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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 3 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:  

 

As Energias Do Eclipse 

As Energias De Agosto Trarão Grande Mudança 

 

5. Comando: 

 

EU SOU Ativar Consciência Ascensional para Construção do 

Corpo de Amor em Luz 

Ativação ascensional com Deus e a construção do Corpo de luz, do 

corpo de amor e do corpo de poder de cada Um de nós. 

Arcanjo Metatron começa a construção avançada do Corpo de Luz de 

cada um de nós, ancorando e ativando o Corpo Superior do Cristo 

Ungido, o Corpo Zohar de Luz e o Corpo do Eu Superior. 

6. Leitura e discussão do artigo 

 

Tentando Versus Permitindo. O Caminho Para Seguir Com O 

Fluxo 

7. Comando: 

EU SOU Ativar Consciência Ascensional para Corpo da Matriz 

Monádica em Luz 

Este comando efetua a instalação plena da "linguagem da luz", 

as geometrias sagradas, as letras de fogo e os códigos-chave 

em todos os níveis e realidades do ser.. 

 

8. Encerramento e aterramento das energias 

 

EU SOU Ativar Aterramento universal em Luz 
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As Energias Do Eclipse 
 

Mensagem de Emmanuel Dagher 

7 de Agosto de 2017 

 

Como mencionado na Previsão da Energia de Agosto, as energias 

estão elevadas, e elas estão prestes a se elevar ainda mais. 

 

Quando há muita eletricidade no ar, isto nos oferece uma oportunidade de 

agir para criar a realidade de nossa escolha. 

 

Nas próximas 24 horas, um Eclipse Lunar nos dará a oportunidade 

de liberarmos e deixarmos ir as coisas que não mais estão em 

alinhamento.  

Irá também nos ajudar a nos iluminarmos interiormente, o que ajuda a 

desenvolver a nossa confiança para compartilhar os nossos dons e a 

nossa luz com o mundo. 

 

Nas próximas 2 semanas que levam ao Eclipse Solar, as coisas serão 

intensificadas para nos ajudar a eliminar tudo o que não mais serve 

ao nosso bem mais elevado.  

O fundamental durante este período é nutrir e cuidar de si mesmo, 

emocional, física, mental e espiritualmente. 

 

O ápice destas energias muito ativas será alcançado em 21 de 

Agosto, quando experienciaremos um Eclipse Solar Total. 

 

Um Eclipse Solar é um dos melhores momentos para curar, porque 

ele expõe e traz tudo à tona, de modo que possa ser abordado 

completamente.  

Um Eclipse traz sempre com ele uma atualização energética, de modo que 

novas paixões, dons e experiências possam ser expressos e 

compartilhados. 

Direitos Autorais: 

 

Emmanuel Dagher 

http://emmanueldagher.com/  

Tradução: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br 

  

http://emmanueldagher.com/
mailto:reginamadrumond@yahoo.com.br
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As Energias De Agosto Trarão Grande Mudança 
 

Mensagem do Arcanjo Miguel Canalizada por Leslie-Anne Menzies 

07 de agosto de 2017 

Meus queridos, 

 

Os “ventos da mudança” estão soprando de forma decidida. As 

tempestades geomagnéticas estão grassando por toda a Terra, e, 

internamente, em toda a humanidade.  

Tudo por decreto divino. O modo como processarem essas 

tempestades, determinará o seu próximo passo.  

Tudo e todos estão sendo “carregados” com esse magnetismo – o 

que lhes permite liberar existências de raiva, ressentimentos, 

negação, abatimento, todas essas emoções que vocês negaram ou 

pensaram que lidavam – vindo à tona para serem transmutadas e 

transformadas.  

As energias de agosto trarão grande MUDANÇA. 

 

Liberem, meus queridos, e deixem que Deus assuma. 

 

Todos, quer reconheçam isso, quer não, estão sentindo a mudança 

da Terra, sob seus pés, e as mudanças internas em seus corpos 

divinos.  

Negar não é mais uma opção. Como sempre, vocês têm uma escolha 

quanto a como trabalhar com o que está surgindo em suas vidas.  

Se puderem tão-somente perceber que o que está vindo à tona é para 

PARTIR para sempre, permitam que passe por vocês, que saia, e então, 

deixem que se VÁ.  

Lembrem-se, meus queridos, vocês estão se tornando LUZ 

ENCARNADA, o que significa que vocês não precisam mais dessas 

energias densas que os orientaram durante tantas existências.  

À medida que a densidade parte, permitam que ela se vá, liberem-na com 

amor, devido às lições que ela lhes conferiu. 

 

Meus queridos, vocês labutaram durante muito tempo para chegar a este 

evento importante – muitos não tinham certeza se poderia ser alcançado. 

Eles subestimaram os maiores seres que já caminharam no Planeta. 

 

Tudo pelo qual vocês já oraram, pediram, imploraram está agora se 
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revelando de maneiras nunca vistas, e é tudo por causa de VOCÊS. 

 

A escuridão, que controlou os seus corações e mentes, está partindo para 

sempre, mais rápido do que nem mesmo vocês podem imaginar.  

Conforme a escuridão parte, o VAZIO é substituído pela LUZ E O AMOR 

QUE VOCÊS SÃO. Sua liberdade retornará nas formas ansiadas. 

 

Para mais uma vez caminharem nesta Nova Terra rejuvenescida, 

em PAZ, HARMONIA E PROSPERIDADE – PARA ISSO É QUE VOCÊS 

VIERAM! 

 

Quando entraram nesta existência, vocês tinham uma autorização 

– para fazer com que a Nova Terra voltasse a ser o Planeta prístino que foi 

certa vez e para devolver a humanidade aos verdadeiros Seres de Luz. 

 

Vocês jamais imaginaram o que um empreendimento desse poderia ser e 

nunca previram como a escuridão estaria firmemente fixada. VOCÊS 

vieram com fé, VOCÊS vieram com CONFIANÇA e VOCÊS vieram 

como o AMOR QUE VOCÊS SÃO. 

 

Esses três elementos divinos lhes permitiram continuar a avançar, a cada 

dia, com os desenvolvimentos sempre muito lentos. E, SIM, vocês também 

deram muitos passos para trás ao longo do caminho, mas isso foi o que 

lhes permitiu reagrupar e preparar sua força interior para avançar uma vez 

mais. 

 

Suas almas sempre foram da mais elevada ordem e vocês SABIAM 

o que era necessário, embora caminhassem às cegas em muitas 

batalhas – vocês SABIAM, no mais íntimo dos seus corações, o que vieram 

fazer. 

 

E aqui estão vocês! 

 

A vitória da Luz sempre foi o seu lema e continua a sê-lo. 

 

A humanidade, outrora adormecida, está agora despertando para o 

que vocês vieram desempenhar nesta existência. VOCÊS sempre 

foram “diferentes” – não se encaixavam no modo convencional, uns 

estranhos – ridicularizados e condenados muitas vezes por ser assim. 

 

No entanto, meus queridos, vocês, os “inadequados”, são celebrados por 

sustentar a Luz elevada, nunca sucumbindo completamente aos 
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ridicularizadores, SABENDO que vocês tinham um trabalho a fazer. Tendo 

FÉ de que, algum dia, vocês seriam compreendidos e aceitos.  

Independentemente de que vocês nunca tivessem isso de qualquer 

outra maneira – essa era a sua MISSÃO, e vocês SABIAM em seus 

corações, que conseguiriam aquilo a que se propuseram realizar. 

 

Meus queridos, nós os glorificamos, os “inadequados” pioneiros da 

transição da Terra. Como acontece com os Pioneiros, através da história, 

se não fossem VOCÊS, então, QUEM SERIA? 

 

Ao passar por tudo isso, VOCÊS NUNCA caminharam sozinhos – 

nós, seus ANIMADORES DE TORCIDA, enxugamos cada lágrima, 

seguramos cada mão, abrimos cada coração um pouco mais 

amplamente para permitir que o progresso necessário ocorresse. 

 

Meus queridos, vocês são amados imensuravelmente e honrados pelo 

propósito incessante do seu Plano – caminhando decididamente na 

escuridão – encarando seus maiores medos, e, agora, avançando 

triunfantemente para esta Nova Terra que cada um de vocês está 

cocriando. 

 

Portanto, meus amados, VOCÊS sustentaram a Luz, quando poderiam 

facilmente ter-se virado para o outro lado. VOCÊS sabiam e se lembraram, 

e é por isso que agora nós podemos comemorar. 

 

PAZ, AMOR, PROSPERIDADE E ABUNDÂNCIA, SAÚDE PERFEITA E 

BEM-ESTAR em um Novo Planeta Terra original. 

 

E assim é. 

 

EU SOU ARCANJO MIGUEL. 

 

Direitos Autorais: 

Leslie-Anne Menzies - leslie-anne@angelstoinspire.com.au  

www.angelstoinspire.com.au  

Ao compartilhar esta mensagem, favor respeitar os créditos, sem 

acrescentar, modificar ou extrair nada do texto publicado. 

 

Tradução de Ivete Brito – 

adavai@me.com  –  https://adavai.wordpress.com 

mailto:leslie-anne@angelstoinspire.com.au
http://www.angelstoinspire.com.au/
mailto:adavai@me.com
https://adavai.wordpress.com/2016/10/17/arcanjo-miguel-lam-171016/
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Tentando Versus Permitindo  

O Caminho Para Seguir Com O Fluxo 
 

Por Vera Ingeborg  

07 de agosto de 2017 

Esses tempos ultimamente são realmente algo. É difícil até mesmo 

expressar em palavras o que acontece porque as coisas se movem e 

mudam tão aceleradamente. 

 

O conceito de tempo linear se dissolve cada vez mais e nos 

movemos na vida momento a momento.  

Percebemos que as respostas não podem ser encontradas fora, mas 

apenas dentro e que devemos possuir nosso processo, em vez de nos 

tornar dependentes de outras pessoas.  

E torna-se claro que não estamos transcendendo o corpo físico ao 

ascender. NÃO, estamos mudando padrões antigos e estamos 

transformando nosso corpo físico para incorporar completamente o 

que quer ser expresso e criado através de nós. 

 

Estamos agora encontrando nosso caminho para o verdadeiro 

alinhamento da alma, da mente e do corpo para viver de acordo com o 

ritmo das energias universais. Quando estamos em alinhamento total e 

incorporados, então estamos seguindo completamente com o Fluxo. 

 

O que isso significa? A melhor maneira de entender a mudança que 

estamos passando, não importa em que nível ou em que situação, é 

entender a diferença entre tentar e permitir. 

 

Em nosso antigo paradigma, com base na falta, na desconfiança e no 

medo, nos ensinaram que precisamos nos esforçar mais, precisamos lutar 

por coisas, precisamos colocar esforços para atingir metas, precisamos 

controlar e manipular pessoas, situações e processos para alcançar um 

determinado resultado. Nós somos condicionais. 

 

 

ESTAMOS TENTANDO 

 

O novo paradigma, por outro lado, é baseado na abundância, confiança e 

amor. Aqui, as coisas acontecem para nós, magicamente e sem 

esforço, e sempre recebemos o que precisamos e desejamos dos 

nossos corações. Ali temos esse profundo conhecimento interno, que 
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tudo acontece para um propósito e para o bem maior de todos os 

envolvidos. Estamos abertos e recebemos, agimos quando nos sentimos 

bem sem esperar um resultado específico. Nós somos incondicionais. 

ESTAMOS PERMITINDO. 

 

Soa maravilhoso? Sim! Mas como chegar lá? 

 

 

A ANTIGA NOVA ERA E O NOVO 

 

Vamos mergulhar um pouco mais nisso, olhando os ensinamentos 

da "antiga New Age – antiga Nova Era" e o novo conhecimento 

intuitivo através da incorporação e alinhamento.  

Muitas vezes, nem estamos conscientes do fato de que, ainda assim, 

estamos na jornada espiritual, ainda buscando inquietamente por 

respostas e tornando-nos dependentes da sabedoria de outras pessoas, 

gurus e professores. 

 

Nós nos inscrevemos para um seminário na internet, retiro, aula 

após a outra para obter mais informações e aprender mais métodos. Nós 

reservamos leituras para aprender mais sobre uma certa situação, vamos 

para sessões de regressão da vida passada para entender melhor a 

nossa dor e medos. 

 

Estamos nos esforçando para isso porque a nossa mente quer entender o 

que está acontecendo conosco. Estamos focados e fechados. E mais do 

que isso: queremos achar a pessoa ou situação culpada, a causa 

raiz da nossa experiência. 

 

Estamos nos esforçando mais, estamos lendo mais sobre coisas e podemos 

até nos tornarmos obcecados ou viciados a certos métodos, rituais e 

ensinamentos. Às vezes nos sentimos superiores, pensando que 

sabemos tudo e precisamos convencer os outros, às vezes nos 

sentimos inferiores, como se nunca soubéssemos o suficiente. 

 

E ... isso continuará enquanto deixarmos nossa mente do ego 

(apesar de agora se transformar em um ego espiritual) ficar na 

liderança.  

O ego desconfia desse processo, quer respostas. Está tentando 

encontrar a solução, o método da cura.  

Ele acha que há algo que precisamos alcançar, para finalmente encontrar a 

paz. E com isso, ainda causa esse sentimento de falta, de não ser inteiro. 
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E com isso e todas as buscas e distrações, nos afasta de onde 

realmente encontramos a totalidade: do nosso coração, da nossa 

intuição, do momento do AGORA. 

 

"Todas as buscas e distrações nos afastam de onde realmente 

encontramos a totalidade de nosso coração, da nossa intuição, do 

momento de AGORA". 

 

 

O ALINHAMENTO E A INCORPORAÇÃO SÃO A CHAVE 

 

Sim, astrologia, numerologia, canalizações de arcanjos e 

extraterrestres, etc., podem nos dar uma certa tranquilidade por 

um tempo. Mas não é por isso que nos esforçamos.  

Estamos nos esforçando para um estado não mental: um estado 

saudável de não interpretação das coisas. Estamos nos esforçando 

para um estado de realização total.  

Onde sentimos a verdade a partir de dentro. Não há necessidade de 

confirmação por fora. Essa é a última transformação da mente do 

ego em um espírito livre. 

 

Uma mente que está totalmente conectada à consciência de uma 

mente / unidade. Nossa verdade e essência vêm sempre de dentro. 

Enquanto precisamos de orientação externa, ainda estamos em um estado 

de apego, que é medo.  

É difícil reconhecer e admitir isso a si mesmo. Uma vez que 

trabalhamos através disso, alcançamos a verdadeira liberdade.  

Alcançamos a confiança máxima. Alcançamos a autenticidade máxima. 

Alcançamos o amor próprio. Chegamos à Fonte. 

 

Quanto mais nos aproximamos do amor próprio, mais perto 

chegamos de Deus / Fonte. Porque Deus não é uma força externa. Não, 

Deus trabalha através de nós. Nós somos e expressão de Deus na forma 

física. O amor próprio final significa realmente envolve-nos como perfeitos 

em todos os aspectos. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e 

fisicamente. 

 

Uma vez que plenamente incorporamos o amor próprio em todos 

os níveis, somos livres.  

Criamos uma realidade completamente nova baseada na nova 

vibração em que estamos operando.  
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A vibração do Amor Incondicional. O verdadeiro Amor 

Incondicional só é possível na ausência de medo e todos os apegos 

que acompanham: expectativas, a necessidade de controlar um 

determinado resultado, julgamento, culpa, dualidade. 

 

"Estamos nos esforçando para um estado de não mental: um 

estado saudável de não interpretação das coisas. Um estado de 

realização total. Onde sentimos a verdade a partir de dentro ". 

 

E tudo isso só pode ser alcançado permitindo. Para ir ao encontro do 

desapego completo. Precisamos abandonar e soltar tudo o que não é 

autêntico sobre nós, o que muitas vezes inclui nossas raízes, pessoas, 

nutrição/alimentação, trabalho, certo estilo de vida, saúde, etc. Quanto 

mais resistimos, mais difícil, e manifestamos e criamos situações que nos 

obrigam a romper com tudo isso. 

 

Isso nos obriga a parar de tentar e começar a permitir. 

 

Permitir é a melhor rendição ao Fluxo Universal. No momento em 

que percebemos que esse Fluxo quer trabalhar e ser expresso 

através de nós, tudo o que nos bloqueia a partir de lá é mostrado 

para nós.  

Nossas próprias dúvidas, medos e desconfianças são simplesmente 

refletidas de volta para nós. 

 

Quanto mais entramos em alinhamento com esse Fluxo e o 

incorporamos, mais rápida nossa experiência e nossa realidade 

podem mudar.  

E isso significa enfrentar os medos, enfrentar a dor e entrar diretamente 

nela.  

Sentindo-a pela última vez, conscientemente, com gratidão e 

compaixão, para transmutá-la. 

 

Permitir significa também permitir que a energia que estamos 

experimentando em um momento esteja lá - sem apego. A mente do 

ego sempre quer adicionar uma história ou interpretação para que ela faça 

sentido racionalmente.  

Quanto mais aprendemos a não ouvir as histórias e ver o que é 

verdadeiro, mais fáceis se tornarão as energias da mudança.  

É apenas energia que quer ser transformada. Sem contar histórias, 

não é necessário responder ao "Por quê". Uma vez que você mudou, você 
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nem entende mais por que você estava tão atrapalhado. Não será mais 

importante para você. Você mudou o padrão, então o passado se torna 

irrelevante. O futuro também. 

 

 

Tudo o que há, é o AGORA. 

 

"Permitir e render-se não significa estar em estado de espera e ser 

passivo. Isso significa sentir o impulso energético que dita o que você faz. 

Trata-se de aprender a linguagem universal da energia ". 

 

Permitir e render-se não significa estar em estado de espera e ser 

passivo. Essa seria apenas outra expressão de medo e receio. Outra 

forma de tentar. Tentar apenas ficar fora disso. Não permitindo meios para 

sentir o que o impulso energético lhe diz para fazer. Trata-se de aprender 

a linguagem universal da energia. E isso só pode ser sentido, não falado. 

 

Aprendemos a sentir, quando é hora de estar ativo, e quando é 

hora de ser passivo. Quando é hora de dar, quando é hora de receber. 

Aprendemos a equilibrar completamente dentro as energias masculina e 

feminina. 

 

Permitir também não significa ter que fazer sozinho. Significa 

simplesmente não dar o nosso poder aos outros.  

Pedir apoio é parte da Unicidade que estamos aprendendo agora. E, no 

entanto, esta é uma forma diferente, assim como encontramos equilíbrio 

entre independência e dependência: a maneira saudável de ser 

interdependente. 

 

 

SENTIR O FLUXO PRECISA DE UM CORPO FÍSICO 

 

Indo com o Fluxo e experimentando o que existe, só é possível ao 

ter uma existência física. Se estivéssemos apenas flutuando como uma 

quantidade ínfima de energia, não poderíamos tocar, ver, sentir, ouvir, 

provar, cheirar qualquer coisa. 

 

É um equívoco muito amplo que transcenderemos com o nosso 

corpo ao ascender. Não, porque isso levaria as sensações e a 

experiência. Tudo o que fazemos durante o processo de despertar 

é a desintoxicação.  
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Detox de todos os apegos para poder desfrutar apenas enquanto estiver 

lá, sem necessidade de falta. Nós não transcendemos nosso corpo ao 

ascender. Nós transcendemos a Dualidade. 

 

Então, não importa qual seja a experiência ou problema ou 

situação que você está passando. Reflita sempre: estou escolhendo 

o medo ou amor... Estou receoso ou confiante. Estou vendo falta ou 

abundância. Eu sou condicional ou incondicional. 

 

 

EU ESTOU TENTANDO OU EU ESTOU PERMITINDO. 

 

Os textos que compartilho sempre são baseados em minha intuição 

("downloads") e / ou em experiências de clientes/e minhas. Eu não 

reivindico o que compartilho ser a verdade suprema. Eu encorajo você a 

tomar apenas o que ressoa para encontrar sua própria verdade e 

sabedoria. Como esta é sabedoria universal, não reivindico direitos 

autorais. Sinta-se à vontade para compartilhar esse conteúdo contanto 

que você mantenha sua mensagem completa para que o significado não 

seja distorcido. 

 

Obrigado. Com muita Luz e Amor, 

 

 

Vera 

Direitos Autorais: 

 

Vera Ingeborg 

Sobre o autor: Vera Ingeborg é uma escritora intuitiva, coach de energia e 

engenheiro , viajando pelo mundo para ancorar, conectar e trabalhar com 

as frequências mais altas em todo o planeta, e com pessoas que estão 

prontas para sair da matriz 3D. Você pode aprender mais sobre ela e seu 

trabalho e serviços aqui: www.thewakeupexperience.eu 

https://higherdensity.wordpress.com/2017/08/07/vera-ingeborg-in5d-

trying-vs-allowing-the-way-to-go-with-the-flow-8-7-17/  

 

Tradução: Vilma Capuano <vilmacapuano@yahoo.com.br>  
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