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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. Efetuar meditação do lago para harmonizar as energias de todos 

 

4. Leitura e discussão do artigo:  
 
Manter o nosso foco 

 
5. Leitura e discussão do artigo:  

 
Integração da Frequência Diamantina com a Luz Raima 
 
Comando: 
 
EU SOU Ativar Harmonização com a frequência Diamantina em Luz  

6. Leitura e discussão do artigo:  

 

Ativando a Maestria Divina 

Comando:  

EU SOU Ativar Ritual da Prosperidade em Luz 

7. Encerramento e aterramento das energias  
 

8. EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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Manter o nosso FOCO 

 

Por Jenny Schiltz 

18 de novembro de 2015 

Eu queria tomar um momento e abordar o que está acontecendo em nosso mundo como um todo.  

Muitos de nós estamos sentindo tristeza, ansiedade e frustração. Para mim, a energia se parece com pesar.  

Essa energia se origina do coletivo, todavia precisa encontrar uma correspondência vibracional em nós para 

que possa nos afetar de modo tão profundo. 

 

Passei algum tempo nesta manhã em meditação, visto que o meu coração estava pesado e eu precisava de 

orientação.  

Falei com a minha equipe e eles explicaram que tudo o que está acontecendo é uma oportunidade para 

que pratiquemos a permanência em uma vibração mais elevada, em meio a todo o caos que gira ao redor.  

Podemos sentir compaixão por todos em torno de nós, mesmo aqueles que parecem não ter compaixão 

pelos demais? Podemos ver que tudo o que está acontecendo é para o nosso bem maior e que 

concordamos por intermédio de nossas almas em nível mais elevado?  

Podemos permitir que as outras pessoas tenham suas crenças sem sentir que as nossas são melhores ou 

certas?  

Podemos perceber que a verdade de cada pessoa é correta, mesmo se não combinar com a nossa?  

Podemos honrar o fato de que cada um de nós cria o próprio holograma e a experiência que a alma quer? 

Trata-se de permitir que cada pessoa seja exatamente aquilo que corresponde ao lugar em que ela esteja em 

seu desenvolvimento, seu caminho.  

Trata-se de lembrar das vezes em que julgamos o outro, quando estávamos absorvidos pelo medo e 

carentes de confiança no universo e perceber… apenas quão longe chegamos. 

 

Quando abro o meu coração e me conecto à fonte, sinto-me em paz e percebo a beleza absoluta neste 

mundo e neste caminho.  

Noto como tudo o que acontece é uma dádiva. Que todas as emoções que me vêm à tona, estão aí para 

mostrar-me onde eu ainda preciso trabalhar para permitir e manter a minha graça diante de todos.  

Com isso, percebo que tenho uma escolha, posso permanecer no espaço do meu coração e sentir a 

maravilha em todo o meu redor ou posso ficar perdida nas emoções deste mundo pesado.  

A escolha é minha. Por essa escolha é que eu mudo a mim mesma, e por meu intermédio, o meu mundo. A 

escolha é minha. 

 

Lembrei-me dos meus sete anos de idade, na escola, e eu estava sentada no banco, esperando a sineta 

tocar e observava todos aqueles rostinhos. E eles estavam alegres, felizes e bastante animados para 

experimentar aquele momento.  

Essas crianças não tinham medo dos possíveis eventos ou de ficarem arruinados com a falta de compaixão 

dos outros, que alguns têm. Elas simplesmente estavam no AGORA, alegres e vivas. 
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À medida que me permiti sorrir de volta para aqueles belos bebês, eu ouvi claramente: “Lembre-se de que 

o acesso a sua alma é a criança interior feliz.”  

Que lindo lembrete é a MINHA escolha… posso ver que tudo está errado ou posso ver que tudo está certo 

neste mundo.  

Àquilo ao que eu der atenção será me mostrado mais. 

 

A todos vocês, almas brilhantes e incríveis, lá fora, envio muito amor.  

Estamos aprendendo a ser mestres na Terra, vivendo cada momento a partir de uma vibração elevada, 

criando e mudando tudo à medida que avançamos.  

Que possamos todos ser abençoados.  

Também quero agradecer a todos que compartilharam este site, eu os aprecio muito. 

 

Jenny 

Direitos Autorais: 

Jenny Schiltz 

Site original: www.channelingthemasters.wordpress.com  

Tradução de Ivete Brito – adavai@me.com – https://adavai.wordpress.com/2015/11/20/manter-o-nosso-

foco-181115/ 

  

http://www.channelingthemasters.wordpress.com/
https://adavai.wordpress.com/2015/11/20/manter-o-nosso-foco-181115/
https://adavai.wordpress.com/2015/11/20/manter-o-nosso-foco-181115/


Centro de Tecnologia Quântica Copyright 2015 - Reprodução Proibida   
A Abundância está em seus Pensamentos. Manifeste-a! 

7 
 

 

Integração da Frequência Diamantina com a Luz Raima 

 

Mensagem de Amada Kuan Yin e Sananda 

Canalizada por Elsa Farrus 

Em 20 de novembro de 2015 

 

Amado ser de luz, sou Kuan Yin. 

 

A frequência tonal de seu timo recebe de novo a influência da energia entrante em Gaia e o aumento de 

vibração. 

 

Vocês são seres conscientes do aumento das frequências de luz que estão vivendo, mas, ao mesmo tempo, 

também da integração das mesmas nas próximas horas. (dia 21/11 meditação planetária) 

 

A iluminação não é um processo a seguir agora, não é necessário que ninguém chegue à iluminação de seu 

ser, mas sim, incorporar a energia de seu ser com o físico ancestral que não é somente o corpo físico, e sim 

as infinitas camadas da aura que os envolvem e protegem em harmonia para que possam realizar todos os 

propósitos de sua vida. 

 

Com o aumento da luz raima, as consciências desses corpos de luz entram cada vez mais em contato com o 

chakra do coração, mostrando os duelos concretos que lhes abrem os processos mais internos e a força de 

viver por vocês mesmos.  

Amados seres de luz, é tempo de abertura energética real em todos vocês e é tempo de abraçar sua 

essência. 

 

Por isso, os sonhos antigos que nos mostram tempos anteriores e os duelos ainda não terminados, 

entreguem à sua divindade, não é real tudo que sonham ou veem ou vivem, faz parte da experiência de 

encerrar seu passado para serem vocês mesmos. 

 

O abraço de luz que chega é tão grande que grandes mudanças vão se produzir para o bem de todos nas 

próximas horas, é tempo de deixar se surpreender e de não participar nas polaridades.  

Repetimos, os caminhos parecem se cortar, porque não é o lugar, não é o tempo, é somente a paz em vocês 

e esses caminhos que se fecham vocês já escolheram, e não conduzem para onde vocês irão estar. 

 

Amados, agora é o tempo de uma consciência entrelaçada em união com todas as consciências ao seu 

redor, uma estrutura universal de luz e vibração que muitos de vocês achavam faltar e que estava só que 

vocês ainda não ressoavam para vê-la. 

 

Com a nova entrada de frequências cristalinas e diamantinas o que não esperavam acontecerá e as coisas 

irão se alinhar por si mesmas antes do previsto e com maior agilidade. 
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Significa mudança de parceiro, mudança de casa, mudança de país... mudanças, mudanças e mais 

mudanças até se alinhar com seu autêntico propósito de alma.  

Porque nasceram para isso, para realizar seu autêntico livre arbítrio que vocês confundiram com escolher 

desde o ego e que na realidade é agir livre do ego. 

 

Para isso tem que transcender o conflito inicial de seu nascimento, o autêntico contrato de alma que trouxe 

ao planeta; quando isso acontece, vocês abrem a porta de resposta ao coração, agora com a entrada de luz 

massiva as portas do coração se abrem para todos e nos mostram a insignificância de todos os nossos 

conflitos (como vocês chamam) porque é mais, a vida é mais, é um tempo imenso de criar e escolher e já 

não recordavam; por isso agora a energia entrante lhes abre essa fonte de luz interna para criar e escolher, 

vocês estão livres de toda a carga, se o permitirem, o medo da perda os têm retido e irão perder todo o 

físico, porque um dia deixam o planeta, é um absurdo afogar sua encarnação com o medo da perda, se 

somente seu ser de luz e sua alma ganham nesta viagem tão intensa chamada vida: a vida humana. 

 

Soltem, soltem de verdade, atrevam-se a viajar, a se mover, a viver, a sonhar, a ser, a experimentar, a 

amar uma e mil vezes, porque é tempo de criação e a criação significa movimento. 

 

Mas a única dança da vida que vocês levam depois de viver na Terra são os aprendizados de seu ser, de 

sua alma e o resto com ascensão ou sem ascensão somente são memórias que vão desaparecer porque não 

nascem do coração, não estão integradas em vocês, somente estão fixadas, com medo para ser... para ser 

alguém. 

 

Quando a autêntica relevância é ser, ser vibração no universo inteiro ao mesmo tempo, esse é o caminho 

autêntico da unidade.  

Essa é a realidade de sua alma. Amados seres de luz, é tempo de unidade.  

Esqueçam se os demais se unem ou não, não olhem seu ambiente, unam-se vocês e fluam, logo chegarão 

os demais.  

Vêm mais e maiores aberturas, respeitem os tempos e somente integrem e vibrem, essa é a sua 

responsabilidade com o planeta e para com vocês mesmos, integrem, fluam e vivam, o resto se dará. 

 

Amados seres de luz, lhes mandamos um abraço desde o Sol de Alcyon. 

 

Kuan Yin e Sananda 

 

Obrigada a todos por compartilhar as canalizações. Um abraço, Elsa. 

Direitos Autorais: 

Elsa Farrus 

Fonte: http://www.ascensiongaia.es/  

Tradução: Blog Sintese http://blogsintese.blogspot.com 

 

  

http://www.ascensiongaia.es/
http://blogsintese.blogspot.com/
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Ativando a Maestria Divina 

 

Mensagem do Senhor da Luz Por Juracyara Saul da Costa 

19 de novembro de 2015 

 

Seres de Divina Luz, 

 

Somos o Um, Num Todo Indivisível, somos a Centelha Viva da Luz Criadora, o Amor Incondicional, Átomo 

Semente do Criador, Átomos Divinos da Pura Luz... 

Emano a Todos a Energia Realizadora da total mudança Interna do Ser, o Amor Transformador.... 

 

Seres de Divina Luz, o propósito do PAI, é no contínuo Elevar, no contínuo Iluminar, da Terra e de sua 

Humanidade e Tudo caminha no avanço desta Conquista..... 

 

A Conquista Maior do Coração Sagrado de Deus/Pai/Mãe, de Ver o Amor, a Luz na sua totalidade de 

Expansão no Universo.... 

 

De Ver Vocês, MESTRES de DEUS, sendo os atores neste palco de Luz, que é na Terra, a desenvolver a sua 

completa integração com a sua original forma Luminosa e Amorosa que o São.... 

 

De Ver Vocês, Seres de Divina Luz destacando a sua Maestria Divina, os seus Potênciais de Poder e 

Vibração contínua e Elevada.... 

 

E é nestes momentos, Agora, que a Terra necessita da sua Atuação de MESTRE.. 

 

Mestre é o Silêncio Interior, o Silêncio dos Átomos, das Células, do Coração, dos Atos e de uma infinita 

capacidade de Ver além dos Véus, Ver além da Mente, é Expandir a Consciência de DEUS em seu Ser e 

Atuar o Altíssimo por todos os Ângulos , direções a Atitudes no seu Viver... 

 

Ser MESTRE é Olhar e Ver 

É Escutar e Ouvir 

É Silenciar e se aprofundar nas Soluções Criativas, geradas pela Grandeza do Amor Transformador... 

É Ser a Luz Expandida a quilômetros, a Iluminar a Terra e Tudo que atravessar a Potência Celeste deste 

Mestre... 

 

Ser Mestre é Ser a Cura Universal, a Infinidade do Amor o Primórdio da Criação, a Reconstituição e a 

Renovação da Nova Terra, o Caminho a Verdade e a Vida..... 

 

Seres de Divina Luz, é estes Mestres, que Deus/Pai/Mãe, enviou a Terra, tomados da Sabedoria Divina, da 

Inteligência Divina, dos Dons Divinos, dos Milagres Divinos, para a Cura e a Reconstituição deste Mundo.. 

 

E são estes Mestres, que recebem Agora o Chamado Urgente do PAI Criador, para tomar posse e o seu 

lugar no desempenho desta Missão... O de Retornar ao Vocês Divinos, aos Vocês Santos e Sagrados, aos 

Vocês DEUS Absoluto... 
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Atuar este Mestre, para em oportuna Ordem Divina de Amor, levar a Toda a Humanidade a se Encontrar 

também MESTRES, a se Encontrar também DEUS... 

 

Entendam este Propósito no Silêncio com a sua Alma , questione a Alma e a sua Presença Divina EU SOU de 

DEUS, que é em Vocês, no Silêncio infinito de Ser DEUS, qual é o caminho, qual á direção e em Amor sigam... 

 

Deixem Ir para além de Vocês, o que não te pertence, que é o mundo inferior.... 

Deixem Nascer o Soberano MESTRE, que traz na Alma e nas partículas Vivas de DEUS, que pulsam em seu 

Interior, a sua Verdade, a sua Essência, o seu TODO... 

 

Escolham Agora ser o que Realiza, as Obras Divinas, Opere a sua Maestria, o seu Mestre, o seu Poder de 

Luz que é o incomensurável Poder de DEUS..... 

 

 

 

ATIVAÇÃO E ACESSO COLETIVO DA MAESTRIA DIVINA 

 

 

 

DEUS/PAI/MÃE 

VOLTO A MIM 

VOLTO A TI.... 

 

ATIVE NO MEU SER A LUZ 

ATIVE NO MEU SER O AMOR 

ATIVE NO MEU SER O EU 

ATIVE NO MEU SER O SER VOCÊ.... 

 

RECEBO, PERMITO ATIVAR AGORA 

EM MIM A COMPLETUDE DE LUZ NECESSÁRIA PARA 

ATIVAR A MINHA MAESTRIA DIVINA.... 

 

QUE ESTA LUZ ACENDA 

E ME DESPERTE O MESTRE 

QUE ESTA LUZ ACENDA 

E ME TRANSFORME DEUS..... 

 

VOLTO O MESTRE DE MIM 

VOLTO DEUS EM MIM... 

 

ATIVO A MINHA MAESTRIA DIVINA 

ATIVO DEUS EM MIM.... 

 

SOU A LUZ 

BRILHO DEUS 

ILUMINO COMO DEUS..... 
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Seres de Divina Luz, Peçam, Clamem, Entreguem-se a esta Incomensurável Grandeza, que é Ser o MESTRE de 

DEUS... 

Voltem ao Universo Divino, a Terra, a Humanidade precisam de Vocês em Luz... 

 

A Transição se agiganta para a Vitória da Luz e Vocês como MESTRES Divinos é que levarão este Feito ao 

Ápice da Elevação, do Amor ao Universo..... 

 

Emano a Todos, a Energia Divina do Amor, da Conquista e da Excelência Divina de Serem MESTRES de 

DEUS... 

 

 

Em Amor a Vitória é Nossa 

 

 

Eu Sou 

 

SENHOR DA LUZ 

Direitos Autorais: 

Juracyara Saul da Costa © 

Todos os direitos reservados. 

Por favor, compartilhe os textos e canalizações, contanto que o autor e as informações de contato sejam 

sempre incluídos, a mensagem esteja completa e os créditos dados a autora. 

http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/  

http://bomdiamestres.blogspot.com.br/  

http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php 

http://juracyarasauldacosta.blogspot.com.br/
http://bomdiamestres.blogspot.com.br/
http://www.centrodeapoiomiguelarcanjo.com.br/site/html/index.php

