa mais deixar que a energia discordante se 
desenvolva em algo grande porque o seu novo padrão é perceber alguma coisa 
discordante e transmutá-la imediatamente. Você pode controlar o seu centro 
energético. Você determina o que ele será e o que vai permitir que permaneça nele. 
 
Quando mantém um foco no amor, na paz e no bem mais elevado, você irradia essa 
vibração para onde quer que você esteja. Você está em paz em seu próprio Ser, e isso 
flui para a humanidade, o planeta, o sistema solar, o universo, e além. 
 
Amados, somos seus parceiros ao irradiar amor e paz para o bem mais elevado, e os 
honramos por utilizar o seu poderoso centro energético para o amor, a paz e o bem 
mais elevado. 
 
Saibam que vocês são muito amados. 
 
NÓS SOMOS Arcanjo Zadkiel e Lady Ametista 
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… e os envolvemos com Amor. 
 
E assim é. 
Direitos Autorais: 
 
Todos os direitos reservados a Linda M. 

Robinson, http://www.PersonalPathwaysOfLight.com . Vocês podem copiar e 

compartilhar livremente. Por favor, copiem a mensagem na íntegra e deem crédito ao 
Arcanjo Zadkiel, conforme transmitida por meio de Linda M. 

Robinson/PersonalPathwaysOfLight.com.  
Tradução de Ivete Brito – adavai@me.com  –

 http://adavai.wordpress.com/2014/05/30/arcanjo-zadkiel-junho-2014/  
Fonte: http://www.luzdegaia.net/outros/diversos/voce_centro.html 

http://www.personalpathwaysoflight.com/
mailto:adavai@me.com
http://adavai.wordpress.com/2014/05/30/arcanjo-zadkiel-junho-2014/
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Os Graus de Sincronização 

Mensagem de Melquisedeque Canalizada por Elsa Farrus 
Em 22 de maio de 2014 

Amada menina, aquilo que vocês chamam sincronia é na realidade os graus de 
afinidade para os recursos ou aprendizagens de sua alma. 
 
São as facetas em que a viagem de aprendizagem de cada um se dá de maneira 
voluntária. 
 
Quando está em vocês, está para vocês. 
 
O que significa isso? 
 
Que quando vocês repetem e repetem uma aprendizagem, não é por causa do 
chamado  “Karma”,  é porque escolheram aprender mais sobre isso, escolheram 
aprofundar até alcançar a totalidade da experiência. 
 
No universo não há castigos, não há julgamentos, não há classificações, isso está 
somente em suas mentes... 
 
No universo somente há experiência, construção, aprendizagem e integração, essas 
são as chaves ou fases das sincronias. 
 
Inclusive quando as coisas vão mal, vocês estão em sincronia... 
 
Só que parece que vocês não avançam, mas isso não significa que não estão em 
sincronia. 
 
Porque o resultado não é o que pensavam ou desejavam, o resultado é a sincronia de 
seu caos pessoal ou de seu ambiente ou de alguma pauta de conduta, mas está 
sempre em sincronia. 
 
As sincronias não são provocadas, não são planejadas, não são escolhidas. 
Elas são o conjunto de fótons que se ligam de maneira imediata por afinidade. 
 
Sim, fótons, vocês são luz, são energia e são poder, afinidade física em vocês, em 
seus corpos, a alimentação, por exemplo, é um processo físico entre os muitos outros 
que se dão em seu corpo e vocês não prestam atenção porque acontecem 
automaticamente... 
Tudo é luz fotônica, tudo é ligações, seu corpo, seu campo eletromagnético ou aura, 
seu ambiente, suas relações, suas meditações, tudo é um eterno dar e receber, e 
assim flui desde o princípio dos tempos. 
 
Os únicos responsáveis por não fluir são vocês mesmos. 
 
E insistimos, flui, ainda que tudo seja um caos, ou dor ou estagnação para que 



Meditação para Abundância Divina 
11 de Junho de 2014 

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

12 

possam tomar consciência novamente de algo que há de completar sua experiência e 
assim poderem avançar para uma nova realidade. 
 
No universo não há hierarquias, nem sequer nos anjos, nem mestres... 
Tudo isso é classificações humanas. 
 
Todos nós somos um e trabalhamos profundamente para essa unidade, cada um em 
suas virtudes ou com suas ferramentas, sem impedir uns aos outros, sem uns decidir 
pelos outros, sem expectativas. 
 
Todos em unidade. 
 
Para alcançar esta unidade, o talento das energias entrantes das próximas horas e 

dias, até o solstício de dezembro, é para intensificar as experiências humanas e 

para que vocês possam reconhecer onde está o caminho e onde já se encerrou, 
porque suas almas assim escolheram. 
 
É tempo de consolidar as escolhas de todos aqueles que escolheram viver em Maia 
Gaia na ascensão, é tempo de adaptar suas frequências, por isso estão se juntado 
aprendizagens para serem resolvidas por vocês mesmos a partir da consciência. 
 
Amados, permitam-se experimentar, sentir, amar e viver. 
 
E lembrem-se de que o motor de suas sincronias e de sua vida é o chakra do coração 
unido à sua mente: vocês não podem criar à vontade ou harmonicamente se os dois 
não estão perfeitamente sintonizados e em pleno funcionamento. 
 
Rejeitar a mente não é o caminho, ela impulsiona e dá voz às criações do coração 
quando é harmônica, e acreditar que o poder mental é o caminho sem esvaziar o 
coração do passado e sem amar a Terra, seu corpo físico e sua encarnação atual, 
somente fará com que todos os processos caiam por si mesmos. 
 
Vocês são e nós somos seres completos em unidade, não importa o planeta, o plano 
de consciência, nem o tempo, a separação está somente em “seus arquétipos 
mentais externos”, não em sua essência: esse é o caminho de volta para casa, essa é 
a Unidade autêntica. 
 
Feliz dia a todos, um abraço desde o Sol Central de Alcyon, 
Mestre Sananda e Melquisedeque 
Muito obrigada a todos por compartilhar a informação. 
Um beijo, Elsa 
 
Direitos Autorais: 
Fonte: http://ascensionalquimicageometrica.blogspot.com.es/  
Tradução: Blog SINTESE http://blogsintese.blogspot.com/   

http://ascensionalquimicageometrica.blogspot.com.es/
http://blogsintese.blogspot.com/

