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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:  
 
A Transmissão de Sírius e a Atualização do Corpo de Luz Multidimensional. 
 
Comando:  
 
Efetuar a meditação do texto e ativar o comando abaixo. 
EU SOU Ativar Cura no Campo Cristalino em Luz. 
Ativa todos os comandos dentro da frequência, tempo e espaço adequados e de 
acordo com o Proposito Divino de cada ser, acelerando a manifestação. 
 

4. Leitura e discussão do artigo: 
 
Tornar-se um Místico Prático 
 
EU SOU Ativar Sete Selos dos Arcanjos de Luz. 
Estes sete Arcanjos ou Vibrações/Consciência das dimensões Unificadas do Pai, 
pela intermediação de suas radiações e efusões, canalizadas a partir da Fonte, 
têm como objetivo: 
 
- Informar sobre a expressão da nova manifestação em conscientização; 
- Organizar e vitalizar estes novos cenários; 
- Auxiliar as consciências de um dado plano a transladar-se para um outro 
plano. 
 

5. Encerramento e aterramento das energias 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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A Transmissão de Sírius e a Atualização do Corpo de Luz 
Multidimensional 

 
TRANSMISSÕES DAS SEMENTES DAS ESTRELAS 

Mensagem de Célia Fenn 
24 de Fevereiro de 2015 

 
Fevereiro foi um mês mais intenso em termos de mudanças de Energia e 
transformações. Isto parece ser um novo padrão, pois Fevereiro de 2014 foi também 
intenso e poderoso. 2014 foi o ano em que a energia se intensificou através deste mês, 
culminando no dia 22 de Fevereiro de 2015. Este não foi um fenômeno solar apenas, 
embora o sol tenha estado no processo de ativação de uma nova estrutura do Corpo 
de Luz, também, mas a principal fonte destas transmissões é o sistema Estelar de 
Sirius. 
 
Sirius tem sido uma parte da criação e evolução da Terra por muitos ciclos estelares. 
Há uma "parceria" entre o Conselho de Luz de Sírius e Os Conselhos da Terra, que foi 
renovada para permitir que os Mestres e Professores de Sírius continuem a fornecer os 
seus conhecimentos e orientações sobre questões da evolução e o projeto do Corpo 
de Luz. Os professores e mestres de Sírius, por intermédio das Escolas Sagradas da 
Atlântida e do Egito, transmitiram à Terra a compreensão da natureza das técnicas da 
criação, utilizadas pelo Elohim e os Arcanjos, bem como o projeto e função do Corpo 
de Luz Angélico Humano e sua relação com o Tempo e Espaço dentro de diferentes 
estruturas dimensionais. 
 
Nesta parceria mais recente, os Mestres Sirianos ajudaram a transmitir para as Grades 
Diamante da Nova Terra, os Códigos de Luz para a primeira e grande atualização do 
Corpo de Luz Diamante.  
 
Esta atualização destina-se a regular o Corpo de Luz a sua nova função como um 
Veículo de Luz Multidimensional. Ondas de luz intensas estão sendo transmitidas a 
partir de Sirius, e estas carregam os padrões de ondas e frequências das novas 
calibrações do Corpo de Luz. 
 
Esta tem sido uma das razões por que houve tanta neve no hemisfério norte. Os 
Códigos de Luz estão sendo mantidos e transmitidos para as formas cristalinas dos 
cristais de neve. Esta vibração e padrão são então transmitidos para a Terra, onde se 
tornam parte do Banco de Memória da Terra, que é mantido no "Banco de Dados" 
Diamante Cristalino, no centro do planeta. 
 
informação está sendo transmitida e recebida principalmente através dos Portais da 
Estrela Polar, no Ártico e na Antártida. Isso significa que as transmissões primárias 
estão sendo recebidas pela Lapônia e Norte da Rússia, bem como no Canadá, e pelos 
países do Sul da Nova Zelândia, Austrália, Argentina e África do Sul.  



Meditação para Abundância Divina 
04 de Março de 2015 

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

6 

Ondas poderosas da entrada dos códigos de luz, estão sendo ancorados pelos 
Guerreiros da Luz e Trabalhadores da Luz nestes locais, bem como por outros em 
Cidades e Locais sagrados estratégicos na Terra. 
 
SENTINDO OS EFEITOS 
 
Todos sentirão os efeitos desta transmissão em algum grau, especialmente se eles 
forem sensíveis à radiação Solar. Mas os efeitos da onda de Sírius serão sentidos 
apenas na medida em que a glândula pineal estiver ativa e trabalhando para receber 
a transmissão.  
 
Uma pessoa cuja glândula Pineal está inativa, sentirá as ondas como instabilidade e 
raiva, e irritação coletiva. Se a Glândula Pineal estiver envolvida e trabalhando para 
transmitir as energias, então, os sintomas serão diferentes. 
 
A glândula Pineal receberá os poderosos Códigos de Luz e depois irá transmiti-los 
para o Corpo de Luz e as estruturas do DNA do corpo físico. Uma vez que a 
"voltagem" dos códigos de luz é muito elevada, podem ocorrer efeitos secundários, 
tais como tonturas, náuseas, insônia, espasmos musculares, ansiedade e pesadelos. 
Estes serão os sintomas temporários, enquanto o Corpo Físico e o Corpo de Luz se 
adaptam às novas frequências que estão possibilitando a consciência 
Multidimensional como uma experiência "real". 
 

 
 
Esta é uma imagem do "Olho de Horus" de Sírius, símbolo que foi ensinado aos 
iniciados nas antigas Escolas Egípcias de Mistérios, pelos Mestres de Sírius. A imagem 
mostra como a Glândula Pineal no cérebro humano foi o local principal para a 
Criação e Manifestação, que era o significado e propósito do símbolo do "Olho de 
Horus". 
 
Assim, quando o olho de Horus ou a Glândula Pineal é fortemente ativada pelas 
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transmissões de Luz, a partir do sistema da Estrela de Sirius, significa que uma energia 
poderosa de Criação e Manifestação está em curso. Os Conselhos da Terra estão 
recebendo Novos Modelos para Formas Superiores de Vida e de Consciência na Terra. 
 
Então, você irá entender que quanto mais poderosamente você estiver sentindo os 
efeitos, mais você fará parte dessa onda de criação da Realidade da Nova Terra. 
Aqueles que não estão recebendo as transmissões irão continuar com suas vidas no 
âmbito da realidade que conhecem, até que estejam prontos para se graduarem para 
a estrutura Multidimensional que está sendo realizada agora. 
 
Há muitos Guardiões e Ajudantes Espirituais ocupados agora, sendo que os principais 
são os Arcanjos e os Anjos Golfinhos/Cetáceos. 
 
Os Anjos Golfinhos são Seres de Luz que vieram da Galáxia de Andrômeda através de 
Sírius, para trabalharem com a Terra. Eles mantêm a Frequência da Luz Dourada da 
Consciência Crística, bem como a Frequência da Luz Diamante, que é necessária para 
viagens Multidimensionais. Eles são Guardiões e Mestres das Espirais do Tempo, o que 
é a base para um Domínio da Viagem no Tempo e a Criação nas Frequências 
Superiores. Sua energia Amorosa está ajudando a Humanidade a começar o Domínio 
da Viagem no Tempo e a Consciência Superior. 
 
O NOVO CORPO DE LUZ E A RECALIBRAÇÃO DO TEMPO/ESPAÇO 
 
A atualização do Novo Corpo de Luz cria um veículo Geométrico Multdimensional da 
Luz Dourada e a Luz Diamante. Este veículo é composto de níveis da “Grade” e níveis 
de “Fluxo” que permitem que o Ser mude entre as diferentes dimensões da Luz e 
Consciência, enquanto ainda fica ancorado e centrado na Conexão do Coração / Estrela 
da Terra / Coração da Terra, que é vital para a vida na Nova Realidade. 
 
Os níveis de "Grade" são estruturas geométricas que criam os modelos para uma 
dimensão específica, e o Corpo de Luz permite que a pessoa se conecte com estas 
dimensões. 
 
As dimensões e "fluxo" são constituídos de pura energia que flui entre as grades e 
pode ser experienciada como movimento e emoção / sentimentos. 
 
Estes dois aspectos do Corpo de Luz trabalham juntos para criar o Veículo 
Multidimensional. Este veículo está centrado no coração, e é a partir daqui que toda 
a Criação Consciente se origina como o centro de equilíbrio. Quando você está nesse 
centro Cardíaco, então você está no espaço do Não Tempo e do Não Espaço, a 
Consciência Divina do Amor e Compaixão.  
 
Quando você começa uma Criação, começa a trabalhar com o Tempo e o Espaço, 
dependendo do nível que você escolheu e da criação que deseja realizar. 
 
À medida que você se acostumar a esta “recalibração”, irá liberar a antiga noção do 
tempo da 3D, como um fluxo linear do passado para o presente, para o futuro, e 
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você começará a ver que o Tempo é uma Espiral, ou energia circular que pode se 
mover em qualquer direção, a qualquer momento, dependendo da escolha 
individual e coletiva. 
  
O Símbolo do Infinito: Esta imagem dá uma expressão mais clara à ideia do Fluxo do 
Tempo e Espaço, em um contexto Multidimensional. Passado e Futuro estão sempre 
no Fluxo, e você pode a qualquer momento estar se movendo em direção ou ao 
“passado”, ou ao “futuro”, ou para ambos, simultaneamente. 
 
Pode existir em muitas realidades e linhas do tempo, simultaneamente, e as escolhas 
que você faz irá afetar a sua essência e ser em todos elas.  
 
A escolha que você faz define a sua Realidade no Momento do Agora .... o 
Sustentáculo de todo Tempo e Espaço. 
 
Quando você trabalhar com estas novas atualizações e começar a incorporar o novo 
Corpo de Luz, você se abrirá para a compreensão e percepção da Multiplicidade da 
experiência e do ser. Alguns de vocês se tornarão Viajantes do Tempo plenamente 
conscientes e começarão a se mover entre vidas paralelas de uma forma consciente. 
Você se tornará habilitado a participar desta criação contínua da Luz e do Amor. Você 
irá abraçar tudo o que você é e a “Magia” do seu Ser em todos os níveis de criação e 
luz. 
 
MEDITAÇÃO E ATIVAÇÃO PARA INCORPORAR AS ATUALIZAÇÕES DE SÍRIUS DO NOVO 
CORPO DE LUZ 
 
Você incorpora esta nova luz de Sirius, os Mestres Sirianos nos informam que é muito 
importante fazer uma respiração profunda, enquanto você se concentra nas 
energias.  
 
O centro do coração está sob pressão para integrar todo o poder dos Códigos de Luz, 
de modo que a respiração nos pulmões, ajuda a expandir e equilibrar essa área do 
Corpo Físico e do Corpo de Luz. 
 
Encontre um lugar tranquilo para se sentar. É melhor sentar-se para esta meditação 
do que deitar-se, pois as poderosas energias precisam fluir pela sua coluna e para a 
Terra. 
 
Concentre-se no seu centro Cardíaco e comece com a respiração profunda ....... 
inspirando e expirando e permitindo que a sua respiração se abrande, até que seu 
corpo esteja bastante descontraído.  
 
Abra o seu canal pessoal com a Terra através de seu Chacra Básico e para baixo, para 
o Chacra Estrela da Terra e para o Coração da Terra.  
 
Respire em harmonia com as pulsações do coração da Mãe Terra, enquanto ela se 
alinha com o Coração Cósmico. 
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Traga esta energia de volta para o seu Coração e respire profundamente.  
 
Agora, abra o canal acima através do Chakra Coronário e do Chacra Estrela da Alma, e 
até o Coração Cósmico, respirando em harmonia com o Coração Divino. Traga o seu 
foco de volta para o seu coração.  
 
Agora você está alinhado e ancorado.  
 
Agora você pode chamar os Mestres de Sírius, os Anjos Golfinhos, os Arcanjos e o 
Elohim, se assim o desejar, para trabalharem com você, ou quaisquer Mestres das 
Estrelas com que você deseje, para ajudá-lo neste momento. 
 
Abra a sua Glândula Pineal para receber as transmissões dos Códigos de Luz de Sirius. 
À medida que a luz inunda a Glândula Pineal e se move através do corpo, continue 
respirando profundamente e ancorando a energia através do seu corpo e na Terra. 
 
Continue respirando e ancorando, até que o seu corpo se sinta equilibrado e calmo. 
Você pode precisar continuar fazendo isto ao longo do dia, até que os Códigos de Luz 
sejam integrados. 
 
Ativar o comando quântico Aqui. 
 
EU SOU Ativar Cura no Campo Cristalino 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 
 
Além disto, você pode precisar descansar, dormir e desfrutar de um tempo em 
silêncio, sozinho. Beba muita água e permaneça hidratado. 
 
Banhe-se com frequência. Você poderá apreciar um banho com o Sal Rosa do 
Himalaia. 
 
Cristais com que trabalhar são: o Diamante, quartzo claro, tanzanite, lápis lazuli, 
turmalina dourada e turmalina negra e obsidiana.  
Ou qualquer cristal que atraia a sua atenção neste momento. 
 
Direitos Autorais: 

Tradução: Regina Drumond Chichorro – reginamadrumond@yahoo.com.br  
 

© 20011 Celia Fenn e Starchild Global 

 

http://www.starchildascension.org/  

mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
http://www.starchildascension.org/
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Este trabalho é licenciado sob a Creative Commons License 

Você é livre para copiar, distribuir, exibir e executar a obra, sob as seguintes condições: Você deve dar 
crédito ao autor, não poderá utilizar este procedimento para fins comerciais, e você não pode alterar, 
transformar ou basear - se neste trabalho. Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar 
claro para outros os termos da licença deste trabalho. Qualquer uma destas condições podem ser 
derrogadas se você obter permissão do detentor dos direitos autorais. Qualquer outra finalidade de 
utilização deve ser concedida autorização pelo autor. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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Tornar-se um Místico Prático 
 

Mensagem do Arcanjo Miguel através de Ronna 
01 de março de 2015 

Amados mestres, há um Caminho de Luz que vai levá-los para fora da densidade, para 
a LUMINOSIDADE DOS REINOS ESPIRITUAIS. A chave que lhes permite percorrer esse 
Caminho Sagrado está em seu interior – chama-se CANÇÃO DA ALMA. Vocês estão em 
sintonia com o que se chama Assinatura Energética, enquanto vocês funcionam no 
ambiente de terceira dimensão e de quarta dimensão inferior. Vocês estão 
gradativamente sintonizando-se com a sua CANÇÃO DA ALMA, enquanto atravessam 
os sub-níveis remanescentes da Quarta Dimensão Superior, para o nível de entrada do 
ambiente da Quinta Dimensão. 
 
A sua Assinatura Energética possui ressonância, cadência, tonalidade e vibração, e 
irradia-se dos seus sete Centros de Chacras principais e do seu campo áurico.  

Muda diariamente, juntamente com os seus pensamentos e ações, porque é 
suscetível à personalidade do corpo de desejo egoico, e aos constantes altos e baixos 
da natureza emocional.  

De modo progressivo, a personalidade do corpo de desejo egóico torna-se um servo da 
Alma, e os seus padrões vibracionais lentamente começam a retornar a um estado de 
equilíbrio e harmonia. Quando os seus padrões básicos de frequência alcançam o nível 
da Quarta Dimensão média e acima, o seu campo áurico gradativamente se expande e 
se torna mais radiante.  

Nesse momento, a sua Assinatura Energética começará a alinhar-se com as 
frequências superiores da sua Canção da Alma. Isso, por sua vez, dá início à 
Convocação para que as Facetas mais elevadas do seu Eu Anímico comecem o 
processo de reunificação.  

A Canção da Alma original estava em perfeita harmonia com a Canção da Alma 
Celestial deste Subuniverso; era como vocês eram, e são, reconhecidos pelos membros 
da sua Família de Alma e pelos grandes Seres de Luz. 
 
Cada dimensão possui uma ressonância ímpar e um padrão sonoro harmônico e 
identificável. A sua existência física é uma realidade focada na harmonia e no 
equilíbrio ou na falta deles, e quanto mais vocês adentram a densidade, mais 
dissonantes se tornam os seus padrões vibracionais. Na realidade do plano material, 
vocês habitualmente se concentram nas coisas tangíveis, que possuem substância ou 
densidade – uma orientação de tempo/espaço de causa e efeito. Está 
progressivamente permeando a estrutura de crença da consciência de massa o fato de 
que todo mundo é o criador da sua própria realidade. 
 
À medida que refinam a sua vibração, vocês vão se tornando gradativamente 
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multidimensionais, o que significa que estão se conectando com os padrões de 
frequência de diversas dimensões simultaneamente.  

A fim de abrir caminho para as frequências refinadas dos diversos níveis da Quarta 
Dimensão superior, e os níveis de entrada da Quinta Dimensão, deve haver um 
processo de purificação/limpeza. Por meio das lições e instruções que lhes demos, ao 
longo dos anos, estamos nos empenhando em fornecer-lhes o conhecimento e as 
ferramentas necessárias para que vocês percorram o Caminho da Ascensão com 
facilidade e graça.  
 
Quando atingirem determinado nível de harmonia interna, os acessos ou portais no 
interior do seu corpo físico vão se abrir, e vocês vão, aos poucos, obter acesso aos 
padrões de frequência das Dimensões Superiores: o Chacra da Ascensão – Medula 
Oblonga – na base do crânio; o portal posterior do seu Coração Sagrado; e uma 
expansão da abertura do Chacra Coronário.  

Esses são os principais passos do processo de Ascensão, porque eles restabelecem a 
sua conexão com o Rio da Vida – a Corrente Cósmica da consciência mais elevada – 
que contém as partículas da Luz Viva da Criação, chamadas de Partículas Adamantinas.  

Nesse momento, vocês começarão a construir um campo de força de Pleno Espectro 
da Luz do Criador, conforme vocês se esforçam para se transformar em mestres de Si 
Mesmos, e co-criadores conscientes, que criam apenas aquilo que for para o benefício 
maior de todos. Desse momento em diante, os exercícios respiratórios e as afirmações 
assumem um significado inteiramente novo. 
 
Os Sete Chacras Etéricos básicos ou rodas giratórias da Energia Eletromagnética foram 
colocados no interior do corpo físico como receptáculos para os reduzidos atributos, 
qualidades e virtudes da Consciência Divina. Esses Sete Centros Energéticos sempre 
foram calibrados adequadamente para os níveis da densidade que vocês iriam 
experimentar em cada encarnação, de acordo com o seu Projeto Divino. 
 
Conforme se esforçam para retornar ao equilíbrio e à harmonia em seu sistema de 
quatro corpos inferiores: físico, mental, emocional e etérico, vocês irão refinar, de 
forma gradativa, os seus padrões vibracionais, que vão orientá-los, no Caminho da 
Ascensão, para as frequências superiores de Luz.  

O sistema de chacra começará a assumir o brilho dos cinco Raios Superiores da 
Consciência Galáctica Divina, que se tornam disponíveis quando a sua Assinatura 
Energética estiver refinada o suficiente para conectar-se com os padrões de frequência 
da Quarta Dimensão média.  

Os cinco Raios Superiores terão um efeito profundo nos Sete Chacras do vaso físico da 
Terceira e Quarta Dimensões. Em primeiro lugar, o estoque em reserva das Partículas 
Adamantinas de Luz, armazenado em um Átomo-Semente em cada chacra, será 
liberado.  
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A Kundalini, ou Serpente do Fogo Sagrado, armazenada na base do Chacra Raiz 
começará a elevar-se, e o processo chamado de Abertura dos Sete Selos da 
Consciência Superior será iniciado.  

Os chacras começarão a girar realmente em vez de ficarem desequilibrados. 
Mudarão de cor e tornar-se-ão iridescente, à medida que entrarem em sintonia com 
as frequências mais elevadas da Consciência Divina, e serão, aos poucos, infundidos 
com a vibração e o brilho luminescente da Luz do Criador. 
 
Os diversos Raios luminescentes, coloridos, vão ajudar na integração e no equilíbrio 
dos padrões de frequência superior da Consciência Galáctica. Quanto mais vocês 
equilibrar, harmonizar e fortalecer o seu sistema de chacra, mais Luz Divina serão 
capazes de absorver.  

A coluna vertebral finalmente tornar-se-á um BASTÃO de LUZ e PODER por meio do 
que as Correntes da Luz do Criador poderão fluir livremente, desimpedidas. Em 
resultado dessa ativação, o processo da Ascensão será bastante acelerado. 
 
A sua PRESENÇA EU SOU, ou o que estamos chamando agora de ÁTOMO-SEMENTE 
DIVINO, está experimentando muitas realidades simultaneamente. À medida que 
vocês se preparam para acessar os níveis de entrada do ambiente da Quinta 
Dimensão, vão começar a experimentar algumas formas-pensamentos telepáticas, 
indistintas, bem como receber informações de alguns dos seus Eus Superiores mais 
próximos e mais compatíveis energeticamente.  

Vocês estão se transformando em Seres multidimensionais Humanos/Espirituais. 
Estão vivenciando a realidade física e a não-física ao mesmo tempo. Vocês gastam 
muito mais tempo em uma realidade não-física que no mundo físico. A existência 
terrena é simplesmente um momento no tempo, em comparação com o tempo gasto 
nos reinos superiores. 
 
Vocês são Fragmentos da Consciência Divina. O seu Átomo-Semente Divino é a 
totalidade do seu Ser nesta experiência Subuniversal. Imaginem o seu Eu Divino como 
uma esfera de Luz dourada que enviou muitos, muitos Fragmentos de Si Mesmos por 
todas as muitas Criações neste Subuniverso. Vocês são aqueles Fragmentos brilhantes, 
resplandecentes. 
 
(Os Fragmentos, Facetas, Centelhas, Eus Superiores, a que o Arcanjo Miguel se refere, 
são muitas vezes chamados de “Vidas Paralelas” por outros mensageiros). (R) 
 
Vocês estão prestes a ter acesso a uma outra realidade – um mundo em que os 
talentos especiais e os atributos refinados serão uma parte normal de quem vocês 
são.  

Vocês devem se esforçar para ser um MÍSTICO PRÁTICO. Concedam-se tempo para 
ajustar-se à sua persona que está em rápida mudança.  
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Não se empenhem em impressionar as pessoas com a sua sabedoria ou talentos 
especiais, mas busquem meios de ajudar-se, e aos demais, a adaptar-se 
gradativamente ao seu mundo em rápida mudança, e ao novo Estado de Ser. 
 
Como desejam vivenciar os próximos cinco ou dez anos? Como vocês se imaginam? Já 
é hora de começar a construir a sua nova realidade – seus amigos espirituais, 
companheiros de Alma e o seu Eu Superior podem ajudá-los a fazer exatamente isso – 
de maneira eficiente, graciosa, e em alinhamento com o novo Projeto Divino, e para o 
bem maior. 
 
Progressivamente, durante os próximos anos, os Seres humanos/Espirituais 
evoluídos serão bastante influenciados pelo brilho dos poderosos Raios da Luz 
Divina, que estão agora sendo emitidos para a humanidade e para a Terra.  

Os grandes Arcanjos estão irradiando o novo Projeto Divino da Era de Aquário, que foi 
enviado do Criador Supremo, por meio do Deus Pai/Mãe de nosso Universo, para o 
Deus Pais de cada Subuniverso.  

Sua percepção consciente vai se expandir lentamente para incluir toda a 
humanidade, a Terra, o Sistema Solar e até a Galáxia. A mente superior reagirá às 
frequências mais refinadas, todavia poderosas, de Luz, que revelarão invenções 
inimagináveis e novos e surpreendentes métodos para o aprimoramento da 
humanidade e da Terra.  

O corpo físico deve evoluir para um Vaso Energético mais finamente sintonizado, a fim 
de acomodar o poder sempre em expansão dos Raios Divinos.  

Em resultado, a boa saúde, a vitalidade e o vigor aumentado serão a norma para os 
que estão no processo de reivindicar a sua Automestria. 
 
Conforme disse anteriormente, todos os Subuniversos, dentro deste Universo, estão 
experimentando um megaciclo de impulsos de Luz, que estão sendo irradiados 
diretamente de dentro do Núcleo do Coração do Criador Supremo. As oitavas 
refinadas da Luz do Criador estão disponíveis para todos, em qualquer nível que cada 
Ser tenha preparado seu recipiente para aceitá-las e integrá-las.  

A Luz não pode começar a se infiltrar nas frequências estáticas ou confusas, que 
constituem o vaso físico da Terceira Dimensão e da Quarta inferior, sem a permissão 
do recipiente, e sem uma abertura do centro do coração.  

O Eu Anímico, a Superalma/Eu Superior, e o seu Átomo-Semente estão aguardando 
pelo sinal de frequência comunicando que vocês estão prontos para começar o 
processo de abertura dos canais de Luz que contêm as Partículas Adamantinas da Vida 
Eterna.  

A Luz Divina penetra em seu DNA, e cada Átomo dentro dos seus diversos sistemas 
corpóreos é preenchido com a Luz em um grau ou outro. Se não fosse assim, vocês 
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não poderiam existir. Chegou a hora de desbloquear o fluxo da Luz Divina de dentro e 
de fora. 
 
Imaginem bilhões de minúsculas Partículas de Luz sendo ativadas dentro do seu corpo 
físico, e bilhões mais irradiando-se da sua Superalma/Eu Superior sob a forma de 
cintilantes Pirâmides de Luz de Cristal Diamantino.  

Vejam-se envolvidos em uma aura dourada de Luz Cósmica, e, então, observem como 
o seu Ciclo de Amor/Luz começa a se expandir. Saibam que vocês estão imitando o 
Criador à medida que dizem para si mesmos: “Haja Luz.”  

Agora, observem como o seu exclusivo Feixe de Luz Divina flui diante de vocês, 
suavizando, harmonizando, elevando e transformando, por meio de todos os 
Elementos da maravilhosa e refinada Energia Criativa. 
 
À medida que se tornarem competentes em se mover para trás e para frente entre a 
sua Pirâmide de Luz pentadimensional e o Círculo de Luz, que vocês construíram ao 
redor de si mesmos, na Terceira e Quarta Dimensões, a sua Mente e o seu Coração 
Sagrados começam a florescer e a se expandir com o fluxo contínuo da Vontade Divina, 
do Amor e da Sabedoria de sua Superalma/Eu Superior.  

Em resultado, o seu mundo começará a refletir os seus desejos mais elevados, sua 
esfera de influência se expandirá, e vocês vão atrair aqueles que estão em harmonia 
com as frequências refinadas/ideais que vocês agora incorporam. Juntos, vocês 
tornar-se-ão participantes ativos em urdir o tênue tecido da nova realidade que está 
nascendo na Terra. 
 
Como parte do seu processo de transformação, vocês estão, mais uma vez, 
conscientizando-se das energias e da utilização dos cristais e pedras preciosas 
encontradas no interior da Terra.  

Eles também contêm uma parte da Luz do Criador. Foram projetados para ajudá-los a 
purificar e equilibrar as energias em seu recipiente corpóreo. Todavia, vocês precisam 
entrar em sintonia com as suas energias especializadas, e, em seguida, programá-los 
por meio da sua intenção.  

Eles estão ávidos para trabalhar com vocês, porque, conforme vocês despertam e 
entram em harmonia com as frequências superiores, eles também o fazem. Os grandes 
Cristais Sentinelas, Sencientes** que ressoaram com a Canção da Alma original de sua 
Mãe Terra, foram colocados estrategicamente ao redor do planeta durante o processo 
inicial da manifestação. Eles estão agora sendo sintonizados com o novo Modelo 
Divino para a Terra e a humanidade.  

Conforme lhes dissemos anteriormente, eles agem como receptores, transmissores e 
emissores de energia e de informações, ao redor do mundo e até em direção ao 
sistema solar e à galáxia.  
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Existem também Cristais Guardiães do Registro, tanto grandes quanto pequenos, e 
eles já estão prontos para ajudá-los a ativar os Átomos-Sementes da Memória em 
sua Mente Sagrada, que vão auxiliá-los a desbloquear o mistério e a sabedoria do seu 
passado remoto. Os reinos mineral, vegetal e animal estão também em um estado de 
transformação para uma consciência superior renovada – ninguém será deixado para 
trás – todos estão em um estado de transformação e de grande despertar. 
 
** Senciente (sensível, suscetível, consciente). Sentinela (vigia/guarda). (R) 
 
É uma época de libertação, queridos. O desejo de liberdade está cada vez mais forte 
no coração de todo Ser senciente na Terra. É também o momento de reunir-se.  

Mesmo quando vocês estão sendo reunidos com as suas famílias de Alma/Estelares, 
nós dos Reinos Superiores estamos também juntando forças. Durante muitas eras, a 
humanidade foi desconectada da plena e dinâmica Presença do Eu Anímico, e também 
do Reino Angélico.  

Mas, agora, estamos nos reunindo para criar uma sobreposição sinérgica da 
consciência que estará disponível a todos que estiverem preparados para fazerem 
parte dos esforços da Equipe da Luz Viva. Utilizamos essa expressão porque vocês 
estão confortáveis com ela, e ela dá início a um quadro mental de muitos trabalhando 
juntos em harmonia, com propósito, e para um objetivo comum.  

É de vital importância que vocês compreendam: existem grandes e magníficas 
Pirâmides de Luz em todos os sub-planos da Quinta Dimensão, onde são facilmente 
acessíveis para aqueles de vocês que tenham feito o seu trabalho de Alma/Coração, e 
se sintonizaram com os seus veículos físicos, pelo menos, com as frequências da 
Quarta Dimensão da Luz Divina.  

Dentro dessas Pirâmides estão todos os componentes da Luz do Criador, que vocês 
precisam para criar qualquer coisa que desejarem, para o bem mais elevado de 
todos.  

Estamos aguardando lá, para juntar-nos a vocês e nos tornarmos cocriadores. 
Portanto, tragam as suas visões e intenções puras para a sua Pirâmide de Luz 
pentadimensional e reivindiquem os milagres que os aguardam. 
 
Meus fiéis Portadores da Luz, vocês estão despertando de um estado de sonho 
crepuscular, em que durante muitos eons, vocês existiram em uma dieta de fome de 
Luz de Meio Espectro. Abram os seus corações e as suas mentes e expandam a sua 
visão para incorporar ao seu pleno legado de virtudes, atributos e qualidades da 
Consciência Divina.  

É nosso maior prazer ajudar, inspirar e proteger a todos vocês em sua jornada de volta 
aos reinos de Luz. Saibam que vocês são amados muito profundamente. 
 
EU SOU Arcanjo Miguel 
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