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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 
 
 



Meditação para Abundância Divina 
8 de Outubro de 2014 

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

4 

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:  
 
Fiquem Calmos na Tempestade do Eclipse de Outubro. 
 
Comando:  
EU SOU Ativar Libertação do Caminho em Luz 
 
Este comando vai abrir caminhos para que as suas manifestações se 
materializem mais rapidamente. Trará mais equilíbrio emocional e espiritual, 
restaurando a consciência com uma luz dourada, liberando as memorias de 
implantes negativos dos corpos energéticos do ser. 
Acelera a ativação da Consciência Crística do ser.  
 

4. Leitura e discussão do artigo: 
 
Alcançando os seus Sonhos 
Entregue aos seus sonhos. 
 
EU SOU Ativar Purificação das Egrégoras em Luz. 
EU SOU Ativar Chama da Opulência Multidimensional em Luz 
 

5. Leitura e discussão do artigo: 
 
Revogações de Contratos de alma. 
 
EU SOU Ativar Revogação dos Contratos de Alma em Luz. 

 
6. Encerramento e aterramento das energias 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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Fiquem Calmos na Tempestade do Eclipse de Outubro 
 

Mensagem de Selácia 
7 de Outubro de 2014 

Um marinheiro em uma longa viagem, naturalmente daria atenção a um céu 
vermelho ameaçador, ao nascer do sol, sabendo que o mau tempo poderia estar se 
desenvolvendo. Estando longe da costa, ele saberia fazer uso do seu treinamento e 
de intuições para enfrentar com eficácia a tempestade. 
 
Como o marinheiro, vocês estão em uma jornada muito longa – é a sua vida se 
revelando, enquanto vocês têm uma infinidade de experiências ao longo do tempo. 
Haverá tempestades, haverá momentos felizes e momentos em que se sentirão em 
um limbo, à espera de alguma coisa. 
 
Com a consciência e habilidades aprimoradas, vocês podem aprender a dominar a 
navegação de todos os três tipos. 
 
Algumas vezes, vocês podem estar em um ciclo inquietante de tempestades, que 
tem mais a ver com a energia, do que com o tempo. Estas tempestades de energia 
podem ser tão abrangentes, que elas irão afetá-los e a todos no planeta. Na verdade, 
vocês experienciarão muitas destas durante estes anos de mudanças revolucionárias 
na Terra. 
 
OS ECLIPSES DE 8 DE OUTUBRO E DE 23 DE OUTUBRO 
 
Mudar a consciência global tão dramaticamente com tantas pessoas que vivem aqui, 
estabelece um tom subjacente, aparentemente inexorável, de incerteza e de 
angústia. Além deste fato, acrescenta-se a intensidade catalisada durante uma estação 
de eclipses como a de Outubro. Neste mês, temos dois – um eclipse lunar da lua cheia 
em 8 de Outubro e um eclipse solar da lua nova em 23 de Outubro. 
 
As energias de Outubro envolverão muito fogo e volatilidade. Um pouco da 
intensidade que irão sentir se relaciona com o ciclo dos eclipses, sentido em todo o 
planeta como um fenômeno global. Se vocês forem uma destas pessoas que ficam 
mais sensíveis ou emotivas durante a lua cheia, ter um eclipse neste mesmo dia 
poderá ampliar estas respostas. 
 
Ter um conhecimento antecipado destas energias, incluindo as datas de pico 
específicas em que elas ocorrem, poderá ajudá-los a estarem mais atentos, enquanto 
respondem às situações cotidianas. 
 
Encontrem e retornem a uma sensação de calma, centrando-se regularmente e 
pedindo uma visão mais elevada das situações. Usem todas as ferramentas que 
tenham – como o marinheiro em um mar agitado – e lembrem-se do seu bom senso. 
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Não se apeguem a datas, também. Qualquer evento de energia planetária 
significativa terá reverberações com antecedência e além da data de pico. As 
energias podem se formar inúmeras semanas antes de um eclipse. É por isto que 
algumas pessoas estiveram se sentindo inquietas, agitadas, ansiosas pela próxima e 
nova coisa a se desdobrar, ou talvez, uma sensação iminente de ruína. 
 
UM IMPULSO PARA A GRANDE MUDANÇA 
 
Os Eclipses não são ruins, ou negativos. No entanto, eles são momentos no tempo em 
que forças energéticas nos impulsionam para mudar as coisas – muitas vezes de uma 
grande maneira! Realmente, ele pode parecer um furacão que está se formando – 
estimulando os seus ímpetos internos para a transformação. 
 
Desde que há muito em sua vida que, provavelmente, você irão querer mudar, por 
que não usar as energias destes dois eclipses como um estímulo benéfico para 
repensar como você vivem? Observem, também, a sua identidade – atualizem-na para 
refletir quem vocês são agora e incluam qualidades que estão aprimorando, para que 
sejam pessoas ainda melhores. 
 
Não permitam que o mundo os defina. Permitam que a sua centelha interior divina 
os impulsione continuamente, para que sejam mais o seu eu verdadeiro e autêntico. 
Quando responderem conscientemente a este impulso, vocês poderão se tornar livres. 
 
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://www.selacia.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
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SABEDORIA DOS ANJOS 

 

Alcançando os seus Sonhos 
 

com Sharon Taphorn 
6 de Outubro de 2014 

 
 
 

O Universo o está convidando para que entre em sintonia com o seu ritmo, para 
ajudá-lo a alcançar os seus objetivos e intenções.  
Faça exercícios de manifestação para ajudá-lo a manter o foco e em sintonia com o 
que o orienta. Meditar sobre a geometria ou símbolos sagrados, poderá ajudá-lo a 
melhorar as suas capacidades criativas, bem como lhe oferecer insight e idéias que irão 
ajudar a iluminar o seu caminho. 
 
Use a respiração sagrada da consciência cósmica para ajudá-lo também a criar. Ela 
está disponível para aqueles que são suficientemente corajosos para acreditar em si 
mesmos, ousar e confiar que coisas maiores o aguardam. Use a geometria sagrada, 
particularmente, os sólidos platônicos, já que têm muito a compartilhar em termos de 
transformação e de criação. Juntamente com a sua intenção focada e a força de 
vontade, você irá ver os resultados de seu trabalho se manifestando em sua vida. 
 
Afirmação: “Confio em minha conexão com o Universo infinito e a minha vontade e 
intenção de manifestar os meus desejos na criação.” 
 
E assim é. 
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MENSAGEM DOS ANJOS com Ann Albers 

4 de Outubro de 2014. 

 
Entreguem-se aos Seus Sonhos 

 
Há dentro de vocês, queridos, sonhos intensos – aqueles que vocês têm medo de 
admitir, porque não sabem como eles irão acontecer. E para alguns, estes desejos 
estão para se manifestar, mas em seu interior se encontra um sentimento de 
resignação ou de medo de que eles nunca possam se realizar.  
 
Na verdade, cada um de vocês, através destes desejos, está se esforçando para 
conhecer o amor de Deus. Embora vocês possam se sentir como se estivessem se 
esforçando para conhecer este amor através das circunstâncias externas, na verdade, 
vocês estão se esforçando para conhecer este amor, tal como ele existe dentro de 
vocês. 
 
Então, por que estes desejos estão em seu coração?  
 
Por que vocês desejam uma carreira gratificante, alcançar um objetivo, ou uma 
existência mais bela, quando vocês sabem que a felicidade nunca é ditada pelo 
mundo exterior, mas sim pelas suas condições internas?  
 
Queridos, vocês desejam coisas porque isto os impulsiona. Isto cria crescimento, 
movimento e mudanças em suas vidas. Isto os leva a acreditar em seu próprio valor 
com mais intensidade, a evocarem o seu poder interno com mais segurança, e a 
encontrarem maior fé no amor que existe dentro de vocês.  
 
Quando vocês alcançam estas mudanças internas, seus desejos externos devem ser, 
de alguma forma, cumpridos pela natureza vibracional do universo, muitas vezes, de 
formas ainda melhores do que poderiam esperar. 
 
Assim, admitam os seus sonhos.  
Admitam os seus medos.  
Admitam o fato de que querem a ajuda do céu para aumentar a sua fé, para que 
tenham conhecimento do seu merecimento, e para que reconheçam o seu poder de 
focar a sua intenção nos sonhos positivos e maravilhosos que se encontram dentro 
de vocês.  
Então, queridos, a verdadeira ajuda chegará, o tipo de ajuda que está arraigado, e que 
lhe permitem saber e sentir a verdadeira natureza de sua alma e do amor de Deus por 
vocês – interior e exteriormente. 
 
Deus os abençoe! Nós os amamos muito. 
 
Os Anjos 



Meditação para Abundância Divina 
8 de Outubro de 2014 

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

9 

Direitos Autorais 2014  
 
A permissão é concedida para cópia e redistribuição da Sabedoria Angélica, sob a 
condição de que o conteúdo permaneça completo, que todos os créditos sejam dados 
à autora e que seja distribuído gratuitamente.  
 
Grata 
 
www.playingwiththeuniverse.com  
 
Sharon Taphorn é uma professora, escritora, autora, curadora, mãe, guia e guardiã. Ela 
compartilha a sua sabedoria, espírito e paixões em todo o mundo, através dos seus 
programas de rádio, oficinas, trabalhos de cura, textos, livros, meditações e mais. Sua 
Sabedoria dos Anjos e seu livro “Orientação dos Anjos – Mensagens de Amor e Cura, 
ajudam milhares ao redor do mundo, a cada dia. O trabalho de Sharon com os anjos 
pode também ser encontrado em Beliefnet – um site de 250.000 usuários registrados, 
que se dedicam a ajudar pessoas como vocês a encontrar e percorrer um caminho 
espiritual que traga conforto, esperança, clareza, força e felicidade. Seu trabalho sobre 
a espiritualidade, a cura e o despertar tem sido destacado em diversas revistas como: 
“The Sedona Journal of Emergence”, “OK in Health”,” Issues Magazine” e em jornais. 
 
Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br 

http://www.playingwiththeuniverse.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
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Revogações de Contrato de Almas 
 

1. Remoção de contrato para Sistemas de Mídia 
2. Revogação dos Sistemas Bancários 
3. Revogação dos Governos 
4. Revogação de Contrato para o Divino Masculino 
5. Remoção de Contrato para Libertar o Divino Feminino 

 
 

Remoção de contrato para Sistemas de Mídia 
 

1. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem: 

2. Dentro dos limites do meu ser passado, presente e futuro, - Eus e existência desta 

dimensão e fluxo de tempo, e todos os fluxos de tempos acima - e abaixo da onda 

senoidal de co-existência centrada na Terra. 

3. Neste exato momento, no momento sempre presente de co-criação. Eu convoco 

todas as linhagens antepassadas do DNA para criar um Tribunal Espiritual de 

Equidade, para que assim eu possa encontrar solução e remedição perante todos os 

contratos que inseriram letras miúdas durante os processos de pré-nascimento e 

parto. 

4. Eu convoco o Tribunal Espiritual de Equidade apropriado para ouvir o meu decreto de 

remoção de contrato. 

5. Eu revogo todos os contratos espirituais com sistemas baseados na mídia da Terra 

usando dominação e controle, como forma de captação de energia, instigação de 

medo ou manipulação da realidade com as tecnologias energéticas de propaganda. 

6. Eu invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para defender o espaço 

neste Tribunal Espiritual de Eqüidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus 

habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior para avançar e ocupar 

este tribunal espiritual da eqüidade. Oh grande mistério que é a fonte de todo o 

poder, Eu apelo a ti. Venha com sua sagrada sincronicidade para que todos os seres 

possam ter lugar com consciência da unidade. 

7. Eu por meio deste revogo todos os contratos espirituais com todas as personalidades 

da mídia que não têm pleno uso do livre arbítrio e pleno conhecimento de nossa 

ancestralidade de DNA. 

8. Eu por meio deste revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos de mídia, 

corporações e mídia ligados a clãs. 

9. Eu por meio deste revogo todos os contratos espirituais pressupostos, presunções e 

modelos estatísticos que predizem meus padrões de hábitos através da utilização de 

publicidade comercial entrelaçada com o sistema de dominação e controle. 

10. Eu não consinto à radiodifusão de grade etérica sobre ondas públicas, televisão, 

internet, rádio ou quaisquer outros meios ou métodos que se propagam propaganda 

para o consumo de massa. 

11. Eu não consinto a modelagem preditiva por meios etéricos ou comerciais. 
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12. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os edifícios de 

geometria sagrada baseados na mídia. 

13. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com: 

14. - Os presidentes de geometria sagrada na mídia 

a. - acionistas 

b. - novos âncoras 

c. - novos repórteres 

d. - especialistas 

e. - principais oradores 

f. - e todas as representações de funcionários do governo com toda a rede de 

mídia global. 

 

15. Você não tem nenhum poder sobre mim com os seus conhecimentos pressupostos. 

16. Estamos manifestando espíritos co-criadores. 

17. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com: 

a. - todos os sistemas de notícias regurgitantes; 

b. - rastreadores; 

c. - sites 

d. - motores de busca 

e. - mídia impressa; 

f. - e todas formas de propaganda etéricas, usadas em todos estes sistemas. 

18. Eu revogo todos os pressupostos de consentimento com todas as agências de mídia. 

19. Eu revogo todos os pressupostos com todas as agências de publicidade que são 

financiadas pelo sistema de dominação e controle. 

20. Eu não consinto com quaisquer sistemas de publicidade dirigidos a grupos de alma, às 

migrações da alma, ou o processo de encarnação espiritual. 

21. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que limitam a expressão de 

livre arbítrio genético de todos os tipos sensientes. 

22. Eu revogo todos os contratos espirituais que definem os meios de comunicação como 

nossos contadores de tradições orais ou professores de gerações. 

23. Eu revogo todos os contratos com o sistema de transmissão via satélite de geometria 

sagrada. 

24. Eu revogo todos os contratos com inteligências artificiais Etéricas que usam sistemas 

de satélite de geometria sagrada como um meio de capturar minhas informações 

correntes. 

25. Eu não consinto com o monitoramento psíquico ou influencia de qualquer sistema de 

mídia que sirva o sistema de dominação e controle. 

26. Venho através deste, exigir a retirada imediata de todos os parasitas psíquicos 

baseados na transmissão e seu sistema, de propagação e colheita, que criam rebanhos 

de parasitas psíquicos. 

27. Eu revogo todos os contratos que usam a minha força de vida como uma falsa forma 

de consentimento para a propagação e disseminação do parasita psíquico, com todas 

as minhas relações de alma de DNA. 

28. Venho por este meio revogar todos os contratos de alma que concedem o poder da 

mídia para durar mais de uma geração da história. 
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29. Eu exijo que todos os direitos de conhecimento geracional sejam devolvidos à 

estrutura familiar de alma. 

30. Eu exijo o retorno de nossa história de foma completa e transparente, assim não 

haverão de existir mais segredos guardados de nosso povo. 

31. Venho por este meio revogar todos os direitos, deveres, responsabilidades e ações 

atuais de todas as personalidades da mídia. Seus serviços não são mais necessários. 

32. Eu revogo todos os privilégios que concedem às famílias de mídia qualquer poder 

sobre os meus contratos de alma, família de alma ou padrões de migração baseados 

na alma. 

33. Revogo todos os direitos a qualquer sistema de mídia baseado em dominação e 

controle, de nunca mais retornar, algum dia, dentro da minha estrutura familiar de 

alma de todo o passado, presente e vidas futuras. 

34. Venho por este meio exigir a cessação imediata e remoção de toda a informação falsa 

de todos os meios de comunicação. 

35. Venho por este meio exigir que toda e qualquer futura distribuição de informações, 

sobre todas as formas de mídia absolutamente encarnem a verdade, integridade e 

transparência em perpetuidade. 

36. Venho por este meio declarar que a Mãe Terra está agora no domínio de mim em 

todos os sistemas de intercâmbio de informações da mídia local ou de massa. 

37. Eu Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre arbítrio e inseri-

la no registro Akashico da Terra para todo os seres sensientes compreenderem que a 

nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 

 

Revogação dos sistemas bancários 

 

 

38. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem: 

a. - dentro do meu ser passado, presente e futuros 

b. - Eus e existências deste fluxo dimensão e tempo 

c. - todos os tempos córregos acima e abaixo da onda senoidal de co-existência 

centrada na Terra. 

 

39. Neste exato momento no sempre presente momento de co-criação: 

40. Eu convoco todas linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual 

unificado-adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução de 

todos os contratos que têm inserido sutil impressão durante o processo de pré-parto e 

parto. 

41. Eu convoco os 4 elementos Ar, Terra, Água e Fogo. 

42. Eu invoco o Tribunal Espiritual de Equidade com todos os ancestrais em união com os 

padrões de migração de toda família de alma encarnada na Mãe Terra. 

43. Eu convoco os espíritos ancestrais primários da Mãe Terra para vir a este Tribunal 

Espiritual De Equidade para manter o espaço para a leitura e remoção de todos os 

contratos que contemplem o intercâmbio energético de sistemas de valores. 

44. Eu invoco o Nirvana mundial da Terra. 
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45. Eu chamo as sociedades unificadas do Nirvana de toda a Terra para vir a este Tribunal 

Espiritual de Equidade também, para fornecer sua sabedoria completa para este 

momento sagrado em que eu recupero a minha autoridade soberana de espírito por 

toda a troca de energia pelos sistemas de valores. 

46. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com as famílias primárias 

de banqueiros. 

47. Eu revogo todos os contratos espirituais com todas os clãs da família bancária. 

48. Eu revogo, removo e dissolvo toda a confiança à família de banqueiros que usam o 

meu nome como um número para captação de energia. 

49. Revogo todos os direitos assumidos, usados pelo DNA com base nas irmandades, 

fraternidades ou contratos feudais que funcionem em todas as famílias de banqueiros. 

50. Eu aqui declaro, não consinto com a governança por poucos. Eu não consinto com a 

governança pelas famílias bancárias. 

51. Eu não consinto com a autoridade assumida das famílias de banqueiros que financiam 

os sistemas de corte livre. 

52. Eu revogo todos os direitos, privilégios e regras criados com base no clã familiar ou 

famílias de banqueiros baseados em linhagem de DNA para dominar e controlar o 

sistema judicial livre. 

53. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais que definem o sistema 

bancário como sendo entrelaçado com meu livre arbítrio. 

54. Eu revogo todas letras miúdas em todos os meus contratos de alma passados, 

presentes e futuros que lidam com qualquer sistema bancário como uma coleção de 

cobrança de débitos da matriz tridimensional ou sistema de captação de energia. 

55. Eu exijo o reembolso imediato de todas as representações de valor energético e matriz 

3D. 

56. Eu não concordo com o uso de tribunais corruptos como forma de julgamento. 

57. Revogo todos os direitos de suposições baseadas em tribunais tridimensionais de 

poder com qualquer troca tridimensional para sistemas de valores criados pelas 

famílias bancárias insensatas. 

58. Venho por este meio revogar todo o consentimento em papéis, sistemas de colheita 

de assinaturas baseadas na web ou baseado em energia. 

59. Revogo todos os direitos para usar a minha assinatura matriz 3D para me representar 

em qualquer sistema judicial, matriz espiritual ou 3D. 

60. Eu não concordo com o uso dos meus contratos de alma, como forma de captação de 

energia a partir de qualquer um dos sistemas bancários primários criados pelas 

famílias de banqueiros detentoras de contrato de alma primária. 

61. Revogo todos os direitos para usar meu nome em qualquer forma de brasão de família 

bancária de contratos de almas. 

62. Eu exijo o instante e permanente apagamento de todas as assinaturas utilizadas para 

representar-me na troca bancária por sistema de valor. 

63. Eu não concordo com o uso de minha força de vida para qualquer troca de valor do 

sistema bancário que não é completamente transparente com todas operações, 

espirituais ou matriz tridimensional. 

64. Eu aqui revogo que todos os edifícios bancários baseados na utilização da geometria 

sagrada NÃO TÊM poder sobre minha soberana vontade. 
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65. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas 

bancários que usam a geometria sagrada como um meio de captação de energia ou 

uma ferramenta de dominação e controle. 

66. Revogo todos os direitos, privilégios e julgamentos com todos os edifícios que usam a 

geometria sagrada como sistemas de execução de contrato de alma com letras 

miúdas. 

67. Eu não consinto com qualquer edifício de geometria sagrada para abrigar, manter ou 

transferir qualquer de minha força vital para qualquer sistema bancário em todas 

linhas de tempo da Terras e/ou dimensões co-existentes. 

68. Venho por este meio revogar todos os contratos espirituais com todos os sistemas de 

geometria sagrada que usam a minha força de vida com o consentimento direto, de 

fora de mim, e todos os meus familiares de alma antepassados em completo acordo. 

69. Revogo todos os direitos, premissas e regras que criam um novo sistema bancário de 

geometria sagrada. 

70. Eu revogo através deste que todas as famílias e sistemas bancários estão agora 

banidos de operar de maneira secreta, encoberta ou aberta para colher a minha 

energia de qualquer forma ou meio. 

71. Eu declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por toda a troca de energia 

para os sistemas de valores. 

72. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre arbítrio e inseri-lo 

no registro Akashico da Terra para todo o tipo sensiente compreender que a nossa 

liberdade vem com o uso do livre-arbítrio em todos os momentos. 

 

Revogação dos Governos 

 

73. Eu convoco a todos contratos espirituais que existem: 

a. - Dentro do meu passado; 

b. - Seres presentes e passados; 

c. - Eus e existência nesta dimensão e tempo de fluxo, tudo flui acima e abaixo da 

onda senoidal central de co-existência na Terra Neste exato momento no 

sempre-presente momentoco-criador, eu convoco todas linhagens de DNA 

antepassadas, para criar um tribunal de sistema unificado espiritual 

apropriado de equidade para que eu possa encontrar remédio e resolver todos 

os contratos que têm letras miúdas inseridas durante o processo de pré-parto 

e parto. 

 

74. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais que lidam com todas as personalidades 

do governo eleito e não eleito. 

75. Revogo todos os contratos espirituais com todos os sistemas de governo com base 

familiar. 

76. Revogo todos os direitos, deveres e responsabilidades com todas as entidades 

governamentais que usam o meu voto como forma de captação de energia. 

77. Revogo todos os contratos espirituais com: 

a. - Cada senador 
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b. - Deputado 

c. - Embaixador 

d. - Membros supremos 

e. - Presidentes e Vice-presidentes 

f. - Todos membros de gabinete. 

 

78. Eu revogo todos os contratos espirituais com todos os ramos de governo por todo o 

meu passado, presente e vidas futuras. 

79. Eu não concordo com a regra de poucos privilegiados. 

80. Eu revogo tudo: 

a. - Direitos 

b. - Responsabilidades 

c. - Suposições 

d. - Presunções e assinaturas que me mantêm dentro da totalidade de qualquer, 

ou, de todos: 

e. - Edifícios governamentais 

f. - Organizações familiares 

g. - Construções geométricas sagradas 

h. - Monumentos memoriais 

i. - ou Bases militares. 

 

81. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais com um governo corporativo. Eu não 

consinto a qualquer forma de governo societário que colhe a energia do seu povo. 

82. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais com as famílias do Federal Reserv. 

83. Eu revogo todos os direitos, premissas e responsabilidades com todos os membros do 

Federal Reserv e troca de sistemas de valores executados por qualquer governo ou 

funcionários de empresas. 

84. Revogo todos os contratos espirituais escondidos com a nossa troca de governo para 

sistemas de valores. 

85. Revogo todos os contratos espirituais com todos os órgãos do governo que usam 

cristas geometrias sagradas para manter o poder ou inserir letras miúdas em contratos 

de alma. 

86. Revogo todos os direitos, privilégios, poderes, assumidos e não assumidos, 

consentidos e não consentidos com todos os ramos de aplicação da lei federal que 

utilize energia do Federal Reserv para apoiar o sistema de dominação e controle. 

87. Revogo todos os contratos espirituais que criam consentimentos para as comissões 

governamentais que determinem qualidade de vida. 

88. Revogo todos os direitos, deveres, responsabilidades por todos os sistemas de governo 

que escrevem leis que efetuam meus contratos espirituais com o meu consentimento 

direto dos meus antepassados totais de linhagem de DNA, passado, presente e futuro. 

89. Revogo todos os contratos espirituais que permitem que o governo use a viagem no 

tempo como um meio de dominação e controle. 

90. Revogo todos os direitos e deveres de todas as personalidades viajantes do tempo, 

operações, sistemas, passado, presente e futuro. 
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91. Eu exijo a devolução imediata de todas personalidades do governo viajantes do tempo 

para a sua linha de tempo certo e perfeito. 

92. Revogo todos os direitos com todas as tecnologias que alteram as dimensões, 

manipulam fluxos de tempo ou fazem mal a qualquer forma de vida senciente co-

existente na Terra, em todas as linhas de tempo e dimensões. 

93. Eu não consinto com a guerras de linha de tempo. 

94. Eu não consinto com a propaganda em massa. 

95. Eu não consinto com a guerra com base em complexos industriais. 

96. Eu não consinto com o uso de militares para dominar e controlar. 

97. Eu aqui revogo todos contratos espirituais secretamente entrelaçados em cada lei, 

passado, presente e futuro. 

98. Eu não concordo com a aprovação de leis que resultam na migração de familiares de 

alma, de imigração ou sistemas que me impedem a união da minha total e completa 

família de alma. 

99. Eu exijo o retorno imediato de toda a minha família de alma que tem sido negada o 

direito de coexistir comigo por todo o meu passado, presente e vidas futuras. 

100. Revogo todos os direitos, regras e leis que definem família de alma em um 

nível matriz 3D. 

101. Eu retorno todas as definições de status de família de alma com a Mãe Terra. 

102. Revogo todos os direitos rotulados de famílias de alma com a linguística 

geometria sagrada que cruzam dimensões ou realidades. 

103. Revogo todos os contratos espirituais com todas as formas linguística 

geometria sagradas passada, presente e futura. 

104. Eu não concordo com o uso da linguística da sagrada geometria como um meio 

de captação de energia. 

105. Eu não concordo com o uso das cidades de geometria sagrada, infra-

estruturas, linguísticas ou artísticas com o propósito de dominação e controle. 

106. Eu aqui revogo todos os contratos espirituais que permitem ao governo 

dominar e controlar todas as pessoas em qualquer linha de tempo ou dimensão no 

reino da Mãe Terra. 

107. Eu revogo todas as premissas e pressupostos de sistemas de energia e de 

castas. 

108. Revogo todos os contratos espirituais que definem a vida senciente como 

rebanho ou comércio. 

109. Eu não consinto que minha força de vida seja usada, por qualquer finalidade 

que não cicatrize a Mãe Terra e promova a consciência da unidade entre todos os tipos 

sencientes de vida e co-existentes na Mãe Terra. 

110. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio de mim por todas as 

formas de governo global, relações interpessoais ou relações galácticas para todo o 

tipo sensível existente e co-existente em reinos da Mãe Terra. 

111. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre arbítrio e 

inseri-lo no registro Akashico da Terra para todo o tipo sensível para compreender que 

a nossa liberdade vem com o uso do livre - arbítrio em todos os tempos. 
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Revogação de contrato de alma para o Divino Masculino: 
 

112. Eu convoco todos os contratos espirituais que existem: 

a. - Dentro do meu passado, seres presentes e futuros, eus e existência desta 

dimensão e fluxo de tempo e todos os tempos córregos acima e abaixo da 

onda senoidal central de co-existência na Terra. 

 

113. Neste exato momento, no sempre presente momento co-criativo, convoco 

todas as linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado - 

adequado de patrimônio, para que eu possa encontrar remédio e resolver todos os 

contratos que têm inserido uma sutil impressão durante o pré-nascimento, 

nascimento e processo de puberdade. Invoco o tribunal espiritual adequado de 

patrimônio, para ouvir o meu decreto de remoção de contrato. 

114. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma, para tomar lugar 

neste Tribunal Espiritual de Equidade. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus 

habitantes de luz dentro de todo o espaço interior e exterior, para avançar e ocupar 

este tribunal espiritual da equidade. 

115. Oh grande mistério, o qual é a fonte de todo o poder, eu chamo - lhe. Venha 

com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter o espaço com 

consciência da unidade. 

116. Eu chamo o Grande Espírito que vive dentro do Grande Mistério. Você, os 

poderes da Mãe Terra manifestados, eu chamo a vossa sabedoria, neste momento "EU 

SOU ". 

117. Abençoa-me enquanto eu caminho neste solo sagrado. Abençoa-me enquanto 

eu respiro seu ar sagrado. Abençoa-me enquanto eu me aquecer com o fogo sagrado. 

Abençoe-me com suas águas sagradas da vida. Abençoa-me enquanto eu aprendo a 

andar com poder pessoal. 

118. Hoje eu viajo pelo grande desconhecido, dai-me a sabedoria para ser humilde. 

Concede-me a sabedoria de amar, mesmo quando o amor não é recíproco. Conceda-

me o conhecimento necessário para equilibrar a minha maneira de ser. Assim eu posso 

curar minha família, minha tribo, minha nação e nossa mãe Terra. 

119. Eu estou pronto para convocar os meus direitos naturais como um ser 

masculino soberano nascendo com a Mãe Terra através de um ventre de um sagrado 

feminino, que também nasceu assim. 

120. Eu invoco os meus direitos naturais como um ser da Mãe Terra. Eu nasci sob as 

leis naturais. Com esta sabedoria do meu nascimento natural, eu agora recupero o 

meu lugar no mundo natural. 

121. Eu Revogar todos os contratos energéticos com todas as pessoas que eu tive 

relações sexuais, que foram influenciados por propaganda, baseada em mídia de 

massa ou pornografia. Volto a mim mesmo para o ponto zero do feto no útero de 

minha mãe. 

122. Revogo todos os contratos com todas as escolas de mistérios sagrados 

masculinos que foram pervertidos, que operavam com falsas informações ou que 

criaram uma sociedade patriarcalmente dominada. 

123. Eu cancelo, curo ou excluo todos os contratos que pervertem o masculino 

sagrado durante a fase de canal de nascimento da vida. 
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124. Eu revogo todos os contratos espirituais que criam um senso de competição 

entre a espécie masculina ao lidar com qualquer expressão sagrada feminina. Revogo 

todos os tabus culturais que criam distanciamento emocional das mulheres. 

125. Eu revogo todos os contratos espirituais pervertidos que me colocam no sexo 

incorreto o qual escolhi antes do meu nascimento. 

126. Eu revogo todos os contratos que criam perversão da expressão masculina de 

comportamento sensual. 

127. Revogo todos os contratos que acomodam, mantêm ou armazenam a minha 

energia sagrada masculina para promover esportes dominantes masculinos, atividades 

ou entretenimento que desmoralizem ou degradem o sagrado feminino. 

128. Revogo todos os sistemas de dominação patriarcal da unidade familiar. Eu 

volto todas as definições de família para a Mãe Terra, então a remediação e resolução 

podem ser empreendidos entre todas as famílias agora, curando os conceitos 

patriarcas. 

129. Revogo todos os contratos culturais que encarnei ou reencarnei, que criam 

uma estrutura de sociedade dominada pelos homens. Eu devolvo ao sagrado feminino 

os seus direitos e devolvo seu lugar como iguais parceiros nesta experiência de co-

criação da vida. 

130. Revogo todo contrato espiritual com todas as religiões que eu tenha estado, 

em que não dá plenos direitos, deveres e responsabilidade no patrimônio total ao 

sagrado feminino e masculino. 

131. Revogo todos os contratos espirituais que me mantêm em qualquer forma, 

meio ou me force via contrato de alma a servir na guerra. Eu apago toda a 

programação patriota que crie um desejo de guerra. 

132. Revogo todos os contratos espirituais que definem o homem como orientado 

para guerra. Revogo todos contratos espirituais com todos os governos que eu tenho 

servido durante todo o tempo de guerra. 

133. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma guerra baseada no 

complexo militar industrial dominada pelos homens. 

134. Revogo todos os contratos que criam um ser masculino servindo a indústria do 

sexo, que domina as mulheres de qualquer forma ou meio. 

135. Revogo todos os contratos espirituais que criam uma sensação de impureza 

com a minha sagrada expressão masculina. Revogo todos os contratos que me 

mantêm preso na vergonha, censura ou culpa criada por personalidades pervertidas 

femininas ou masculinas. 

136. Revogo todos os contratos com as grades incubus e súcubus que eu possa ter 

tratado dentro de todo o meu passado, presente e vidas futuras. Eu aqui estou 

banindo toda a grade incubus e succubus da minha realidade, para toda a eternidade. 

137. Eu aqui revogo toda a minha cidadania a todas as representações da realeza, 

ditadura, monarquias religiosas, conselhos religiosos ou conceitos representativos de 

governo. 

138. Eu aqui removo permanentemente a mim mesmo, de todas as sociedades 

interligadas de tempo/sonho com o sistema de dominação e controle, que causou o 

apagamento dos nossos professores/historiadores orais, por toda a planície indígena. 
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139. Eu aqui revogo todas as decisões que já fiz, enquanto estive a serviço do 

sistema de dominação e controle. Todas as decisões tomadas por mim, enquanto 

executante de contrato de alma masculina. 

140. Representantes do governo estão agora colocados num tribunal espiritual 

adequado de equidade com todos os ancestrais presentes para que possamos 

encontrar remédio e solução, não justiça ou julgamento. 

141. Agora eu afirmo com convicção soberana completa que eu estou agora 

totalmente presente no poderoso EU SOU. Declaro a partir deste ponto em diante, 

que eu agora opero com um tribunal espiritual permanente de equidade quando se 

relaciona com a cura do divino masculino ou feminino, então perversão nunca re-

entrará no meu campo de expressão. 

142. Eu aqui declaro que a Mãe Terra está agora no domínio em mim por todas 

formas de relações interpessoais para todo o tipo sensível existente e co-existente em 

reinos da Mãe Terra. 

143. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura de meu livre arbítrio e 

inseri-lo no registro Akashico da Terra para todo o tipo sensível compreender que a 

nossa liberdade vem com o uso do livre-arbítrio a toda hora. 

Remoção de contrato de alma para Libertar o Divino Feminino 

 

144. Eu convoco a todos os contratos espirituais que existem: 

a. - dentro do meu ser passado, presente e futuro, os eus e existências neste 

fluxo dimensão e tempo, e, todos os tempos córregos acima e abaixo da onda 

senoidal centrado na Terra de co-existência. 

 

145. Neste exato momento, no momento sempre presente de co-criação, convoco 

todas linhagens de DNA antepassadas para criar um tribunal espiritual unificado - 

adequado de equidade para que eu possa encontrar remédio e solução para todos os 

contratos que têm inserido letras miúdas durante o processo de pré-parto e parto. 

146. Invoco o tribunal espiritual adequado de equidade para ouvir o meu decreto 

de remoção de contrato. 

147. Revogo todos os contratos espirituais baseados em religiões na Terra, culturas, 

sistemas de crenças e indústrias que dominam e controlam o poder divino feminino 

em nosso mundo, e criam um desequilíbrio energético que afeta cada homem, mulher 

e criança no planeta. 

148. Invoco todos os ancestrais de todas as relações de alma para manter o espaço 

neste Tribunal Espiritual da Equidade. 

149. Eu chamo a Mãe Terra e todos os seus habitantes de luz dentro de todo o 

espaço interior e exterior, para avançar e ocupar este Tribunal Espiritual de Equidade. 

Oh! Grande mistério que é a fonte de todo o poder, eu te convoco. 

150. Venha com sua sincronicidade sagrada para que todos os seres possam manter 

o espaço com consciência da unidade. 

151. Tenho a honra de revogar os contratos de todas as religiões e sistemas de 

crenças culturais que colocam o feminino em uma posição dominada de desigualdade. 

Estes incluem as projeções de desigualdade salarial, a incapacidade de uma mulher de 

ganhar a vida, própria terra ou um negócio, ou, receber uma educação de sua escolha. 
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152. Eu não concordo com o movimento feminista que foi criado e financiado pela 

CIA para separar uma mulher de seu poder divino feminino, fomentar um ódio pelos 

homens e criar separação e divisão na unidade familiar de alma. 

153. Tenho a honra de revogar todos os sistemas de crenças culturais que criam as 

expectativas de um "dever de mulher" segurar uma carga não-realista sozinha, e sofrer 

em silêncio. 

154. Eu não consinto a todos os sistemas de policiamento sociais que têm sido 

postos em prática para fazer uma mulher se sentir como se ela fosse muito sensível, 

muito emocional, ou fora de controle na tentativa de ofuscar a alma de mulher, para 

fazê-la se sentir como se ela fosse instável ou insignificante. 

155. Tenho a honra de revogar todos os contratos de sistemas de crenças culturais, 

onde as crianças do sexo feminino são assassinadas no nascimento, sexualmente 

mutiladas como um suposto "direito de passagem", vendidos para fora em uma 

indústria de pornografia infantil de bilhões de dólares, ou traficadas como escravas 

sexuais. 

156. Eu não consinto com a  indústria pornô, que tem sido o terreno fértil para os 

contratos espirituais de perversão sexual e exploração, degradação, vitimização e 

abastardamento do poder divino feminino. Tenho a honra de revogar os seguintes 

contratos de perversão sexual espiritual que são direcionados a separar uma mulher 

de seu poder divino feminino: 

a. - Todo sexo grupal e programas poliamorosos, os quais são todos uma 

perversão da sexualidade divina que visa fazer uma mulher sentir que ela é de 

alguma forma "não suficiente". 

b. - Todos os duplos padrões em sistemas de crenças culturais, onde a 

promiscuidade sexual recreativa, várias mulheres, haréns e amantes são 

permitidas e celebradas por um homem, mas causa a ruína social para uma 

mulher. 

c. - Todos os programas que criam projeções que os homens colocam sobre as 

mulheres enquanto se masturbam, assim como fantasias perversas que são 

usadas como uma barreira entre o espaço do coração de um homem e uma 

mulher em um vínculo sexual sagrado. 

 

157. Eu não concordo com estes contratos de perversão sexual espiritual. Você não 

tem nenhum poder sobre mim. Declaro que a Mãe Terra está em domínio comigo, 

assim como a minha família de alma e meus antepassados. Declaro que estou agora 

limpo de tais projeções de perversão sexual e eu voltarei para a fonte de inocência 

como um ser soberano divino feminino. 

158. Tenho a honra de revogar todos os contratos e conceitos criados na inocência 

ou estados alegremente ignorantes de ser. Declaro uma nova forma de limpeza 

espiritual e física. Revogo todos os conceitos auto criados anteriores de limpeza e 

todos as perversões anexadas a mim mesmo. Esta nova invocação de limpeza remove 

todos os conceitos anteriores da sexualidade sagrada, sensualidade, sexo recreativo. 

Eu trago-os todos de volta ao ponto zero do feto no útero materno. Eu reconecto 

todas as minhas fitas de DNA naqueles dos batimentos cardíacos da Mãe Terra. 
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159. O sagrado feminino está ligado ao seu coração em seu espaço sagrado 

feminino, e não nega seu ciclo menstrual, ela aceita-o como um momento de 

introspecção, retrospecção e reflexão. 

160. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com o entretenimento 

e a indústria de publicidade que criou programas de auto-ódio, baixa auto-estima, a 

auto-medicação, auto-mutilação, distúrbios alimentares, etc... 

161. Tenho a honra de revogar todos os contratos espirituais com a indústria 

médica que têm prejudicado a saúde da mulher, inclusive a capacidade de se 

reproduzir de acordo com as leis naturais da Mãe Terra. Medicamentos de controle de 

natalidade, outros produtos químicos em nossa água, comida e ar que causam 

esterilidade ou excesso de sexualidade. Assim como as roupas que são prejudiciais 

para a saúde da mulher, como o sutiã, saltos, espartilhos, e tampões. 

162. Revogo todos os contratos de partos feitos através de cesárea, drogas de 

gravidez, raio-x de pré-natal, vacinações, incubações, as crianças que não são 

colocadas nos corações das mães após o nascimento, a remoção da placenta e corte 

do cordão umbilical que pode ficar intacto até 4 dias, para permitir a ligação do 

coração da criança com a mãe e o pai. 

163. Revogo todos os contratos que obrigam a mulher a transportar e dar a luz à 

uma alma que não é de sua escolha co-criativa divina, com os seus sagrados 

masculinos selecionados ou ligados. Isto inclui as vítimas de estupro, gravidez na 

adolescência e os casamentos forçados ou arranjados. Retorno à Mãe Terra a grade de 

encarnação natural. Agora eu excluo definitivamente a grade de reencarnação da 

minha existência de alma. 

164. Eu não concordo com todos os programas que visam fazer a mulher se sentir 

muito gorda, muito magra, muito velha, muito jovem, muito preta, muito branca, 

muito étnica, muito rica, muito pobre, ou qualquer projeção em tudo o que faz uma 

mulher se sentir que ela não é algo bom o suficiente. 

165. Declaro que sou mais do que bom o suficiente, eu sou consciência infinita. Eu 

sou Deus/Deusa encarnada. Eu sou um ser soberano e tenho a honra de recuperar o 

meu poder divino feminino neste tribunal espiritual da eqüidade. 

166. Invoco todos os antepassados para honrar essa leitura do meu livre arbítrio e 

inseri-lo no registro Akashico da Terra para todo os tipos sensientes compreenderem a 

nossa liberdade. 

 

 

Fonte primária: Galactic Historian  
Fonte secundária: The Montague KeenFoundation 

Tradução: Sementes das Estrelas / Carolina Barisch - Jéssica Braga 

- See more at: http://sementesdasestrelas.blogspot.com.br/2014/07/revogacoes-de-

contrato-de-almas.html#sthash.fPwPKXJM.dpuf 
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