Atualizado até 02/02/2017 as 21:14

Índice Remissivo dos Temas

Todas as Gravações — Código Externo
A CRIAÇÃO
como é ?, 23/802 (P)
e a humildade, 23/802 (P)
e a pureza, 23/802 (P)
A GIOCCONDA, 11/5 (P)
A GRAÇA
estar limpo de intenções, 23/818 (P)
faz - o quê ?, 23/818 (P)
ABDUÇÃO, 20/51 (P)
ABELHAS, 10/16, 12/1 (P), 14/12, 14/235 (P), 20/1, 23/1 (P), 23/243 (P), 23/251 (P), 23/274 (P), 23/459 (P), 68/10 (P) (ver também APIÁRIO EM
FIGUEIRA - *; SONHO / S - com abelhas; )
desaparecimento das, 14/278 (P), 14/292 (P), 23/473 (P), 23/481 (P), 23/499 (P), 23/531 (P), 23/716 (P), 23/766 (P)
e a Misericórdia, 52/17 (P)
e os 1º. e 7º. Raios, 52/17 (P)
picada de, 23/457 (P)
ABISMO (ver também DESCONHECIDO - *; )
lançar-se no, 57/11 (P)
não temer o, 26/5 (P)
ABNEGAÇÃO, 23/565 (P) (ver também AÇÃO / ÕES - abnegada ; )
ABNEGADOS
na Casa Fraternidade da Paz, 59/9 (P), 62/1 (P)
ABORÍGENES, 23/405 (P), 23/593 (P), 23/615 (P) (ver também ÍNDIOS / SERES INDÍGENAS - *; RAÇA / S - indígena; )
ABORTO, 14/112 (P), 23/148 (P), 23/209 (P), 23/225 (P), 23/269 (P), 23/285 (P), 23/375 (P), 23/457 (P), 23/459 (P), 23/482 (P), 23/499 (P),
23/511 (P), 23/550 (P), 23/748 (P), 23/95 (P)
carma do, 14/55, 23/173 (P), 23/499 (P), 31/2 (P), 59/12 (P)
de fetos mongolóides, 10/47
e perdão, 23/814 (P)
legalização do, 23/268 (P)
natural, 15/3 (P), 23/50 (P), 23/749 (P)
provocado, 15/3 (P), 23/423 (P), 23/499 (P), 23/508 (P)
ABRIGO EM FIGUEIRA, 20/18, 20/34, 20/56 (P), 20/68 (P), 21/13 (P), 23/45 (P), 23/683 (P), 23/710 (P)
ABSOLUTISMO, 23/290 (P)
ABSTINÊNCIA, 10/17
sexual, 20/67 (P)
ABUNDÂNCIA, 23/64, 23/695 (P), 68/22 (P)
de alimentos - cuidado com a, 14/344 (P)
fonte da, 14/322 (P)
segundo Murielh, 14/362 (P)
AÇÃO / ÕES, 23/313 (P), 23/375 (P), 23/395 (P), 24/10 (P), 32/22 (P), 35/11 (P) (ver também AGIR - *; )
abnegada, 14/366 (P), 23/424 (P) (ver também GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Ação Abnegada; )
abnegada na Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
como repercutem as nossas, 23/685 (P), 23/90 (P)
consciente, 14/359 (P), 14/72, 23/591 (P), 23/647 (P), 23/707 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

correta, 20/55 (P)
defasagem entre conhecimento e, 23/640 (P)
desapegar-se dos frutos da, 32/36 (P)
desinteressada, 10/9, 14/102 (P), 14/27 (P), 23/695 (P)
e consciência do claustro, 23/658 (P)
e não-ação, 14/325 (P), 23/636 (P), 23/743 (P)
equilibrada, 14/55
espiritual, 23/160 (P)
exata, 23/636 (P)
imediata em situações de emergência, 23/622 (P), 24/5 (P) (ver também EQUIPE DE AÇÃO IMEDIATA (EAI) - *; )
intenção ao realizar uma, 23/483 (P)
intuitiva, 23/74 (P)
meritórias e evolução, 23/588 (P)
perfeita, 23/687 (P)
social, 58/6 (P)
superior, 14/73
ACASO, 23/36 (P)
ACEITAÇÃO / R, 14/325 (P), 21/17 (P), 23/603 (P), 23/629 (P), 23/642 (P), 26/6 (P)
ACEITAR A SI PRÓPRIO, 14/158 (P), 14/325 (P), 14/329 (P), 14/337 (P), 21/14 (P), 23/600 (P), 23/608 (P), 23/618 (P), 23/653 (P), 23/689 (P),
23/699 (P), 62/4 (P)
ACIDENTE / S, 23/282 (P), 23/395 (P), 23/497 (P), 23/685 (P), 45/7 (P) (ver também CATACLISMOS - *; DESASTRE / S - *; )
automobilísticos, 23/300 (P), 23/392 (P), 23/453 (P), 23/518 (P)
cármico, 20/67 (P)
causas de, 10/1, 23/128 (P), 23/201 (P)
com fogo, 14/75
com o braço - seqüelas de, 14/120 (P)
como evitar, 10/1, 14/5
limitações decorrentes de um, 23/366 (P)
morte por, 14/126 (P), 23/296 (P), 23/401 (P)
na usina nuclear de Chernobyl (ver CHERNOBYL - *; )
possibilidade de redução da intensidade de, 30/2 (P)
ACOLHIMENTO / R, 14/320 (P), 14/328 (P), 23/446 (P), 23/717 (P)
a quem ?, 2/12 (P)
e a oração, 2/12 (P)
irrestrito, 23/649 (P)
na Casa Luz da Colina, 23/683 (P), 64/2 (P)
os necessitados, 66/1 (P)
ACOLHIMENTO DA ESPERANÇA (atual casa Irmão Pio), 23/779 (P), 68/53 (P)
ACONCÁGUA (Monte)
base suprafísica do, 23/714 (P)
ACONTECIMENTOS, 23/402 (P)
ACORDAR
bruscamente, 4/10 (P)
cedo, 14/246 (P), 23/217 (P)
com mau humor, 41/11 (P)
corretamente, 23/242 (P), 23/262 (P), 23/364 (P), 4/10 (P), 4/8 (P)
durante a noite, 23/72 (P), 4/4 (P), 4/8 (P), 4/9 (P)
sem saber onde se está, 14/69

(P) indica que a gravação já foi publicada

ACREDITAR, 20/58 (P), 23/340 (P), 68/11 (P), 68/51 (P)
AÇÚCAR, 10/41, 14/246 (P), 14/3, 23/274 (P), 23/282 (P), 23/433 (P), 52/10 (P), 68/3 (P)
ACUPUNTURA, 23/187 (P), 23/250 (P), 23/337 (P), 23/500 (P), 23/679 (P), 62/2 (P), 62/3 (P)
ADÃO Nº. 11, 23/751 (P)
ADAPTABILIDADE, 14/207 (P), 23/29 (P), 23/624 (P)
como qualidade das águas, 23/624 (P)
e impessoalidade em Figueira, 14/71
ADEPTO / S, 14/321 (P), 14/330 (P), 23/395 (P), 42/1 (P)
ADEREÇOS
uso de, 23/637 (P)
ADMINISTRAÇÃO, 14/277 (P), 14/322 (P), 20/83 (P), 20/87 (P)
ADOÇÃO, 23/155 (P), 23/283 (P), 23/456 (P), 23/691 (P), 33/3 (P)
de animais (ver ANIMAL / IS - adoção de; )
de crianças, 68/34 (P)
ADOLESCENTES, 14/247 (P), 23/174 (P), 23/413 (P), 23/507 (P), 23/568 (P) (ver também JOVEM / S - *; NOVA GERAÇÃO - *; )
ADORAÇÃO / R, 21/27 (P), 23/713 (P), 23/725 (P), 52/15 (P), 68/24 (P)
cuidados necessários com o local físico da, 21/27 (P)
de Cristo, 52/20 (P)
imagens dos Crop Circles, 52/20 (P)
ADORMECER
correto, 23/759 (P), 23/815 (P), 31/17 (P), 68/57 (P)
ADVOCACIA, 23/430 (P)
AEROPORTO, 23/481 (P), 23/499 (P)
AFABILIDADE, 23/542 (P)
AFETO, 23/395 (P), 23/588 (P), 9/1
AFINIDADE CÁRMICA
e serviço, 23/816 (P)
e terremotos, 23/816 (P)
no grupo
AFINIDADE MAGNÉTICA / ENERGÉTICA, 23/155 (P), 64/1 (P)
e vontade na atuação das mônadas, 23/817 (P)
AFOGAMENTO, 14/126 (P), 23/240 (P)
ÁFRICA, 20/92 (P), 23/525 (P), 23/614 (P)
e a difusão gratuita do ensinamento, 59/11 (P)
e Lemúria, 59/5 (P)
fenda na, 23/373 (P), 23/374 (P)
sistema de espelhos e apoio às almas da, 23/655 (P)
sofrimento das crianças na, 23/809 (P)
AGIR, 20/55 (P), 23/124 (P), 44/2 (P) (ver também AÇÃO / ÕES - *; )
agora, 14/308 (P), 14/313 (P), 23/682 (P)
AGNI, 23/310 (P), 39/3 (P), 39/4 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

AGNI YOGA, 20/51 (P), 23/126 (P), 23/577 (P)
AGNI YOGA SOCIETY, 2897/2 (P)
AGORA
estar no, 14/311 (P), 23/659 (P), 23/809 (P)
viver no, 17/14 (P), 23/614 (P), 35/10 (P)
AGOSTO DE 1988, 10/5, 62/5 (P) (ver também OITO DE AGOSTO (DE 1988) - *; )
trabalho das mônadas após, 23/817 (P)
AGRADECIMENTO, 23/205 (P)
AGREGADOS DE VIDA, 23/342 (P)
AGRESSIVIDADE, 20/72 (P)
e a humanidade de superfície, 10/22
e o atual código genético, 10/21, 10/6, 23/171 (P), 32/84 (P), 68/51 (P)
nos cães, 23/751 (P)
raios ono e a, 23/135 (P)
transcender a, 10/28, 43/1 (P)
AGRICULTURA, 1100/1 (P), 1100/2 (P), 1100/3 (P), 20/38 (P), 20/43 (P), 20/60 (P), 23/260 (P), 23/478 (P), 23/565 (P)
astrologia e, 23/274 (P)
AGROFLORESTA, 14/274 (P), 20/84 (P)
ÁGUA / S, 14/263 (P), 14/291 (P), 14/341 (P), 14/349 (P), 20/40 (P), 23/201 (P), 23/283 (P), 23/378 (P), 23/429 (P), 23/436 (P), 23/451 (P),
23/604 (P), 23/722 (P), 23/743 (P), 24/13 (P), 68/23 (P), 68/24 (P)
anjo da, 12/1 (P)
consciência da, 23/843 (P)
correto uso da, 23/755 (P)
crise da, 59/5 (P)
e cura, 18/2, 20/24, 23/132 (P), 41/16 (P), 9/3 (P)
e o corpo astral, 23/754 (P)
e o temperamento atlante, 23/151 (P)
e o trabalho de jejum, 23/712 (P)
e os seres mongolóides, 10/47
elemento, 32/27 (P)
em Figueira, 23/575 (P), 24/9 (P)
falta de, 1100/1 (P), 14/278 (P), 23/517 (P)
fluidificada, 41/16 (P)
leis que regem o movimento da, 10/22
medo de, 23/377 (P)
no ritual da comunhão, 23/716 (P)
no subsolo, 11/2
poluição da, 10/37, 23/388 (P), 23/661 (P)
postura diante da, 18/2
purificação pela, 23/344 (P), 23/353 (P), 23/359 (P)
resgate da, 56/11 (P)
serviço da, 68/56 (P)
simbolismo, 68/44 (P)
subterrânea - impressão dos crop circles e a, 14/336 (P)
termais, 23/132 (P)
trabalho com as, 23/624 (P), 23/693 (P)
uso correto da, 64/2 (P)
ÁGUA MARINHA, 23/664 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

ÁGUIA, 14/349 (P), 23/382 (P), 2898/3 (P)
AHKIUK, 10/49 (P), 20/104 (P), 23/602 (P)
comunicado de, 17/14 (P), 23/661 (P), 62/6 (P), 68/21 (P)
e os sete passos do caminho, 23/683 (P), 23/710 (P)
ensinamento de, 10/49 (P), 14/322 (P), 23/664 (P)
frase de, 23/626 (P)
ir além de nosso orgulho, 62/7 (P)
oração de, 66/2 (P)
AIDS, 14/185 (P), 23/587 (P) (ver também HIV - *; )
AJUDA / S, 14/335 (P), 23/281 (P), 23/471 (P), 59/3 (P)
à humanidade, 14/233 (P), 19/37 (P), 23/117 (P), 23/699 (P), 68/53 (P)
a outras pessoas, 10/45, 14/103 (P), 14/150 (P), 14/188 (P), 14/251 (P), 14/311 (P), 14/335 (P), 14/350 (P), 19/44 (P), 19/52 (P),
20/103 (P), 23/133 (P), 23/135 (P), 23/177 (P), 23/194 (P), 23/244 (P), 23/251 (P), 23/262 (P), 23/28 (P), 23/364 (P), 23/372 (P),
23/376 (P), 23/44 (P), 23/447 (P), 23/485 (P), 23/519 (P), 23/547 (P), 23/600 (P), 23/614 (P), 23/619 (P), 23/652 (P), 23/654 (P),
23/656 (P), 23/670 (P), 23/678 (P), 23/688 (P), 23/699 (P), 23/708 (P), 23/721 (P), 23/747 (P), 23/82 (P), 24/17 (P), 28/1 (P), 48/1
(P), 59/2 (P)
a pessoa de formação católica, 23/174 (P)
a pessoa que pretende cometer suicídio, 23/106 (P)
a pessoa que se desvirtuou, 23/112 (P)
a pessoas doentes, 23/133 (P), 23/149 (P), 23/666 (P), 31/2 (P)
a pessoas que usam drogas, 23/550 (P)
a quem está desencarnando, 23/689 (P) (ver também MORTE / ER - ajuda a quem está se preparando para a; )
a seres desencarnados, 14/335 (P), 23/187 (P), 23/568 (P), 23/661 (P), 23/687 (P)
a seres humanos aprisionados em cristais-prisão, 23/714 (P)
a um filho que lida com drogas, 23/136 (P), 23/87 (P)
a uma pessoa que foi violentada na infância, 31/3 (P)
abrir-se à, 23/26 (P), 63/4 (P)
aceitar, 57/12 (P)
ao planeta, 23/634 (P), 24/1
ao plano evolutivo, 10/22, 14/181 (P), 14/60, 22/2
ao reino animal, 21/17 (P), 23/353 (P), 23/560 (P), 23/98 (P) (ver também REINO ANIMAL - ajuda ao; )
aos desencarnados de catástrofes, 23/561 (P), 23/651 (P)
aos que não despertaram, 23/362 (P)
aos reinos, 10/16, 23/696 (P)
aos ricos, 23/649 (P)
às almas, 17/14 (P), 23/20 (P), 23/809 (P)
como atrair, 23/568 (P), 59/5 (P)
dar e receber, 14/327 (P), 14/344 (P), 23/253 (P), 23/640 (P), 23/695 (P)
das Hierarquias, 11/3, 14/187 (P), 14/217 (P), 14/6, 14/80, 23/339 (P), 23/365 (P), 23/596 (P), 23/677 (P), 23/706 (P), 2898/3 (P),
35/11 (P), 64/2 (P)
de outras pessoas, 23/171 (P)
do Alto, 23/94 (P), 59/4 (P)
do Cosmos e oportunidades, 23/624 (P), 58/8 (P)
do reino vegetal, 23/79 (P)
dos centros espirituais, 2898/3 (P)
dos centros planetários, 23/692 (P), 23/755 (P), 2898/3 (P)
dos irmãos do espaço, 14/15, 19/44 (P), 23/472 (P), 23/473 (P), 23/550 (P), 68/9 (P)
dos planos superiores, 10/7, 14/108 (P), 14/19, 14/26 (P), 23/689 (P)
durante a transição planetária, 14/124 (P)
especial, 23/84 (P)
espiritual a outras pessoas, 21/13 (P), 23/122 (P), 23/671 (P)
extra aos que assumem seu papel no plano evolutivo, 10/1, 14/5

(P) indica que a gravação já foi publicada

financeira a outras pessoas, 14/248 (P)
interna - contar com, 57/11 (P)
mútua em um grupo espiritual, 23/17
na evolução, 23/256 (P)
na gravidez, 23/587 (P)
na oração, 14/193 (P)
no caminho, 14/195 (P), 23/140 (P), 23/697 (P)
nos momentos de caos - como prestar, 23/58 (P)
ofertar-se para, 23/555 (P), 23/747 (P)
pedir, 14/267 (P), 17/4 (P), 23/185 (P), 23/313 (P), 23/432 (P), 23/553 (P), 23/580 (P), 23/592 (P), 23/626 (P), 23/696 (P)
por meio de sonhos, 14/105 (P), 14/330 (P), 23/129 (P), 4/11 (P), 4/4 (P), 4/5 (P)
superior, 21/11 (P), 21/19 (P), 23/136 (P), 23/474 (P), 23/516 (P), 23/600 (P), 23/697 (P)
AKASHA (ver ARQUIVOS AKÁSHICOS - *; )
ÁLCOOL / ISMO, 14/178 (P), 23/606 (P) (ver também BEBIDAS ALCOÓLICAS - *; VÍCIO / S - *; )
carma da humanidade com o, 31/2 (P)
como obstáculo à meditação, 14/3
como obstáculo à purificação, 13/2
como obstáculo aos contatos superiores, 23/484 (P)
conseqüências da ingestão de, 9/1
ALDEBARÃ, 23/211 (P)
ALEGRIA, 14/163 (P), 14/180 (P), 14/260 (P), 14/293 (P), 14/48 (P), 23/122 (P), 23/298 (P), 23/431 (P), 23/446 (P), 23/649 (P), 23/671 (P),
25/6, 41/14 (P)
apesar das provas, 23/673 (P)
Aurora e a, 48/5 (P)
como encontrar a verdadeira, 2/1
cura pela, 24/7 (P)
diante da tarefa, 14/219 (P), 20/42 (P)
diferença entre contentamento e, 23/141 (P), 31/15 (P)
diferença entre entusiasmo e, 23/476 (P)
diferença entre felicidade e, 14/185 (P), 14/83 (P), 49/4 (P)
diferença entre tristeza e, 23/41 (P)
do serviço e da alma, 68/47 (P)
e a vida monástica, 23/641 (P)
e o cântico "Shikhuma", 14/48 (P)
e pureza no servir, 23/649 (P)
golfinhos e, 14/162 (P)
graus de, 23/602 (P)
Hierarquia e, 14/83 (P)
interior, 23/324 (P), 23/655 (P)
leis da, 14/83 (P)
na oração jubilosa, 14/332 (P)
no caminho espiritual, 14/197 (P), 14/53, 20/99 (P), 21/20 (P), 23/380 (P), 23/619 (P)
no serviço, 14/344 (P), 23/476 (P), 46/3 (P)
no sofrimento, 23/810 (P)
nos mutirões, 23/396 (P)
que vem da alma, 14/162 (P), 14/83 (P), 23/101 (P), 23/104 (P), 23/593 (P), 23/690 (P), 31/15 (P)
responsabilidade e, 20/53 (P)
Samana e a, 61/2 (P)
seriedade e, 20/66 (P)
ALELUIA, 25/6

(P) indica que a gravação já foi publicada

ALEMANHA, 23/506 (P)
ALFA CENTAURO, 23/810 (P)
ALFA E ÔMEGA
Comando, 50/5 (P)
Conselho, 20/23, 23/545 (P), 23/562 (P), 23/645 (P), 23/80 (P), 32/21 In.L, 50/6 (P)
Nave, 18/11 (P)
ALHO, 13/2, 23/235 (P), 23/330 (P), 23/430 (P), 23/463 (P), 23/535 (P)
aroma de, 23/474 (P)
ALICE BAILEY
a energia feminina e, 68/65 (P)
ALIMENTAÇÃO, 10/40, 14/261 (P), 14/307 (P), 23/242 (P), 23/259 (P), 23/280 (P), 23/295 (P), 23/397 (P), 23/400 (P), 23/443 (P), 23/444 (P),
23/459 (P), 23/585 (P), 23/586 (P), 23/627 (P), 23/653 (P), 23/664 (P), 23/667 (P), 23/673 (P), 23/681 (P), 23/700 (P), 41/13 (P), 41/6 (P),
62/5 (P)
à base de frutas, 23/495 (P)
carnívora e mau hálito, 23/691 (P)
comedimento na, 23/234 (P), 23/358 (P), 23/432 (P)
correta, 23/797 (P)
diferença entre interromper a vida de um vegetal e de um animal para uso na, 23/158 (P), 23/260 (P), 23/711 (P)
dos animais, 23/385 (P), 23/474 (P), 68/24 (P)
e o medo, 23/795 (P)
e produtos de origem animal, 23/598 (P), 23/627 (P), 23/637 (P), 23/664 (P)
em excesso, 23/487 (P), 44/4 (P)
em Figueira (ver FIGUEIRA - alimentação em; FIGUEIRA - alimento sutil em; )
grãos germinados na, 23/590 (P)
inércia e, 23/509 (P)
medicina e, 34/10 (P)
natural, 23/239 (P)
no Núcleo Sohin, 23/595 (P)
nos momentos emergenciais, 66/1 (P)
orientação dos extraterrestres sobre nossa, 23/664 (P)
sintética, 23/502 (P), 23/517 (P), 23/570 (P)
sutilização da, 14/214 (P), 14/270 (P), 23/253 (P), 23/254 (P), 23/401 (P)
trabalho dos monges com a, 23/621 (P), 23/655 (P)
vegetais na, 23/186 (P), 23/600 (P), 9/2
vegetariana (ver VEGETARIANISMO - *; )
ALIMENTO / S, 14/344 (P), 14/8, 19/35 (P), 23/436 (P), 34/2 (P)
a cura pelo, 23/803 (P)
atitude diante do, 14/198 (P), 20/2 (P), 21/27 (P), 23/183 (P), 23/284 (P), 23/321 (P), 23/384 (P), 23/536 (P), 23/633 (P), 23/640
(P), 23/644 (P), 23/653 (P), 23/656 (P), 23/682 (P), 23/746 (P), 23/751 (P), 64/2 (P), 68/4 (P)
atitude durante o preparo do, 23/562 (P), 23/668 (P), 68/24 (P)
como entrar em contato com a essência dos, 23/185 (P)
como ingerir menor quantidade de, 23/232 (P), 23/625 (P)
como neutralizar o veneno e as toxinas presentes nos, 23/101 (P)
crise dos, 59/5 (P), 66/1 (P)
cru, 23/257 (P), 23/259 (P), 23/444 (P), 52/10 (P)
desidratação de, 14/261 (P), 23/401 (P)
despreocupação com, 23/578 (P)
diante do, 23/758 (P)
dos seres intraterrenos, 23/716 (P)
e culturas oriental e ocidental, 23/562 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

em Figueira - preocupação com, 23/576 (P)
em microdoses, 23/254 (P), 34/10 (P)
escassez de, 1100/1 (P), 23/482 (P), 23/656 (P), 23/712 (P), 58/4 (P)
ingerir apenas o necessário, 14/311 (P), 14/337 (P), 21/24 (P), 23/517 (P), 23/700 (P), 23/712 (P), 23/95 (P)
orgânico, 1100/2 (P), 1100/3 (P)
por que não se deve armazenar, 10/44
preferência por, 35/10 (P)
química oculta no, 14/8, 23/436 (P), 23/585 (P), 23/681 (P)
sintéticos (ver ALIMENTAÇÃO - sintética; )
sutil em Figueira, 14/33, 23/254 (P)
transgênicos, 23/145 (P), 23/160 (P), 23/436 (P)
vivo, 41/13 (P)
ALINHAMENTO, 14/166 (P), 14/178 (P), 14/3, 34/13 (P)
com o cosmos, 68/52 (P)
da personalidade com a alma, 14/166 (P), 19/9 (P), 23/810 (P), 37/1 (P)
da Terra com Vênus e o Sol, 23/210 (P)
dos corpos da personalidade, 14/178 (P), 14/325 (P), 20/15, 23/215 (P), 23/216 (P), 23/286 (P), 23/560 (P), 23/73 (P), 23/75 (P),
23/810 (P), 23/814 (P), 2899/1 (P), 37/1 (P), 63/4 (P)
dos corpos e elevação das energias, 14/366 (P)
durante o preparo do alimento, 23/553 (P)
e visão com triângulo, 68/56 (P)
leitura e, 23/100 (P)
manter o, 14/205 (P), 23/553 (P)
no Núcleo Sohin, 23/102 (P)
Orândio e o, 23/793 (P)
quietude e, 22/7
segundo Morya, 68/31 (P)
superior, 23/547 (P), 23/66 (P), 23/681 (P), 23/715 (P), 23/810 (P), 35/8 (P), 59/10 (P)
trabalho como meio de, 23/150 (P)
ALMA / S, 14/157 (P), 14/206 (P), 14/231 (P), 14/260 (P), 14/298 (P), 14/85, 19/52 (P), 19/53 (P), 20/57 (P), 23/142 (P), 23/176 (P), 23/209
(P), 23/32 (P), 23/331 (P), 23/358 (P), 23/370 (P), 23/412 (P), 23/723 (P), 39/1 (P), 49/4 (P), 51/1 (P), 52/7 (P), 54/1 (P), 54/2 (P), 59/12 (P),
68/1 (P) (ver também ALMA-GRUPO - *; ALMA-HUMANIDADE - *; )
absorção do átomo permanente pela, 20/32 (P)
absorção do ego e da personalidade pela, 23/127 (P), 23/668 (P), 35/6 (P), 36/1 (P)
absorção pela mônada, 14/260 (P), 14/313 (P), 23/142 (P), 23/242 (P), 23/249 (P), 23/668 (P), 23/680 (P)
adaptação da, 14/164 (P), 23/466 (P)
ajuda às, 17/14 (P), 23/20 (P), 23/614 (P), 23/622 (P), 23/717 (P), 23/755 (P), 23/809 (P), 68/52 (P)
alegria que vem da, 14/162 (P), 14/83 (P), 23/101 (P), 23/104 (P), 23/593 (P), 23/690 (P)
alinhamento da personalidade com a, 14/166 (P), 19/9 (P), 23/810 (P), 37/1 (P)
antiga, 23/494 (P)
apegada ao plano astral, 23/507 (P)
aprendizado da, 20/8, 23/715 (P), 2800/1 (P), 60/4 (P), 68/21 (P), 68/53 (P)
aproximação de novas, 21/21 (P)
arrebatamento de grupos de, 17/16 (P)
arte e, 23/664 (P)
ascensão das, 21/22 (P)
atraídas por um centro espiritual, 14/81, 23/22 (P)
atraídas prematuramente à encarnação, 23/233 (P), 59/12 (P)
atuação em triângulo, 23/111 (P)
carma da, 23/34 (P)
ciclos da, 52/8 (P)
ciência da, 6/6
com ecumenismo, 23/830 (P)
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como "esposa" de Cristo, 10/49 (P)
como é (a) ?, 23/795 (P)
como encontrar o propósito da, 23/194 (P), 23/720 (P)
como manter-se em coligação com a, 14/195 (P)
como perceber a, 23/156 (P)
como saber se somos guiados pela, 23/266 (P)
como ser um veículo de expressão da, 41/1 (P)
comunicação entre, 14/185 (P), 21/17 (P), 21/27 (P)
consciência humana e a, 23/251 (P)
considerar-se uma, 14/174 (P), 14/335 (P), 14/342 (P), 68/53 (P)
contato com a, 14/29, 14/59, 19/16 (P), 19/32 (P), 20/102 (P), 20/59 (P), 21/29 (P), 23/129 (P), 23/137 (P), 23/14, 23/226 (P),
23/255 (P), 23/362 (P), 23/414 (P), 23/417 (P), 23/464 (P), 23/495 (P), 23/519 (P), 23/603 (P), 23/632 (P), 23/643 (P), 23/663 (P),
23/694 (P), 23/8 (P), 2400/11 (P), 2800/1 (P), 32/15 (P), 32/84 (P), 4/12 (P), 41/7 (P), 5/12, 68/52 (P)
contato com o grupo de, 14/157 (P)
contato entre, 23/66 (P), 23/813 (P)
contemplação da, 23/235 (P), 23/634 (P), 23/648 (P), 23/673 (P), 68/51 (P)
contemplativas, 19/45 (P)
coração e, 23/105 (P), 23/662 (P), 23/749 (P)
corpo da (ver CORPO CAUSAL - *; )
crise da, 51/1 (P)
cura da, 19/55 (P), 23/26 (P), 23/458 (P), 23/673 (P), 23/688 (P), 2800/1 (P), 32/29 (P)
curas pela, 14/97 (P)
dança como expressão da (ver DANÇA COMO EXPRESSÃO DA ALMA - *; )
de Figueira, 19/12 (P), 2800/1 (P)
de pessoas que estão vivendo por meio de aparelhos, 23/700 (P)
de um bebê - como ajudar a, 23/356 (P)
degradação da, 23/516 (P)
desencarnação da, 23/256 (P), 23/630 (P), 2889/1 (P), 68/52 (P)
desintegração da, 14/313 (P), 14/54, 19/60 (P), 20/57 (P), 23/156 (P), 23/255 (P), 23/27 (P), 23/295 (P), 23/401 (P), 23/410 (P),
23/449 (P), 23/512 (P), 23/616 (P), 23/785 (P), 52/7 (P), 68/52 (P)
destino da, 19/60 (P)
devoção à, 19/72 (P)
diante do aborto, 23/148 (P), 23/748 (P), 23/95 (P)
diferença entre a evolução da mônada e a evolução da, 20/3 (P)
diferença entre eu interior, eu superior, mônada e, 23/22 (P)
discernimento comum e discernimento da, 14/325 (P), 23/32 (P)
do mundo, 14/226 (P)
do purgatório, 23/166 (P)
dos animais, 14/255 (P), 14/84, 20/80 (P), 23/224 (P), 23/241 (P), 23/367 (P), 23/407 (P), 23/418 (P), 23/421 (P), 23/468 (P),
23/598 (P), 28/2 (P), 35/1 (P), 46/4 (P)
dos recém-nascidos, 23/209 (P)
dos suicidas, 23/44 (P)
durante a gravidez - substituição de uma, 23/35 (P)
e a consciência de grupo, 23/779 (P)
e a cura, 23/297 (P)
e a energia apostólica, 23/650 (P)
e a glândula timo, 14/248 (P)
e a transformação do carma, 23/172 (P)
e as doenças, 14/97 (P), 23/322 (P)
e aspiração, 23/745 (P), 52/15 (P)
e ilusões, 23/715 (P)
e imparcialidade, 14/119 (P)
e medos, 23/662 (P), 23/686 (P), 59/15 (P)
e mônada, 14/357 (P)
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e o átomo permanente, 14/95, 20/32 (P)
e o contato com os Retiros da Fraternidade Branca, 14/314 (P)
e o corpo físico, 23/380 (P), 23/498 (P)
e o equilíbrio das polaridades, 14/141 (P), 20/55 (P)
e o instinto, 23/173 (P)
e o lado oculto da vida, 57/1 (P)
e os corpos, 14/173 (P), 23/369 (P), 23/407 (P), 23/86 (P), 62/4 (P)
e os erros da personalidade, 23/144 (P)
e os espelhos de médio alcance, 68/25 (P)
e os laços cármicos, 23/381 (P)
e os Raios, 14/324 (P), 23/395 (P)
e ritmo superior, 14/359 (P)
e serviço, 14/64 (P), 23/118 (P), 23/193 (P), 23/303 (P), 23/63 (P), 23/720 (P), 23/728 (P)
e transmutação, 23/671 (P)
e vida simbólica, 59/19 (P)
e vitalidade, 14/140 (P)
ecumenismo com, 23/830 (P)
ego e, 23/248 (P), 23/534 (P), 23/674 (P), 36/1 (P)
ego, personalidade e, 14/187 (P)
elevação da vibração da, 23/646 (P), 23/68 (P), 23/680 (P), 68/8 (P)
em catástrofes naturais - purificação de, 23/614 (P)
encarnação da, 14/117, 52/10 (P)
encarnada em mais de um corpo ao mesmo tempo, 23/443 (P)
encontro de, 23/173 (P)
energia da, 19/49 (P)
energia feminina e energia masculina da, 23/77 (P)
equilíbrio no corpo de luz e na, 21/11 (P)
escolhas da, 10/8, 19/21 (P), 23/423 (P), 23/748 (P)
esforço da, 14/158 (P)
etapas do desenvolvimento da consciência da, 6/7
evolução da, 14/205 (P), 23/198 (P), 23/399 (P), 23/643 (P), 23/772 (P), 42/1 (P), 42/2 (P), 52/16 (P)
evoluídas, 23/739 (P), 68/25 (P)
exercício de desapego da, 14/110 (P)
experientes, 23/394 (P)
fé como energia da, 14/337 (P), 23/103 (P), 23/695 (P)
fluência da energia da, 14/304 (P), 23/235 (P), 61/3 (P)
fogo da, 14/290 (P)
força da, 23/678 (P)
forma da, 23/369 (P)
função da, 23/319 (P)
gêmeas, 14/208 (P), 23/144 (P), 23/171 (P), 23/299 (P), 23/448 (P), 23/49 (P), 23/509 (P), 23/537 (P), 23/612 (P), 23/650 (P)
grupal, 24/15 (P)
grupos de, 68/53 (P) (ver também - ; )
guerreiras, 23/227 (P)
guiança da, 14/59, 23/493 (P), 23/71 (P)
habilidades práticas como expressão da, 13/6
humana, 23/357 (P)
idade da, 23/169 (P), 23/256 (P), 23/436 (P), 23/534 (P), 23/702 (P)
importância da força da, 23/588 (P)
importância das noites da, 6/6
impulsos da, 14/113, 14/132 (P), 23/18
inibida, 23/330 (P), 23/360 (P)
instrução da, 14/200 (P), 23/240 (P), 2899/2 (P)
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interação do ego com a, 14/41
interior, 56/4 (P)
intuição e, 23/136 (P)
invocação de, 23/470 (P)
invocar a presença da, 23/813 (P)
jovem que entra no caminho espiritual, 23/344 (P)
jovens, 20/40 (P), 23/442 (P), 23/603 (P)
jovens e almas antigas, 23/209 (P), 23/54 (P), 23/610 (P), 47/5 (P)
liberação da, 14/339 (P), 15/3 (P), 23/536 (P), 23/711 (P)
libertas - ajuda de, 35/8 (P), 59/12 (P)
linguagem simbólica da, 4/1 (P), 4/13 (P), 4/18 (P)
magnetismo da, 14/69
maleabilidade da, 14/39 (P)
memória da, 14/187 (P), 23/209 (P), 23/74 (P)
mensagens da, 23/790 (P)
mente e, 23/322 (P), 23/662 (P)
mônada e, 14/143 (P), 14/185 (P), 23/112 (P), 23/289 (P), 23/293 (P), 23/399 (P), 23/401 (P), 23/615 (P), 23/662 (P), 23/810 (P),
23/817 (P), 26/4 (P), 41/17 (P)
mônada, corpo de luz e, 23/495 (P), 52/16 (P)
mônada, espírito e, 20/51 (P), 23/179 (P), 23/32 (P), 23/369 (P)
mônada, Regente monádico e, 20/95 (P), 45/7 (P)
motivos para a desencarnação da, 15/1 (P)
música e, 23/129 (P), 23/614 (P)
na transmutação - mônada e, 23/141 (P)
níveis da, 32/42 (P)
no seu próprio nível - experiências da, 4/10 (P)
noites escuras da, 14/138 (P), 14/177 (P), 14/329 (P), 23/409 (P), 23/479 (P), 23/495 (P), 23/617 (P), 23/807 (P), 52/16 (P)
nome interno da, 23/609 (P)
nova psicologia e a, 23/110 (P)
o lugar da, 23/632 (P), 23/673 (P)
objetivos da, 6/10
ócio como inimigo da, 14/156 (P)
oração e a, 17/14 (P), 19/19 (P), 61/6 (P), 63/4 (P)
orante - instrução de Andrés para a, 21/38 (P)
penadas / prisioneiras, 23/661 (P)
personalidade e, 17/16 (P), 23/192 (P), 23/193 (P), 36/1 (P)
pioneiras, 23/50 (P)
polaridades da, 23/152 (P), 23/198 (P), 23/537 (P), 23/650 (P)
por meio de sonhos - constatar a existência da, 4/5 (P)
por meio do serviço impessoal - elevação da, 7/10 (P)
propósito da, 23/279 (P)
proteção para a, 23/832 (P)
provas da, 14/110 (P)
purificação da, 14/329 (P), 23/419 (P), 23/662 (P), 68/8 (P)
qualidades que estão além da, 14/64 (P)
quando há dúvida sobre a mensagem da, 5/12
quando ocorre a encarnação da, 14/112 (P), 23/148 (P), 23/180 (P), 23/209 (P), 23/380 (P), 23/748 (P)
quantidade de, 23/433 (P)
que deixam os corpos, 24/17 (P)
que encarnam em grupos, 23/524 (P), 23/809 (P)
que escolheram estar encarnadas nestes tempos, 24/15 (P)
que fica pouco tempo encarnada, 23/258 (P)
que não cumpre sua tarefa, 23/140 (P)
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que não se lembra o que veio fazer, 23/174 (P)
que reencarnam juntas, 23/509 (P)
reconhecermo-nos como, 21/21 (P), 23/668 (P), 6/1
reencontro de, 23/518 (P), 23/621 (P)
resgatá-la de onde?, 23/831 (P)
resgatadas - destino das, 23/285 (P)
Retiros da Fraternidade Branca e a redenção das, 14/314 (P)
salvação de, 23/808 (P), 56/4 (P)
Santo Graal e a informação sobre a sobrevivência das, 61/4 (P)
saúde da, 23/56 (P)
serviço às, 23/661 (P), 23/9
serviço da, 14/3, 20/102 (P), 23/548 (P), 28/1 (P)
situação humana e a, 23/83 (P)
sofrimento de, 23/616 (P), 23/617 (P)
sonhos simbólicos vindos da, 4/1 (P), 4/13 (P), 4/18 (P), 4/19 (P), 4/3 (P)
tarefa da, 23/111 (P), 23/752 (P)
telepatia de, 23/210 (P)
ter consciência da presença da, 14/105 (P), 23/518 (P)
trabalho do médico e do psicólogo em sintonia com a, 14/205 (P), 23/162 (P)
transmigração de, 23/601 (P), 47/6 (P)
transmutação da (ver TRANSMUTAÇÃO - anímica; )
união da consciência humana com a, 14/185 (P), 23/609 (P)
união de, 23/707 (P)
vegetal, 14/263 (P), 23/357 (P), 23/461 (P)
ver no outro a, 23/768 (P), 23/825 (P)
ver o outro como, 14/323 (P), 21/22 (P), 23/534 (P), 23/583 (P), 23/590 (P), 23/717 (P), 59/14 (P), 68/52 (P), 68/53 (P)
vida da, 20/102 (P), 23/619 (P), 6/11
viver como, 23/470 (P), 33/2 (P)
vontade da, 23/98 (P)
votos da, 23/70 (P)
votos do ego, da mônada e da, 14/139 (P), 23/69 (P)
ALMA DO COSMOS, 23/801 (P)
ALMA-GRUPO, 14/223 (P), 23/360 (P), 23/468 (P), 23/515 (P), 23/670 (P), 23/72 (P)
ALMA-HUMANIDADE, 23/150 (P)
ALMÍSCAR, 23/653 (P)
ALMOFADA
simbolismo, 23/713 (P)
ALOJAMENTO (F 1), 20/84 (P), 20/93 (P)
como símbolo da polaridade feminina, 20/95 (P)
mantras no, 14/265 (P), 44/7 (P)
ALOPATIA E HOMEOPATIA, 24/14 (P), 34/9 (P) (ver também HOMEOPATIA - *; )
ALPES
e cataclismos passados, 23/630 (P), 59/12 (P)
ALQUIMIA, 14/238 (P), 20/85 (P), 23/543 (P), 23/693 (P), 58/5 (P)
ALQUIMISTA, 14/238 (P), 20/85 (P), 23/392 (P)
diferença entre cientista e, 23/229 (P)
ALTAR INTERIOR, 25/10
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ALTRUÍSMO, 23/100 (P), 49/2 (P) (ver também SERVIÇO - altruísta; )
ALUNO
e instrutor, 23/818 (P)
ALZHEIMER (doença de), 23/168 (P), 23/501 (P), 23/578 (P)
AMAMENTAÇÃO, 23/575 (P)
AMANHÃ, 14/293 (P), 23/647 (P), 55/3 (P)
AMANHECER, 23/504 (P)
AMAR
a quem ?, 23/802 (P)
o mistério, 31/13 (P)
o Real, 68/37 (P)
o silêncio, 31/13 (P)
ou ser amado ?, 23/792 (P) (ver também AMOR - *; )
AMARELO (cor), 14/110 (P), 14/249 (P), 14/271 (P), 23/232 (P), 23/489 (P), 23/594 (P), 23/75 (P), 23/751 (P)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
nos sonhos, 23/241 (P)
AMARELO-DOURADO (cor)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
AMARGURA, 32/81 (P)
AMAZÔNIA, 23/525 (P), 23/608 (P), 23/704 (P)
mensagem dos devas sobre cortes de árvores na, 23/592 (P), 58/10 (P)
AMBIÇÃO, 14/165 (P), 14/215 (P), 14/73, 20/83 (P), 23/521 (P), 2899/2 (P), 36/2 (P), 4/5 (P)
aspiração e, 19/13 (P)
ausência de, 23/643 (P), 24/1
espiritual, 14/25, 17/14 (P), 23/184 (P), 23/450 (P), 23/505 (P), 23/586 (P), 23/618 (P), 23/735 (P), 23/814 (P), 50/2 (P), 61/5 (P)
sutil, 14/57 (P)
AMBIENTE / S
carma com o, 23/325 (P), 23/619 (P)
como não se deixar influenciar pela energia negativa do, 23/340 (P), 23/713 (P), 59/2 (P), 63/4 (P)
contaminação do, 23/368 (P)
cores dos, 14/249 (P)
harmonizar-se com o, 23/232 (P)
magneticamente puro, 19/63 (P), 21/27 (P)
servir independentemente do, 23/41 (P)
transmutação de, 23/122 (P), 23/138 (P), 32/27 (P), 68/23 (P)
AMÉRICA CENTRAL
e a difusão gratuita do ensinamento, 59/11 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
AMÉRICA DO NORTE, 23/109 (P)
carma da, 14/345 (P)
AMÉRICA DO SUL / LATINA, 14/268 (P), 23/7 (P), 32/76 (P)
deserto de Chilca na, 68/25 (P)
e a abertura para o espiritual, 14/6
e a nova dispensação planetária, 10/24
e cataclismos passados, 23/630 (P), 59/12 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

estimulação intraterrena especial na, 10/22
preparação das raças futuras na, 14/6
renascimento da, 23/647 (P)
segundo Fawcett - enigma da, 21/12 (P)
AMETISTA, 23/664 (P)
AMHAJ, 20/49 (P), 20/91 (P), 23/427 (P), 23/544 (P), 23/812 (P), 32/30 (P)
colaboradores, servidores e consagrados segundo, 14/351 (P)
comunicado de, 23/565 (P), 23/572 (P), 57/3 (P)
discípulos e aspirantes, 23/754 (P)
e a Ordem Graça Misericórdia, 21/18 (P), 21/19 (P)
e a Vontade-Poder, 66/10 (P)
frase de, 23/569 (P)
AMIZADE, 23/180 (P), 23/294 (P), 23/477 (P), 23/649 (P), 4/19 (P), 68/23 (P)
caminho espiritual e, 23/56 (P)
e hostilidade, 23/276 (P)
AMOR, 14/122 (P), 14/127 (P), 14/247 (P), 14/320 (P), 14/346 (P), 14/359 (P), 23/162 (P), 23/180 (P), 23/210 (P), 23/392 (P), 23/432 (P),
23/466 (P), 23/559 (P), 23/617 (P), 23/685 (P), 23/689 (P), 23/698 (P), 23/811 (P), 23/813 (P), 35/7 (P), 52/12 (P), 64/1 (P), 68/11 (P), 68/23
(P), 68/53 (P) (ver também AMAR - *; AMOR-SABEDORIA (2º. Raio) - *; )
a obra do reino do, 28/2 (P)
a quem devemos amar ?, 23/802 (P)
a si próprio, 14/207 (P), 23/143 (P), 23/251 (P), 23/674 (P), 68/52 (P)
abelhas, mel e, 23/274 (P)
abnegado, 21/29 (P)
afeto, sentimento e, 23/588 (P)
anjo do, 12/1 (P)
ao Plano Evolutivo e às Leis, 23/566 (P), 23/714 (P)
ao Supremo, 14/312 (P), 14/351 (P), 21/27 (P)
apego e, 19/54 (P), 23/719 (P)
arrebatador, 19/33 (P)
ativação em nós do, 10/49 (P)
atividade, vontade e, 23/374 (P), 47/2 (P)
atração por, 23/649 (P)
avançar por, 21/17 (P), 57/12 (P), 59/14 (P)
concreto, 23/737 (P)
corretivo, 23/644 (P)
cósmico, 35/12 (P)
de Mainhdra, 23/813 (P)
desenvolver o, 14/224 (P), 14/323 (P), 14/326 (P), 14/7, 47/6 (P), 55/3 (P), 68/52 (P)
devoção e, 14/137 (P)
dom do, 44/1 (P)
e a oração redentora, 14/332 (P)
e compaixão, 23/123 (P)
e Espírito Santo, 68/6 (P)
e ódio, 23/195 (P)
e os Crop Circles, 23/696 (P)
e ousadia, 23/99 (P)
e paixão, 23/419 (P)
e poder, 14/256 (P), 23/669 (P)
e sofrimento, 23/185 (P)
e vontade, 23/373 (P), 23/666 (P)
Equipe de Ação Imediata e o, 24/5 (P)
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espiritual, 23/116 (P), 61/4 (P)
família e, 23/454 (P)
fraterno, 14/344 (P), 23/742 (P)
fraterno em Figueira, 20/22
Grande, 32/20 (P)
graus de, 23/808 (P)
humano, 23/124 (P), 23/316 (P), 23/392 (P)
humano ou espiritual ?, 35/12 (P)
humano pela oração - elevação do, 63/3 (P)
imaterial, 23/648 (P)
impessoal, 23/381 (P), 23/532 (P), 23/737 (P)
incondicional, 2/1, 21/4
Jesus e o, 23/344 (P)
materno, 23/392 (P)
na alma, 23/781 (P)
na consciência, 14/349 (P), 14/360 (P), 23/739 (P), 35/11 (P), 35/14 (P), 52/13 (P)
na oração, 14/334 (P), 14/91, 23/768 (P)
na Terra - falta de, 23/752 (P)
não correspondido, 23/100 (P), 23/329 (P)
o poder do, 14/365 (P)
preventivo, 23/644 (P), 23/654 (P), 23/709 (P), 24/5 (P), 61/6 (P)
prova do, 20/36 (P)
saber dar, 68/19 (P)
sentimento e emoção, 23/837 (P)
seres mongolóides e o, 10/10, 10/47
servir com, 52/13 (P)
silêncio, sintonia, responsabilidade e, 23/147 (P)
silencioso, 23/50 (P), 23/737 (P)
superior, 23/75 (P)
vazios de, 68/18 (P)
AMOR-SABEDORIA (2º. Raio), 14/100, 14/115 (P), 14/161 (P), 14/172 (P), 14/183 (P), 14/189 (P), 19/63 (P), 20/27, 20/29 (P), 20/83 (P), 23/106
(P), 23/12, 23/161 (P), 23/302 (P), 23/354 (P), 23/385 (P), 23/53 (P), 23/587 (P), 23/597 (P), 23/685 (P), 23/739 (P), 25/1, 5/1, 5/5, 5/6, 52/7
(P), 6/3
crise de, 14/122 (P)
e a energia feminina, 14/331 (P)
e a instrução, 35/8 (P)
e a redenção, 52/21 (P)
e caridade, 14/350 (P)
e Erks, 60/3 (P)
e leitura divina, 32/87 (P)
e magnetismo, 14/69, 23/155 (P)
e os Jardins de Lis-Fátima, 60/2 (P)
e Sirius, 52/12 (P)
em Figueira, 14/95, 20/22
manifestação na Terra, 23/344 (P), 23/660 (P), 58/3 (P)
Mishuk e, 23/539 (P), 23/547 (P), 23/626 (P)
no Núcleo Sohin, 18/1
no Sistema Solar atual - manifestação do, 14/323 (P), 14/326 (P), 23/647 (P), 45/8 (P)
tarefa atual do, 59/14 (P)
AMPLIDÃO, 14/293 (P)
AMPUTAÇÃO, 20/56 (P)
de mama, 23/120 (P), 23/186 (P)
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de mão, 23/97 (P)
de órgãos, 23/120 (P)
AMUNA KHUR, 14/201 (P), 14/302 (P), 20/49 (P), 23/304 (P), 23/343 (P), 43/3 (P)
a Lei do Sacrifício e, 59/20 (P)
e a sua nave, 59/20 (P)
e a Vontade, 23/797 (P)
em Celea, 60/6 (P)
em Mirna Jad, 23/797 (P)
no Vale de Erks, 23/648 (P)
ANÁLISE MENTAL, 23/578 (P)
ANÁLISE PSICOLÓGICA, 10/45, 4/13 (P), 7/8 (P)
ANANDA, 23/198 (P)
ANARQUIA, 10/20, 23/134 (P), 23/425 (P)
divina, 23/578 (P)
e Hierarquia, 14/151 (P)
ANCESTRAIS, 20/73 (P)
ANCIÃO / ÃOS, 23/545 (P), 23/658 (P), 58/3 (P)
do Governo da Galáxia - os 24, 23/623 (P), 23/715 (P), 68/51 (P)
ANDES (centro planetário), 23/221 (P)
bases intraterrenas e extraterrestres nos, 23/714 (P)
ANDES (Cordilheira dos)
área intraterrena, 10/23, 10/24, 10/25
bases intraterrenas nos, 62/5 (P)
fenda na, 23/257 (P)
ruínas de antigas civilizações nos, 10/21
ANDRÉS, 23/751 (P) (ver também SÃO JOÃO DA CRUZ - *; )
frases de, 23/828 (P)
ANDROGINIA, 10/34, 14/141 (P), 14/181 (P), 14/320 (P), 14/348 (P), 14/74, 23/157 (P), 23/219 (P), 23/351 (P), 23/371 (P), 23/400 (P), 23/443
(P), 23/483 (P), 23/484 (P), 23/538 (P), 23/557 (P), 23/591 (P), 23/690 (P), 2898/1 (P), 32/52 (P), 52/5 (P), 7/6 (P)
e celibato, 14/348 (P), 23/199 (P), 23/687 (P)
e o novo código genético, 14/348 (P)
e o trabalho com as flores, 23/650 (P)
e procriação, 14/348 (P), 23/410 (P), 23/633 (P), 23/687 (P)
equilíbrio cármico e, 23/121 (P)
grupo espiritual e, 14/116 (P)
impulsos para a, 68/25 (P)
indicações de CDs para estudo, 23/640 (P)
Lis-Fátima e a, 14/300 (P), 14/301 (P)
no matrimônio - como trabalhar a, 23/60 (P)
polaridades e, 31/6 (P)
rumo à, 23/634 (P)
São João da Cruz e a, 14/116 (P)
trabalho secreto da, 14/29
transmutação e, 23/56 (P)
votos para a, 23/736 (P)
ANDRÔMEDA, 50/4 (P)
ajuda dos irmãos de, 23/706 (P)
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Antuak e, 21/18 (P), 43/4 (P)
e a energia de redenção, 52/12 (P)
ANEMIA, 14/337 (P), 23/183 (P), 23/567 (P), 23/655 (P), 23/723 (P), 32/37 (P)
ANESTESIA, 23/354 (P), 23/513 (P), 23/523 (P), 49/2 (P)
ANGELO RONCALLI (ver JOÃO XXIII (PAPA) - *; )
ANGÚSTIA, 14/205 (P), 23/379 (P), 23/380 (P)
em seres evoluídos, 14/185 (P)
na vida grupal, 68/53 (P)
no caminho espiritual, 14/226 (P), 23/271 (P)
superar a, 14/6
ANIMAIS DOMÉSTICOS, 14/223 (P), 23/15, 23/204 (P), 23/220 (P), 23/241 (P), 23/250 (P), 23/260 (P), 23/287 (P), 23/350 (P), 23/364 (P),
23/410 (P), 32/11 (P)
deficiente, 23/358 (P)
desencarnados, 23/114 (P), 23/576 (P), 23/720 (P)
transmutação e os, 23/802 (P)
ANIMAL / IS, 14/210 (P), 14/255 (P), 20/68 (P), 20/80 (P), 23/183 (P), 23/424 (P), 23/453 (P), 59/17 (P), 68/10 (P), 68/17 (P) (ver também
ANIMAIS DOMÉSTICOS - *; REINO ANIMAL - *; )
abandonados, 23/366 (P), 23/379 (P)
adoção de, 23/484 (P), 23/596 (P)
ajuda aos, 14/247 (P), 23/212 (P), 23/213 (P), 23/353 (P), 23/357 (P), 23/359 (P), 23/401 (P), 23/421 (P), 23/450 (P), 23/505 (P),
23/632 (P), 23/98 (P)
alimentação dos, 14/154 (P), 23/385 (P), 23/474 (P), 68/24 (P)
alimentação equilibrada, 23/773 (P)
alma dos, 14/223 (P), 14/84, 23/224 (P), 23/241 (P), 23/357 (P), 23/367 (P), 23/407 (P), 23/418 (P), 23/421 (P), 23/468 (P), 23/598
(P), 23/628 (P), 28/2 (P), 35/1 (P), 46/4 (P) (ver também REINO ANIMAL - alma no; )
alma-grupo (ver ALMA-GRUPO - *; )
após desencarnar - para onde vão os, 23/567 (P), 23/690 (P)
asquerosos e animais agressivos, 10/16
características, 14/150 (P)
carma dos, 23/192 (P), 23/407 (P), 23/465 (P), 23/477 (P), 23/547 (P)
castração de (ver CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - *; )
ciumentos, 23/235 (P)
cobaias, 23/269 (P), 23/353 (P), 23/522 (P), 38/1 (P), 44/3 (P)
como contribuir para a evolução dos, 23/137 (P), 23/687 (P)
comunicação com os, 23/438 (P)
corpo astral dos, 14/321 (P), 23/220 (P), 23/749 (P), 23/752 (P)
criados pela mente humana, 23/607 (P)
crianças e, 23/787 (P)
deve-se cuidar ?, 23/774 (P)
diferença entre interromper a vida de um vegetal e de um, 14/263 (P), 23/158 (P), 23/260 (P), 23/386 (P)
divinização na antigüidade, 23/40 (P)
doenças desconhecidas em, 23/193 (P)
doméstico(s) desencarnado(s), 23/114 (P), 23/576 (P), 23/720 (P)
domésticos, 14/223 (P), 23/15, 23/204 (P), 23/220 (P), 23/241 (P), 23/250 (P), 23/260 (P), 23/287 (P), 23/350 (P), 23/364 (P),
23/410 (P), 32/11 (P)
dualismo em, 23/549 (P)
e a harmonia, 68/44 (P)
e a lei da procriação, 14/154 (P)
e a operação resgate, 23/438 (P), 23/615 (P)
e a raiva, 23/135 (P)
e a transmutação de forças, 14/154 (P), 23/204 (P), 23/261 (P), 23/600 (P), 23/611 (P), 23/783 (P), 23/805 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

e o 7o Raio, 37/1 (P)
e o livre-arbítrio, 23/505 (P)
e o maremoto na Ásia, 14/234 (P), 14/342 (P)
e o pensamento, 23/157 (P), 23/410 (P)
e o plano astral, 68/56 (P)
e os Raios, 23/183 (P)
e os sons que emitimos, 14/133 (P)
elogios aos, 23/180 (P)
em agonia no inferno, 56/11 (P)
em extinção, 23/121 (P)
em Figueira, 14/84, 14/92, 23/220 (P), 23/350 (P), 23/482 (P), 23/535 (P), 23/573 (P), 23/8 (P) (ver também FIGUEIRA - animais em; )
em outros planetas, 23/645 (P)
eutanásia em (ver EUTANÁSIA - em animais; )
evolução do homem e evolução do, 23/408 (P)
extinção de, 23/394 (P), 23/598 (P)
falar com, 23/183 (P), 23/392 (P), 23/457 (P)
guardiães de lugares especiais, 23/180 (P)
impossibilidade de o ser humano voltar a ser um, 23/198 (P)
individualização, 14/223 (P), 20/81 (P), 23/100 (P), 23/103 (P), 23/111 (P), 23/153 (P), 23/220 (P), 23/369 (P), 23/379 (P), 23/40
(P), 23/468 (P), 23/471 (P), 23/516 (P), 23/535 (P), 23/558 (P), 23/72 (P), 2898/2 (P), 5/7, 55/2 (P), 60/6 (P)
influência do pensamento sobre os, 23/101 (P)
intraterrenos, 14/154 (P), 23/186 (P), 23/213 (P)
laços cármicos dos, 23/494 (P)
marinhos encalhados no litoral, 23/415 (P), 23/424 (P)
matança de, 11/3, 14/11, 14/12, 14/204 (P), 14/223 (P), 14/233 (P), 14/234 (P), 14/263 (P), 23/113 (P), 23/121 (P), 23/122 (P),
23/142 (P), 23/173 (P), 23/250 (P), 23/259 (P), 23/260 (P), 23/283 (P), 23/350 (P), 23/397 (P), 23/432 (P), 23/465 (P), 23/485 (P),
23/574 (P), 23/657 (P), 28/2 (P), 2889/1 (P), 32/38 (P), 32/50 (P), 32/59 (P), 34/10 (P), 35/7 (P), 38/1 (P), 44/7 (P), 6/4, 60/6 (P),
8/2, 8/3
maus tratos a, 23/468 (P)
mente dos, 23/353 (P)
morte de, 14/162 (P), 23/201 (P), 23/206 (P), 23/228 (P), 23/291 (P), 23/463 (P)
na Casa Luz da Colina, 64/2 (P)
na cura, 14/286 (P), 20/91 (P), 23/513 (P), 23/520 (P)
no plano astral, 23/469 (P)
nosso relacionamento com os, 23/221 (P), 23/224 (P), 23/362 (P), 23/368 (P), 23/520 (P), 23/545 (P), 23/599 (P), 23/630 (P), 23/641
(P), 23/677 (P), 23/72 (P), 23/751 (P), 68/53 (P)
novo código genético nos, 32/10 (P)
passagem para o reino humano, 23/494 (P), 23/596 (P)
peçonhentos, 23/408 (P)
por que não se deve afagar / acariciar os, 23/183 (P), 23/245 (P)
que acalmam as pessoas, 23/362 (P)
que adoecem quando quem cuida deles adoece, 23/230 (P)
que desencarna - que destino se deve dar ao corpo, 23/398 (P)
que se reproduzem desordenadamente, 23/186 (P)
Raios dos, 23/407 (P)
reencarnação de, 23/374 (P)
relacionados aos 4 Evangelhos, 23/398 (P)
selvagens, 14/223 (P), 14/255 (P), 23/350 (P), 23/485 (P)
sepultamento de, 23/606 (P)
silvestres, 23/505 (P)
simbólicos, 23/382 (P)
sofrimento dos, 14/345 (P), 23/100 (P), 23/273 (P), 23/283 (P), 23/318 (P), 23/414 (P), 23/600 (P), 23/628 (P)
sofrimento e carma do, 23/776 (P)
sonhos dos, 23/480 (P)
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transmutação, 14/360 (P)
tratados como pessoas, 23/488 (P), 23/598 (P), 23/724 (P)
tratamento de (ver VETERINÁRIA / OS - *; )
tumores em, 23/567 (P)
vidência dos, 50/2 (P)
ANIUK
e a formação de seres espelhos, 68/34 (P)
ANIVERSÁRIO, 23/215 (P), 23/231 (P)
ANJO / S, 14/275 (P), 14/353 (P), 23/128 (P), 23/141 (P), 23/295 (P), 23/336 (P), 23/430 (P), 23/625 (P), 23/740 (P), 53/1 (P), 53/2 (P), 53/3
(P), 53/4 (P), 68/24 (P) (ver também HIERARQUIA / S - angélica; REINO ANGÉLICO - *; )
abrir-se para o trabalho com os, 14/359 (P)
ajuda dos, 23/749 (P)
as crianças e os, 23/764 (P)
caídos, 53/4 (P)
como contatar, 23/709 (P)
compainha do, 68/56 (P)
criança que conversa com, 14/145 (P), 14/366 (P)
da guarda, 10/10, 14/359 (P), 23/158 (P), 23/297 (P), 23/746 (P), 23/801 (P), 52/16 (P), 53/4 (P), 68/23 (P), 68/24 (P), 68/52 (P)
das nações, 68/24 (P)
de Fátima, 14/232 (P)
de Mirna Jad, 23/823 (P)
devas e, 20/78 (P), 23/153 (P), 23/348 (P), 32/59 (P), 68/12 (P)
devas, elementais e, 20/43 (P)
diferentes tipos de, 12/1 (P)
do Apocalipse, 58/1 (P)
do resgate da Paz, 23/823 (P)
e a oração, 56/11 (P)
e o Logos, 23/779 (P)
e os essênios, 12/1 (P)
Gabriel - menção ao sonho de Zacarias com o, 4/5 (P)
Ordens de, 53/3 (P)
origem dos, 23/806 (P)
solar(es), 14/273 (P), 23/232 (P), 23/415 (P), 23/574 (P)
ANJO DO AR, 12/1 (P) (ver também ELEMENTOS (terra, água, ar, fogo e éter) - *; )
ANJO GUARDIÃO
contato com o, 23/801 (P)
ANONIMATO
valor do, 66/7 (P)
ANSIEDADE, 23/117 (P), 23/125 (P)
diferença entre tensão interna e, 23/494 (P)
por comida - como superar a, 23/625 (P)
ANTAGONISMO, 14/105 (P), 55/3 (P)
ANTARES (base), 23/19 (P), 23/513 (P), 23/700 (P), 50/4 (P)
bases suprafísicas, 41/18 (P)
ANTARES (estrela), 43/4 (P)
ANTÁRTIDA, 14/315 (P), 23/548 (P), 23/588 (P)
e Kayona, 23/618 (P), 61/4 (P)
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ANTICONCEPCIONAIS, 23/267 (P), 23/277 (P), 23/285 (P), 23/330 (P), 23/345 (P)
ANTIMATÉRIA, 20/31, 23/650 (P), 59/8 (P) (ver também LEI DA ANTIMATÉRIA - *; )
e oração liberadora, 14/332 (P)
ANTIPATIA, 14/140 (P), 14/246 (P), 23/174 (P)
ANTONIETA (MARIA), 14/208 (P)
ANTROPOSOFIA, 23/747 (P), 31/7 (P)
ANTUAK, 14/326 (P), 14/80, 14/86, 20/37 (P), 20/49 (P), 21/18 (P), 23/287 (P), 23/343 (P), 23/370 (P), 23/626 (P), 23/683 (P), 23/714 (P),
41/9 (P), 50/6 (P), 68/2 (P)
Andrômeda e, 21/18 (P), 43/4 (P)
comunicado de, 59/16 (P)
e a Ordem Graça Misericórdia, 21/19 (P)
e alquimia, 23/693 (P)
e expressão do 7º raio, 23/644 (P)
e Figueira, 14/208 (P), 14/78, 19/23 (P), 20/28 (P), 20/89 (P), 23/547 (P), 23/693 (P), 2897/2 (P) (ver também FIGUEIRA - Antuak e; )
Hothohuma, Mishuk, Visnuk e, 23/64, 41/9 (P)
ANU TEA (centro planetário), 14/165 (P), 14/166 (P), 23/421 (P), 23/626 (P), 23/88 (P), 2898/2 (P), 2898/3 (P), 32/38 (P), 48/5 (P)
e Figueira, 14/92, 20/9
e o reino animal, 14/223 (P), 23/183 (P), 23/485 (P)
Monastério da Reabilitação em, 68/2 (P)
planetas e signos relacionados a, 43/4 (P), 48/3 (P)
ANÚNCIOS
falsos, 23/606 (P)
ÂNUS, 23/463 (P)
APARELHO DIGESTIVO (ver também SISTEMA DIGESTIVO - *; )
Licancábur e o trabalho em nosso, 14/314 (P)
APARÊNCIA, 23/397 (P), 59/16 (P)
ir além da, 14/328 (P), 23/743 (P)
APARIÇÕES DA VIRGEM (ver também VIRGEM - aparições da; )
agora, 23/838 (P)
nos últimos 500 anos, 23/822 (P)
o trabalho oculto das, 23/838 (P)
APATIA, 23/191 (P)
APEGO / S, 1/3, 14/112 (P), 20/28 (P), 23/392 (P), 23/50 (P), 23/507 (P), 23/746 (P), 23/83 (P)
à família, 23/81 (P)
à miséria e à riqueza, 23/649 (P)
a si mesmo, 68/21 (P)
amor e, 19/54 (P), 23/719 (P)
ao país, 14/135 (P)
ao passado, 23/469 (P)
e alma, 23/534 (P)
e as forças involutivas, 14/147 (P)
e estagnação, 14/334 (P)
em um grupo espiritual, 14/307 (P)
energia da repulsão na dissolução dos, 23/70 (P)
gratidão e, 23/47 (P), 23/660 (P)
material, 14/180 (P)
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sofrimento decorrente do, 19/50 (P)
soltar todos os, 66/3 (P)
APELIDOS, 23/94 (P)
APELO
à consciência única pelo planeta, 23/612 (P)
aos níveis superiores, 14/345 (P), 23/599 (P), 59/12 (P)
às Hierarquias, 59/1 (P), 59/2 (P)
APERFEIÇOAMENTO DE SI, 14/359 (P)
APIÁRIO EM FIGUEIRA, 20/1
APITERAPIA, 23/457 (P)
APLAUSO, 23/388 (P), 23/466 (P), 23/588 (P)
APOCALIPSE, 23/470 (P), 56/11 (P), 58/1 (P)
ciclo do, 59/20 (P)
livro do, 23/374 (P), 58/3 (P), 58/4 (P)
APOLÔNIO DE TIANA, 14/115 (P), 23/260 (P), 23/361 (P), 23/453 (P), 32/61 (P)
APOSENTADORIA, 14/219 (P)
APOSTOLADO, 23/650 (P), 23/651 (P), 23/652 (P)
APÓSTOLO PAULO (ver PAULO DE TARSO - *; )
APÓSTOLOS, 23/270 (P), 23/337 (P), 23/504 (P), 23/645 (P), 23/650 (P), 23/716 (P), 42/1 (P)
e a antimatéria, 23/793 (P)
APRENDER / DIZAGEM, 14/337 (P), 21/9 (P), 23/550 (P), 23/630 (P), 23/674 (P), 23/687 (P), 23/716 (P), 59/3 (P)
a caminhar em grupo, 23/670 (P)
a comandar, 23/695 (P)
a desencarnar, 23/817 (P)
a desenvolver a própria consciência, 23/692 (P), 59/16 (P)
a estar só, 26/5 (P)
a irradiar energia imaterial, 14/325 (P)
a liberar, 23/660 (P)
a locomover com todos os veículos, 68/5 (P)
a neutralizar o carma, 23/755 (P)
a nos enxergar com criatividade, 23/668 (P)
a obedecer, 23/692 (P)
a orar, 23/703 (P), 23/784 (P)
a reconhecer e usar a misericórdia cósmica, 23/698 (P)
a refletir, 23/636 (P)
a sofrer sem sofrer, 23/695 (P)
a tomar decisões, 23/706 (P)
a transmutar, 14/334 (P)
a usar corretamente a energia, 14/322 (P), 23/707 (P)
a ver a perfeição em tudo, 23/674 (P), 59/10 (P)
a viver em unidade, 23/784 (P)
com a purificação planetária, 23/690 (P)
com as crianças, 14/366 (P)
com as flores, 23/650 (P)
com os animais, 14/366 (P)
com tudo, 23/623 (P), 23/677 (P)
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contínua, 21/17 (P), 59/2 (P)
da integração grupal pela oração, 63/3 (P)
das almas, 17/14 (P)
do ego, 23/629 (P)
governantes atuais do planeta e, 23/638 (P)
na Casa Luz da Colina, 23/674 (P)
na relação de amor, 23/649 (P)
na Terra, 14/343 (P)
pela clarividência astral, 23/677 (P)
pela leitura do coração, 32/87 (P)
pelo sofrimento, 59/17 (P)
APRENDIZADO
na Terra, 68/57 (P)
APROFUNDAMENTO NO CAMINHO ESPIRITUAL (ver CAMINHO ESPIRITUAL - etapa de aprofundamento no; )
APROXIMADORES, 23/720 (P), 52/14 (P)
APTIDÃO, 14/288 (P)
AQUÁRIO
era de, 14/6, 23/288 (P), 23/496 (P), 23/601 (P), 5/17, 52/12 (P)
signo de, 22/11 (P), 22/12 (P), 32/63 (P), 52/12 (P)
AQUECIMENTO GLOBAL, 24/15 (P) (ver também TERRA (planeta) - aquecimento da; )
nos nossos corpos - efeitos do, 23/536 (P), 35/6 (P)
AQUECIMENTO PLANETÁRIO (ver TERRA (planeta) - aquecimento da; )
AQUIETAMENTO, 10/14, 10/31
AQUILO QUE É, 23/803 (P)
ARAMAICO, 23/275 (P)
ARANHAS, 23/261 (P), 23/494 (P)
ARCA, 10/25, 23/394 (P), 32/61 (P)
ARCA DA ALIANÇA, 23/817 (P)
ARCANJO / S, 23/295 (P), 50/5 (P), 53/3 (P), 59/12 (P)
e a energia dos Guerreiros, 26/5 (P)
Gabriel, 23/295 (P)
Miguel, 2/5 (P), 20/38 (P), 23/295 (P), 23/315 (P), 23/711 (P)
Miguel - menção ao, 14/208 (P), 14/330 (P)
Miguel e a operação resgate, 10/34
Miguel e a queda dos seres celestiais, 23/119 (P)
Rafael, 23/295 (P)
Rafael - menção ao, 23/220 (P)
tarefa dos, 20/48 (P)
Uriel, 23/295 (P)
ARCO-ÍRIS NOTURNO, 23/257 (P)
ÁREA / S
de equilíbrio magnético em Figueira (ver FIGUEIRA E AS ÁREAS - de equilíbrio magnético; )
de silêncio em Figueira (ver FIGUEIRA E AS ÁREAS - de silêncio; )
magnetizadas, 23/112 (P)
novas em Figueira (ver FIGUEIRA E AS ÁREAS - novas; )
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preservadas em Figueira (ver FIGUEIRA E AS ÁREAS - preservadas; )
próximas a centros planetários, 23/142 (P)
ÁREA / S DE FIGUEIRA
estados de consciência e, 20/106 (P)
ARGENTINA, 14/196 (P), 23/506 (P), 32/76 (P)
sementes da nova Terra no sul da, 23/657 (P)
ARGILA, 23/186 (P), 23/566 (P)
ÁRIES (signo), 22/1, 23/62, 32/63 (P)
ARISTEL
o Anjo de Mirna Jad, 23/823 (P)
resgate da luz entre os mundos, 23/823 (P)
ARMA DE FOGO, 23/401 (P)
ARMADURAS
simbolismo, 35/10 (P)
ARMÁRIO
simbolismo, 23/671 (P)
ARMAS NUCLEARES, 14/295 (P), 23/315 (P), 23/512 (P), 23/88 (P)
ARMÊNIA
terremoto na, 10/22, 10/41
AROMANE (Disco Solar), 23/660 (P)
AROMAS
cura pelos, 14/137 (P)
do espaço - Samana e os, 61/2 (P)
dos alimentos, 34/2 (P)
e a presença da Hierarquia, 14/172 (P), 14/365 (P), 2/12 (P), 23/152 (P), 23/612 (P), 52/14 (P), 68/6 (P)
sutis, 14/131 (P), 23/118 (P), 23/207 (P), 23/38 (P), 23/472 (P), 23/474 (P), 31/1 (P), 59/16 (P)
ARQUEIRO
simbolismo do, 22/9
ARQUÉTIPOS, 14/336 (P), 23/300 (P), 23/625 (P), 23/662 (P)
ARQUITETURA, 14/258 (P), 23/359 (P), 23/409 (P), 23/417 (P)
ARQUIVO PLANETÁRIO EM ERKS, 23/47 (P)
ARQUIVOS AKÁSHICOS, 23/168 (P), 23/429 (P), 23/432 (P), 23/620 (P), 23/652 (P), 35/5 (P), 50/2 (P) (ver também REGISTROS AKASHICOS - *; )
ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES
acesso aos, 23/599 (P), 62/2 (P)
ARREPENDIMENTO, 10/10, 14/188 (P), 14/197 (P), 23/546 (P)
e perdão, 23/160 (P)
lei do carma e, 23/69 (P)
ARROGÂNCIA
espiritual, 14/346 (P)
ARTE / S, 14/181 (P), 14/339 (P), 19/10 (P), 23/190 (P), 23/313 (P), 23/319 (P), 23/359 (P), 23/448 (P), 23/463 (P), 23/532 (P), 23/536 (P),
23/564 (P), 23/664 (P)
cênicas - serviço e, 23/103 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

como expressão do divino, 23/635 (P), 23/92 (P), 59/12 (P)
como expressão do Raio da alma, 23/265 (P), 23/266 (P), 23/727 (P)
como oração, 23/791 (P)
e dinheiro, 14/129 (P), 23/332 (P)
e harmonia, 23/56 (P)
e o 4o Raio, 23/51 (P)
em Figueira (ver FIGUEIRA - arte em; )
marciais, 23/670 (P)
no mundo intraterreno, 23/56 (P)
sacra, 23/478 (P)
serviço por meio da, 23/481 (P)
tratar os corpos com, 59/4 (P)
ARTEMÍSIA (mitologia), 7/4 (P)
ARTESANATO, 23/564 (P)
ÁRTICO
e a poluição, 59/20 (P)
ARTICULAÇÕES, 23/148 (P)
ARTISTA, 23/109 (P), 23/325 (P), 23/359 (P), 24/14 (P)
ARTRITE, 34/8 (P)
ÁRVORE / S, 14/244 (P), 20/88 (P), 23/166 (P), 23/373 (P), 23/461 (P), 41/10 (P), 41/17 (P), 58/10 (P), 59/17 (P) (ver também PLANTAS - *;
REINO VEGETAL - *; )
ação sutil das, 23/543 (P), 23/667 (P)
antigas, 23/489 (P), 23/592 (P), 23/673 (P)
como exemplo de alinhamento com o alto, 68/52 (P)
como símbolos de pessoas, 23/702 (P)
corte de, 23/653 (P), 23/661 (P), 23/664 (P)
da Vida, 23/407 (P)
Devas e, 20/45 (P), 23/653 (P), 23/661 (P) (ver também DEVAS - árvores e; )
e o monastério de Erks, 21/20 (P)
em Figueira - trabalho com as, 23/690 (P) (ver também FIGUEIRA - trabalho com as árvores em; )
em um centro espiritual, 23/39 (P)
frutíferas, 23/413 (P)
mensagem dos Devas sobre as, 23/592 (P), 59/9 (P)
nas cidades, 55/2 (P)
poda de, 20/72 (P), 23/495 (P)
por que não se deve abraçar, 23/310 (P)
que simboliza Figueira (ver FIGUEIRA - árvore que simboliza; )
vista por pessoas diferentes em momentos diferentes - parábola da, 4/18 (P)
ASAS
que temos, 26/5 (P), 57/12 (P)
ASCESE
praticar a, 23/654 (P)
ASCETISMO, 14/212 (P)
como requisito para o contato com Entidades Superiores, 23/630 (P)
ASHTAR, 20/49 (P), 23/500 (P), 50/5 (P)
comando, 14/186 (P), 23/315 (P), 66/3 (P)
e a unificação das mônadas, 2/5 (P)
e as escolas internas, 2/5 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

ASHTAR ASGHRAN, 20/49 (P), 23/315 (P), 50/5 (P), 68/7 (P)
e padrões para a Nova Humanidade, 2/5 (P)
tarefa de Mithuma, Mianuk e, 20/13, 23/261 (P)
ASHTAR SHERAN, 2/5 (P), 20/49 (P), 23/119 (P), 23/128 (P), 41/18 (P), 50/5 (P), 52/7 (P)
e a operação resgate, 10/34, 20/38 (P), 23/315 (P)
ASILO, 23/412 (P), 23/458 (P)
de Carmo da Cachoeira - tarefa da EAI no, 24/7 (P)
e Abrigo, 23/413 (P)
ASMA, 14/226 (P), 23/111 (P), 23/278 (P), 23/426 (P)
ASPECTO FEMININO DA DIVINDADE, 14/328 (P), 14/329 (P), 14/331 (P), 14/338 (P), 23/700 (P) (ver também MÃE DIVINA - *; MÃE DO MUNDO - *;
MÃE UNIVERSAL - *; )
ASPECTO MASCULINO DA DIVINDADE, 14/331 (P)
ASPIRAÇÃO / AR, 14/112 (P), 14/211 (P), 14/61 (P), 14/70, 19/24 (P), 19/37 (P), 19/62 (P), 20/65 (P), 20/88 (P), 21/11 (P), 22/8, 23/128 (P),
23/213 (P), 23/474 (P), 23/53 (P), 23/570 (P), 23/713 (P), 23/745 (P), 28/2 (P), 45/5 (P), 56/3 (P), 59/2 (P), 59/3 (P), 59/6 (P)
a mudar de ponto, 20/103 (P), 21/22 (P), 23/642 (P), 23/669 (P)
à vida divina, 20/102 (P), 23/704 (P)
alimentar a, 23/713 (P)
ambição e, 19/13 (P)
ao Único, 14/339 (P)
caminho da, 14/95
como requisito para a Graça, 23/544 (P)
desejo e, 14/185 (P), 23/12, 23/404 (P), 23/423 (P), 23/752 (P)
diferença entre cobiça espiritual e, 23/465 (P)
do ponto de vista espiritual, 14/35, 23/202 (P)
e oração, 63/4 (P), 68/22 (P)
elevar a, 52/15 (P)
entrega e, 20/6, 23/21 (P)
fé e, 32/28 (P)
forças involutivas e, 14/109 (P), 21/21 (P)
graus de, 23/745 (P)
monge e, 21/14 (P)
respiração e, 23/281 (P)
sublimar a nossa, 14/312 (P)
transcender a inércia, 64/2 (P)
ASPIRANTE ESPIRITUAL, 10/49 (P), 14/108 (P), 23/624 (P), 23/817 (P), 6/11
e a meditação, 3/5 (P)
e discípulo, 14/130 (P)
e o serviço, 61/5 (P)
ASSAGIOLI (ROBERTO), 23/373 (P)
ASSALTO, 23/257 (P)
e outros tipos de violência, 14/135 (P)
medo de, 14/150 (P), 23/157 (P)
postura diante de um, 10/45
reação diante de um, 23/494 (P)
ASTRAL CÓSMICO, 14/303 (P), 20/102 (P), 23/551 (P), 40/1 (P), 41/4 (P)
e astral planetário, 10/7, 10/8
e Erks, 14/313 (P), 60/3 (P)
e raios imateriais, 61/3 (P), 62/6 (P)
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ASTROLOGIA, 23/417 (P), 32/75 (P), 34/5 (P), 43/4 (P)
agricultura e, 23/274 (P)
e destino, 14/269 (P)
egípcia, 23/492 (P)
limitações da astronomia e da, 14/14, 23/549 (P), 23/664 (P)
nova, 14/181 (P), 23/491 (P), 23/597 (P)
ASTRONOMIA, 23/379 (P), 34/5 (P), 50/4 (P)
limitações da astrologia e da, 14/14, 52/12 (P)
ASTROQUÍMICA, 23/101 (P)
ASTROS, 43/3 (P)
hoje - influência dos, 23/549 (P)
que funcionam como bases intergalácticas, 10/35
visíveis e invisíveis, 52/12 (P)
ASTÚCIA, 21/21 (P)
ATAVISMOS, 45/8 (P)
ATENÇÃO, 14/339 (P), 19/69 (P), 23/163 (P), 23/164 (P)
a tudo - dar, 23/671 (P), 23/702 (P), 23/755 (P)
ao mundo sutil, 23/711 (P)
ao nosso interior, 23/706 (P)
às pequenas coisas, 23/707 (P), 35/11 (P), 68/8 (P)
chaves para trabalhar a, 23/650 (P)
da mônada ao plano material - quando inicia a, 52/16 (P)
exclusiva ao próprio interior, 56/11 (P)
falta de, 23/331 (P), 23/644 (P)
nas Partilhas, 10/50 (P)
ordem, precisão e, 23/53 (P)
ATENDIMENTO MÉDICO INDIVIDUAL E GRUPAL, 24/8 (P)
ATIVAR / ÇÃO
dos discos solares, 23/660 (P), 68/3 (P)
o potencial do serviço operativo em nós, 23/659 (P)
ATIVIDADE / S
amor, vontade e, 23/374 (P), 47/2 (P)
ao ar livre, 14/291 (P)
aspectos superiores da energia da, 14/55, 59/12 (P)
cotidianas e mundo interno, 23/574 (P)
criativa, 23/195 (P)
do sistema, 66/5 (P)
em Figueira, 20/8
energia da, 5/8
externas - excesso de preocupação pelas, 23/348 (P)
física e inércia, 14/61 (P)
frenética, 19/9 (P)
grupal ordenada, 14/81
instalada, 66/5 (P)
inteligente, 5/7 (ver também INTELIGÊNCIA ATIVA (3º. Raio) - *; )
mudança de, 23/255 (P)
orante, 61/6 (P)
realizar como se estivesse na quinta dimensão, 23/745 (P)
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saber usar a, 66/5 (P)
ATLÂNTIDA, 23/151 (P), 23/405 (P), 23/648 (P), 41/16 (P)
Anu Tea, Lemúria e, 2898/2 (P)
aprisionados em cristais - seres indígenas remanescentes da, 23/714 (P)
desenvolvimentos da época da, 23/592 (P)
e a magia negra, 23/341 (P)
e as raças indígenas, 23/679 (P)
e Iberah - conhecimento da, 23/613 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
e o Brasil, 23/479 (P)
e o espiritismo, 23/268 (P), 23/345 (P), 23/611 (P)
registros da época da, 62/2 (P)
reino vegetal na, 14/225 (P)
sonhos na época da, 4/19 (P)
ATLAS (mitologia), 7/3 (P)
ÁTOMO (S) PERMANENTE (S), 14/128 (P), 14/132 (P), 14/163 (P), 14/187 (P), 14/252 (P), 14/253 (P), 14/331 (P), 23/302 (P), 23/32 (P), 23/510
(P), 23/583 (P), 23/674 (P), 23/711 (P), 23/93 (P), 2889/1 (P), 34/16 (P), 47/6 (P), 49/1 (P), 53/4 (P)
alma e o, 14/95, 20/32 (P)
físico, 14/174 (P), 14/224 (P), 15/2 (P), 23/627 (P), 23/794 (P)
mental - função do, 14/51 (P)
mental - resgate do, 23/10 (P)
Niskalkat e os, 23/88 (P), 33/4 (P)
purificação do, 19/47 (P), 23/296 (P), 23/843 (P)
união pela alma, 23/794 (P)
ÁTOMO / S, 14/290 (P)
carma da manipulação do, 23/88 (P)
memória dos, 19/46 (P)
restituição ao reservatório geral, 23/256 (P), 23/292 (P), 2889/1 (P), 2889/2 (P)
ATOR, 23/103 (P)
ATRAÇÃO (ver LEI DA ATRAÇÃO MAGNÉTICA - *; )
ATRAÇÃO INTERNA, 23/588 (P), 23/712 (P)
ATRASO, 23/176 (P)
ATRIBUTOS
como trabalhar o aprofundamento dos, 14/327 (P), 23/626 (P)
da Virgem, 23/822 (P)
estudo dos (ver ESTUDO / S - dos Atributos; )
importância dos, 21/17 (P), 23/615 (P), 68/21 (P)
ordenados na oração da Mãe Universal, 68/60 (P)
viver os, 14/352 (P), 23/634 (P), 23/639 (P), 23/673 (P), 23/681 (P), 23/703 (P), 23/709 (P), 23/745 (P), 35/10 (P), 45/8 (P), 60/2
(P), 60/7 (P), 61/5 (P)
ATRIBUTOS DA CASA LUZ DA COLINA, 23/622 (P), 23/712 (P), 60/2 (P), 61/1 (P), 64/1 (P), 68/21 (P)
A todos elevar por meio de impulsos monádicos., 64/1 (P)
Ao caminhar, esquecer-se de si., 64/1 (P)
Aprender a caminhar sobre areias quentes., 23/712 (P), 64/1 (P)
Ascender pela entrega a um Plano Maior., 64/1 (P)
Buscar o acesso a todos os níveis do ser., 23/622 (P)
Como grupo, construir uma espiral caritativa e por ela elevar-se., 64/1 (P)
Como grupo, imbuir-se do ato de orar., 64/1 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

Consolidar a união interior., 64/1 (P)
Contar com o auxílio dos Maiores., 23/622 (P)
Cultivar atenção permanente, 23/718 (P)
Descobrir a relação entre os corpos do indivíduo e desses com a alma., 23/622 (P)
Em nada medir esforços para encontrar a Lei Interior., 60/2 (P), 64/1 (P)
Em silêncio interior, manter a harmonia., 64/1 (P)
Em silêncio, transpor as areias., 64/1 (P)
Firmar bases na fé, com perseverança e fidelidade., 64/1 (P)
Imbuir-se das vibrações do Monastério., 23/712 (P)
Manter a mente em oração, 23/718 (P)
Manter-se em permanente vigília., 23/622 (P)
Nas tribulações, exprimir harmonia e exatidão., 64/1 (P)
No serviço, unir ação e contemplação., 23/622 (P)
O Monastério leva ao Deserto., 64/1 (P)
Ouvir os ecos do Grupo Interno., 23/622 (P)
Pela afinidade energética, unir-se aos que não conhece., 64/1 (P)
Pela oração grupal, equilibrar situações planetárias., 64/1 (P)
Pelo serviço, levar as almas à esfera de vida que almejam., 23/622 (P)
Persistir na trilha, ainda que em noites frias e vendavais., 64/1 (P)
Receber o maná dos templos internos, 23/718 (P)
Servir ativamente no mundo externo e no interno., 23/622 (P)
Ter a inspiração dos níveis supramentais como alimento para o serviço., 23/622 (P)
Ter a oração individual como base do serviço., 64/1 (P)
Ter a vida monástica como vórtice central do trabalho., 64/1 (P)
Ter o Amor como única bagagem., 64/1 (P)
Ter o Reino Dévico como companheiro nas tarefas., 23/622 (P)
Tornar visíveis a gratidão e o firme propósito., 64/1 (P)
Tratar os Reinos como caminhos para mônadas em transmigração., 23/622 (P)
ATRIBUTOS DE AURORA, 23/586 (P), 23/704 (P), 60/2 (P)
Arder sem produzir cinzas, 23/745 (P)
Dar os passos no ar, não no solo, 45/8 (P)
Deixar-se convocar e unir-se aos eleitos, 45/8 (P)
Não se confundir com a exterioridade dos fatos, 45/8 (P)
Não se enlaçar ao que deve morrer, 45/8 (P)
Penetrar a essência do Amor e expressá-la, 45/8 (P)
Sofrer a dor do mundo, aliviando-a, 45/8 (P)
Tornar indestrutível a própria fortaleza, 45/8 (P)
Transcender limites, transcender barreiras, escutar o inaudível., 23/584 (P)
Transcender os atavismos que impregnam os corpos., 23/584 (P), 45/8 (P)
Viver num poço escuro se precisar, mas sem se sentir na obscuridade, 45/8 (P)
ATRIBUTOS DE ERKS, 23/584 (P), 23/586 (P), 23/701 (P), 23/703 (P), 23/704 (P)
Abrir-se ao mistério do Único, vivente no ser, 23/703 (P)
Cultivar reverência pelos mundos distantes, 23/701 (P)
Dissolver os vínculos que atam à Terra, 23/703 (P)
estabelecer uma hierarquia de valores na própria vida, 23/784 (P)
Não deter-se nem sequer nas paradas siderais, 23/701 (P)
Percorrer o Cosmos, mas sem morada fixa, 23/701 (P)
Reconhecer que Deus nunca pede o impossível, 23/703 (P)
Sintonizar com a Vida Superior a própria vibração, 23/703 (P)
ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO, 14/168 (P), 14/173 (P), 14/327 (P), 20/21, 20/35 (P), 20/52 (P), 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7 (P), 21/8 (P), 23/211
(P), 23/369 (P), 23/42 (P), 23/475 (P), 23/486 (P), 23/494 (P), 23/557 (P), 23/586 (P), 23/592 (P), 23/680 (P), 23/704 (P), 26/2 (P), 52/14 (P),
60/2 (P), 61/1 (P) (ver também GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - *; )

(P) indica que a gravação já foi publicada

Advertir, mas sem retardar, 19/42 (P)
Afirmar, mas sem se confundir e sem se envolver, 19/56 (P)
Ajudar na expressão dos universos e assistir, impassível, à criação e à destruição das formas, 19/27 (P), 23/557 (P)
Alargar limites e arrancar as rochas que não se aplainam por si, 14/327 (P), 19/47 (P), 23/691 (P)
Aprender a linguagem das estrelas, 19/5 (P)
Assistir a revelação da própria existência, 19/78 (P)
Assumir as energias dos centros primordiais, 19/68 (P), 23/718 (P)
Buscar primeiro a fonte de vida e deixar que o regente coordene o seu ser, 14/327 (P), 19/2 (P), 23/691 (P)
Chamar as ovelhas pelo nome e conduzi-las à pastagem, 19/40 (P)
Colaborar na redenção da vida planetária, 19/30 (P), 23/557 (P)
Como semente, não só romper a própria casca, mas perfurar o solo, 14/327 (P), 19/13 (P), 23/691 (P)
Conduzir-se estritamente pelo caminho da Verdade, 19/64 (P)
Considerar os corpos como templos vivos, 19/18 (P)
Construir as bases, elevar as paredes e, então entregar a nova morada, 14/327 (P), 19/9 (P), 23/691 (P)
Construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre, 19/7 (P), 23/392 (P), 23/557 (P), 23/718 (P)
Cruzar os portais do grande templo, 19/17 (P), 23/475 (P)
Cuidar atenciosamente, mas sem incomodar, 19/66 (P)
Decidido, dirigir-se ao seu Destino, 19/60 (P), 23/557 (P)
Defender, mas sem gesticular, impassivelmente, 19/56 (P)
Deixar crescer o espírito conscientemente, 19/81 (P), 20/98 (P)
Deixar-se marcar pelo encontro maior, 19/32 (P)
Depois de abençoado, abençoar, 19/26 (P), 60/2 (P)
Descobrir a libertação no cumprimento obediente de cada etapa, 19/8 (P), 20/33 (P), 23/557 (P)
Desconfiar do consolo, amar o laborioso, 19/53 (P), 19/54 (P), 23/557 (P)
Despertar o magnetismo interno, 14/346 (P), 19/63 (P)
Despertar para o universo que o próprio interior guarda, 19/57 (P)
Diante da chama do espírito encontrar-se na morada dos puros, 19/1 (P)
Entre riquezas, nelas não deter o coração, 19/29 (P)
Escavar até encontrar a fonte, 19/23 (P)
Esquecer o caminho, 19/77 (P), 60/2 (P)
Estar no lugar correto e colaborar com as Hierarquias, 14/327 (P), 19/43 (P), 23/691 (P)
Estar totalmente disposto a transformar-se, 19/50 (P)
Expressar a Vontade, mesmo nas fases de transição, 14/327 (P), 19/62 (P), 23/557 (P), 23/691 (P)
Expressar cerimonial e ritmo de maneira cada vez mais impessoal, 19/49 (P), 23/557 (P)
Falar só o necessário, 19/65 (P), 23/632 (P)
Golpear, se necessário, mas sem ferir, 19/42 (P), 45/7 (P)
Jamais retroceder, 19/61 (P)
Lançar-se à vida, mas pouco fazer-se notar no cotidiano, 19/66 (P)
Manter a têmpera que leva à perfeição, 19/3 (P)
Na simplicidade, chegar à essência, 14/327 (P), 19/48 (P), 23/691 (P)
Nada temer, mas ser prudente, 19/46 (P)
Não contar com a compreensão humana, nem em si nem no semelhante, 19/35 (P)
Não perceber quando os pés já não tocarem o solo, 19/21 (P)
Não ser infiel sequer no pouco, para depois não o ser no muito, 19/15 (P)
Não ter lar. Ter um lugar de pouso mas não um domicílio, 19/39 (P), 20/98 (P), 23/348 (P), 23/472 (P), 23/551 (P)
Nem se punir, nem manter autocompaixão nem autocomplacência, 14/327 (P), 19/75 (P), 23/691 (P)
No próprio coração, jamais deixar que o sol decline, 19/22 (P)
Observar precisão impecável, 19/69 (P), 23/557 (P)
Ofertar-se ao puro equilíbrio, 19/25 (P), 23/557 (P)
Orar e nunca faltar, 19/19 (P), 23/557 (P)
Ordenar a vida com base na essência interna, 19/31 (P), 21/7 (P), 23/557 (P)
Pelo serviço incondicional, vivificar o núcleo interno dos sofredores, 19/52 (P), 22/11 (P), 23/557 (P)
Penetrar com coragem o mistério do trajeto, 19/14 (P)
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Perceber a grande consciência, 19/51 (P)
Perceber-se parte do infinito, 19/11 (P), 23/557 (P)
Ponderar, mas sem mostrar fraqueza, 19/74 (P)
Preferir ser esquecido a ser tentado, 19/70 (P), 19/71 (P)
Preservar os impulsos cósmicos para a elevação, 19/36 (P)
Reconhecer o impulso que leva à Realidade, 14/327 (P), 19/67 (P), 23/691 (P)
Reconhecer, quando Sirius os enviar, os que estiveram presentes no princípio, 14/93, 19/12 (P), 23/586 (P), 23/692 (P)
Render-se a um "amor arrebatador", a uma "loucura santa", 19/33 (P), 23/718 (P)
Renunciar a interferir na evolução dos demais, 19/44 (P), 23/728 (P), 68/13 (P)
Reverenciar perpetuamente, 14/327 (P), 19/20 (P), 23/557 (P), 23/691 (P)
Sem nome, sem morada, ser verdadeiro aos olhos do Grande Conclave, 19/6 (P)
Ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim, 14/129 (P), 19/28 (P), 21/17 (P)
Ser exatamente conforme a própria pregação, 19/70 (P), 19/71 (P), 19/72 (P)
Ser fonte de auxílio para o plano de resgate, 19/41 (P), 23/557 (P), 23/718 (P)
Ser portador da realidade imaterial, 19/76 (P)
Ser voz no deserto, 19/59 (P), 23/525 (P), 26/2 (P)
Servir secretamente, 19/24 (P)
Sintonizar com a perfeição existente no âmago de cada ser, 19/4 (P), 21/7 (P)
Suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, 19/37 (P), 23/557 (P), 23/586 (P), 23/718 (P), 23/719 (P), 45/8 (P)
Ter a Sublime Neutralidade como permanente exercício, 19/79 (P), 23/728 (P)
Ter como única companhia a essência das estrelas mais distantes, 19/45 (P)
Ter compaixão, mas não deplorar, 19/73 (P)
Ter o eterno como única verdade, 14/327 (P), 19/34 (P), 23/691 (P), 57/11 (P)
Ter presente que mesmo distribuindo os bens, mesmo profetizando, mesmo tendo fé, se não tiver caridade nada estará fazendo, 19/80 (P)
Tornar bela a própria presença, mas sem prolongá-la, 19/16 (P)
Tornar-se o curador do próprio ser, 14/323 (P), 19/55 (P)
Trabalhar e viver em solidão, tendo como única fonte de impulso o próprio mundo interior, 14/327 (P), 19/10 (P), 23/483 (P), 23/691 (P)
Trabalhar secretamente, 19/24 (P)
Transcender a atuação do carma material, 19/58 (P), 23/584 (P)
Transformar-se em canal de impulsos espirituais, 19/38 (P), 23/557 (P)
Viver secretamente, 19/24 (P), 23/728 (P)
AUDIÇÃO (ver também OUVIDO / S - *; SURDEZ - *; )
de CDs de Trigueirinho, 23/516 (P)
de músicas do Setor Cânticos, 20/97 (P)
deficiência de, 23/124 (P), 23/186 (P), 23/322 (P)
doença degenerativa que causa deficiência da, 23/181 (P)
interna, 14/172 (P), 23/748 (P), 31/1 (P), 32/83 (P) (ver também SENTIDO / S - internos; )
AURA / S, 23/279 (P), 23/568 (P), 34/8 (P), 52/2 (P), 57/6 (P)
Aurora e o trabalho sobre nossa, 14/299 (P), 61/1 (P)
cores da, 20/47 (P)
de um centro espitirual - viver na, 23/548 (P), 23/577 (P)
de um lugar, 23/140 (P)
fotografia de, 23/84 (P)
grupal - preparo da, 24/17 (P)
importância de manter a pureza da, 23/647 (P)
individual e aura planetária, 8/2
individual e grupal - purificação e serviço das, 23/553 (P)
leitura de, 23/431 (P)
limpeza da, 23/573 (P), 23/604 (P), 63/2 (P)
mistura de, 14/330 (P)
oração e, 23/675 (P), 61/6 (P)
perceber as, 59/16 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

processos que destróem nossa, 63/4 (P)
trabalho da água sobre as, 14/341 (P)
trabalho da oração nas nossas, 63/1 (P)
AURÉOLA, 14/212 (P)
AUROBINDO (SRI), 2/4, 23/572 (P), 23/616 (P), 68/2 (P)
e a cura, 23/513 (P)
e os múltiplos aspectos da Mãe Universal, 23/561 (P), 23/562 (P)
mantra passado por, 41/9 (P)
Tantra segundo, 57/8 (P)
AURORA (centro planetário), 10/24, 10/25, 14/165 (P), 14/167 (P), 14/21, 14/299 (P), 14/352 (P), 14/90, 2/8 (P), 20/85 (P), 23/144 (P), 23/225
(P), 23/304 (P), 23/494 (P), 23/532 (P), 23/548 (P), 23/571 (P), 23/626 (P), 23/628 (P), 23/681 (P), 25/4, 2898/2 (P), 32/18 (P), 32/80 (P),
48/5 (P), 61/5 (P)
acoplamento de Morlen sobre, 60/7 (P)
astronauta que frequentava, 23/657 (P)
casa Redención e, 14/316 (P)
cipreste dos Andes em, 23/661 (P)
cruz de, 23/623 (P)
cruzar os portais de, 41/7 (P)
cura em, 14/362 (P)
e a caridade cósmica, 23/698 (P)
e a cura, 10/23, 10/27, 10/30, 14/331 (P), 20/91 (P), 23/401 (P), 61/3 (P), 9/3 (P)
e a energia de Sagitário, 22/9
e a Nave Alfa, 18/13 (P), 23/412 (P)
e ataques de forças involutivas, 23/689 (P)
e Figueira, 14/92, 20/9, 52/10 (P), 59/14 (P), 61/1 (P)
e o consciente direito, 14/153 (P)
e o reino animal, 14/223 (P)
e o reino vegetal, 20/77 (P), 23/339 (P), 23/661 (P)
e o tempo de paz, 61/1 (P)
e os Jardineiros do Espaço, 23/566 (P)
e os símbolos, 56/1 (P)
Energia Brill, 1o Raio e, 14/33
Espelhos de, 23/352 (P)
guardião de, 23/657 (P)
Hierarquias de, 23/522 (P)
Irmão Pio e o Raio da Libertação em, 14/324 (P), 62/4 (P)
manifestação física de, 14/351 (P), 23/613 (P), 23/718 (P), 2800/1 (P), 52/16 (P)
Mirna Jad e, 23/597 (P), 59/10 (P), 62/4 (P)
Monastérios de, 2400/13 (P), 68/2 (P) (ver também MONASTÉRIO / S - de Aurora; MONASTÉRIO / S - de Figueira e de Aurora; )
planetas e signos relacionados a, 23/555 (P), 43/4 (P), 48/3 (P)
Reino de, 2400/12 (P) (ver também REINO DE AURORA - *; )
relato de experiência com o reino animal, 23/745 (P)
sobre nós - trabalho físico e sutil de, 14/315 (P), 2800/1 (P)
tarefa de, 10/23, 10/28, 14/19, 14/243 (P), 14/351 (P), 23/352 (P), 23/674 (P), 23/718 (P), 2800/1 (P), 52/16 (P), 61/3 (P)
AURORA (Retiro da Fraternidade Branca)
disco solar de, 23/635 (P)
AUROVILLE, 68/2 (P)
e Figueira, 23/812 (P)
e os riscos, 23/793 (P)
AUSTERIDADE, 14/355 (P), 14/356 (P), 23/705 (P), 23/720 (P), 68/24 (P)
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e pobreza, 23/776 (P)
nos gestos, 31/11 (P)
o equilíbrio no uso das coisas, 23/821 (P)
o que é ?, 23/816 (P)
segundo Lhuthieliuk, 31/11 (P)
talento e bens de Deus, 23/799 (P)
AUSTRÁLIA
devastação do solo na, 13/2
e Lemúria, 23/715 (P)
icebergs na, 14/265 (P)
AUTENTICIDADE
espontaneidade e, 23/532 (P)
AUTO-HEMOTERAPIA, 23/459 (P), 23/472 (P)
AUTOACEITAÇÃO, 14/158 (P), 23/600 (P), 23/608 (P)
AUTOAFIRMAÇÃO, 19/30 (P), 19/61 (P)
AUTOANÁLISE, 23/12, 23/702 (P)
AUTOCOMISERAÇÃO, 14/344 (P)
AUTOCOMPAIXÃO E AUTOCOMPLACÊNCIA, 14/327 (P), 19/75 (P), 23/691 (P) (ver também COMPAIXÃO - *; )
AUTOCONHECIMENTO, 10/22, 14/21, 14/64 (P), 21/21 (P), 23/192 (P), 23/546 (P), 23/549 (P), 4/7 (P), 68/4 (P)
medo do, 23/182 (P)
AUTOCONSCIÊNCIA, 19/12 (P)
AUTOCONTROLE, 17/13 (P), 23/141 (P), 23/185 (P), 23/52 (P), 23/647 (P), 23/678 (P), 26/5 (P), 58/11 (P)
e onipresença, 61/3 (P)
em situações de risco, 14/135 (P)
exercício de, 5/4
AUTOCONVOCADOS, 10/44, 13/1, 13/4, 21/15 (P), 23/245 (P), 23/518 (P), 23/762 (P), 32/60 (P)
diferença entre iniciados, seres resgatáveis e, 23/294 (P)
e a transição planetária, 10/15
AUTODOMÍNIO, 23/739 (P)
AUTOENGANO, 14/196 (P)
AUTOESQUECIMENTO, 14/170 (P), 14/245 (P), 19/24 (P), 20/76 (P), 23/15, 32/43 (P), 36/1 (P) (ver também ESQUECIMENTO DE SI - *; )
AUTOESTIMA, 14/142 (P), 23/178 (P), 36/2 (P)
AUTOFLAGELAÇÃO, 14/90
AUTOPIEDADE, 19/36 (P), 19/75 (P), 23/433 (P), 23/530 (P), 44/7 (P), 51/4 (P), 52/13 (P)
AUTOPRESERVAÇÃO, 10/33
AUTOPUNIÇÃO, 19/75 (P)
AUTORES DE LIVROS ESPIRITUAIS, 41/1 (P)
AUTORIDADE, 23/333 (P), 23/497 (P), 23/684 (P), 23/695 (P)
AUTORITARISMO, 14/215 (P)
AUTORREALIZAÇÃO, 23/228 (P)
como um casal pode chegar à, 23/319 (P)
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AUTOVALORIZAÇÃO, 23/649 (P)
AVAREZA, 14/236 (P), 45/8 (P), 59/15 (P)
com os reinos, 23/763 (P)
AVATAR / ES, 13/8, 23/286 (P), 23/309 (P), 23/502 (P), 23/504 (P), 23/505 (P), 25/8, 32/53 (P), 32/8 (P), 52/7 (P)
antigos da Terra, 23/711 (P)
diferença entre Hierarquia e, 23/287 (P)
encarnação de, 23/76 (P), 68/6 (P)
AVE / S, 23/407 (P), 23/632 (P) (ver também PÁSSARO / S - *; SERES ALADOS - *; )
AVE MARIA (oração), 14/212 (P), 20/38 (P), 23/300 (P), 23/723 (P), 23/809 (P), 23/812 (P), 68/52 (P)
concentrado de energia, 23/824 (P)
por que ?, 56/10 (P)
AVISOS
chegaram para todos, 23/608 (P), 35/11 (P)
sobre o resgate, 59/14 (P)
AVÓS, 14/197 (P), 23/454 (P), 23/598 (P), 23/835 (P)
o que é ser, 23/739 (P)
AZUL, 14/249 (P), 14/271 (P), 23/241 (P), 23/594 (P)
devas, 23/618 (P)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
AZUL CELESTE, 23/232 (P), 23/489 (P)
na cura, 23/75 (P)
AZUL MARINHO, 23/498 (P)
AZUL-VIOLETA, 10/27
AZURAS, 23/124 (P), 57/6 (P)
e os insetos nocivos, 23/112 (P), 23/375 (P) (ver também INSETOS NOCIVOS - *; )
BABAJI, 23/437 (P)
citação de, 17/10 (P)
BACH (JOHANN SEBASTIAN), 20/97 (P)
BAÇO, 52/10 (P)
BAILEY (ALICE A.), 23/299 (P), 23/315 (P), 23/707 (P), 41/1 (P)
e a Hierarquia, 23/159 (P)
e a lei da transmutação, 35/4 (P)
e o matrimônio, 23/450 (P)
prorrogação da data básica da morte de, 14/5, 23/154 (P), 23/499 (P)
BAIXO ASTRAL, 15/1 (P)
do planeta Terra, 14/345 (P)
BAKTY IOGA, 52/19 (P)
BALA PERDIDA, 23/36 (P)
BALANÇA (signo) (ver LIBRA (signo) - *; )
BALEIAS, 14/278 (P), 14/338 (P), 23/264 (P), 23/378 (P), 23/664 (P), 23/779 (P), 38/1 (P), 42/2 (P)
BANDEIRA DA PAZ, 23/389 (P)
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BANDEJA
simbolismo da, 23/215 (P), 23/700 (P)
BANHEIROS
simbolismo, 20/100 (P)
BANHO / S
ao ar livre, 20/24, 23/176 (P), 23/514 (P)
de argila, 23/186 (P)
de imersão, 23/35 (P), 23/378 (P)
de mar, 23/107 (P), 23/661 (P)
duração do, 24/9 (P)
e magnetismo, 23/132 (P)
em água corrente, 23/378 (P)
terapêuticos, 23/474 (P)
BARATAS, 23/112 (P), 23/181 (P), 23/230 (P), 23/658 (P) (ver também INSETOS NOCIVOS - *; )
BARUK (profeta maior), 58/2 (P)
BASE / S, 41/18 (P)
Aurora como, 14/299 (P)
da vida imaterial, 23/624 (P) (ver também VIDA / S - imaterial; )
de operações, 23/235 (P), 32/14 (P), 32/48 (P), 38/1 (P), 50/4 (P), 59/8 (P)
formação de, 68/6 (P)
intergalácticas - astros que funcionam como, 10/35, 23/702 (P)
intraterrenas - de operações, 2802/1 (P)
níveis de trabalho das, 2802/1 (P)
nos corpos para sustentar vibrações elevadas, 23/711 (P)
planetárias, 23/670 (P)
suprafísicas, 20/54 (P), 23/538 (P), 23/558 (P), 32/13 (P), 50/3 (P), 50/4 (P), 62/5 (P)
BASE FIGUEIRA, 68/6 (P)
BASE PARA A UNIDADE NOS NOVOS TEMPOS, 21/18 (P)
BATÀ (ÂNGELA MARIA LA SALLA)
menção a, 14/248 (P), 23/118 (P), 23/128 (P), 23/192 (P), 23/243 (P), 23/279 (P), 23/474 (P), 23/504 (P), 23/638 (P), 23/810 (P)
BATISMO, 14/97 (P), 23/227 (P), 23/273 (P), 23/477 (P), 25/3
de Jesus, 14/14, 14/97 (P), 23/503 (P), 68/51 (P)
Físico Cósmico, 23/699 (P)
tipos de, 23/130 (P), 23/197 (P), 68/7 (P)
BEBÊ / S (ver também RECÉM-NASCIDOS - *; )
como ajudar a alma de um, 23/356 (P)
de proveta, 10/44, 23/177 (P), 23/506 (P)
morte de, 23/258 (P), 23/309 (P), 23/496 (P)
prematuros, 23/397 (P)
semente de ego em um, 23/537 (P)
BEBIDAS ALCOÓLICAS, 13/2, 23/138 (P), 23/172 (P), 41/3 (P) (ver também - ; ÁLCOOL / ISMO - *; VÍCIO / S - *; )
BEETHOVEN (LUDWIG VAN)
nona sinfonia de, 14/339 (P), 23/265 (P), 23/497 (P)
sinfonias e emoções, 31/9 (P)
BEIJO, 54/2 (P)
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BELEZA, 23/254 (P), 68/4 (P)
dos crop circles, 23/701 (P)
e liberdade do homem, 59/15 (P)
em si, 52/17 (P)
harmonia, equilíbrio e, 19/16 (P), 20/25, 23/26 (P)
o sentido da beleza, 52/17 (P)
verdade e, 19/64 (P)
BELO HORIZONTE
trabalho das espaçonaves nos céus de, 14/18
BEM, 10/23, 23/244 (P), 23/526 (P), 39/1 (P) (ver também BENS MATERIAIS - *; )
como não criar carma ao fazer o, 23/152 (P)
comum, 23/145 (P), 51/1 (P)
confirmar o, 68/54 (P)
e a Nave Alfa - o, 32/12 (P)
e do mal - estar além do, 17/12 (P)
e o mal - o, 14/331 (P), 23/3 (P), 23/313 (P), 23/453 (P), 23/71 (P)
em tudo - saber ver o, 23/53 (P)
fazer o, 23/611 (P), 31/14 (P)
liberdade e a prática do, 14/319 (P)
querer fazer o, 33/2 (P), 68/3 (P)
terrestre, 59/15 (P)
BEM DO MUNDO
alegria profunda em dedicar-se ao, 61/5 (P)
BEM GERAL
tarefas para o, 14/358 (P)
BEM UNIVERSAL, 52/13 (P)
BEM-AVENTURANÇA
alegria e desapego para a, 31/7 (P)
indicações para viver a, 31/7 (P)
o que é ?, 2/5 (P)
BÊNÇÃO, 19/26 (P), 23/211 (P), 23/260 (P), 23/451 (P), 23/642 (P)
e a singeleza da, 56/8 (P)
BENEDITINOS (Ordem dos)
BENEVOLÊNCIA, 23/451 (P), 23/495 (P)
BENS MATERIAIS, 10/17, 14/11, 14/129 (P), 14/147 (P), 14/184 (P), 16/1 (P), 16/3 (P), 23/226 (P), 23/251 (P), 23/266 (P), 23/494 (P), 23/581
(P), 23/64, 44/6 (P), 51/3 (P) (ver também DINHEIRO - *; )
administração e distribuição de, 14/322 (P)
desenvolvimento da vida interior e a busca por, 20/101 (P), 21/24 (P)
e dinheiro, 14/293 (P), 19/42 (P), 23/746 (P)
BERMUDAS (TRIÂNGULO DAS), 10/21
BESANT (ANNIE)
Tantra segundo, 57/8 (P)
BESTAS, 23/705 (P)
BESTAS DO APOCALIPSE, 58/1 (P)
BHAGAVAD GITA
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citação do, 23/670 (P)
e sua tradução, 23/501 (P)
BÍBLIA, 14/84, 23/205 (P), 23/275 (P), 23/406 (P), 23/494 (P), 23/512 (P), 23/518 (P), 23/551 (P), 23/665 (P), 23/74 (P), 32/61 (P), 59/14 (P)
(ver também NOVO TESTAMENTO - *; )
como ler a, 56/10 (P)
BILOCAÇÃO, 23/162 (P), 23/370 (P), 23/584 (P), 61/3 (P)
nos animais, 23/752 (P)
Padre Pio e a, 23/195 (P), 26/3 (P)
BIODIVERSIDADE, 1100/2 (P)
BIOGRAFIAS, 14/204 (P), 23/577 (P)
BISNETA
pessoa que tem problema de relacionamento com uma, 23/170 (P)
BLAKE (FRANCINE)
ensinamento de, 14/344 (P)
trabalho de, 23/696 (P)
BLAVATSKY (HELENA PETROVNA), 14/338 (P), 23/249 (P), 23/428 (P), 23/678 (P), 23/690 (P), 41/1 (P)
citação sobre os anjos, 68/24 (P)
e a oração grupal, 56/12 (P)
e a transmutação, 35/4 (P)
e regras do ocultismo, 23/579 (P)
ensinamento de, 14/306 (P), 14/330 (P), 23/619 (P), 23/628 (P), 59/16 (P)
BLECAUTE EM NOVA YORK EM 1989, 10/29
BOA VONTADE, 23/226 (P)
BOAS INTENÇÕES, 23/322 (P), 23/386 (P), 56/2 (P)
BOCEJO, 68/24 (P)
BOLA DE FOGO, 23/406 (P)
BOLETIM DE SINAIS, 20/29 (P)
BOLSAS DE ESTUDOS, 16/1 (P)
BOM, 14/294 (P)
BOM COMPORTAMENTO, 68/30 (P)
BOM SENSO, 23/681 (P)
BONDADE, 14/213 (P), 45/5 (P)
BORBOLETAS E MANTRAS, 23/125 (P)
BORDADOS E OUTROS TRABALHOS MANUAIS, 23/105 (P)
BOSQUE DA HARMONIA EM FIGUEIRA
e a consciência indígena, 14/345 (P), 20/104 (P)
energia de cura no, 14/308 (P), 68/30 (P)
BOSQUE DO PÊNDULO EM FIGUEIRA, 20/104 (P)
BRAÇO / S
cruzados, 23/245 (P), 23/457 (P), 68/8 (P)
dor nas pernas e nos, 23/339 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

seqüelas de acidente com o, 14/120 (P)
simbolismo do(s), 14/330 (P)
BRAHMA (ver DIA DE BRAHMA - *; )
BRANCO (cor), 14/249 (P), 23/281 (P), 23/594 (P), 23/639 (P)
nos sonhos, 23/241 (P)
BRASIL
carma com a matança de animais, 14/233 (P), 14/292 (P), 41/7 (P)
e a Atlântida, 23/479 (P)
e a frase "oculto a semente", 14/200 (P), 21/12 (P), 58/4 (P), 58/5 (P)
e as triangulações energéticas, 32/76 (P)
história oculta do, 14/213 (P), 23/109 (P)
origem do povo do, 14/240 (P)
polaridade feminina do, 23/280 (P), 58/5 (P)
tarefa da coletividade do, 47/5 (P)
BRILL, 14/167 (P), 14/21, 14/299 (P), 14/33, 20/93 (P), 23/495 (P), 23/78 (P), 23/80 (P), 32/12 (P), 32/77 (P)
e a Lua, 23/501 (P)
e as naves-laboratório, 10/28
Ono-Zone e, 23/72 (P)
BRINCAR, 14/327 (P), 23/503 (P)
BRINCOS, 23/437 (P)
BROTOS
simbolismo dos, 23/112 (P)
BRUNTON (PAUL), 23/316 (P), 23/428 (P), 23/492 (P), 23/512 (P), 23/559 (P), 41/1 (P)
citações de, 14/306 (P), 23/542 (P), 23/550 (P), 23/678 (P)
e ensinamento sobre a pobreza, 23/746 (P)
e Sirius, 14/160 (P), 19/44 (P)
momento da concepção segundo, 23/573 (P)
psicanálise e filosofia espiritual segundo, 23/574 (P)
sobre o caminho espiritual - ensinamento de, 23/574 (P)
Tantra segundo, 57/8 (P)
BRUXARIA, 14/227 (P) (ver também FEITIÇARIA - *; MAGIA - negra; )
BUDA
consciência de, 68/49 (P)
tarefa de, 23/837 (P)
BUDA / BUDISMO, 23/242 (P), 23/255 (P), 23/344 (P), 23/379 (P), 23/453 (P), 23/757 (P), 68/6 (P), 9/3 (P)
citação de uma frase dita por, 23/748 (P), 6/3
Cristo e, 23/605 (P), 32/68 (P), 68/21 (P)
e a compaixão, 23/271 (P), 23/728 (P), 57/5 (P), 68/21 (P)
e o plenilúnio, 23/406 (P)
festival de, 23/235 (P)
BUENOS AIRES
desintegração de uma nave sobre, 10/41
BULGÁRIA
conseqüências do acidente nuclear em Chernobyl, 13/6
BUSCA ESPIRITUAL, 14/100, 14/195 (P), 14/334 (P), 14/52 (P), 14/98 (P), 23/31 (P), 23/311 (P), 23/437 (P), 23/451 (P), 23/635 (P), 23/662 (P),
23/680 (P), 23/79 (P), 52/15 (P), 59/4 (P)
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como começar, 1/2
como conciliar com os afazeres diários, 23/206 (P)
desinteressada, 2/2, 21/20 (P), 62/6 (P)
diferentes linhas, 23/136 (P)
e entrega do ser, 23/265 (P)
e vida de serviço, 23/545 (P)
família e, 23/257 (P) (ver também FAMÍLIA/S - busca espiritual e; )
fidelidade à, 23/20 (P), 56/11 (P)
filhos e, 23/126 (P) (ver também FILHO / S - e busca espiritual; )
insatisfação durante a, 14/42 (P)
plano emocional e, 23/118 (P)
ritmo da, 23/273 (P)
vida cármica e a, 23/362 (P)
BUSCAR O MISTÉRIO
que está dentro, 23/792 (P)
CABALA, 23/244 (P)
menção à, 23/429 (P), 44/3 (P)
CABEÇA, 19/64 (P)
a mônada e a, 23/105 (P)
cura e, 23/119 (P)
dor de, 14/276 (P), 23/245 (P), 23/277 (P), 23/465 (P), 38/1 (P)
e energia espiritual, 14/208 (P), 14/302 (P)
magnetismo da, 23/120 (P)
manter a consciência na, 2889/3 (P), 52/10 (P)
pressão na, 23/65 (P)
CABELOS, 23/150 (P), 23/361 (P), 23/506 (P), 23/749 (P)
como antenas, 23/828 (P)
corte do, 23/735 (P)
por que não se deve pintar os, 23/493 (P), 23/749 (P), 68/4 (P), 68/9 (P)
raspar, 68/23 (P)
CAÇA, 23/408 (P)
CACAU, 23/444 (P)
CACHORRO / S, 23/250 (P), 23/283 (P), 23/421 (P), 23/520 (P), 23/751 (P) (ver também ANIMAL / IS - domésticos; )
agressividade em, 23/751 (P)
criados em laboratório, 23/400 (P)
de caça, 23/408 (P)
deixá-los desencarnar, 23/770 (P)
destino após a morte, 23/527 (P)
e a gratidão, 68/52 (P)
e vegetarianismo, 41/7 (P)
CADÁVERES (ver CREMAÇÃO - *; SEPULTAMENTO - *; )
CAFÉ, 23/483 (P)
CALAMIDADE
Crer-Sendo, 2400/11 (P)
CALAR E OBSERVAR, 23/635 (P), 32/30 (P)
CALÇADOS, 23/278 (P), 23/476 (P), 41/6 (P) (ver também SAPATOS - *; )
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CÁLCULO RENAL, 23/498 (P), 41/12 (P) (ver também RIM / NS - *; )
CALENDÁRIO, 23/110 (P), 56/2 (P)
com crop circles, 23/504 (P)
cósmico, 23/296 (P)
defasagem, 14/13
maia, 23/159 (P), 23/306 (P)
solar, 10/5
CÁLICE, 14/188 (P), 14/320 (P), 23/452 (P), 23/526 (P), 25/5, 61/4 (P) (ver também SANTO GRAAL - *; )
CALIFÓRNIA
manifestação de seres extraterrestres na, 10/37
CALMA, 1/3, 14/197 (P), 19/69 (P), 23/517 (P), 23/626 (P), 23/628 (P), 26/6 (P), 40/4 (P)
CALOR, 14/116 (P), 23/529 (P), 34/10 (P)
CALÚNIA, 14/146 (P), 23/224 (P), 23/28 (P), 23/455 (P), 23/460 (P), 23/770 (P), 32/37 (P), 46/3 (P), 52/11 (P)
CAMADOLENSES (Ordem dos)
menção, 21/18 (P)
CAMINHAR
apesar das dificuldades, 23/707 (P)
com calçados, sandálias ou descalço - simbolismo onírico de, 23/89 (P)
com simplicidade, 14/327 (P)
descalço, 23/476 (P)
em Figueira, 20/24
junto a outra pessoa por serviço, 23/652 (P)
livremente, 23/12, 23/658 (P)
na fé, 23/146 (P), 23/545 (P)
no Labirinto, 14/175 (P)
sem olhar para trás, 23/813 (P)
sem tocar o solo, 23/675 (P)
sobre a água ou sobre o fogo, 38/2 (P)
sozinho, 23/702 (P)
CAMINHO (ver também CAMINHO BREVE EM FIGUEIRA - *; CAMINHO ESPIRITUAL - *; )
abrir, 21/9 (P), 23/702 (P)
árduo, 23/787 (P)
breve e caminho longo, 14/136 (P), 14/36, 23/227 (P), 23/299 (P), 23/356 (P), 23/576 (P), 23/666 (P)
breve e o "pensamento do dia", 14/156 (P)
breve e sacerdócio, 14/67
cósmico - do caminho humano ao, 10/32, 10/35, 14/175 (P), 59/12 (P)
da contemplação, 23/655 (P)
da interiorização, 32/9 (P)
da libertação, 14/324 (P), 27/2 (P)
da santidade segundo Teresa De Ávila, 23/587 (P)
da verdade, 23/128 (P)
de menor resistência, 23/627 (P)
de Santiago de Compostela, 23/220 (P)
de Sirius, 14/160 (P)
de todos os seres, 23/392 (P)
do amor supremo, 14/73
do fogo, 52/19 (P)
do meio, 14/136 (P), 23/454 (P), 23/455 (P), 23/553 (P)
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do retorno, 14/291 (P), 14/323 (P), 21/18 (P), 23/266 (P), 23/353 (P), 23/36 (P), 23/365 (P), 23/642 (P)
do sacrifício, 23/71 (P), 52/19 (P)
evolutivo, 10/49 (P), 23/453 (P)
evolutivo - como lidar com a dúvida no, 10/32
evolutivo - retomar o, 14/29
humano - transcender o, 10/32
iluminado, 23/86 (P)
iniciático, 14/136 (P)
iniciático - preparação para o, 14/138 (P)
iniciático do Regente, 52/19 (P)
involutivo, 14/224 (P)
místico, 23/249 (P)
monástico - duas fases do, 21/23 (P)
para a coligação interna, 14/195 (P)
para a cura espiritual, 23/732 (P)
para a vida imaterial, 21/29 (P)
para Deus, 14/334 (P)
permanecer no, 23/772 (P)
probatório e do discipulado, 23/553 (P)
profissional, 23/683 (P)
retroceder no, 59/14 (P)
superior, 14/294 (P), 14/56 (P)
único e obediência, 23/653 (P)
verdadeiro - como saber se estamos no, 23/32 (P), 23/690 (P), 3/1 (P), 47/5 (P), 68/3 (P)
CAMINHO BREVE EM FIGUEIRA, 14/186 (P), 20/42 (P), 20/55 (P), 20/58 (P), 23/227 (P), 23/59 (P)
CAMINHO ESPIRITUAL, 14/105 (P), 14/130 (P), 14/136 (P), 14/158 (P), 14/195 (P), 14/329 (P), 14/36, 14/73, 19/77 (P), 20/103 (P), 23/258 (P),
23/455 (P), 23/494 (P), 23/499 (P), 23/545 (P), 23/588 (P), 23/690 (P), 23/710 (P), 23/715 (P), 31/1 (P), 31/2 (P), 31/3 (P), 31/4 (P), 45/8 (P),
52/19 (P), 59/14 (P)
abandonar o, 23/21 (P), 23/525 (P)
alegria no, 14/197 (P), 14/53
alma jovem que entra no, 23/344 (P)
amizade e, 23/56 (P)
angústia no, 14/226 (P)
até que ponto se podem fazer concessões no, 23/324 (P)
atitudes necessárias ao, 14/163 (P), 21/11 (P), 23/671 (P), 59/3 (P), 68/3 (P), 68/52 (P)
avançar no, 23/728 (P), 23/742 (P)
cautela no, 14/100, 23/547 (P)
como conciliar ocupações mundanas e, 14/169 (P), 23/293 (P)
como mudar de ponto no, 21/22 (P), 23/99 (P)
como saber se estamos progredindo no, 45/7 (P)
concentração no, 23/809 (P)
confirmar-se no, 14/323 (P), 23/703 (P)
coragem e valentia no, 23/586 (P)
crises no, 23/147 (P), 23/43 (P), 35/4 (P)
cristalização no, 23/100 (P), 68/3 (P), 68/51 (P)
desapego no, 23/147 (P) (ver também DESAPEGO - no caminho espiritual; )
descobrir o próprio, 23/147 (P), 23/652 (P)
diversão no, 23/313 (P)
ego e, 23/216 (P), 36/3 (P)
em grupo, 23/14, 23/146 (P), 23/654 (P), 59/3 (P)
entrar conscientemente no, 14/112 (P), 23/639 (P), 23/702 (P)
esquecer o, 14/168 (P)
estágios do, 23/619 (P)
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etapa de aprofundamento no, 13/1, 14/105 (P), 23/626 (P)
família e, 23/311 (P), 23/319 (P), 23/431 (P), 23/509 (P), 23/528 (P), 23/650 (P)
fases de aridez no, 23/352 (P)
filhos e, 23/348 (P), 23/685 (P)
graus de renúncia no, 20/95 (P)
habilidade no, 23/627 (P), 23/641 (P)
homens e mulheres no, 23/301 (P)
humildade no, 36/3 (P), 56/11 (P)
ilusões no, 17/14 (P), 20/67 (P), 23/222 (P)
importância da meta no, 23/36 (P), 3/4 (P), 5/18
liberação cármica no, 14/135 (P)
livre-arbítrio e, 23/17, 68/52 (P)
não ter expectativas no, 23/96 (P)
noite escura no, 14/177 (P), 17/14 (P)
obstáculos no, 41/12 (P)
orgulho e vaidade no, 14/194 (P), 56/11 (P)
oscilações no, 23/141 (P)
paciência com quem está no, 23/36 (P)
paciência no, 23/20 (P)
pausa(s) no, 20/57 (P), 23/160 (P)
persistência no, 23/477 (P), 23/537 (P), 23/673 (P)
pessoa que retorna ao, 23/364 (P)
proteção interna no, 14/57 (P)
provas no, 14/130 (P), 14/25, 14/29
quedas no, 22/1, 23/446 (P)
relacionamento com pessoas que não estão no, 23/324 (P), 23/652 (P)
resistências no, 23/53 (P)
ser o, 57/10 (P)
sete passos no, 23/710 (P)
vícios no, 23/188 (P)
CAMPÂNULAS MAGNÉTICAS, 32/82 (P)
CAMPO VIBRATÓRIO, 32/45 (P)
CANA-DE-AÇÚCAR, 31/2 (P)
CANAIS DE COMUNICAÇÃO PLANETÁRIOS, 23/200 (P), 23/631 (P), 23/743 (P) (ver também SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO - *; )
CANAL, 32/77 (P)
como ser um, 68/27 (P)
reconhecer um, 23/780 (P)
CANALIZAÇÃO
e pureza, 68/38 (P)
CANALIZAÇÃO (de mensagens), 17/15 (P), 23/195 (P), 23/273 (P), 23/544 (P), 23/751 (P)
CANALIZAR
a energia do espírito, 23/843 (P)
CÂNCER, 14/254 (P), 14/366 (P), 20/63 (P), 23/176 (P), 23/21 (P), 23/210 (P), 23/250 (P), 23/297 (P), 23/345 (P), 23/426 (P), 23/468 (P),
23/476 (P), 23/543 (P), 23/567 (P), 23/59 (P), 23/749 (P), 24/13 (P), 24/16 (P), 34/10 (P), 34/8 (P), 38/2 (P) (ver também TUMOR (ES) - *; )
ajuda a quem tem, 23/105 (P), 23/149 (P), 23/467 (P), 23/512 (P)
de mama, 23/120 (P), 23/338 (P)
de pele, 10/28
e a lei da purificação, 10/42, 23/547 (P), 23/676 (P), 23/694 (P), 23/807 (P)
e a oração, 63/2 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e leitura, 31/16 (P)
em animais, 23/547 (P)
em seres evoluídos, 23/3 (P), 23/427 (P), 23/47 (P), 23/97 (P)
medicamento contra o, 34/3 (P)
música e cura do, 23/790 (P)
relato de caso de, 23/694 (P)
signo, 22/4, 32/63 (P)
CANONIZAÇÕES, 31/6 (P)
CANSAÇO, 14/163 (P), 14/79, 19/69 (P), 23/399 (P), 23/653 (P), 23/655 (P), 57/12 (P), 59/4 (P), 8/3
CÂNTICOS DO CORAL DE FIGUEIRA, 44/7 (P)
Aleluia, 25/6
Ascese, 25/9
Bênção, 23/260 (P)
Com Tua Licença, 25/12
Destas Colinas, 25/4
Foste Chamado, 14/149 (P)
Iberah, 23/701 (P)
Irmã Maior, 10/49 (P)
Mirna Jad, 23/277 (P)
Na Ceia, 25/5
No Altar, 25/10
O Reino, 25/1
Shikhuma, 25/3
Veneráveis de Erks, 25/8
Vinde Irmãos, 25/2
CÂNTICOS EM FIGUEIRA, 14/48 (P), 17/1, 17/4 (P), 20/17 (P), 20/88 (P), 23/216 (P), 23/42 (P), 23/525 (P)
CANTO, 14/137 (P), 23/319 (P)
devocional, 17/3
CAOS, 14/45, 23/311 (P), 23/478 (P), 23/507 (P), 23/85 (P)
aéreo, 23/499 (P)
como ajudar nos momentos de, 20/79 (P), 23/462 (P), 23/58 (P), 23/692 (P), 23/749 (P), 41/12 (P), 66/1 (P)
ilhas de energia divina no, 56/11 (P)
não se envolver com o, 23/601 (P), 24/15 (P)
ordem e, 23/689 (P), 28/1 (P), 32/50 (P)
planetário, 10/34, 10/42, 14/12, 14/134 (P), 14/196 (P), 14/6, 14/9, 23/328 (P), 23/394 (P), 23/689 (P), 23/692 (P), 23/71 (P), 24/11
(P), 32/29 (P), 32/38 (P)
planetário - preparo para o, 17/15 (P), 23/545 (P), 23/594 (P), 23/608 (P), 23/623 (P), 23/657 (P), 23/688 (P), 23/749 (P), 59/17 (P),
68/12 (P) (ver também EMERGÊNCIA / S - preparação para momentos de; )
psíquico, 23/799 (P)
CAPACIDADE CRIATIVA, 21/29 (P)
CAPACIDADES PSÍQUICAS, 23/592 (P)
CAPITALISMO, 23/290 (P)
CAPRICÓRNIO (signo), 14/298 (P), 22/10 (P), 23/530 (P), 32/63 (P), 35/6 (P)
CARÁTER, 10/2, 14/191 (P), 26/2 (P)
CARÊNCIA / TES, 14/114 (P), 23/414 (P), 28/1 (P)
compreensão das, 14/344 (P)
fartura e, 20/54 (P)
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CARIDADE, 14/328 (P), 14/329 (P), 14/350 (P), 14/351 (P), 14/354 (P), 14/355 (P), 19/80 (P), 2/8 (P), 21/13 (P), 21/24 (P), 23/161 (P), 23/211
(P), 23/226 (P), 23/257 (P), 23/376 (P), 23/438 (P), 23/485 (P), 23/519 (P), 23/585 (P), 23/612 (P), 23/728 (P), 23/78 (P), 24/11 (P), 44/6 (P),
52/13 (P), 64/1 (P)
contato entre almas, 68/54 (P)
cósmica, 23/698 (P)
e o coração, 52/13 (P)
fraterna, 23/642 (P)
luz da, 14/345 (P)
na consciência, 52/13 (P)
na Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
segundo Mainhdra, 68/54 (P)
viver a, 23/737 (P)
CARISMA, 44/1 (P)
CARMA, 14/296 (P), 22/10 (P), 23/264 (P), 23/304 (P), 23/334 (P), 23/469 (P), 23/494 (P), 23/591 (P), 23/649 (P), 23/681 (P), 23/755 (P),
23/809 (P), 23/96 (P), 32/36 (P), 34/10 (P), 41/16 (P), 60/6 (P), 68/41 (P)
a alma e a transformação do, 17/12 (P), 23/172 (P)
adiamento do, 23/97 (P)
adverso em relação às condições para o sono, 4/10 (P)
androginia e equilíbrio do, 23/121 (P)
aprendizagem da obediência através do, 23/692 (P)
assumir o de outras pessoas, 23/209 (P), 23/389 (P), 23/452 (P), 42/1 (P)
aumento do, 23/780 (P)
coletivo, 14/135 (P), 23/129 (P), 23/334 (P), 23/504 (P)
com o ambiente, 23/325 (P), 23/613 (P)
com o governo, 23/403 (P)
com os reinos, 23/172 (P)
como compensar o, 23/88 (P)
como fazer o bem sem criar, 23/152 (P)
compreender o, 23/336 (P), 23/532 (P)
compulsório, 17/12 (P)
cumprimento do, 23/129 (P), 23/509 (P), 23/609 (P)
cura espiritual e interferência no, 23/334 (P), 23/694 (P)
da adoção de filho, 33/3 (P)
da alma e do ego, 23/34 (P)
da desarmonia com as pessoas, 23/263 (P)
da humanidade, 28/3 (P)
da humanidade - aliviar o, 20/102 (P), 23/624 (P), 68/5 (P), 68/51 (P)
da humanidade - assumir parte do, 23/113 (P)
da humanidade com o álcool, 31/2 (P)
da indústria bélica, 10/2
da intenção, 23/598 (P)
da maldade, 23/59 (P), 23/694 (P), 23/749 (P), 34/10 (P)
da manipulação do átomo, 23/88 (P)
da matança de animais, 14/366 (P), 23/173 (P)
da mente humana, 23/125 (P)
da profissão, 17/4 (P), 23/342 (P)
das células, 23/125 (P)
das mônadas, 23/821 (P)
das nações, 23/330 (P), 59/17 (P)
de posicionamento fixo, 14/210 (P)
de violência - equilíbrio do, 14/5, 2/1, 23/105 (P), 23/688 (P), 31/3 (P), 9/1
dispor-se a clarear o, 23/644 (P), 4/14 (P)
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dissolução do, 14/352 (P)
diversos níveis de, 23/666 (P), 23/67 (P)
do aborto, 14/55, 23/173 (P), 23/748 (P), 31/2 (P)
do Brasil com a matança de animais, 14/233 (P), 23/342 (P)
do consumo de carne, 23/116 (P), 23/173 (P), 23/342 (P)
do corpo, 14/134 (P), 14/306 (P), 23/307 (P), 24/8 (P)
do dinheiro, 14/98 (P), 23/651 (P), 23/746 (P)
do furto, 23/120 (P)
do grupo, 23/195 (P), 23/67 (P)
do lugar, 14/113
do país, 14/135 (P)
do reino animal, 23/173 (P), 23/192 (P), 23/516 (P), 23/536 (P), 23/595 (P), 23/98 (P), 41/7 (P), 47/5 (P) (ver também REINO
ANIMAL - *; )
do reino vegetal, 31/2 (P) (ver também REINO VEGETAL - *; )
do uso de drogas, 23/74 (P)
doenças que amenizam o, 23/322 (P), 23/694 (P)
dos animais, 14/210 (P), 23/192 (P), 23/234 (P), 23/318 (P), 23/407 (P)
dos pacientes - a medicina e o, 23/2 (P), 68/4 (P)
dos reinos, 23/173 (P), 52/2 (P)
e nossas aprendizagens, 68/5 (P)
e os membros do Monastério, 23/558 (P)
e perdão, 23/643 (P)
e purificação planetária, 23/614 (P), 59/17 (P)
entre os reinos, 14/154 (P), 14/204 (P), 14/223 (P)
equilíbrio do, 10/2, 14/112 (P), 18/7 (P), 23/182 (P), 23/186 (P), 23/329 (P), 23/428 (P), 23/469 (P), 23/552 (P), 23/572 (P), 23/619
(P), 23/672 (P), 23/710 (P), 23/79 (P), 41/5 (P), 59/17 (P)
facultativo, 14/128 (P), 32/27 (P)
familiar, 14/168 (P), 23/124 (P), 23/433 (P), 23/479 (P), 23/498 (P), 23/514 (P), 23/595 (P), 23/675 (P), 23/81 (P), 23/810 (P),
23/813 (P), 32/68 (P)
fechamento do, 23/179 (P)
gerado pela indolência, 10/48
gerado pelos livros, 23/170 (P)
Graça e, 23/110 (P)
humano - liberar-se do, 10/4, 14/322 (P)
individual em um grupo, 23/195 (P), 23/604 (P), 32/17 (P)
justiça e, 14/221 (P)
Legisladores do, 19/58 (P)
liberação do, 14/339 (P), 23/223 (P), 23/232 (P), 23/363 (P), 23/487 (P), 23/627 (P), 23/638 (P), 23/817 (P), 64/2 (P), 68/53 (P)
liberar-se do, 23/780 (P)
lidar evolutivamente com o, 14/104 (P), 23/752 (P), 59/12 (P)
livre-arbítrio e, 23/78 (P), 23/85 (P) (ver também LIVRE-ARBÍTRIO - carma e; )
magia e, 14/21, 23/104 (P)
Maihndra e a dissolução do, 14/365 (P)
não se preocupar com o, 19/16 (P)
nas relações de ajuda, 23/699 (P), 68/13 (P)
neutralizar o, 14/70
neutro, 23/281 (P), 23/523 (P), 23/79 (P)
níveis de, 23/393 (P)
no plano astral, 68/41 (P)
no reino vegetal, 20/38 (P)
opcional, 23/99 (P)
oração e, 20/26 (P), 63/2 (P), 63/3 (P)
origem do, 23/85 (P)
perdão do, 23/532 (P)
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planetário, 23/195 (P), 23/525 (P), 23/662 (P)
planetário e flexibilidade das leis, 47/5 (P)
positivo, 20/76 (P), 23/593 (P)
remanejamento do, 14/247 (P), 14/5, 19/58 (P), 23/218 (P), 23/370 (P), 23/79 (P)
resgate do, 14/339 (P), 14/49 (P)
resgate e, 23/43 (P)
Senhores do (ver SENHORES DO CARMA - *; )
serviço e, 14/248 (P), 14/97 (P), 23/152 (P), 23/296 (P), 23/9
sonhos que geram, 23/524 (P)
transcender o, 19/58 (P), 19/58 Es (P), 23/265 (P), 23/5 (P), 23/89 (P), 31/3 (P), 32/27 (P), 68/12 (P)
transformação do, 14/108 (P), 14/216 (P), 23/63 (P), 23/667 (P)
transmutação e, 14/111 (P), 14/115 (P)
CARMA TRIBAL, 23/760 (P)
CARMA YOGA, 23/126 (P)
experiência de Trigueirinho com o, 4/14 (P)
no 2o Raio, 5/5
CARMELITAS (Ordem das), 23/539 (P)
CARNE
carma do consumo de, 14/366 (P), 23/116 (P), 23/173 (P), 23/312 (P), 23/342 (P), 41/7 (P)
como obstáculo à purificação, 13/2
conseqüência(s) do consumo de, 14/154 (P), 14/225 (P), 14/261 (P), 23/113 (P), 23/120 (P), 23/122 (P), 23/161 (P), 23/209 (P),
23/21 (P), 23/250 (P), 23/280 (P), 23/301 (P), 23/334 (P), 23/353 (P), 23/354 (P), 23/377 (P), 23/536 (P), 32/19, 34/10 (P), 38/1
(P), 41/5 (P), 54/2 (P), 59/5 (P)
parar de comer, 14/204 (P), 14/223 (P), 14/233 (P), 14/247 (P), 19/52 (P), 23/116 (P), 23/181 (P), 23/259 (P), 23/260 (P), 23/263
(P), 23/266 (P), 23/272 (P), 23/273 (P), 23/312 (P), 23/341 (P), 23/359 (P), 23/384 (P), 23/386 (P), 23/432 (P), 23/453 (P), 23/468
(P), 23/494 (P), 23/509 (P), 32/59 (P), 41/7 (P), 5/5, 51/1 (P), 9/2 (ver também VEGETARIANISMO - *; )
por que se come, 23/310 (P)
que é recebida como doação, 38/2 (P)
soja e derivados como substitutos da, 14/223 (P), 23/246 (P), 23/312 (P), 24/9 (P)
vegetariano que tem que lidar com, 23/380 (P)
CARREIRA, 23/451 (P)
CARTAS
e perguntas que não são respondidas diretamente, 23/26 (P)
sentimentos enviados antes das, 23/136 (P)
CARTOMANTES, 23/231 (P)
CARTUXOS
horário para orar dos, 31/6 (P)
surgimento da ordem dos, 4/12 (P)
CASA / S, 23/461 (P)
adequada ao momento da vida, 2/2
ambiente psíquico desarmonizado em uma, 23/494 (P)
de um Monastério - como deve ser a, 23/578 (P)
fachadas de, 23/471 (P)
função da, 23/363 (P)
o templo interno e a, 68/44 (P)
ordem e harmonia nas, 20/45 (P), 23/751 (P), 61/1 (P)
preferência por, 35/10 (P)
qual é a nossa, 23/143 (P)
que tem passado sombrio, 23/331 (P)
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simbolismo, 20/100 (P), 23/630 (P), 23/723 (P)
CASA 1
e oração, 23/613 (P)
CASA ALÍVIO DO SOFRIMENTO (ver CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA - *; )
CASA CAMINO DEL SERVICIO (Viedma - Argentina)
e o contato com os centros intraoceânicos, 59/11 (P)
CASA DA ENTRADA (F3)
menção à, 17/5 (P)
CASA DA IRDIN, 23/417 (P)
CASA DA PURIFICAÇÃO
nas Terras da Irmandade, 14/316 (P), 59/11 (P)
CASA DE MADEIRA NA ÁREA SOHIN
menção à, 20/79 (P)
CASA DE ORAÇÃO (MORRO DO CRISTAL), 20/104 (P), 59/11 (P), 68/52 (P), 68/6 (P)
Casa Luz da Colina, Oca da Vigília e, 23/696 (P)
e a cruz da Nova Era, 68/24 (P)
CASA DO PÁTIO, 17/5 (P), 20/84 (P), 20/93 (P), 23/548 (P), 23/751 (P)
e a cura interior - menção à, 14/43, 19/4 (P)
e a natureza, 23/8 (P)
o jardim interno da, 20/11 (P), 21/15 (P)
retiros na, 20/79 (P), 23/316 (P)
CASA DO SERVIÇO, 20/70 (P), 23/296 (P), 23/335 (P), 38/2 (P)
CASA DO SILÊNCIO, 14/24, 20/46 (P), 20/53 (P), 23/120 (P), 23/252 (P), 23/314 (P), 23/496 (P), 24/6 (P), 34/2 (P)
CASA ESPELHO
e monastério eremítico, 23/654 (P)
CASA FRATERNIDADE DA PAZ (Maiorca - Espanha), 17/14 (P), 20/99 (P), 59/11 (P), 59/9 (P), 60/3 (P), 62/1 (P)
princípios da, 60/3 (P), 62/1 (P)
CASA LUZ DA COLINA, 14/272 (P), 14/286 (P), 14/295 (P), 14/308 (P), 14/316 (P), 20/104 (P), 20/83 (P), 20/86 (P), 20/92 (P), 20/93 (P),
23/451 (P), 23/452 (P), 23/456 (P), 23/468 (P), 23/513 (P), 23/514 (P), 23/522 (P), 23/539 (P), 23/548 (P), 23/613 (P), 23/623 (P), 23/674
(P), 23/681 (P), 23/683 (P), 23/688 (P), 23/709 (P), 47/3 (P), 52/13 (P), 64/2 (P) (ver também CASA VIDA - *; )
bases da, 23/624 (P), 23/636 (P)
Casa de Oração, Oca da Vigília e, 23/696 (P)
como prolongamento da Casa Sollievo della Sofferenza, 23/542 (P), 23/688 (P), 52/13 (P), 68/21 (P)
construções na, 20/100 (P)
crianças órfãs na, 61/1 (P)
dia mensal de recolhimento para os colaboradores da, 61/1 (P)
e a Rede de Cura Planetária, 23/641 (P), 52/13 (P)
e o raio da Libertação (12o raio), 14/318 (P), 59/11 (P)
e o trabalho com as águas, 23/624 (P)
e o trabalho com os reinos, 23/542 (P), 23/604 (P)
e o trabalho com seres que estão para desencarnar, 23/689 (P)
e o trabalho no coração, 52/13 (P)
e os centros planetários, 14/300 (P)
e os seres resgatáveis, 23/636 (P)
e Setor Saúde e Cura, 23/640 (P)
e transmutação, 23/605 (P)
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energia da área da, 67/1 (P)
estudos na, 23/548 (P)
intervenção de Irmãos Maiores para a manifestação da, 23/622 (P)
Lis, Mirna Jad, Aurora e a, 14/300 (P), 14/301 (P)
mensagem do deva do jasmim da, 23/604 (P)
mulheres na, 23/517 (P)
o milho no monastério da, 23/655 (P)
oficina de teatro e circo na, 23/460 (P)
pedido da coruja da, 23/696 (P)
pessoas que não devem estar na, 23/624 (P)
que é um zelador na, 14/317 (P)
serviço e discernimento, 23/779 (P)
serviço na, 21/20 (P), 23/548 (P)
tarefas da, 23/695 (P)
vegetarianismo na, 23/482 (P)
CASA REDENCIÓN (Uruguai), 14/308 (P), 14/316 (P), 23/548 (P)
espírito pioneiro na, 59/11 (P)
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA, 14/308 (P), 23/296 (P), 23/548 (P), 23/674 (P), 23/688 (P), 68/21 (P)
CASA VIDA, 14/251 (P), 14/259 (P), 23/301 (P), 23/379 (P), 23/389 (P), 23/416 (P), 23/422 (P), 23/427 (P), 24/11 (P), 27/4 (P) (ver também
CASA LUZ DA COLINA - *; )
CASAL / IS, 23/450 (P), 23/683 (P), 23/709 (P)
amor e desapego em um, 14/185 (P)
e autorrealização, 23/319 (P)
em Figueira - presença de, 14/74, 23/706 (P), 23/747 (P)
em que um desencarna antes do outro, 23/176 (P)
equilíbrio das polaridades em um, 23/320 (P)
CASAMENTO, 68/16 (P) (ver também MATRIMÔNIO - *; RELACIONAMENTO / S - *; )
cármico, 23/311 (P)
e matrimônio, 23/111 (P), 23/195 (P)
experiências em vidas passadas com o, 23/174 (P)
fidelidade e traição no, 23/67 (P)
fim de um, 14/209 (P), 14/56 (P), 2/1, 23/242 (P), 23/364 (P), 41/2 (P)
impasse no, 23/132 (P), 41/2 (P)
problemas no, 14/168 (P), 23/100 (P), 23/208 (P), 23/250 (P), 23/502 (P)
quando um dos cônjuges não quer sexo no, 23/100 (P), 23/404 (P), 23/460 (P)
que não dá certo, 2/2, 23/365 (P)
CASCÃO ASTRAL, 14/321 (P), 49/2 (P)
CASTAS, 23/414 (P)
CASTELO
simbolismo, 35/10 (P)
CASTIDADE, 14/320 (P), 23/324 (P), 23/527 (P), 23/653 (P), 23/666 (P), 23/709 (P), 23/720 (P), 44/1 (P) (ver também CELIBATO - *; )
celibato e, 68/59 (P)
da água, 14/356 (P)
e incastidade, 31/10 (P)
facilitar a, 23/638 (P), 23/789 (P)
o que é ?, 31/9 (P)
pureza e, 68/49 (P)
segundo Murielh, 31/10 (P)
voto de, 23/742 (P)
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CASTIGO, 23/80 (P), 52/14 (P), 59/17 (P)
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, 14/223 (P), 14/286 (P), 23/186 (P), 23/268 (P), 23/386 (P), 23/400 (P), 23/505 (P), 23/677 (P)
e a elevação da energia, 23/805 (P)
CATACLISMOS, 10/48, 13/3, 14/234 (P), 23/267 (P), 23/306 (P), 23/49 (P), 23/630 (P), 23/704 (P), 45/7 (P), 59/12 (P) (ver também ACIDENTE / S
- *; DESASTRE / S - *; )
CÁTAROS, 23/133 (P), 23/752 (P)
CATAVENTO
simbolismo do, 23/124 (P)
CATEDRAL, 14/262 (P)
gótica, 23/160 (P)
CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA
e o Santo Graal, 61/4 (P)
CAVALEIROS DO APOCALIPSE, 58/1 (P), 58/3 (P), 58/4 (P)
CAVALO, 14/349 (P), 23/421 (P), 23/520 (P), 41/7 (P)
como montaria, 14/210 (P), 23/368 (P)
simbolismo do, 23/151 (P), 23/195 (P)
CDs DE TRIGUEIRINHO, 20/92 (P), 23/314 (P), 23/380 (P), 66/2 (P)
audição de, 23/516 (P)
pessoa que não se lembra dos assuntos tratados nos, 23/505 (P)
pessoas que adormecem durante a audição de, 23/395 (P)
precauções ao copiar livros e, 23/389 (P)
CEBOLA, 13/2, 23/235 (P), 23/330 (P), 23/430 (P), 23/463 (P), 23/535 (P)
CEDRO, 14/244 (P)
do Himalaia, 23/150 (P)
CEGUEIRA, 23/168 (P), 23/406 (P), 24/4 (P), 32/36 (P), 9/2
CEIA, 25/5, 32/16 (P)
CELEA (base), 18/13 (P), 23/656 (P), 23/657 (P)
e Cidade Branca, 23/660 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
informações de, 60/6 (P)
trabalho com os reinos através de seus regentes, 60/6 (P)
CÉLEBES
na Casa Fraternidade da Paz, 59/9 (P), 62/1 (P)
CELIBATO, 14/141 (P), 14/320 (P), 17/16 (P), 23/196 (P), 23/199 (P), 23/245 (P), 23/258 (P), 23/259 (P), 23/416 (P), 23/450 (P), 23/478 (P),
23/483 (P), 23/637 (P), 23/644 (P), 23/687 (P), 23/690 (P), 23/709 (P), 41/2 (P) (ver também CASTIDADE - *; )
e procriação, 14/348 (P), 23/160 (P)
e serviço, 23/644 (P)
preparação para o, 60/3 (P)
respiração e, 23/609 (P)
CÉLULA / S
-tronco - experiências com embriões e com, 23/290 (P), 32/48 (P)
a revolta das, 14/155 (P), 14/323 (P)
carga psíquica impregnada nas, 31/1 (P)
carma das, 23/125 (P)
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cerebrais adormecidas - despertar, 32/1 (P)
cerebrais embotadas, 23/408 (P)
da humanidade - considerar-se uma, 14/41
de ex-drogados - possibilidade de cura das, 23/152 (P)
efeito do silêncio em nossas, 57/12 (P)
grau de aspiração nas, 14/101 (P)
liberar a luz que há nas, 14/292 (P), 14/319 (P), 14/331 (P), 14/345 (P), 14/95, 20/102 (P), 23/106 (P), 23/154 (P), 23/546 (P),
23/748 (P), 45/1 (P)
Licancábur e o trabalho em nossas, 14/314 (P)
memória das, 23/133 (P)
no processo de cura - iluminação da, 14/41
pela oração - revitalização das, 63/3 (P)
purificação das, 23/250 (P), 38/2 (P)
sutilização das, 23/125 (P)
transformação das, 14/333 (P), 14/337 (P), 18/12 (P), 23/153 (P), 23/681 (P), 58/10 (P), 59/4 (P)
CELULAR / ES
uso do, 31/6 (P)
CENTRAIS ELÉTRICAS, 14/262 (P)
CENTRAL DE ATENDÊNCIA, 14/59, 20/24, 20/30 (P) (ver também SETOR SAÚDE E CURA - *; )
e a Equipe de Ação Imediata, 14/75, 24/1, 24/2 (P)
e a Rede de Serviço, 14/58, 23/9
e a regeneração do ser, 14/33
e o setor de plantios, 20/11 (P)
e o templo de cura do monastério, 14/66
Figueira e a, 14/33
função da, 14/58
função dos tratamentos na, 14/87
Iberah, Lis, Mirna Jad e a, 14/107
livros que devem ser estudados na, 14/58
medicamentos florais da, 23/24 (P)
papel do terapeuta na, 14/96 (P)
pesquisas na, 23/9
trabalho com a voz na, 14/94
trabalho da Hierarquia junto à, 20/4
tratamento de tumores na, 14/59
CENTRO / S (ver também CENTRO / S ESPIRITUAL / IS - *; CENTRO / S INTRAOCEÂNICO / S - *; CENTRO / S INTRATERRENO / S - *; CENTRO / S
PLANETÁRIO / S - *; )
ajna, 23/684 (P) (ver também TERCEIRO OLHO - *; )
alta-maior, 43/3 (P)
cardíaco, 23/620 (P), 23/662 (P), 23/760 (P), 4/18 (P)
cardíaco - dor no, 23/343 (P)
cardíaco direito, 23/381 (P), 55/3 (P)
cardíaco direito e a Hierarquia, 14/80
cardíaco direito e o coração, 23/97 (P)
cardíaco e a alma, 23/673 (P), 68/1 (P)
cardíaco e consciência da unidade, 23/673 (P)
cardíaco e mente, 23/238 (P)
cerebral direito, 20/74 (P), 23/424 (P)
coronário e a energia da vontade (1o Raio), 23/547 (P)
de cura, 23/513 (P)
de cura - Figueira como, 23/96 (P)
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de cura cósmica, 14/21
de cura e as esferas planetárias, 23/59 (P)
de cura planetário - função de um, 10/28
de energia no corpo humano, 14/366 (P), 34/16 (P)
de mistérios, 23/318 (P)
de mistérios, na antiguidade e hoje, 57/2 (P)
de resgate, 14/49 (P), 14/71, 20/16, 23/24 (P), 23/458 (P), 24/2 (P)
do consciente direito (ver CONSCIENTE DIREITO - *; )
interno - contato com o próprio, 22/2
primordiais, 19/68 (P)
regente, 23/372 (P)
supraluminares, 14/153 (P), 23/424 (P), 25/6, 52/16 (P)
CENTRO / S ESPIRITUAL / IS, 20/12, 20/57 (P), 20/87 (P), 23/10 (P), 23/232 (P), 23/531 (P), 23/575 (P), 2898/1 (P), 32/14 (P)
ajuda do, 2898/3 (P)
almas atraídas por um, 14/81
aptidões em um, 36/3 (P)
aspectos sutis da vida em um, 64/2 (P)
como bases do planeta, 23/670 (P), 68/9 (P)
como se mantém um, 14/81
condições para o surgimento de um, 20/5, 23/586 (P)
construções em um, 20/100 (P), 23/721 (P), 23/751 (P)
e centro planetário, 14/82, 23/216 (P), 23/531 (P)
e cura, 20/5
e o serviço aos reinos, 14/319 (P)
e o trabalho de oração, 60/3 (P)
e templo - diferença entre, 20/57 (P)
energia monetária em um, 41/10 (P)
harmonia em um, 23/323 (P)
Hierarquias em um, 14/82
importância da atitude de vigilância em um, 23/581 (P)
limpeza em um, 19/63 (P)
motivo da localização de um, 23/73 (P), 23/8 (P)
nossa colaboração com os, 21/27 (P)
o que significa estar em um, 14/315 (P), 14/343 (P), 19/39 (P), 23/639 (P)
pessoas que se esquivam de tarefas em um, 14/47 (P)
por que as pessoas ingressam e se retiram de um, 20/50 (P)
processo de individualização de um, 14/65
proteção do plano físico de um, 23/535 (P)
relacionamentos em um, 23/496 (P)
sentido da vida grupal em um, 14/65
serviço em um, 14/84
Shikhuma e a proteção aos, 23/540 (P)
tarefa de um, 13/5, 23/586 (P)
tarefas em um, 21/20 (P), 23/216 (P), 23/320 (P), 23/687 (P), 36/3 (P)
trabalho etérico de um, 14/114 (P)
transmutação de forças em um, 23/323 (P)
CENTRO / S INTRAOCEÂNICO / S, 14/69, 18/2, 23/155 (P), 23/52 (P), 23/531 (P)
CENTRO / S INTRATERRENO / S, 14/201 (P), 14/215 (P), 23/113 (P), 2898/1 (P) (ver também CIVILIZAÇÕES INTRATERRENAS - *; )
as cidades dos, 2802/1 (P)
atuação dos, 46/4 (P)
contato com, 19/17 (P), 23/407 (P), 32/15 (P), 32/21 (P)
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diferença entre centro planetário e, 23/234 (P), 23/531 (P)
dificuldade em compreender os, 23/234 (P)
e as Hierarquias, 14/100, 23/522 (P)
ligar-se aos, 2802/1 (P)
pontos da Terra que facilitam o contato com, 32/15 (P)
CENTRO / S PLANETÁRIO / S, 14/165 (P), 14/201 (P), 14/215 (P), 14/362 (P), 23/522 (P), 23/674 (P), 23/709 (P), 23/755 (P), 2898/1 (P), 43/2 (P),
48/5 (P), 68/12 (P) (ver também CENTROS MAIORES - *; )
afinidade com os, 23/326 (P), 23/674 (P)
ajuda dos, 14/313 (P), 21/9 (P), 2898/3 (P)
centros espirituais e, 23/216 (P), 23/531 (P)
contato com, 14/151 (P), 14/303 (P), 14/53, 23/366 (P), 23/422 (P), 23/536 (P), 23/546 (P), 23/597 (P), 23/648 (P), 23/713 (P),
60/1 (P), 61/5 (P)
criação de monastérios nos, 14/338 (P), 21/19 (P), 23/678 (P), 23/680 (P), 68/10 (P), 68/2 (P)
diferença entre centro intraterreno e, 23/234 (P), 23/531 (P)
e a instrução nas Escolas Internas, 23/536 (P)
e a preparação de um ser-contato, 23/597 (P), 58/2 (P)
e as cores, 23/489 (P)
e evolução das mônadas, 52/16 (P)
e nossa preparação para contatos com o cosmos, 14/343 (P)
e o trabalho dos devas, 62/3 (P)
e os Crop Circles - ensinamentos provenientes dos, 23/594 (P)
e os Raios, 20/71 (P), 60/2 (P)
e os sistemas de espelhos, 23/331 (P), 68/25 (P)
e suas conexões cósmicas, 23/597 (P)
emissários, 23/536 (P)
ensinamento espiritual vindo dos, 23/581 (P), 23/597 (P), 23/683 (P) (ver também ENSINAMENTO ESPIRITUAL - *; )
exercício de coligação com os, 23/626 (P), 2898/3 (P)
fundamentais (Iberah, Shamballa e Miz Tli Tlan), 20/19 (P)
interação entre os, 23/559 (P), 23/561 (P), 2802/1 (P)
mantras dos sete, 17/10 (P)
Mônadas, Raios e, 23/597 (P)
na transição planetária - papel dos, 14/339 (P), 20/41 (P), 23/543 (P), 59/8 (P)
nestes momentos, instruir-se sobre e coligar-se com os, 14/331 (P), 14/338 (P), 14/343 (P), 23/540 (P), 23/608 (P), 23/611 (P), 23/658
(P), 23/660 (P), 2800/1 (P), 35/8 (P), 60/2 (P), 61/4 (P)
no plano físico - manifestação dos, 21/20 (P), 23/592 (P), 23/603 (P), 23/613 (P), 23/614 (P), 23/621 (P), 23/638 (P), 23/652 (P),
2800/1 (P), 52/16 (P), 59/3 (P), 61/1 (P)
nossa colaboração com os, 23/561 (P), 23/658 (P), 35/8 (P)
os três primeiros Raios e os, 2898/1 (P)
pensar neles, 23/799 (P)
pessoas que moram em áreas próximas a, 23/142 (P)
profetas de hoje, 58/2 (P)
rede de antenas nos, 56/11 (P)
relação entre planetas, signos e, 23/555 (P), 43/4 (P), 48/3 (P)
CENTROS MAIORES
Aurora, 19/68 (P), 20/19 (P)
Erks, 19/68 (P), 20/19 (P)
Miz Tli Tlan, 19/68 (P), 20/19 (P)
triangulação entre os, 2802/1 (P)
CÉRBERO (mitologia), 7/10 (P)
CERCA ELÉTRICA, 23/451 (P)
CEREAIS, 23/384 (P), 23/681 (P), 23/716 (P)
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CÉREBRO, 14/252 (P), 14/270 (P), 20/74 (P), 59/6 (P)
contato da alma com o, 14/176 (P)
da humanidade de superfície, 20/102 (P)
problemas no, 23/238 (P), 23/52 (P)
regeneração do, 23/281 (P), 62/5 (P)
superar as limitações do, 14/337 (P), 23/18, 23/627 (P)
trabalho com pessoas com limitações no, 23/84 (P)
CERIMÔNIA / AL, 19/49 (P)
dedicada à Mãe Universal, 21/36 (P)
do Santo Graal, 61/4 (P)
em Figueira, 20/17 (P), 23/585 (P)
luz do, 14/345 (P)
na vida diária, 21/27 (P), 23/714 (P)
CÉSIO (cristal), 18/13 (P)
de Júpiter - Hierarquia e o implante de cristais de, 23/611 (P)
CETICISMO, 23/88 (P), 52/11 (P)
CÉU
exercício de observação do, 56/2 (P)
ir para o, 23/467 (P)
manifestação de luzes no, 14/131 (P), 14/170 (P), 14/178 (P), 22/2, 22/6, 23/28 (P), 32/18 (P)
manifestação dos irmãos do cosmos no, 14/126 (P)
CÉU AZUL (ver NÚCLEO DE FIGUEIRA EM BELO HORIZONTE - *; )
CHÁ
de menta, 23/760 (P)
e a nossa transformação, 52/17 (P)
CHACRAS, 23/326 (P), 23/419 (P), 23/424 (P)
ciência e, 23/349 (P)
desobstrução de, 23/187 (P)
e consciente direito, 14/157 (P), 14/99 (P), 23/160 (P), 23/193 (P), 23/332 (P), 23/489 (P), 41/1 (P)
e kundalini, 10/24, 14/153 (P)
e nadis, 23/105 (P)
medicina e, 23/269 (P)
na etapa anterior do ensinamento, 10/3
riscos do trabalho com os, 23/4 (P)
visão atual a respeito dos, 10/18, 14/162 (P), 20/74 (P), 23/371 (P)
CHAGA / S
abertas na humanidade, 66/3 (P)
Padre Pio e as, 23/807 (P)
CHAMA
emanação do Eu Superior, 56/7 (P)
CHAMA VIOLETA, 20/25, 23/681 (P)
CHAMADO INTERNO, 19/76 (P), 23/230 (P), 23/298 (P), 23/564 (P), 23/677 (P), 23/686 (P), 23/687 (P), 52/16 (P), 56/2 (P), 59/5 (P)
CHÁS "MÁGICOS", 23/148 (P), 23/260 (P), 23/37 (P)
CHAVE / S, 14/116 (P), 23/28 (P)
de contato com grandes devas, 23/661 (P)
para abertura e ampliação da consciência, 14/359 (P), 59/16 (P)
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para aprender a entrar na quarta dimensão, 14/343 (P), 68/53 (P)
para conscientização da humanidade, 14/335 (P)
para contato com mundos paralelos, 23/743 (P)
para contato com o conhecimento superior, 23/714 (P), 68/8 (P)
para contatos e ativação de vibrações, 23/656 (P)
para não abrir portas às forças involutivas, 35/10 (P)
para nossa atitude correta, 23/743 (P)
para o trabalho de cura, 23/655 (P), 23/693 (P)
para se chegar à vocação monástica, 23/659 (P)
para ser fraterno, 23/811 (P)
para viver os dias de escuridão, 68/52 (P)
CHEFE / S, 23/330 (P)
CHERNOBYL, 10/28, 13/2, 13/6
CHICO XAVIER (ver XAVIER (FRANCISCO CÂNDIDO DE ALMEIDA) - *; )
CHILE
terremoto no, 59/17 (P)
CHINA
e retorno cármico, 60/6 (P)
CHIPRE (Ilha de)
monastério em, 23/809 (P)
CHIPS
implantação de, 23/804 (P)
CHOCOLATE, 23/444 (P)
CHORO, 23/292 (P), 41/10 (P)
durante a oração, 23/552 (P), 68/53 (P)
durante o trabalho de mantras, 23/591 (P), 23/655 (P)
interno, 23/154 (P), 23/495 (P)
CHUVA, 12/1 (P)
de meteoritos, 24/15 (P)
em Figueira, 23/386 (P)
símbolo da, 68/40 (P)
CICLO / S, 14/273 (P), 21/16 (P), 23/107 (P), 23/289 (P), 23/312 (P), 23/573 (P), 52/8 (P)
compreender as mudanças de, 23/334 (P), 59/4 (P)
cósmicos, 23/814 (P)
da semeadura (de 08/05 a 08/08), 23/717 (P), 23/721 (P)
de encarnações, 23/187 (P)
de experiências do ser, 10/8
de frutificação (de 08/02 a 08/05), 20/1, 23/108 (P), 23/717 (P), 23/721 (P)
de germinação das sementes (de 08/08 a 08/11), 14/288 (P), 23/347 (P), 23/717 (P), 23/721 (P), 23/723 (P)
de sete anos, 14/291 (P), 23/195 (P), 23/218 (P), 23/294 (P), 23/465 (P), 52/8 (P)
de vida, 23/760 (P)
do desabrochar da consciência, 17/2
do desabrochar das flores (de 08/11 a 08/02), 23/717 (P), 23/721 (P)
e a oração necessária, 56/9 (P)
e ajustes cármicos - final de, 68/53 (P)
evolutivos, 10/10, 14/313 (P), 14/321 (P), 23/636 (P)
internos, 23/702 (P)
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lei dos (ver LEI DOS CICLOS - *; )
menstrual, 14/273 (P)
na vida, 2/1, 23/215 (P), 23/507 (P), 52/8 (P)
novos, 23/550 (P), 23/751 (P), 62/3 (P)
obediência aos, 23/587 (P), 68/9 (P)
planetários, 23/717 (P)
término de um, 14/333 (P), 17/14 (P), 23/678 (P), 23/683 (P), 68/2 (P)
trimestrais, 14/288 (P), 17/2, 23/347 (P), 23/717 (P), 23/751 (P), 23/76 (P), 52/8 (P), 56/2 (P), 68/9 (P)
CIDADE / S
como área de Figueira, 20/84 (P), 20/93 (P), 23/683 (P)
como viver nas grandes, 23/144 (P), 23/157 (P), 23/478 (P), 23/532 (P), 23/671 (P), 41/13 (P)
históricas, 23/197 (P), 68/51 (P)
intraterrenas, 23/686 (P), 68/7 (P) (ver também CIVILIZAÇÕES INTRATERRENAS - *; )
litorâneas e a elevação dos mares, 23/401 (P)
no futuro - como serão as, 14/148 (P), 2800/1 (P)
por que há pessoas indiferentes nas, 23/216 (P)
sagradas, 23/538 (P)
santa de Deus, 23/383 (P)
vibrações densas nas, 23/299 (P), 68/51 (P)
CIDADE BRANCA (Retiro da Fraternidade Branca), 23/660 (P), 23/661 (P), 23/662 (P)
e o conhecimento sobre o reino mineral, 23/664 (P)
Jardim de Pedras Preciosas em (ver JARDINS DE PEDRAS PRECIOSAS - *; )
CIDADE CONFRATERNIDADE, 2800/2 (P)
CIDADE FIGUEIRA, 14/344 (P), 23/580 (P), 23/647 (P), 23/656 (P), 23/660 (P), 23/697 (P), 23/704 (P), 23/709 (P), 23/712 (P), 2800/1 (P), 59/14
(P), 60/5 (P), 68/13 (P), 68/14 (P), 68/6 (P) (ver também FIGUEIRA - como cidade; )
CIDADE LUZ, 23/624 (P)
CIÊNCIA, 14/189 (P), 14/231 (P), 23/349 (P), 23/398 (P), 23/429 (P), 37/1 (P), 44/3 (P)
carma da, 35/6 (P)
concreta e ciência espiritual, 10/25, 23/683 (P), 23/811 (P), 59/12 (P)
cósmica, 23/672 (P), 68/12 (P), 68/40 (P)
cósmica como princípio de ERKS, 60/3 (P)
e conhecimento direto, 23/103 (P), 23/672 (P)
em Cisne - alta, 23/539 (P), 23/602 (P)
esotérica e os Monges Brancos de Erks, 60/5 (P)
espiritual, 10/33, 14/339 (P), 23/728 (P), 59/11 (P), 68/61 (P)
extraplanetária, 68/21 (P)
limitações da, 10/33, 14/322 (P), 14/336 (P), 14/338 (P), 23/27 (P), 23/290 (P), 23/662 (P), 52/12 (P), 58/11 (P), 59/12 (P), 59/17
(P), 59/4 (P)
no quinto nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
oculta, 23/349 (P)
social, 10/33, 23/811 (P)
telepática, 60/3 (P) (ver também TELEPATIA - superior; )
CIENTISMO, 23/272 (P)
CIENTISTA / S, 10/33, 23/290 (P), 23/398 (P), 23/811 (P), 24/14 (P), 57/7 (P)
diferença entre alquimista e, 23/229 (P)
e influências dos seres decaídos, 66/3 (P)
nas civilizações intraterrenas, 23/686 (P)
CIGARRAS, 23/520 (P)
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CIGARRO, 14/168 (P), 23/310 (P), 23/489 (P) (ver também FUMO / FUMAR - *; VÍCIO / S - *; )
CINEMA, 19/63 (P)
CINTURÃO DE ASTERÓIDES ENTRE MARTE E JÚPITER, 10/29
CINZA (cor)
nas vestimentas dos monges, 23/647 (P)
CIPRESTE, 14/244 (P)
CIRCUITO DE ORAÇÃO DO PLANETA, 14/328 (P)
CÍRCULO / S, 10/3, 23/320 (P), 23/417 (P), 23/587 (P)
de Pedras em F3 - menção ao, 20/16, 23/18
nos trigais (ver CÍRCULOS NOS TRIGAIS (CROP CIRCLES) - *; )
CÍRCULO-NÃO-SE-PASSA DA TERRA, 23/544 (P), 25/9, 32/70 (P), 4/14 (P)
CÍRCULOS NOS TRIGAIS (CROP CIRCLES), 10/37, 14/232 (P), 14/292 (P), 14/336 (P), 14/344 (P), 14/44, 18/4, 19/37 (P), 20/90 (P), 20/91 (P),
23/225 (P), 23/26 (P), 23/313 (P), 23/352 (P), 23/431 (P), 23/488 (P), 23/504 (P), 23/535 (P), 23/594 (P), 23/596 (P), 23/677 (P), 23/680 (P),
23/692 (P), 23/696 (P), 23/697 (P), 23/701 (P), 23/702 (P), 23/722 (P), 23/728 (P), 2899/1 (P), 32/55 (P), 52/12 (P), 52/15 (P), 52/16 (P), 59/18
(P), 68/25 (P), 68/36 (P), 68/7 (P), 68/9 (P)
figura da coruja nos, 23/696 (P)
CÍRIO
na Sala de Oração do Morro do Cristal - simbolismo do, 23/631 (P), 59/11 (P)
CIRURGIA / S, 14/179 (P), 23/158 (P), 23/316 (P), 23/354 (P), 23/385 (P), 24/16 (P), 34/14 (P), 44/3 (P)
dissolução de nódulos psíquicos como conseqüência de uma, 23/75 (P)
em outros planos, 10/42, 10/43, 23/643 (P)
em sonhos, 14/117, 23/35 (P), 4/11 (P)
espirituais, 23/464 (P), 23/465 (P), 23/689 (P), 23/693 (P), 34/6 (P)
no coração, 23/102 (P)
no plano astral, 23/801 (P)
plásticas, 23/354 (P), 23/440 (P), 23/472 (P)
CISNE (constelação)
civilização do, 23/539 (P), 23/602 (P), 23/646 (P)
trabalhando junto a nós - seres de, 56/4 (P)
CIUDAD BLANCA (Retiro da Fraternidade Branca)
menção, 35/7 (P)
CIÚME, 23/173 (P), 23/235 (P), 23/751 (P), 23/92 (P)
CIVILIZAÇÃO / ÕES (ver também CIVILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA TERRA - *; CIVILIZAÇÕES INTRATERRENAS - *; )
33 regida pela Sagrada Energia Feminina, 56/11 (P)
antigas, 10/21, 23/524 (P)
contatos com outras, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/37, 11/1, 11/2, 13/4, 14/13, 14/167 (P), 14/192 (P), 14/312 (P), 20/14, 23/620
(P), 32/15 (P), 32/18 (P), 32/46 (P), 32/76 (P), 52/5 (P), 62/4 (P)
declínio das, 46/4 (P)
em Aurora - convergência de diferentes, 14/299 (P), 2800/1 (P)
em outros planetas, 10/12, 23/193 (P)
incorpóreas, 14/16, 48/5 (P)
mais adiantadas - a oração em, 14/332 (P), 47/5 (P)
mais adiantadas - contato com, 14/313 (P), 14/345 (P), 14/346 (P), 20/102 (P), 21/20 (P), 23/572 (P), 23/599 (P), 23/646 (P), 23/743
(P), 59/11 (P)
primitivas no centro da Terra, 14/19
superiores, 23/166 (P), 48/5 (P)
suprafísicas, 10/24, 14/338 (P), 20/33 (P), 38/2 (P)
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CIVILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA TERRA, 10/12, 10/21, 10/22, 10/28, 10/34, 10/42, 13/9, 14/12, 14/14, 14/164 (P), 16/1 (P), 21/22 (P), 23/492 (P),
23/679 (P), 23/79 (P), 23/81 (P), 32/18 (P), 45/8 (P), 62/5 (P), 66/3 (P), 68/12 (P), 9/3 (P)
e o onze de setembro, 14/309 (P)
CIVILIZAÇÕES CONFEDERADAS (ver MUNDO / S - confederados; )
CIVILIZAÇÕES CÓSMICAS
nossa colaboração com, 23/699 (P)
CIVILIZAÇÕES INDÍGENAS, 23/747 (P), 23/748 (P), 68/12 (P)
nos níveis intraterrenos, 14/326 (P), 23/600 (P), 23/609 (P), 68/5 (P)
CIVILIZAÇÕES INTRATERRENAS, 10/13, 10/33, 14/200 (P), 14/346 (P), 23/113 (P), 23/386 (P), 23/545 (P), 23/679 (P), 23/686 (P), 23/716 (P),
32/18 (P), 33/4 (P), 68/1 (P) (ver também CENTRO / S INTRATERRENO / S - *; CENTRO / S PLANETÁRIO / S - *; CIDADE / S - intraterrenas; )
catástrofes naturais e, 23/194 (P)
contato com, 23/538 (P), 23/620 (P), 32/74 (P), 41/1 (P)
contato interno com, 62/7 (P)
diferença entre colônias espirituais e, 23/535 (P)
e os animais, 23/183 (P), 23/186 (P)
e os essênios, 23/749 (P)
guardiães das, 23/187 (P)
não evoluídas, 68/24 (P)
papel das, 10/21, 10/22, 10/23, 10/25, 14/19
pontos da Terra que facilitam o contato com, 32/15 (P)
portas de entrada para as, 10/8, 14/13, 23/112 (P)
procriação nas, 14/348 (P), 23/687 (P)
reinos nas, 23/444 (P)
CLAREZA MENTAL, 21/9 (P), 22/1, 23/191 (P), 23/649 (P)
CLARIAUDIÊNCIA, 14/185 (P), 23/107 (P), 23/11, 23/317 (P), 41/11 (P)
CLARIVIDÊNCIA, 14/174 (P), 23/11, 23/490 (P), 23/677 (P), 41/11 (P), 50/2 (P)
e vidência - diferença entre, 47/5 (P)
na medicina espiritual, 34/7 (P)
pedir, 59/1 (P)
CLAUSTRO, 23/658 (P)
CLAUSTROFOBIA, 23/472 (P)
CLAUSURA, 10/49 (P), 23/621 (P), 23/702 (P)
e a Libertação (12º Raio) - almas em, 14/324 (P)
e contemplação reformada, 14/334 (P)
CLIMA, 14/275 (P), 14/295 (P), 23/290 (P), 23/510 (P)
CLIPS
simbolismo, 23/679 (P)
CLONAGEM, 23/27 (P)
COBAIAS (ver ANIMAL / IS - cobaias; )
COBERTOR ELÉTRICO / MANTA ELÉTRICA, 23/483 (P)
COBIÇA, 2899/2 (P)
diferença entre aspiração e, 23/465 (P)
COBRA / S, 23/315 (P), 23/408 (P), 23/516 (P)
COCA, 23/423 (P)
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COCA-COLA, 23/433 (P)
CÓDIGO GENÉTICO, 23/127 (P)
atual (dna), 10/13, 10/21, 10/24, 10/25, 10/35, 10/43, 10/44, 10/6, 23/229 (P), 23/312 (P), 23/563 (P), 23/660 (P), 23/679 (P), 23/728
(P), 32/42 (P), 47/6 (P), 62/5 (P), 68/25 (P)
feito de experiências fora da Lei, 59/21 (P)
mudança do, 10/11, 10/13, 10/21, 10/23, 10/24, 10/25, 10/28, 10/3, 10/35, 10/41, 10/43, 10/44, 10/6, 10/7, 10/8, 11/1, 11/2, 14/11,
14/13, 14/14, 14/19, 14/243 (P), 23/170 (P), 23/174 (P), 23/176 (P), 23/365 (P), 23/377 (P), 23/401 (P), 23/478 (P), 23/553 (P),
23/679 (P), 25/2, 26/2 (P), 28/3 (P), 32/42 (P), 32/55 (P), 68/22 (P)
novo, 61/7 (P) (ver também NOVO CÓDIGO GENÉTICO (GNA) - *; )
raças e, 21/7 (P), 32/28 (P)
CODIGOS DE LUZ, 23/735 (P)
COLABORAÇÃO, 14/190 (P), 23/137 (P), 23/357 (P), 23/587 (P), 23/629 (P)
com civilizações cósmicas, 23/699 (P), 23/706 (P)
com outros reinos, 14/360 (P)
no trabalho monástico, 23/755 (P)
COLABORAÇÃO PLANETÁRIA, 14/352 (P)
COLABORADORES
de Figueira, 20/96 (P), 23/585 (P) (ver também FIGUEIRA - colaboradores de; )
na Casa Fraternidade da Paz, 59/9 (P), 60/3 (P)
para um centro espiritual - o que atrai, 20/96 (P)
segundo Murielh, 14/362 (P)
servidores e consagrados, 14/365 (P), 21/38 (P)
servidores e consagrados - diferença entre, 14/351 (P), 45/8 (P), 68/13 (P)
COLESTEROL ALTO, 23/416 (P)
COLIGAÇÃO INTERNA, 14/195 (P), 18/13 (P), 23/383 (P), 23/638 (P), 23/647 (P), 64/2 (P)
atração pela a evolução superior através da, 10/49 (P)
com a mônada, 23/817 (P)
com a Rede do Tempo, 23/660 (P)
com a Terra e com a humanidade futuras, 23/698 (P)
como prioridade - buscar a, 23/691 (P), 23/703 (P)
e contato com energias imateriais, 23/659 (P)
manter a, 23/656 (P), 23/673 (P), 23/706 (P), 59/14 (P)
oração e, 63/3 (P)
COLINS (MABEL)
menção a, 23/169 (P), 23/380 (P), 23/83 (P)
COLISÃO (ver ACIDENTE / S - *; )
COLISÃO DE ASTERÓIDE, 23/530 (P)
COLÔMBIA, 23/98 (P)
COLOMBO (CRISTÓVÃO), 23/420 (P), 23/436 (P)
COLONIALISMO, 23/375 (P)
COLÔNIAS ASTRAIS, 23/590 (P)
COLONIZAÇÃO DA AMÉRICA, 14/345 (P), 23/714 (P), 68/12 (P)
COLUNA, 14/296 (P), 23/163 (P), 23/169 (P), 23/245 (P), 23/400 (P), 23/421 (P), 24/6 (P), 3/4 (P), 9/1
cervical - problemas na, 23/208 (P), 23/387 (P), 23/493 (P)
vertebral e o novo código genético, 68/22 (P)
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COMA, 15/2 Fr (P), 23/245 (P), 23/433 (P), 23/464 (P), 23/474 (P), 23/496 (P), 23/516 (P), 23/634 (P), 41/4 (P) (ver também MORTE / ER - *; )
COMANDANTE SOHIN
e a cura, 68/38 (P)
COMANDO / S, 23/683 (P), 23/695 (P), 50/5 (P), 50/6 (P)
da Nave Alfa no seu sétimo nível, 18/13 (P)
estelares, 23/417 (P)
COMANDO ASHTAR, 14/186 (P), 23/315 (P)
COMENTÁRIO/S
sobre a oração "Mainhdra, minha mãe", 68/60 (P)
sobre um comunicado de Murielh para estes tempos finais, 31/17 (P)
sobre uma mensagem de Mainhdra, 23/835 (P), 68/59 (P)
COMENTÁRIO/S SOBRE A MENSAGEM DE MARIA
do dia 08 de fevereiro de 2012, 68/65 (P)
do dia 13 de janeiro de 2012, 68/61 (P)
COMÉRCIO, 16/3 (P), 23/453 (P), 23/495 (P)
COMPAIXÃO, 10/2, 14/103 (P), 14/116 (P), 14/176 (P), 14/207 (P), 14/328 (P), 14/351 (P), 17/9 (P), 19/73 (P), 20/50 (P), 23/106 (P), 23/109
(P), 23/176 (P), 23/259 (P), 23/271 (P), 23/324 (P), 23/338 (P), 23/641 (P), 23/684 (P), 32/14 (P), 32/43 (P), 32/59 (P), 41/17 (P), 5/5, 52/13
(P), 57/5 (P), 6/3, 62/4 (P) (ver também AUTOCOMPAIXÃO E AUTOCOMPLACÊNCIA - *; )
amor e, 23/123 (P)
Buda e a, 23/242 (P), 23/255 (P), 68/21 (P)
caridade e, 23/226 (P), 23/728 (P)
e a Casa Luz da Colina, 23/674 (P)
e misericórdia, 23/757 (P)
e os corpos, 14/331 (P)
e os monastérios, 23/694 (P)
e os seres mongolóides, 10/47
em Figueira, 20/22
misericórdia e, 20/56 (P), 23/168 (P), 23/34 (P), 68/24 (P)
oração e, 63/2 (P)
origem e presença na Terra, 68/21 (P)
pena e, 41/10 (P)
prova da, 20/46 (P)
Samana e a, 61/2 (P)
COMPANHIAS, 19/54 (P), 23/107 (P), 23/583 (P)
COMPARAÇÃO, 14/282 (P)
COMPETIÇÃO, 21/29 (P), 23/467 (P), 68/11 (P), 68/5 (P)
no reino vegetal, 23/648 (P)
COMPETITIVIDADE, 14/25, 19/61 (P), 23/408 (P), 23/449 (P)
COMPLACÊNCIA, 23/8 (P)
COMPLETISTA, 23/371 (P), 23/372 (P)
COMPORTAMENTO, 20/55 (P)
humano - transcender o, 45/8 (P)
COMPOSITOR, 23/514 (P), 68/25 (P)
COMPREENSÃO, 14/155 (P), 14/327 (P), 18/13 (P), 19/35 (P), 23/109 (P), 23/240 (P), 23/342 (P), 23/489 (P), 23/657 (P), 23/811 (P), 59/12 (P)
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COMPUTADOR, 23/432 (P), 23/519 (P)
COMUM, 14/285 (P)
COMUNHÃO, 14/239 (P), 14/341 (P), 23/645 (P), 23/716 (P)
como ritual evolutivo, 21/36 (P)
em solidão e em grupo, 68/54 (P)
energias imateriais e a, 23/793 (P)
ritual da, 68/54 (P)
sagrada, 23/600 (P)
símbolos da, 23/729 (P)
COMUNICAÇÃO, 10/41, 14/262 (P), 21/22 (P), 25/2
com Irmãos Maiores (ver HIERARQUIA / S - contato com a; )
contaminação dos meios de, 23/612 (P), 23/704 (P)
cósmica, 17/13 (P)
difusão do ensinamento e os meios de, 23/352 (P)
dos Irmãos do Cosmos nos momentos de emergência, 14/303 (P)
e discos solares, 68/25 (P)
em Figueira, 14/75
entre os corpos, 23/55 (P)
falhas na, 14/248 (P)
formas de, 19/65 (P), 23/643 (P), 23/711 (P), 60/7 (P)
interna, 20/103 (P), 23/716 (P), 56/11 (P)
manipulação nos meios de, 23/487 (P), 23/704 (P)
mutismo sobre a vida extraterrestre nos meios de, 23/696 (P)
na humanidade futura, 23/55 (P), 45/8 (P)
por meio dos Espelhos (ver ESPELHO / S - *; )
COMUNICADO / S
da árvore algarroba em Aurora, 23/673 (P)
da Essência Feminina do planeta, 14/328 (P)
da Hierarquia Confederada sobre a transição, 59/21 (P)
da Hierarquia Sohin sobre a Nave Alfa, 18/13 (P)
de Ahkiuk e de Murielh sobre oração, 56/6 (P)
de Ahkiuk sobre nossas respostas ao Plano Evolutivo, 68/21 (P)
de Ahkiuk sobre o despertar do Consciente direito, 35/12 (P)
de Ahkiuk sobre o nosso compromisso para sermos colunas Confederadas, 35/12 (P)
de Ahkiuk sobre oração, 17/14 (P)
de Ahkiuk sobre oração para almas penadas, 23/661 (P)
de Ahkiuk sobre os sete passos do caminho, 23/710 (P)
de Alfa Centauro sobre unidade de propósito e de intenções, 23/810 (P)
de Andrés sobre os aspectos da vida eremítica e a oração, 21/38 (P)
de Antuak sobre a abertura e a ampliação da consciência, 59/16 (P)
de Blavatsky(Enyalak) sobre a oração grupal, 56/12 (P)
de Celea ao grupo operativo, 23/656 (P)
de Erks sobre chaves para a contemplação, 23/655 (P)
de ERKS sobre o trabalho de energias imateriais no campo da cura e da instrução, 23/617 (P)
de Erks, sobre a situação atual do planeta e da humanidade, 23/752 (P)
de Irmão Pio sobre leitura, 32/87 (P)
de Irmão Pio sobre o mantra "Em Deus", 23/617 (P)
de Irmão Pio sobre oração, 17/14 (P)
de Irmão Pio sobre vocação monástica, 23/659 (P)
de Khuthulli sobre pobreza, castidade e obediência, 23/653 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

de Khutulli sobre contato interno, 23/618 (P)
de KHUTULLI, como São Francisco de Assis, 14/322 (P)
de Khutullim sobre o novo código, 23/823 (P)
de KHUTULLIM, como São Francisco de Assis, sobre a nossa tarefa com o reino animal, 14/349 (P)
de LHUTHIELIUK sobre a austeridade e a harmonia, 31/11 (P)
de Lianel, sobre consagração e transubstanciação, 23/821 (P)
de Madre Teresa de Calcutá sobre os tempos atuais, 23/617 (P)
de Mainhdra por meio de Juan Diego, 14/345 (P)
de Mainhdra sobre a "Boa Nova" que virá, 23/747 (P)
de Mainhdra sobre a perdição de almas no Oriente Médio, 23/616 (P)
de Mainhdra sobre coligação com energias imateriais, 23/659 (P)
de Mainhdra sobre interiorização e silêncio, 21/36 (P)
de Mainhdra sobre nossa real transformação, 23/811 (P)
de Mainhdra sobre o sofrimento do planeta, 23/789 (P)
de Mainhdra sobre o sofrimento na África, 23/809 (P)
de Mainhdra sobre oração, 23/784 (P)
de Mianuk sobre os lagos de Figueira, 23/591 (P)
de Mishuk para os que oram, 23/826 (P)
de Mishuk sobre a construção da base de Figueira, 68/9 (P)
de Mishuk sobre a purificação de intenções, 31/17 (P)
de Mishuk sobre como podemos fazer o caminho, 23/820 (P)
de Mishuk sobre guardiães e vigilantes, 66/6 (P)
de Mishuk sobre o Bosque da Harmonia em Figueira, 20/104 (P)
de Mishuk sobre o Instrutor do Mundo e o Senhor do Mundo, 35/7 (P)
de Mishuk sobre os que oram, o caminho e a união com o anjo, 23/819 (P)
de Mishuk sobre Reinos e Templos, 23/709 (P)
de Mishuk sobre trabalho interno dos Monastérios, 23/709 (P)
de Miz Tli Tlan, 60/6 (P)
de Murielh para estes tempos finais, 31/17 (P)
de Murielh sobre a alimentação sem gula, 23/815 (P)
de Murielh sobre a área da cidade e a Casa Luz da Colina, 23/695 (P)
de Murielh sobre a conduta da alma, 23/802 (P)
de Murielh sobre a nossa conscientização do momento atual e ação, 35/11 (P)
de Murielh sobre o trabalho dos Espelhos, 23/620 (P)
de Murielh sobre os tempos atuais de emergência, 23/749 (P)
de Murielh sobre viagens na África e no Oriente, 23/815 (P)
de Oxalc sobre não alimentar o que nos atrai, 23/767 (P)
de Oxalk sobre as mônadas e suas relações com o universo, 68/22 (P)
de Rishkamel sobre o amor, 66/2 (P)
de Samana para nos transformarmos, 68/42 (P)
de Samana sobre o trabalho com o fogo, 56/7 (P)
de Santo Inácio de Loyola, 2800/2 (P)
de Sarumah sobre a Cidade Figueira, 14/344 (P), 59/14 (P)
de Sarumah sobre a Consciência Figueira, 23/656 (P), 68/9 (P)
de Sarumah sobre a transição planetária, 23/667 (P), 66/1 (P), 68/12 (P)
de Sarumah sobre as novas diretrizes de Mirna Jad, 23/815 (P)
de Sarumah sobre consagrados, servidores e colaboradores, 68/13 (P)
de Sarumah sobre cumprimento das leis da Terra, 23/812 (P)
de Sarumah sobre Judas e Cristo, 23/705 (P)
de Sarumah sobre nossa sintonia com a Casa Luz da Colina, 23/624 (P)
de Sarumah sobre o Monastério de Erks, 21/21 (P)
de Sarumah sobre o novo código genético, 68/22 (P)
de Sarumah sobre os Crop Circles, 23/697 (P)
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de Taykhuma sobre a Lei do repouso criativo, 20/107 (P)
de Teresa de Calcutá (RISKHAMEL) sobre serviço, 35/13 (P)
de Thaykhuma, 23/660 (P)
de Thaykhuma sobre o sino do Núcleo Sohin, 52/23 (P)
de Thaykhuma sobre o trabalho dos Espelhos e dos Monastérios, 68/10 (P)
de Thaykhuma sobre oração e sobre rede de comunicação superior, 56/11 (P)
de um Anjo Confederado sobre consagração, 35/14 (P)
de um anjo de Miz Tlin Tlan sobre a Vida Divina, 11/6 (P)
de um golfinho sobre o elemento água, 14/349 (P)
de um indígena guardião de Monte Shasta, 68/50 (P)
de um Monge Branco de Erks, 60/5 (P)
de um ser feminino, 14/331 (P)
de uma Consciência Angélica sobre o conhecimento superior, 68/8 (P)
de uma Consciência de Cisne sobre as flores, 23/650 (P)
de uma Hierarquia do Sinai, 59/14 (P)
de uma Hierarquia Extraterrestre, 23/707 (P)
de Visnuk sobre a Casa do Pátio, 23/751 (P)
de Visnuk sobre contemplação, 23/655 (P)
de Wuithaykon sobre guardiães e vigilantes, 66/9 (P)
de Wythaikon sobre o ingresso de energias imateriais na Terra, 62/4 (P)
de Wythaikon sobre o trabalho com a consciência, 14/326 (P)
de Wythaikon sobre processos de cura, 23/679 (P)
de Xendor sobre a transição e os cidadãos - Luz, 35/14 (P)
do Anjo da Paz sobre as almas, 23/824 (P)
do Anjo de Mirna Jad (Aristel) sobre cura e a luz interior, 23/823 (P)
do Ser que representa a polaridade feminina da Terra, 59/14 (P)
dos Guardiães de Mirna Jad, 23/824 (P)
para aproximação a Júpiter, 21/19 (P)
sobre 08/08/2009, 23/646 (P)
sobre a água, 14/341 (P)
sobre a consciência física neste período de transição, 23/627 (P)
sobre a energia dos Guerreiros, 26/5 (P), 26/6 (P)
sobre a fundação do monastério eremítico em Dornes, 23/654 (P)
sobre a implantação dos Monastérios, 14/338 (P), 23/628 (P), 23/678 (P)
sobre a irradiação de Seres Evoluídos sobre Figueira, 59/10 (P)
sobre a manifestação do monastério em Erks, 21/20 (P)
sobre a necessidade de comunicação telepática, 23/649 (P)
sobre a preparação para os dias que virão, 23/649 (P)
sobre a purificação do planeta e os elementos da natureza, 68/44 (P)
sobre a Santa Ceia, 23/645 (P)
sobre abertura de portal para outras dimensões, 14/335 (P), 23/689 (P)
sobre alimentação nos monastérios, 23/655 (P)
sobre Amuna Khur e a sua tarefa, 59/20 (P)
sobre atuação das mônadas após 1988, 23/817 (P)
sobre atuação dos devas angélicos durante a transição planetária, 23/714 (P)
sobre atuação dos seres resgatáveis, 9/3 (P)
sobre caridade e misericórdia cósmicas, 23/698 (P)
sobre chamar a atenção e corrigir o outro, 23/657 (P)
sobre como orar com crianças, 23/624 (P)
sobre construções em um centro espiritual, 20/100 (P)
sobre contemplação, 23/648 (P)
sobre corpos que tiveram contato com o amor e com o perdão, 23/627 (P)
sobre dispersão e concentração de intenções, 23/658 (P)
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sobre energia imaterial, 23/646 (P), 62/3 (P)
sobre estudo das linhagens monádicas, 23/649 (P)
sobre grupos de serviço, 23/816 (P)
sobre lugares de oração, 68/6 (P)
sobre nome espiritual das Hierarquias, 23/672 (P)
sobre Núcleo de Paz no planeta, 14/335 (P)
sobre o Aspecto Feminino da Divindade, 14/329 (P)
sobre o certo e o errado, 23/649 (P)
sobre o contato com os Espelhos de Mirna Jad, 20/100 (P)
sobre o dia mundial da oração, 23/648 (P)
sobre o plano astral, serviço e a Graça, 23/818 (P)
sobre o reino animal nos monastérios, 23/654 (P)
sobre o Santo Graal, 61/4 (P)
sobre o serviço aos reinos, 14/319 (P)
sobre o simbolismo dos crop circles, 14/336 (P)
sobre oração, 14/332 (P)
sobre os lugares sagrados de Figueira, 20/104 (P)
sobre religião, 23/658 (P)
sobre serviço, 23/649 (P)
sobre triângulo de energia entre Casa Luz da Colina, Casa da Oração e Oca da Vigília, 23/696 (P)
vindo do deserto de Gobi, 68/53 (P)
COMUNICADOR, 14/262 (P), 23/197 (P)
COMUNIDADE / S, 13/3, 23/351 (P), 23/464 (P)
carentes - trabalho em, 33/3 (P)
espiritual do Monte Atos, 14/6
essência das, 23/679 (P)
COMUNIDADE LUZ
e o Plano Evolutivo, 23/774 (P)
COMUNISMO, 23/441 (P)
CONCEITOS, 23/492 (P), 23/659 (P), 27/2 (P)
CONCENTRAÇÃO, 23/108 (P), 41/7 (P), 49/3 (P), 59/7 (P)
da mente, 14/62 (P), 23/149 (P)
durante a vigília, 23/811 (P)
exercício de, 23/179 (P), 3/4 (P)
falta de, 23/100 (P), 59/4 (P)
gerada pela oração, 35/10 (P)
meditação e, 23/12
na oração - dificuldades de, 14/332 (P)
na tarefa, 23/562 (P)
no essencial, 14/338 (P), 14/344 (P), 21/22 (P), 23/642 (P)
no eu superior, 23/546 (P), 3/3 (P)
no presente, 14/343 (P), 23/642 (P)
no Único, 14/198 (P), 14/339 (P)
uso da música e do tear com as crianças para a ajudar na, 23/624 (P)
vontade-poder (1o raio) e, 23/602 (P)
CONCEPÇÃO, 53/4 (P)
CONCLAVE, 19/6 (P)
CONDENAÇÃO
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ausência de, 61/5 (P) (ver também JULGAMENTO / JULGAR - *; )
CONDICIONAMENTOS, 10/26, 10/9, 14/69, 23/49 (P), 23/600 (P), 23/693 (P), 23/714 (P), 3/4 (P)
CONE SUL, 2897/1 (P), 2897/2 (P)
CONEXÃO / ÕES
com o cosmos, 23/645 (P)
entre Iberah, Erks e Iuncar, 23/657 (P)
entre mônada e alma e reflexos no ego, 52/16 (P)
implantadas em nós pelas forças involutivas, 23/610 (P), 59/1 (P), 63/3 (P)
pela oração - dissolução de, 63/2 (P)
CONFEDERAÇÃO , 68/16 (P)
CONFEDERAÇÃO DOS MUNDOS (ver CONFEDERAÇÃO INTERGALÁCTICA - *; )
CONFEDERAÇÃO INTERGALÁCTICA, 10/20, 10/37, 20/61 (P), 23/545 (P), 23/632 (P), 23/683 (P), 23/720 (P), 23/76 (P)
CONFIANÇA, 23/222 (P), 23/474 (P), 23/484 (P), 28/1 (P)
CONFISSÃO, 14/180 (P), 14/260 (P), 14/359 (P), 23/184 (P), 23/65 (P), 23/69 (P)
CONFLITO / S
armado - como servir nas áreas de, 23/85 (P)
com as pessoas - transcender os, 14/327 (P), 14/63
com o chefe, 23/330 (P)
de forças na matéria, 23/57 (P)
dissolução de nódulos de, 32/13 (P)
estar imune a, 23/619 (P)
evitar, 19/61 (P), 47/5 (P)
grupo em, 23/19 (P)
harmonia através do (ver HARMONIA ATRAVÉS DO CONFLITO (4º. Raio) - *; )
internos e serviço, 23/114 (P)
na família (ver FAMÍLIA/S - conflito(s) na; )
neutralidade diante de, 14/36, 23/263 (P)
no ambiente de trabalho, 4/2 (P)
no mental e no emocional - diferença entre, 23/171 (P)
que parecem insuportáveis - como passar por, 23/10 (P)
solução pacífica de, 22/1
transcender os, 23/57 (P), 23/608 (P)
CONFORMISMO, 23/124 (P)
CONFORTO, 14/180 (P), 14/184 (P), 19/36 (P), 22/8
CONFREI, 23/457 (P)
CONFRONTO
segundo Amhaj, 23/838 (P)
CONHECIMENTO, 14/284 (P), 20/88 (P), 23/276 (P), 23/647 (P), 23/94 (P)
a busca do, 14/331 (P), 23/489 (P), 62/2 (P), 7/3 (P)
amar o, 23/696 (P)
ampliação do, 60/7 (P), 68/52 (P)
aplicação do, 14/357 (P)
científico e conhecimento espiritual, 23/71 (P), 52/12 (P), 59/8 (P)
como porta para o tempo interno, 14/366 (P)
concreto (ver CONHECIMENTO CONCRETO (5º. Raio) - *; )
das raças indígenas, 20/104 (P), 23/748 (P), 66/2 (P), 68/5 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

de épocas passadas, 23/701 (P), 59/16 (P), 68/51 (P)
diferença entre formação, sabedoria e, 23/68 (P)
diferença entre informação e, 14/13
diferença entre sabedoria e, 14/183 (P)
diferentes formas de apresentação do, 23/217 (P)
direto, 21/21 (P), 23/103 (P), 23/104 (P), 23/418 (P), 23/633 (P), 23/672 (P), 62/5 (P), 68/8 (P)
disponível na Terra, 23/692 (P), 66/2 (P)
e ação - defasagem entre, 23/640 (P)
e o trabalho dos 24 Anciãos, 68/51 (P)
e responsabilidade, 14/302 (P), 23/651 (P), 23/660 (P), 59/12 (P)
espiritual - atualização do, 23/234 (P)
extraterrestre presente nos Retiros da Fraternidade Branca, 14/314 (P), 23/662 (P), 62/2 (P)
fé e, 59/1 (P), 68/21 (P)
força e, 14/116 (P)
interno - como chegar ao, 23/635 (P), 23/714 (P), 31/3 (P), 68/8 (P)
interno - encarnar para buscar o, 14/322 (P)
nossa atitude diante do, 23/701 (P), 68/25 (P)
novo e transformações em nós, 23/700 (P)
oculto - necessidade de entrarmos em contato com o, 14/336 (P), 23/664 (P), 23/714 (P), 62/2 (P), 62/3 (P)
por que não chega a todos, 31/3 (P)
primordial, 2899/2 (P)
que se leva após a morte, 23/417 (P)
sede de, 23/123 (P)
superior e a mente, 14/106, 23/654 (P)
CONHECIMENTO CONCRETO (5º. Raio), 14/161 (P), 23/375 (P), 23/9, 5/11, 5/12, 6/6, 6/7
no Núcleo Sohin, 18/1
CÔNJUGE, 23/454 (P)
CONJUNTURA ESTELAR
atual e a revelação do conhecimento oculto, 62/2 (P)
CONJUNTURAS ASTROLÓGICAS, 23/304 (P)
Peixes, Aquário e Capricórnio, 23/543 (P)
CONQUISTA DO ESPAÇO, 14/19, 40/4 (P)
CONSAGRAÇÃO, 14/144 (P), 14/339 (P), 21/20 (P), 21/25 (P), 22/7, 23/372 (P), 23/676 (P), 23/683 (P), 23/717 (P), 23/720 (P), 23/808 (P),
2800/1 (P), 32/27 (P)
o que é a ?, 23/804 (P)
pedido de, 23/804 (P)
CONSAGRADO / S, 21/26 (P)
e servidores, 14/365 (P)
em Comunidades-Luz, 2800/2 (P)
segundo Murielh, 14/362 (P)
vida de um ser, 14/351 (P), 23/820 (P), 68/13 (P)
CONSCIÊNCIA / S, 10/51 (P), 14/337 (P), 14/356 (P), 14/359 (P), 14/72, 23/270 (P), 23/660 (P), 36/2 (P), 53/2 (P), 57/4 (P), 59/4 (P)
1o Raio e a, 14/72
ação deve corresponder à, 23/632 (P), 23/640 (P), 57/12 (P), 66/3 (P)
adequar os corpos à, 23/644 (P)
agir com, 14/72
ampliação/expansão da, 14/149 (P), 14/160 (P), 14/166 (P), 14/185 (P), 14/232 (P), 14/326 (P), 14/333 (P), 14/343 (P), 14/37,
14/41, 14/72, 14/85, 14/90, 18/13 (P), 19/14 (P), 19/21 (P), 20/61 (P), 21/8 (P), 22/3, 23/237 (P), 23/276 (P), 23/342 (P), 23/370
(P), 23/406 (P), 23/440 (P), 23/517 (P), 23/55 (P), 23/599 (P), 23/66 (P), 23/668 (P), 23/685 (P), 23/78 (P), 23/810 (P), 23/87 (P),
23/89 (P), 23/92 (P), 2800/1 (P), 31/1 (P), 32/16 (P), 32/17 (P), 42/2 (P), 47/6 (P), 59/16 (P), 59/3 (P), 62/5 (P), 68/53 (P)
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aperfeiçoamento da, 41/5 (P)
ativa, 23/298 (P)
búdica, 23/242 (P)
ciclo do desabrochar da, 17/2
coletiva e vida comum, 20/102 (P)
comum e superior, 21/20 (P)
continuidade de, 23/378 (P), 23/389 (P), 23/390 (P), 23/422 (P), 23/817 (P)
corporal - recuperar a, 47/6 (P)
corresponder à própria, 23/601 (P), 23/639 (P), 23/645 (P), 52/14 (P), 59/10 (P)
cósmica, 13/8, 14/358 (P), 23/84 (P), 47/4 (P), 68/52 (P)
criativa, 23/92 (P)
da água, 23/843 (P)
da alma, 23/795 (P)
da mônada, 23/827 (P)
da totalidade do ser - ter a, 23/627 (P), 23/692 (P)
das árvores, 14/244 (P), 23/661 (P)
de estar em mais de um plano simultaneamente, 23/25 (P), 68/5 (P)
de massa - sair da, 14/335 (P), 23/628 (P), 60/4 (P), 62/4 (P), 68/9 (P)
de Mirna Jad, 23/826 (P)
de mundos superiores - ter, 23/649 (P)
de nave, 14/313 (P)
desenvolvimento da, 10/33, 10/42, 10/5, 23/13, 23/173 (P), 23/480 (P), 23/618 (P), 23/629 (P), 28/3 (P), 5/16, 52/14 (P), 52/2 (P),
68/10 (P)
dévica e os crop circles, 14/336 (P)
diferença entre ego, mente concreta e, 36/2 (P)
diferentes níveis de impulso na, 14/7
do corpo, 23/128 (P), 23/292 (P), 23/399 (P), 8/3
do ego, 23/795 (P)
do momento atual e ação, 35/11 (P), 68/9 (P)
do reino vegetal, 23/661 (P)
do tempo real - ter, 23/669 (P), 23/693 (P), 62/3 (P)
do Todo - ter, 26/6 (P), 5/15, 59/15 (P)
dos Devas, 23/653 (P)
dos reinos da natureza, 23/670 (P)
e eternidade, 23/818 (P)
e o trabalho sacerdotal - expansões de, 21/16 (P)
ego e a, 23/445 (P)
elevação da, 14/196 (P), 14/204 (P), 14/296 (P), 19/9 (P), 23/4 (P), 23/456 (P), 23/639 (P), 23/664 (P), 23/708 (P), 30/3 (P), 4/18
(P), 59/14 (P), 63/3 (P), 68/37 (P)
espiritual, 23/469 (P), 35/8 (P)
espiritual - misticismo e, 23/293 (P)
essênia - Figueira e a, 12/2 (P), 20/22
exame de, 23/187 (P)
exercícios para os olhos e mudanças na, 23/54 (P)
Figueira, 14/139 (P), 20/22, 20/75 (P), 23/328 (P)
física e corpo físico - diferença entre, 23/627 (P)
graus de, 23/779 (P)
grupal, 14/187 (P), 14/190 (P), 14/358 (P), 14/41, 17/15 (P), 20/22, 20/59 (P), 39/1 (P), 47/4 (P), 52/14 (P), 64/1 (P)
hierárquica, 14/151 (P)
imateriais que auxiliam no resgate planetário, 59/7 (P)
individual - o que é, 23/92 (P), 52/14 (P)
inteligência e, 23/360 (P)
interação entre planos de, 14/44, 23/613 (P), 23/644 (P), 23/817 (P), 59/12 (P)
interior - passos para sentir a, 23/673 (P)
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interna - buscar continuamente a, 14/304 (P), 23/654 (P), 68/3 (P)
interna - buscar primeiro a nossa, 23/645 (P)
liberar-se de vínculos e apegos na, 23/665 (P), 23/706 (P), 61/5 (P)
libertas, elevadas, 14/305 (P), 35/8 (P)
limitações da atual, 17/16 (P), 23/711 (P), 23/811 (P)
luciférica, 23/578 (P)
luz, 14/292 (P), 23/144 (P), 23/611 (P)
meios artificiais de estimular a, 23/637 (P)
meios de amadurecimento da, 14/123 (P), 68/4 (P)
mercuriana, 14/181 (P)
monádica, 23/586 (P), 23/692 (P)
monádica e comunicação entre os reinos, 21/20 (P)
mudança na, 10/21, 10/36, 10/6, 10/7
níveis de - unificação dos, 68/22 (P)
no estágio humano, 14/350 (P)
no nível divino, 10/51 (P)
nova, 14/268 (P), 23/811 (P), 2800/1 (P), 57/3 (P)
núcleos de, 23/246 (P)
obstáculos à elevação da, 23/673 (P), 4/4 (P)
orante operativa, 56/11 (P)
pensamento humano e, 23/127 (P)
planetária, 14/181 (P), 14/204 (P), 14/358 (P), 23/813 (P), 47/4 (P), 61/7 (P)
por meio de sonhos - mudanças na, 4/12 (P)
projetada no futuro, 24/15 (P)
que se mostram como luzes no céu, 23/140 (P), 32/18 (P)
raios imateriais na nossa, 23/616 (P)
regedora do planeta, 32/21 (P)
sacerdotal neste planeta - manifestação da, 14/326 (P), 17/14 (P)
solar, 23/127 (P)
superior - como alcançar a, 23/251 (P), 68/23 (P)
superior e liberdade, 14/319 (P)
tecnologia e, 23/88 (P)
trabalhar a, 14/72, 23/5 (P), 23/642 (P), 23/677 (P), 23/811 (P)
transcender a própria, 14/322 (P), 14/343 (P), 19/11 (P), 23/616 (P), 68/2 (P)
transformação da, 14/309 (P), 23/336 (P), 23/626 (P)
universal - como se chega à, 23/755 (P)
viagens com a, 10/18, 68/5 (P)
votos internos no preparo para expansões de, 23/583 (P)
CONSCIÊNCIA / S HUMANA / S
à consciência planetária e estelar, 14/313 (P), 23/699 (P), 23/746 (P), 23/813 (P), 59/11 (P)
e a alma, 23/251 (P)
e as escolas internas, 60/4 (P)
e o ego, 23/252 (P)
ir além da, 23/746 (P), 60/6 (P), 60/8 (P)
CONSCIÊNCIA / S / ESTELAR / ES, 35/12 (P)
aproximação a, 23/649 (P)
CONSCIÊNCIA ANGÉLICA, 14/360 (P), 68/8 (P)
CONSCIÊNCIA CRÍSTICA, 14/360 (P), 2400/12 (P), 68/23 (P)
CONSCIÊNCIA DIVINA, 2400/12 (P)
divina, 19/51 (P), 23/686 (P), 23/693 (P)
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divina no homem, 14/322 (P)
CONSCIÊNCIA FEMININA, 10/50 (P)
a oração e a, 23/827 (P)
do Todo, 23/827 (P)
CONSCIÊNCIA INDÍGENA, 14/326 (P), 14/345 (P), 20/104 (P), 23/600 (P), 23/608 (P), 23/609 (P), 23/610 (P), 23/620 (P), 23/679 (P), 23/683
(P), 23/685 (P), 23/696 (P), 23/747 (P), 23/791 (P), 60/1 (P), 60/8 (P), 66/2 (P), 68/12 (P)
Acolhimento da Esperança e a, 23/783 (P)
carma da, 23/783 (P)
Casa Redención e a, 14/316 (P)
cósmica, 23/593 (P)
e as chaves para a sutilização dos corpos astrais-emocionais, 62/4 (P)
e chaves para a cura, 23/679 (P)
e os Crop Circles, 23/596 (P)
e sabedoria, 14/312 (P), 23/692 (P), 68/5 (P)
em Figueira, 23/692 (P)
Terras do Sol e a, 23/596 (P)
CONSCIÊNCIA MONÁSTICA, 14/168 (P), 14/173 (P), 14/326 (P), 14/66, 19/1 (P), 19/12 (P), 19/13 (P), 19/2 (P), 20/1, 21/1, 21/12 (P), 21/14 (P),
21/22 (P), 21/23 (P), 21/8 (P), 23/548 (P), 23/557 (P), 23/641 (P), 23/646 (P), 57/11 (P), 62/4 (P)
e o trabalho com o reino vegetal, 21/17 (P)
CONSCIÊNCIA TELÚRICA , 14/345 (P) (ver também NATUREZA - forças da; )
CONSCIÊNCIA ÚNICA, 14/102 (P), 14/333 (P), 14/345 (P), 19/25 (P), 19/64 (P), 2/4, 23/108 (P), 23/635 (P), 23/658 (P), 23/666 (P), 23/696 (P),
23/747 (P), 23/809 (P), 2800/1 (P), 52/12 (P), 57/11 (P), 58/3 (P), 60/8 (P), 61/5 (P), 68/10 (P), 68/23 (P) (ver também DEUS / ES - *; )
e o Plano Evolutivo, 14/326 (P), 57/1 (P)
estar só na, 23/763 (P)
CONSCIÊNCIA-NAVE, 14/218 (P), 32/40 (P)
CONSCIÊNCIAS CONFEDERADAS (ver SERES CONFEDERADOS - *; )
CONSCIENTE DIREITO, 23/105 (P)
centros do, 10/18, 10/3, 14/153 (P), 19/66 (P), 23/269 (P), 23/568 (P)
chacras e, 14/157 (P), 14/99 (P), 23/160 (P), 23/193 (P), 23/371 (P), 23/489 (P), 52/16 (P)
corpo mental e, 23/411 (P)
desenvolvimento do, 10/25, 10/3, 10/4, 11/1, 13/2, 14/157 (P), 14/205 (P), 14/216 (P), 20/28 (P), 20/74 (P), 20/9, 21/20 (P), 23/332
(P), 23/352 (P), 23/513 (P), 23/602 (P), 23/614 (P), 23/700 (P), 41/1 (P), 52/10 (P), 59/11 (P), 68/22 (P)
despertar do, 10/24, 14/11, 20/51 (P), 23/345 (P), 23/591 (P), 52/16 (P)
diferença entre consciente esquerdo e, 10/27
e a cura, 10/18
exercício para desenvolver o, 10/18, 10/3, 23/277 (P), 23/95 (P), 32/21 (P)
os atributos do Monastério e o, 68/60 (P)
Raios e, 14/162 (P)
segundo Ahkiuk, 35/12 (P)
CONSCIENTE ESQUERDO, 10/25, 10/3, 11/1
e vida comum
definição, 14/11
diferença entre consciente direito e, 10/27
CONSCIENTE, SUBCONSCIENTE, SUPRACONSCIENTE, INCONSCIENTE, 23/456 (P)
e efeitos da oração, 23/641 (P)
CONSCIENTIZAÇÃO
elevação e transcendência, 23/640 (P)
CONSELHO / S, 14/231 (P), 32/21 (P), 50/6 (P)
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a outras pessoas - precauções ao dar, 14/117, 23/614 (P), 23/629 (P)
Alfa e Ômega (ver ALFA E ÔMEGA - *; )
contato com, 68/16 (P)
de Anciãos, 68/51 (P)
de Erks, 10/15
de Mirna Jad, 23/80 (P)
diferença entre Conclave e, 19/6 (P)
do Cosmos, 23/684 (P), 23/738 (P), 58/3 (P)
dos Senhores da Confederação e a operação resgate, 24/17 (P)
internos, 19/57 (P), 20/75 (P), 23/303 (P)
internos e a revelação de informações ocultas, 62/2 (P)
interplanetários e intergaláticos, 10/34, 13/7, 14/303 (P), 23/514 (P)
participar de, 19/9 (P)
tarefa dos, 23/545 (P), 23/80 (P)
CONSENTIMENTO
para que os raios imateriais trabalhem em nós - dar, 62/6 (P)
para que trabalhos superiores aconteçam em nós - dar, 18/12 (P), 68/11 (P)
CONSOLAÇÃO / CONSOLO
meritória, 59/15 (P)
CONSTÂNCIA, 23/785 (P)
CONSTELAÇÃO / ÕES, 23/699 (P), 50/4 (P)
de Touro (ver TOURO - Constelação de; )
e revelações da vida dos universos, 52/12 (P)
CONSTITUINTES DOS CORPOS, 34/4 (P)
CONSULTÓRIO TERAPÊUTICO
CONSUMISMO, 13/9, 14/196 (P), 16/1 (P)
CONTAMINAÇÃO
ambiental, 23/368 (P), 23/661 (P)
dos intervalos interdimensionais, 14/19
nuclear, 10/25, 10/28, 14/19, 14/295 (P), 32/82 (P)
planetária, 10/21, 10/25, 10/33, 10/8, 11/1, 9/1
proteção contra a, 66/1 (P)
CONTATAR, 23/740 (P)
para serem guiados
CONTATO / S
com anjos e arcanjos, 23/669 (P), 23/709 (P)
com as Hierarquias - caminho aberto para o, 23/743 (P), 59/12 (P), 61/3 (P)
com Celea no dia 7 de setembro de 2009, 23/656 (P)
com civilizações mais evoluídas (ver CIVILIZAÇÃO / ÕES - mais adiantadas - contato com; )
com grandes devas, 23/661 (P)
com mundos distantes, 14/333 (P), 14/337 (P), 14/343 (P), 23/649 (P), 23/660 (P), 47/5 (P)
com o conhecimento oculto - necessidade de, 14/336 (P), 23/714 (P), 62/2 (P), 62/3 (P)
com os Centros Planetários, 31/13 (P)
com seres extraterrestres e intraterrenos, 14/333 (P), 21/19 (P), 23/593 (P), 23/599 (P), 23/657 (P), 61/3 (P), 68/1 (P)
como saber se é evolutivo, 14/304 (P), 23/234 (P), 23/545 (P), 23/586 (P), 23/702 (P)
consciente com a Irmandade do Cosmos, 52/12 (P)
diferentes níveis de, 10/31, 23/273 (P), 23/298 (P), 23/686 (P)
e sinceridade, 23/657 (P)
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estar sempre em, 14/34, 23/599 (P)
físico, 23/515 (P)
mediúnicos, 49/2 (P) (ver também MÉDIUM / NIDADE - *; )
no dia-a-dia - selecionar os encontros e, 14/42 (P)
superior, 14/320 (P), 14/346 (P), 17/13 (P), 21/19 (P), 23/276 (P), 23/535 (P), 23/552 (P), 23/584 (P), 23/635 (P), 23/643 (P),
23/646 (P), 23/649 (P), 23/655 (P), 47/6 (P), 59/16 (P), 68/52 (P)
superior - oração e, 14/328 (P), 14/332 (P), 63/4 (P)
superior - requisitos para, 17/15 (P), 21/20 (P), 23/572 (P), 23/620 (P), 23/624 (P), 23/630 (P), 23/643 (P), 23/646 (P), 23/649 (P),
23/714 (P), 24/17 (P), 62/4 (P), 68/11 (P)
suprafísicos - a mente e os, 14/167 (P), 14/304 (P)
suprafísicos - necessidade de permissão para, 23/587 (P), 23/722 (P)
CONTATO / S INTERNO / S, 14/70, 20/52 (P), 21/15 (P), 21/9 (P), 23/117 (P), 23/118 (P), 23/145 (P), 23/16, 23/207 (P), 23/538 (P), 23/541 (P),
23/607 (P), 23/620 (P), 23/637 (P), 23/691 (P), 24/15 (P), 32/16 In.L (P), 35/6 (P), 45/8 (P), 52/12 (P), 59/14 (P), 59/3 (P), 68/11 (P), 68/7 (P)
autêntico - relato de um, 14/83 (P)
com os reinos, 21/20 (P)
e a energia crística, 23/597 (P)
e a necessidade de estarmos sempre em, 14/321 (P), 23/655 (P), 57/9 (P), 59/17 (P), 59/8 (P), 62/5 (P), 68/53 (P) (ver também SER / ES
- CONTATO - *; )
e as crianças, 23/624 (P)
e colaboração grupal, 23/59 (P)
e como resguardar os, 23/356 (P)
CONTEMPLAÇÃO, 14/313 (P), 14/334 (P), 14/67, 19/45 (P), 20/7 (P), 20/99 (P), 23/235 (P), 23/377 (P), 23/586 (P), 23/596 (P), 23/628 (P),
23/648 (P), 23/655 (P), 32/29 (P), 32/65 (P), 33/2 (P), 56/3 (P), 57/1 (P), 57/11 (P), 57/12 (P), 58/9 (P), 68/24 (P)
abertura à, 23/709 (P)
como chegar à, 23/650 (P), 68/51 (P)
como requisito para o contato com Entidades Superiores, 23/630 (P)
da alma, 23/804 (P)
do fogo, 66/2 (P)
e ação, 23/698 (P)
e imagens, 68/6 (P)
e leitura divina, 32/87 (P)
e serviço, 14/326 (P), 23/634 (P), 23/649 (P), 35/7 (P), 66/2 (P)
em Figueira, 20/8
meditação e oração, 68/51 (P)
mistério e, 57/2 (P)
monge e, 21/9 (P), 57/12 (P)
oração e, 14/320 (P), 17/12 (P), 23/630 (P), 23/642 (P), 23/649 (P), 23/721 (P), 60/2 (P), 63/1 (P)
reformada, 14/334 (P), 23/673 (P)
CONTEMPLAR
a natureza, 23/824 (P)
o que é?, 66/10 (P)
os Crop Circles, 66/6 (P)
sem idolatria, 66/6 (P)
CONTEMPLATIVOS, 14/67, 23/687 (P), 23/721 (P), 56/3 (P)
diferença entre Espelhos e, 23/357 (P)
do Monte Atos - os monges, 23/32 (P)
estado da alma, 68/30 (P)
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Contemplativos; )
mantras e os, 20/48 (P)
na Casa Fraternidade da Paz, 59/9 (P), 62/1 (P)
tarefa dos, 14/32, 23/634 (P)
CONTENDAS, 10/48, 19/61 (P)
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CONTENTAMENTO, 23/141 (P), 28/1 (P)
CONTEÚDO
nas formas - encontrar o valor do, 23/640 (P)
CONTINENTES, 14/181 (P), 17/7 (P), 23/354 (P), 59/11 (P)
CONTRADIÇÕES, 23/260 (P)
entre interiorização e o mundo material, 23/660 (P)
sintetizar as aparentes, 23/601 (P)
CONTRARIEDADE
transcender a, 17/13 (P)
CONTROLE
da mente, 14/2, 23/669 (P)
da palavra, 13/1, 14/42 (P), 14/77, 19/65 (P), 23/108 (P), 23/114 (P), 23/116 (P), 23/129 (P), 23/134 (P), 23/158 (P), 23/16, 23/176
(P), 23/184 (P), 23/201 (P), 23/27 (P), 23/278 (P), 23/5 (P), 23/61 (P), 23/669 (P), 4/17 (P), 7/1 (P)
das forças involutivas, 14/50 (P), 23/531 (P)
das forças materiais pelas Inteligências Superiores, 23/619 (P), 52/12 (P), 62/2 (P)
das próprias forças, 14/7, 23/324 (P)
dos pensamentos, 23/114 (P), 23/61 (P)
repressão e, 23/378 (P)
sobre os corpos, 14/105 (P), 14/166 (P), 14/326 (P), 23/297 (P), 23/647 (P), 23/86 (P), 59/11 (P)
CONVENCIONAL / ISMO, 23/462 (P), 23/89 (P), 52/3 (P), 58/1 (P)
CONVERSÃO / RECONVERSÃO, 56/3 (P), 60/6 (P)
da raça humana, 68/25 (P)
CONVERSAR
com a Hierarquia, 31/14 (P)
com seres mais evoluídos, 14/311 (P)
CONVERSAS INÚTEIS, 14/247 (P), 23/242 (P), 23/376 (P), 23/377 (P), 23/652 (P) (ver também PALAVRA / S - *; )
CONVIVÊNCIA, 23/100 (P), 23/709 (P)
com pessoas difíceis, 23/402 (P)
CONVOCAÇÃO, 45/8 (P)
COOPERAÇÃO, 14/296 (P), 23/357 (P), 23/547 (P)
interplanetária - trabalho de, 10/34, 14/17
COORDENAÇÃO / R, 10/22, 20/83 (P), 23/152 (P), 23/183 (P), 23/360 (P), 23/425 (P), 23/459 (P), 32/17 (P)
as próprias forças, 23/619 (P)
vontade-poder (1o raio) e, 23/602 (P)
COORDENADAS DIMENSIONAIS, 2800/1 (P)
COPAÍBA
COR / ES, 14/121 (P), 14/249 (P), 14/265 (P), 23/119 (P), 23/489 (P)
como vibrações, 4/11 (P)
da aura, 20/47 (P)
da roupa que usamos - influência das, 23/158 (P), 23/587 (P)
das vestimentas dos monges, 23/647 (P)
e os devas, 23/618 (P)
e os seres mongolóides, 10/47
e símbolos no exercício para desenvolver o consciente direito, 10/3
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e sons - tratamentos com, 14/96 (P), 18/5
influência das, 23/594 (P), 23/710 (P), 23/82 (P), 37/1 (P)
internas, 23/105 (P)
na cura, 14/271 (P), 20/47 (P), 23/706 (P), 68/38 (P)
no cultivo da terra - uso de, 58/10 (P)
nos sonhos, 23/241 (P), 23/810 (P)
COR-DE-ROSA, 14/249 (P), 14/271 (P), 23/134 (P)
CORAÇÃO, 14/112 (P), 14/281 (P), 19/22 (P), 23/102 (P), 23/142 (P), 23/166 (P), 23/317 (P), 23/409 (P), 23/439 (P), 23/517 (P), 36/1 (P),
52/13 (P), 68/53 (P)
aberto, 14/336 (P), 23/468 (P), 64/1 (P), 68/12 (P), 68/24 (P)
buscar a energia do, 14/320 (P), 23/688 (P), 52/13 (P)
centro da alma, 11/4 (P), 31/15 (P), 68/59 (P)
como ferramenta de trabalho sugerida por seres sirianos, 68/9 (P)
como fonte de instrução - considerar o, 14/323 (P), 68/12 (P)
como porta de entrada para os mundos internos, 14/333 (P), 14/336 (P), 23/584 (P), 23/627 (P), 52/13 (P), 68/9 (P)
concentração no, 14/347 (P), 21/21 (P), 23/223 (P), 23/554 (P), 23/645 (P), 23/662 (P), 23/673 (P), 23/716 (P)
consciência indígena, consciência do, 23/608 (P), 60/1 (P)
da mente ao, 31/18 (P)
desatar os nós do, 68/52 (P), 68/53 (P)
disciplina e cooperação no desenvolvimento do, 23/547 (P)
doenças do, 14/137 (P), 14/213 (P), 14/254 (P), 23/238 (P), 23/509 (P)
e a cruz cristã, 68/24 (P)
e a palma das mãos, 23/557 (P)
e a vocação monástica, 23/659 (P)
e alma, 23/105 (P), 52/13 (P)
e mente, 14/308 (P), 23/201 (P), 23/25 (P), 23/40 (P), 68/9 (P)
e mente - ponte entre, 14/303 (P), 14/333 (P), 23/567 (P), 23/637 (P), 23/646 (P), 23/665 (P), 68/10 (P), 68/9 (P)
e orientações nas emergências, 61/6 (P)
fogo do, 23/24 (P)
implante de microórgãos no, 10/43
leitura do, 32/87 (P)
livre, 23/746 (P)
o centro cardíaco direito e o, 23/97 (P)
oração e, 14/334 (P), 17/14 (P)
ouvir com o, 20/97 (P), 23/708 (P), 66/2 (P)
partido, 23/474 (P)
pela oração - abertura do, 61/6 (P)
pensar com o, 23/645 (P), 23/665 (P), 68/10 (P)
perceber tudo com o, 23/659 (P), 52/13 (P), 59/14 (P)
portas abertas às forças involutivas no, 35/10 (P)
que ora, 23/813 (P)
sensação de bloqueio na área do, 23/391 (P), 23/749 (P)
sentir com o, 23/458 (P)
transplante de, 68/4 (P)
viver no, 31/15 (P)
CORAGEM, 14/197 (P), 14/294 (P), 14/295 (P), 14/324 (P), 21/17 (P), 22/8, 45/5 (P), 55/3 (P)
e a cura, 68/32 (P)
e o coração, 52/13 (P)
CORAL / IS, 14/339 (P), 14/345 (P), 14/43, 14/68, 17/1, 20/88 (P), 23/319 (P), 23/454 (P), 23/497 (P), 23/514 (P), 27/4 (P), 30/1 (P), 68/12 (P)
como salvação grupal, 23/773 (P)
cores, aromas e formas no, 17/3
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e cura, 17/3, 20/98 (P)
em Figueira - encontro dos, 17/3
nova etapa do, 20/27
novo passo a ser dado pelo, 14/68
Núcleo Sohin e o, 18/5
por que não se aplaude o, 23/172 (P)
tarefa do, 14/114 (P), 14/346 (P), 14/41, 17/1, 19/1 (P), 20/35 (P), 20/51 (P), 23/272 (P), 23/683 (P)
CORDÃO UMBILICAL, 23/440 (P)
CORDIALIDADE, 2889/3 (P)
CÓRDOBA
COROA DE ESPINHOS, 23/637 (P), 39/3 (P)
símbolo, 23/753 (P)
CORPO / S, 47/6 (P) (ver também CORPO CAUSAL - *; CORPO DE LUZ - *; CORPO EMOCIONAL / ASTRAL - *; CORPO ETÉRICO - *; CORPO FÍSICO *; CORPO GRUPAL - *; CORPO MENTAL - *; )
a alma e os, 14/173 (P), 23/369 (P), 23/712 (P), 23/86 (P), 59/12 (P)
a mônada e os, 23/341 (P), 23/699 (P)
ação do milho nos, 23/655 (P)
ajustes vibratórios nos, 14/337 (P), 14/43, 23/652 (P), 23/711 (P), 32/15 (P), 68/52 (P), 68/53 (P)
alinhamento dos, 14/178 (P), 14/325 (P), 20/15, 23/215 (P), 23/216 (P), 23/286 (P), 23/301 (P), 23/511 (P), 23/658 (P), 23/679 (P),
23/73 (P), 23/75 (P), 23/810 (P), 23/814 (P), 2899/1 (P), 37/1 (P), 42/1 (P), 61/3 (P)
após a morte - que fazer com o, 14/321 (P), 23/215 (P)
astral (ver CORPO EMOCIONAL / ASTRAL - *; )
atuação da mônada sobre os, 23/240 (P)
carma do, 14/134 (P), 24/8 (P)
ciclos dos, 52/8 (P)
como instrumentos da alma, 23/142 (P)
como templos vivos - considerar os, 19/18 (P)
comunicação entre os, 23/546 (P), 23/55 (P)
consciência dos, 21/11 (P), 23/128 (P), 23/292 (P), 23/399 (P), 59/12 (P)
constituintes dos, 34/4 (P)
controle sobre os, 14/105 (P), 14/166 (P), 17/13 (P), 23/297 (P), 23/670 (P), 23/749 (P), 23/817 (P), 23/86 (P), 52/10 (P)
cuidar dos, 14/306 (P), 23/163 (P), 23/256 (P), 23/560 (P), 23/629 (P), 23/70 (P), 23/9, 24/14 (P)
cura dos, 23/26 (P)
da alma (ver CORPO CAUSAL - *; )
da personalidade, 14/331 (P), 20/15, 23/268 (P), 52/7 (P)
de seres evoluídos desencarnados, 23/415 (P), 23/751 (P), 23/812 (P)
debilitados, 23/86 (P)
desapegar-se dos, 23/610 (P)
desidentificar-se dos, 14/328 (P), 23/537 (P), 23/616 (P), 23/630 (P), 32/27 (P), 59/18 (P)
devas e os nossos, 53/2 (P)
dialogar com o, 23/712 (P)
dissolução dos, 23/438 (P)
durante o sono - elevação do, 23/324 (P)
e a lei da transmutação, 23/694 (P), 68/11 (P)
e atavismos, 45/8 (P)
e entrega - consciência dos, 14/326 (P), 21/15 (P)
e o planeta, 23/298 (P)
e o silêncio, 23/161 (P)
e os reinos, 23/396 (P)
e resistências, 23/583 (P), 23/595 (P), 23/654 (P)
e substância mental, 57/4 (P)
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e transmutação de almas, 14/306 (P)
em contato com o amor e o perdão, 23/627 (P)
escolha do sexo do, 23/690 (P)
etérico planetário, 14/114 (P)
evolução dos, 42/2 (P)
experiência de estar fora do, 23/25 (P)
forças involutivas e os, 23/749 (P), 57/4 (P)
harmonização dos, 23/415 (P)
humanos, 14/252 (P)
insatisfação com o próprio, 23/380 (P)
interpenetração dos, 23/43 (P)
liberação das forças involutivas dos, 23/380 (P)
libertar a luz da matéria dos, 23/543 (P)
líquido nos, 14/337 (P), 23/670 (P)
materiais - limitações dos, 39/1 (P), 47/6 (P)
materialização de, 14/115 (P)
mudança da energia nos, 23/211 (P)
mudanças em nossos, 14/134 (P), 59/4 (P)
não se identificar com os, 14/155 (P), 23/135 (P), 23/349 (P)
nave, 20/47 (P)
níveis de polarização dos, 14/366 (P), 23/579 (P)
origem dos, 23/32 (P)
paciência com os, 23/654 (P), 23/92 (P), 68/52 (P)
para a antimatéria - preparação dos, 23/650 (P)
percepção de cargas psíquicas pelos, 58/9 (P)
polaridade dos, 19/79 (P)
por indefinição no caminho - doenças nos, 23/639 (P)
por que mumificavam os, 14/155 (P)
portas abertas às forças involutivas no, 35/10 (P)
portas de entrada nos, 30/2 (P)
purificação dos, 19/38 (P), 23/135 (P), 23/187 (P), 23/663 (P), 23/703 (P), 23/718 (P), 23/84 (P), 48/2 (P), 68/8 (P)
química produzida pela aspiração nos nossos, 23/745 (P)
raios dos, 14/241 (P), 23/78 (P), 32/57 (P)
reestruturação dos, 23/163 (P)
restituição ao reservatório geral dos átomos, 2889/1 (P)
Retiros da Fraternidade Branca e a redenção dos nossos, 14/314 (P), 62/5 (P)
sair do, 23/187 (P), 23/241 (P), 23/278 (P), 23/91 (P), 41/4 (P)
sem alma, 23/498 (P), 24/17 (P)
substâncias que agridem os, 23/514 (P)
sutilização do(s), 14/105 (P), 23/463 (P), 23/648 (P), 23/681 (P), 23/712 (P), 23/755 (P), 47/5 (P), 68/4 (P)
trabalhar a flexibilidade nos, 23/648 (P)
trabalho da oração nos nossos, 14/328 (P), 23/606 (P), 23/613 (P), 23/641 (P), 23/675 (P), 63/1 (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 68/21 (P)
trabalho do ensinamento nos nossos, 35/6 (P)
trabalho dos raios imateriais nos nossos, 62/6 (P)
transcender os, 68/24 (P)
transmutação da energia dos, 23/138 (P)
tridimensionais - lidar com os, 10/45, 14/321 (P), 23/627 (P), 23/746 (P)
único, 23/86 (P)
CORPO / S CELESTE / S
artificiais, 14/14 Fr
confederados, 23/367 (P)
expressão e propósito dos, 23/701 (P)
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CORPO / S SUTIL / S, 14/164 (P), 23/525 (P), 23/526 (P), 68/22 (P)
a preparação dos, 13/3, 62/4 (P)
de intrutores desencarnados - serviço prestado pelos, 14/25, 14/322 (P), 23/743 (P)
deslocamento dos, 23/100 (P)
e o tratamento dos, 23/322 (P), 23/643 (P)
nos outros planos - atuação dos, 23/75 (P)
CORPO CAUSAL, 14/128 (P), 14/148 (P), 14/285 (P), 20/102 (P), 23/152 (P), 23/193 (P), 23/211 (P), 23/243 (P), 23/359 (P), 23/401 (P), 23/74
(P), 23/817 (P), 32/15 (P), 39/1 (P), 39/2 (P), 41/2 (P), 51/4 (P)
e as experiências das encarnações, 23/666 (P), 23/689 (P)
e eternidade, 14/342 (P)
e oração, 23/581 (P), 63/4 (P)
CORPO DE LUZ, 14/10, 14/147 (P), 14/166 (P), 14/270 (P), 14/287 (P), 14/47 (P), 17/2, 19/32 (P), 19/9 (P), 20/102 (P), 20/29 (P), 20/47 (P),
20/56 (P), 20/86 (P), 23/104 (P), 23/207 (P), 23/233 (P), 23/312 (P), 23/345 (P), 23/352 (P), 23/396 (P), 23/411 (P), 23/456 (P), 23/495 (P),
23/496 (P), 23/497 (P), 23/54 (P), 23/565 (P), 23/634 (P), 23/665 (P), 23/711 (P), 23/814 (P), 32/81 (P), 39/2 (P), 41/2 (P), 52/16 (P), 60/3 (P),
68/12 (P)
e a rede etérica - prolongamentos do, 23/620 (P)
equilíbrio na alma e no, 21/11 (P)
reconhecer o, 21/19 (P), 23/668 (P)
CORPO EMOCIONAL / ASTRAL, 14/173 (P), 23/454 (P), 23/526 (P), 49/2 (P), 49/4 (P)
aberto, 23/464 (P)
após a morte, 23/630 (P), 2889/3 (P)
como lidar com o, 14/304 (P), 23/274 (P), 23/617 (P), 23/627 (P), 32/28 (P)
controle do, 23/119 (P), 23/350 (P), 23/669 (P)
correspondência do estado físico com o, 23/322 (P), 59/12 (P)
cura do, 14/191 (P), 23/431 (P), 23/537 (P)
de seres evoluídos, 23/568 (P), 23/814 (P)
desejo como secreção do, 10/2, 23/746 (P)
desequilibrado, 23/221 (P)
e alinhamento superior, 23/814 (P)
e o desejo, 23/754 (P)
e o medo, 23/140 (P)
e o retiro, 23/404 (P), 49/2 (P)
e sonhos, 14/330 (P)
elevação do, 14/100, 23/193 (P), 68/9 (P)
formação do, 5/13
fusão do corpo mental com o, 13/5, 14/166 (P), 14/191 (P), 18/4, 19/75 (P), 19/77 (P), 20/51 (P), 20/74 (P), 23/236 (P), 23/504 (P),
23/511 (P)
Licancábur e a desmagnetização do, 14/314 (P), 14/315 (P), 23/602 (P)
ligação entre o corpo físico-etérico e o, 4/14 (P)
nos outros reinos, 49/2 (P)
projeção do, 23/820 (P)
purificação do, 14/132 (P)
sonambulismo, 68/19 (P)
CORPO ESPIRITUAL
pela oração - amadurecimento do, 63/3 (P)
CORPO ETÉRICO, 23/207 (P), 23/380 (P), 23/441 (P), 23/463 (P), 23/468 (P), 23/508 (P), 23/526 (P), 34/10 (P), 52/10 (P)
aberturas existentes no, 14/10
cuidar do, 23/184 (P), 23/546 (P), 23/587 (P)
e a higiene, 23/801 (P)
e corpo físico, 23/370 (P), 23/618 (P), 59/12 (P)
e cremação, 23/161 (P), 23/359 (P), 23/652 (P)
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e o corpo de luz, 23/620 (P)
e o processo de saída do corpo físico após a morte, 14/321 (P)
e sonhos, 14/330 (P)
e telepatia, 23/649 (P)
e vitalidade, 14/140 (P), 23/546 (P)
exercício de revitalização do, 23/499 (P), 68/5 (P)
harmonização do, 23/515 (P)
Licancábur e a desintoxicação do, 14/314 (P), 14/315 (P), 23/602 (P)
níveis do, 23/112 (P)
para a comunicação interna - importância do, 23/715 (P)
purificação do, 14/132 (P), 61/3 (P)
CORPO FÍSICO, 14/253 (P), 14/270 (P), 23/397 (P), 23/399 (P), 23/746 (P), 34/15 (P), 47/5 (P), 49/1 (P), 51/4 (P)
atraente - como lidar com, 23/654 (P), 68/3 (P)
como melhorar o, 14/270 (P), 23/295 (P), 23/359 (P), 31/1 (P)
como obra do 3o Raio, 44/4 (P)
como templo vivo, 19/18 (P), 23/700 (P)
compreender o, 23/143 (P), 23/292 (P), 34/10 (P)
condições da experiência no, 23/600 (P)
consciência do, 23/100 (P), 23/50 (P), 23/794 (P), 31/2 (P), 8/3
controle sobre o, 23/398 (P), 61/3 (P)
cuidados com o, 14/162 (P), 14/173 (P), 14/179 (P), 23/184 (P), 42/1 (P)
degeneração ao longo dos tempos, 14/11
desidentificar-se do, 14/234 (P), 52/1 (P), 52/2 (P)
desvitalização do, 23/100 (P)
dores no, 23/321 (P)
e a alma, 23/380 (P), 23/607 (P)
e a ampliação da consciência, 23/517 (P)
e a cura, 8/3
e a morte, 23/525 (P)
e a paz, 23/154 (P)
e a vaidade, 32/58 (P)
e alimentação, 23/681 (P), 23/700 (P)
e conforto, 23/786 (P)
e consciência física, 23/627 (P)
e corpo etérico, 23/370 (P), 23/587 (P)
e Kayona na hora do resgate, 23/821 (P)
e o medo, 14/176 (P)
e o retiro, 49/1 (P)
e serviço, 23/355 (P)
e sonhos, 14/330 (P)
efeitos do trabalho de oração e mantras no, 23/586 (P), 23/811 (P)
em Figueira, 20/89 (P), 26/2 (P)
energia para o, 23/516 (P)
envelhecimento do, 2889/2 (P), 2889/3 (P)
formação do, 23/398 (P), 49/1 (P)
formas de saída da energia vital do, 15/2 (P), 2889/1 (P)
harmonia do, 23/355 (P), 30/2 (P)
hoje - desvitalização do, 23/786 (P)
influência da mente sobre o, 23/185 (P), 23/296 (P), 31/1 (P)
insatisfação com o próprio, 14/252 (P), 20/39 (P)
integridade do, 21/26 (P)
Licancábur e a harmonização do, 14/314 (P), 14/315 (P), 23/602 (P)
ligação entre o corpo emocional e o, 4/14 (P)
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limitações do, 23/409 (P)
nosso relacionamento com o, 23/592 (P), 23/794 (P)
novo código genético e o, 68/22 (P)
peso do, 23/263 (P)
plantas e o, 23/397 (P)
por que estamos em um, 14/170 (P)
preocupação com o, 23/757 (P)
purificação do, 23/341 (P), 61/3 (P)
qual é o papel do, 14/164 (P), 68/22 (P)
quando surgem sinais no, 14/97 (P)
sutilização do, 23/34 (P), 23/82 (P)
trabalho com o, 8/3
transfiguração do, 23/620 (P)
CORPO GRUPAL, 17/7 (P), 18/4, 23/529 (P), 24/15 (P)
CORPO HUMANIDADE, 23/566 (P), 24/15 (P)
CORPO MENTAL, 14/138 (P), 14/203 (P), 14/257 (P), 23/134 (P), 23/189 (P), 23/464 (P), 23/526 (P), 23/755 (P), 36/2 (P), 49/3 (P) (ver também
MENTE - *; )
ajuda ao, 23/240 (P)
após a morte, 23/621 (P), 23/630 (P), 2889/3 (P), 68/2 (P)
como lidar com o, 14/304 (P), 23/352 (P), 23/669 (P)
corpo de luz e, 23/665 (P)
cura do, 20/34, 59/12 (P)
e as forças involutivas, 23/434 (P), 57/3 (P)
e consciência monástica, 14/173 (P)
e consciente direito, 23/411 (P)
e sonhos, 14/330 (P)
fusão do corpo emocional com o, 13/5, 14/166 (P), 14/191 (P), 18/4, 19/75 (P), 19/77 (P), 20/51 (P), 20/74 (P), 23/236 (P), 23/504
(P), 23/511 (P), 49/2 (P)
influências externas no, 59/6 (P)
Licancábur e a desmaterialização do, 14/314 (P), 14/315 (P), 23/602 (P)
templado, 19/18 (P)
trabalho de seres sirianos no nosso, 68/9 (P)
transmutação do, 23/156 (P), 23/534 (P)
CORREDORES MULTIDIMENSIONAIS, 21/15 (P)
CORRENTES LUMÍNICAS, 62/5 (P)
CORRENTES MAGNÉTICAS CÓSMICAS
e a Terra, 23/663 (P)
CORRIGIR O OUTRO, 23/657 (P)
CORRUPÇÃO, 14/6, 20/101 (P), 21/11 (P), 52/10 (P)
mental, 23/693 (P)
CORUJA / S, 23/696 (P)
simbolismo, 23/696 (P)
COSMOS, 14/194 (P), 14/22, 32/50 (P), 50/1 (P), 50/2 (P), 50/3 (P), 50/4 (P), 50/5 (P), 50/6 (P) (ver também UNIVERSO / S - *; )
diferença entre espaço e, 23/264 (P)
diferença entre universo e, 52/1 (P)
e as leis, 23/813 (P)
e os raios da misericórdia e do perdão, 60/6 (P)
formação da família do, 23/813 (P)
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os universos e o, 14/365 (P)
pelo planeta Terra - preferência do, 68/52 (P)
COTIDIANO, 19/66 (P)
a alma adormecida e o, 23/798 (P)
libertar-se do, 23/798 (P)
COURO, 21/12 (P), 23/262 (P), 23/279 (P), 23/298 (P), 23/346 (P), 23/461 (P), 23/503 (P)
COVARDIA, 14/109 In.S (P), 14/110 Fr.S
espiritual, 23/693 (P)
COZINHA, 20/45 (P)
CRÂNIO
simbolismo no filme de Sta. Teresa, 23/843 (P)
CREMAÇÃO, 14/128 (P), 14/98 (P), 15/2 (P), 23/161 (P), 23/171 (P), 23/208 (P), 23/302 (P), 23/325 (P), 23/353 (P), 23/359 (P), 23/415 (P),
23/442 (P), 23/457 (P), 23/481 (P), 23/509 (P), 23/634 (P), 23/652 (P), 23/671 (P), 31/3 (P), 41/3 (P), 49/1 (P), 68/14 (P)
cinzas da, 23/425 (P), 23/601 (P)
em Figueira - por que não se faz, 23/555 (P)
CRENÇA / S, 14/267 (P), 35/10 (P), 44/5 (P), 46/2 (P), 68/11 (P)
ao real conhecimento - das, 23/534 (P)
diferença entre ter fé e, 23/593 (P)
CRIAÇÃO, 23/461 (P), 23/635 (P), 53/2 (P) (ver também A CRIAÇÃO - *; )
aspecto feminino da, 23/634 (P)
compromisso com a, 17/16 (P)
de Ibez, 23/711 (P)
dos mundos, 23/39 (P)
e a polaridade feminina, 14/320 (P)
e destruição, 14/118 (P), 19/27 (P)
nós e a Fonte da, 14/334 (P), 14/347 (P), 23/650 (P)
pela oração operativa, 56/11 (P)
qual o propósito da, 21/22 (P), 67/1 (P)
CRIADOR, 61/5 (P)
ter a atenção no, 14/322 (P)
CRIANÇA / S, 14/288 (P), 23/283 (P), 23/454 (P), 23/462 (P), 23/526 (P), 23/595 (P), 23/674 (P) (ver também BEBÊ / S - *; RECÉM-NASCIDOS - *;
)
abandonada, 23/452 (P)
abuso sexual contra, 23/270 (P), 23/681 (P)
alfabetização de, 23/429 (P)
animais e, 23/787 (P)
aprender com, 23/842 (P)
brincadeiras e jogos para, 23/503 (P)
centros nervosos das, 23/204 (P), 23/737 (P)
com dificuldades de aprendizagem, 23/645 (P)
como colaborar no despertar espiritual de, 23/417 (P), 23/657 (P), 52/15 (P), 68/13 (P)
como lidar com, 14/366 (P), 23/105 (P), 23/645 (P), 23/748 (P), 47/5 (P), 59/3 (P)
como transmitir o ensinamento a, 23/571 (P), 23/811 (P)
compreender melhor as, 19/5 (P)
criativas, 23/204 (P)
cujos pais deixam os cuidados a cargo de outra pessoa, 23/487 (P)
cujos pais se separam, 23/349 (P)
da África, 23/809 (P)
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de hoje, 20/53 (P), 23/118 (P), 23/271 (P), 23/280 (P), 23/349 (P), 23/352 (P), 23/420 (P), 23/438 (P), 23/574 (P), 23/637 (P),
23/802 (P)
diante das forças obsessoras - vulnerabilidade das, 23/29 (P), 39/4 (P)
doenças em, 8/2
e a fé, 23/448 (P)
e a Hierarquia, 23/72 (P)
e a reencarnação, 41/4 (P)
e androginia, 14/348 (P)
e escola, 23/69 (P)
e golfinhos, 14/338 (P)
e oração, 23/584 (P), 23/624 (P), 23/747 (P)
e os mantras em Irdin, 23/72 (P)
e serviço, 23/49 (P)
e televisão, 23/161 (P), 23/204 (P), 32/39 (P)
educação das, 19/70 (P), 23/101 (P), 23/107 (P), 23/136 (P), 23/215 (P), 23/258 (P), 23/259 (P), 23/725 (P), 54/2 (P), 68/13 (P)
elogios a, 23/180 (P), 23/711 (P), 32/39 (P)
em Figueira, 14/348 (P), 18/11 (P), 20/39 (P), 20/40 (P), 20/53 (P), 20/69 (P), 23/221 (P), 23/228 (P), 23/351 (P), 23/497 (P),
23/591 (P), 23/648 (P), 23/673 (P), 23/747 (P), 23/748 (P), 23/9
emocionalmente frágil, 23/537 (P)
epiléptica, 23/267 (P)
evoluídas - como lidar com, 23/700 (P), 23/711 (P)
falar da alma para a, 23/174 (P)
falar de Deus para a, 23/509 (P)
febre em, 23/749 (P), 34/8 (P), 8/2
formação da consciência das, 23/539 (P)
importância relativa das condições para o desenvolvimento da, 23/140 (P)
índigo, 23/408 (P), 23/414 (P)
intuição e instinto nas, 14/342 (P)
maus tratos a, 23/468 (P)
morte de, 23/421 (P), 2889/2 (P), 9/2
nas Partilhas, 23/644 (P), 23/688 (P)
no caminho espiritual, 23/314 (P)
normais - fortalecer e proteger pela oração as, 23/749 (P)
o anjo da guarda e a, 23/825 (P)
participação em tarefas grupais, 23/104 (P)
portadora de deficiência mental, 23/77 (P)
preparação para os momentos vindouros, 23/387 (P), 23/645 (P)
psicologos e, 23/737 (P)
que chora enquanto dorme, 23/324 (P)
que conversa com anjos, 14/145 (P)
que diz que veio de outro planeta, 23/340 (P)
que já nascem com o novo código genético, 10/34, 10/8, 11/2, 23/262 (P), 32/39 (P), 59/4 (P), 68/10 (P) (ver também NOVO CÓDIGO
GENÉTICO (GNA) - crianças que já nascem com o; )
que manifestam afinidade com os reinos da natureza, 61/1 (P)
que morre, 9/2
que nasceu cega pela glória de Deus, 10/47, 32/36 (P)
que perde a visão de um olho, 14/145 (P)
que se desperta a noite, 23/796 (P)
que tem dificuldade para se adaptar a um corpo masculino, 23/377 (P)
que tem lembranças de vidas anteriores, 23/373 (P)
que tem medo, 23/368 (P)
que tem visões, 23/365 (P), 23/644 (P), 23/802 (P)
que urina na cama - como lidar com, 4/11 (P)
rejeitada, 23/140 (P)
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ser como as, 35/8 (P)
sonâmbula, 23/243 (P)
sono da, 23/131 (P)
trabalho com, 23/464 (P), 23/522 (P), 39/4 (P)
vegetariana, 23/161 (P), 23/444 (P), 23/471 (P)
CRIAR O PARAÍSO NA TERRA, 14/320 (P)
CRIATIVIDADE, 14/113, 14/149 (P), 14/320 (P), 23/167 (P), 23/204 (P), 23/395 (P), 41/15 (P) (ver também ENERGIA / S - criativa; VIDA CRIATIVA *; )
no mundo dos sonhos, 23/550 (P), 4/16 (P), 4/17 (P)
superior, 35/6 (P)
CRIMES, 32/53 (P)
CRISE / S, 14/189 (P), 14/275 (P), 23/271 (P), 23/308 (P), 23/314 (P), 23/388 (P), 23/434 (P), 51/1 (P), 59/5 (P)
e tomada de decisões, 68/53 (P), 68/62 (P)
emocionais, 23/164 (P)
mental, 23/215 (P), 23/408 (P)
no caminho espiritual, 14/177, 20/103 (P), 23/143 (P), 23/147 (P), 23/164 (P), 23/234 (P), 23/43 (P), 23/547 (P), 26/5 (P), 35/4 (P),
57/11 (P), 57/12 (P), 59/4 (P)
planetária, 66/1 (P) (ver também CRISE PLANETÁRIA - *; )
que antecedem aberturas espirituais nas pessoas, 24/2 (P)
um novo rumo na, 23/833 (P)
CRISE PLANETÁRIA, 10/22, 10/28, 11/1, 14/6, 23/656 (P), 59/8 (P), 62/6 (P)
CRISTAL / IS, 23/366 (P), 23/474 (P), 23/503 (P), 23/755 (P) (ver também QUARTZO - *; )
cor, 14/271 (P)
de Césio de Júpiter - Irmandade Branca e os, 23/611 (P), 59/1 (P)
ensinamentos de Cidade Branca sobre os, 23/664 (P)
prisão, 23/714 (P), 56/4 (P), 68/12 (P)
suprafísicos, 23/660 (P), 62/5 (P)
CRISTAL DO CENTRO DA TERRA, 62/5 (P)
CRISTIANISMO, 23/117 (P), 23/658 (P), 58/4 (P), 6/8
CRISTIFICAÇÃO, 63/1 (P)
CRISTO, 14/130 (P), 20/49 (P), 23/173 (P), 23/183 (P), 23/226 (P), 23/277 (P), 23/379 (P), 23/504 (P), 23/526 (P)
Buda e, 32/68 (P), 68/21 (P), 68/6 (P)
cósmico - encarnação do, 10/13, 10/23, 14/14
cósmico - retorno do, 61/4 (P)
cósmico ou 2o raio, 20/104 (P), 21/18 (P), 5/1, 59/1 (P), 61/5 (P), 63/1 (P), 68/25 (P)
e a cura, 24/16 (P)
e a salvação de todos, 23/817 (P)
e Maria Madalena, 14/331 (P)
e o amor, 23/344 (P)
e o ritual da Santa Ceia, 23/716 (P)
e o ritual de ativação do símbolo do Cálice, 61/4 (P)
e os apóstolos, 23/650 (P)
em potencial - somos, 23/823 (P)
imitar, 23/623 (P), 35/8 (P)
interno - mestre interno e, 23/610 (P)
Jesus, Samana e, 10/49 (P), 14/221 (P), 23/478 (P), 68/51 (P)
Judas e, 23/705 (P)
Maitreya e Samana, 62/1 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

misericordioso na prática da adoração - quadro do, 23/713 (P), 52/15 (P)
paixão de, 23/198 (P)
real, histórico e individual, 23/546 (P), 23/562 (P)
reaparecimento de, 23/133 (P), 32/80 (P)
redentor, 68/25 (P)
retorno de, 14/164 (P), 14/216 (P), 23/504 (P), 23/543 (P)
segundo Sarumah, 23/562 (P)
ser "esposa de", 10/49 (P), 23/608 (P)
transmutado em Jesus, 14/111 (P)
CRÍTICA / S, 14/179 (P), 14/297 (P), 23/108 (P), 23/810 (P), 44/4 (P)
como lidar com o elogio e a, 14/89
como não fazer, 23/346 (P), 23/695 (P)
e discernimento - diferença entre, 23/152 (P)
e paciência, 14/116 (P)
importância de superar o hábito da, 23/532 (P), 23/546 (P)
CROP CIRCLES, 23/725 (P) (ver também CÍRCULOS NOS TRIGAIS (CROP CIRCLES) - *; )
contato para o desconhecido, 23/843 (P)
contemplação dos, 2400/12 (P)
cura pelos, 23/724 (P)
e as crianças, 23/787 (P)
os primeiros desenhos, 23/787 (P)
CRUCIFICAÇÃO, 14/146 (P), 23/198 (P), 23/437 (P), 32/43 (P)
CRUCIFIXO, 23/589 (P) (ver também CRUZ - *; )
CRUDIVORISMO (ver ALIMENTO / S - cru; )
CRUELDADE, 14/268 (P)
CRUZ, 14/146 (P), 17/10 (P), 23/105 (P), 23/122 (P), 23/211 (P), 23/385 (P), 23/437 (P), 23/486 (P), 23/69 (P), 68/14 (P)
cristã, 23/721 (P), 68/24 (P)
da Nova Era, 23/721 (P), 52/15 (P), 68/24 (P)
de braçõs iguais, 14/355 (P), 23/730 (P)
de diferentes tipos (cardinal, fixa e mutável), 23/165 (P), 23/554 (P), 32/43 (P)
de Malta, 23/414 (P)
deitar sobre a, 23/574 (P)
e as sílabas RA, IA, OM, 23/610 (P)
e os Reinos, 23/775 (P)
o poder da, 23/12, 23/644 (P)
São João da (ver SÃO JOÃO DA CRUZ - *; )
simbolismo da, 23/554 (P), 23/574 (P), 23/721 (P), 23/775 (P)
sinal da (ver SINAL DA CRUZ - *; )
CUBO, 23/382 (P)
CUEVA DE LOS TAYOS (Retiro da Fraternidade Branca), 62/5 (P)
trabalho de uma nave de, 23/693 (P)
CUIDADO COM DESVIOS, 14/319 (P), 23/547 (P)
CUIDAR DOS MAIS FRACOS, 21/17 (P)
CULPA/S, 10/36, 10/39, 14/103 (P), 14/188 (P), 14/27 (P), 14/38, 23/176 (P), 23/186 (P), 23/334 (P), 23/434 (P), 23/516 (P), 23/826 (P), 2889/1
(P) (ver também REMORSO - *; )
a razão da, 23/835 (P)
CULTO AOS ANTEPASSADOS, 23/149 (P), 23/352 (P), 23/497 (P), 23/569 (P)
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CULTOS AFRO-BRASILEIROS, 23/452 (P)
CULTURA / S, 10/44, 14/335 (P), 23/463 (P)
CUMPRIMENTO / S, 23/429 (P), 44/2 (P)
CUMPRIR
ou obedecer ?, 23/781 (P)
CUPIDO, 22/9
CURA, 10/2, 14/150 (P), 14/189 (P), 14/209 (P), 14/331 (P), 14/87, 19/4 (P), 19/55 (P), 20/56 (P), 20/63 (P), 23/151 (P), 23/181 (P), 23/206
(P), 23/214 (P), 23/269 (P), 23/296 (P), 23/300 (P), 23/337 (P), 23/347 (P), 23/492 (P), 23/507 (P), 23/513 (P), 23/527 (P), 23/569 (P), 23/596
(P), 23/620 (P), 23/662 (P), 23/755 (P), 24/12 (P), 24/13 (P), 24/14 (P), 24/16 (P), 27/3, 32/22 (P), 32/41 (P), 34/5 (P), 4/16 (P), 45/5 (P), 8/1,
8/2, 9/3 (P) (ver também GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Cura; )
a busca da, 23/131 (P)
à distância, 14/326 (P), 23/251 (P), 23/372 (P)
abrir-se à, 10/18, 10/30, 14/247 (P)
água e, 14/341 (P), 18/2, 20/24, 23/132 (P), 41/16 (P), 68/23 (P)
animais na (ver ANIMAL / IS - na cura; )
anjo da, 12/1 (P)
as leis da, 23/422 (P), 34/11 (P), 34/12 (P), 34/13 (P), 34/14 (P), 34/15 (P), 34/16 (P)
através da desmolecularização, 23/728 (P)
através do novo código genético, 68/22 (P)
bases da, 14/326 (P), 23/140 (P)
cabeça e, 23/119 (P)
caminhos de, 20/51 (P), 23/806 (P)
centro espiritual e, 20/5
como atividade supraconsciente, 14/19
como ser um instrumento de, 23/34 (P), 41/14 (P), 59/3 (P)
Consciência Indígena e as sete chaves para, 23/679 (P)
contar com a energia de, 34/6 (P)
contato com o eu espiritual e a, 8/2
convocar-se para a, 10/28
Coral e, 17/3
cores na, 14/271 (P), 20/47 (P), 23/550 (P), 23/75 (P)
cursos remunerados a respeito de, 23/103 (P)
da alma, 23/673 (P), 23/688 (P), 32/29 (P)
da asma, 14/226 (P)
da diabete, 23/251 (P), 23/817 (P)
da humanidade, 20/14, 23/679 (P), 32/31 (P)
da mente, 52/12 (P)
das mágoas, 23/614 (P)
das mônadas, 52/16 (P)
de Aurora, 20/91 (P)
de doenças tidas como incuráveis, 10/28, 11/1, 23/542 (P), 23/676 (P), 23/694 (P), 31/1 (P), 62/3 (P)
de seres coligados, 68/17 (P)
definição de, 10/30, 10/45, 14/324 (P)
diversos processos de, 14/10, 14/366 (P)
do câncer, 23/176 (P)
do corpo mental, 20/34
do inconsciente, 68/18 (P)
do medo (ver MEDO - cura do; )
do sentimento de superioridade, 23/136 (P)
dom da, 23/112 (P), 44/1 (P)
dos corpos e cura da alma, 23/26 (P), 23/549 (P), 59/12 (P)
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dos desejos, 14/83 (P)
dos males coletivos, 14/89
dos maus pensamentos, 41/1 (P)
durante o sono - trabalhos de, 14/96 (P), 23/706 (P)
e as flores, 23/650 (P)
e Fogo, 26/3 (P)
e interferência no carma, 23/334 (P), 23/694 (P)
e lucro, 23/806 (P)
e magia - diferença entre, 14/21
e o centro intraterreno de Aurora, 10/28
e o mantra Mishuk, Mishuk, Mishuk, 17/16 (P)
e oportunidade, 10/36
e os Crop Circles, 23/696 (P)
e os exercícios para desenvolvimento do consciente direito, 10/18
e os Exércitos do Cosmos, 23/669 (P)
e resgate em Figueira, 24/3
e respiração, 14/4
e sublimação, 14/58
educação e, 32/28 (P)
educação, religião e, 23/127 (P)
em Aurora, 2800/1 (P), 61/5 (P)
em Figueira
em Mirna Jad, 23/755 (P), 9/3 (P)
em Sohin, 18/1, 18/12 (P), 18/5, 18/6, 18/8, 18/9 (P), 20/23, 20/40 (P), 23/643 (P), 61/5 (P), 68/4 (P)
em sonhos, 14/10, 23/427 (P)
em um grupo, 27/2 (P)
energia monetária e, 23/374 (P), 23/482 (P)
energias imateriais na, 59/10 (P)
espiritual, 23/334 (P), 23/689 (P), 23/717 (P)
espiritual - oração e, 63/4 (P)
espiritualidade e, 14/165 (P)
exercício de predisposição para a, 14/10
fora do meio acadêmico, 23/216 (P)
Graça e, 14/107, 23/96 (P)
graus de, 23/556 (P)
hoje, 21/11 (P), 23/617 (P)
iluminação da célula no processo de, 14/41
instrução e, 14/291 (P), 23/604 (P), 52/12 (P)
instrumentos de, 20/24, 23/158 (P), 23/405 (P)
intenção na, 23/90 (P)
irradiação nos processos de, 23/145 (P)
Lis-Fátima e a, 32/10 (P)
maiores e menores, 23/657 (P)
medicina e, 23/398 (P), 24/8 (P)
monastério e, 14/173 (P), 21/8 (P)
na consciência, 68/17 (P)
na Grécia antiga - Esculápio e os templos de, 10/25, 9/3 (P)
nas Terras da Irmandade, 14/316 (P)
naves e a, 14/235 (P), 23/208 (P)
neutralidade na, 23/219 (P), 23/472 (P), 33/4 (P)
no bosque da harmonia, 68/30 (P)
o corpo físico na, 8/3
o Módulo (Vida Criativa) e a, 17/2
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e cura planetária, 23/532 (P), 23/59 (P)
e Padre Pio, 23/806 (P)
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a mônada e a, 2/12 (P)
e a cura física, 14/157 (P)
e a Medicina, 23/565 (P), 24/4 (P), 34/1 (P)
e a Odontologia, 23/638 (P)
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(P), 34/9 (P), 41/14 (P), 65/4 (P)
coletivo, 63/3 (P)
cósmicos, 10/25, 24/16 (P)
e a redenção do planeta, 62/4 (P)
e oração, 14/137 (P)
escola de, 10/35
formação de, 14/194 (P), 14/21, 14/235 (P), 18/5, 23/742 (P), 32/12 (P), 48/1 (P)
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formar-se como, 68/32 (P)
formas de diagnóstico utilizadas pelos, 34/7 (P)
impessoalidade, 20/63 (P)
intraterrenos - atuação dos, 46/4 (P)
Joel Goldsmith como, 14/21
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Curadores; )
papel do, 10/30, 14/315 (P), 23/298 (P), 23/5 (P)
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que tem doença, 23/126 (P)
sobrevivência dos, 68/33 (P)
terapeuta e, 10/35, 24/6 (P)
terapeuta, médico e, 23/314 (P)
trabalho secreto do, 14/21
CURIOSIDADE, 23/376 (P), 50/1 (P), 50/2 (P)
DÁDIVAS DIVINAS, 19/66 (P), 23/227 (P)
DANÇA COMO EXPRESSÃO DA ALMA, 23/239 (P)
DANIEL (profeta maior), 58/2 (P)
DANIEL NA COVA DOS LEÕES, 44/7 (P)
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Oráculo de, 23/231 (P), 32/56 (P)
DELÍRIOS, 23/418 (P)
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DESCALÇO / S
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de adquirir bens materiais, 10/17, 14/13, 20/101 (P)
de desencarnar, 19/53 (P)
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necessidade e, 23/308 (P)
pensamento e, 23/395 (P)
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DESENCARNAÇÃO, 21/28 (P) (ver também MORTE / ER - *; )
coletiva e direcionamento das almas, 23/818 (P)
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etapas do, 68/26 (P)
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na transição, 23/757 (P)
preparar-se para, 23/823 (P)
ritual de, 68/35 (P)
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DESENVOLVIMENTO
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psíquico - o mais elevado grau de, 61/4 (P)
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DESILUSÃO, 23/405 (P), 23/606 (P)
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DESMAIO, 23/91 (P), 41/14 (P)
DESMATERIALIZAÇÃO, 20/7 (P), 32/33 (P), 34/3 (P), 47/4 (P), 48/5 (P)
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e os Crop Circles, 23/596 (P)
DESOBEDIÊNCIA, 23/813 (P)
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DESPERTADOR, 23/262 (P), 23/458 (P), 4/19 (P), 4/4 (P), 4/8 (P)
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o correto, 31/17 (P)
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diferentes na evolução humana superior, 23/640 (P)
energia astrológica e o, 22/3
fatos facultativos dentro do, 10/1
influência no, 23/647 (P), 23/710 (P)
livre-arbítrio e, 23/457 (P), 23/85 (P)
mudar o, 19/58 (P), 23/354 (P)
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nosso verdadeiro, 22/13 (P)
DESTRUIÇÃO
criação e, 14/118 (P), 19/27 (P)
reconstrução e transformações internas, 59/17 (P)
ver a Luz na, 58/11 (P)
DESTRUIR PARA LIBERTAR, 6/2
DESVITALIZAÇÃO, 14/140 (P), 20/52 (P), 23/186 (P), 23/426 (P), 8/3
DETALHES, 14/134 (P), 23/388 (P), 23/472 (P), 23/541 (P), 23/574 (P), 23/755 (P), 23/76 (P), 31/4 (P), 44/4 (P)
DETERGENTES E SABONETES, 23/230 (P)
DETERMINAÇÃO, 14/324 (P)
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"ser digno filho de", 23/749 (P)
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cosmos e, 32/50 (P)
deixar tudo nas mãos de, 23/279 (P)
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e a perfeição, 23/426 (P)
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e homens, 21/23 (P)
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Eloin, Jeová e, 32/61 (P)
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filhos de Deus e servos de, 23/333 (P)
na Bíblia, 23/205 (P)
nós e, 14/334 (P), 21/7 (P), 23/685 (P)
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Ono-Zone e, 32/21 (P)
pensar em, 23/633 (P), 23/665 (P)
percepção de, 23/452 (P)
sentir a presença de, 23/685 (P), 41/6 (P)
servir a, 23/228 (P)
temor a, 14/212 (P), 14/219 (P), 14/231 (P), 23/224 (P)
trindade de, 14/241 (P)
DEVAKHAN, 14/273 (P), 23/189 (P), 23/282 (P), 23/467 (P), 23/631 (P), 23/651 (P), 53/4 (P)
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e a ordem física, 23/657 (P)
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e o reino animal, 41/13 (P)
e o trabalho de cura, 14/308 (P), 68/4 (P)
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DEVOÇÃO (6º. Raio), 14/100, 14/103 (P), 14/161 (P), 14/203 (P), 14/324 (P), 14/335 (P), 14/58, 19/14 (P), 19/22 (P), 19/23 (P), 19/27 (P), 19/70
(P), 19/71 (P), 19/72 (P), 20/12, 20/27, 20/29 (P), 21/28 (P), 22/10 (P), 23/104 (P), 23/12, 23/170 (P), 23/331 (P), 23/361 (P), 23/381 (P),
23/403 (P), 23/494 (P), 23/631 (P), 23/97 (P), 3/4 (P), 44/4 (P), 6/10, 6/8
ao Espírito Santo, 68/6 (P)
ardente (ver GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Devoção Ardente; )
crises de, 6/9
despertar para a, 23/799 (P)
diante dos elementos da natureza, 14/341 (P)
e amor, 14/137 (P), 23/329 (P), 23/649 (P)
e humildade, 23/349 (P), 32/30 (P)
e oração, 17/11 (P), 23/675 (P)
e ordem, 12/2 (P)
e os animais, 23/183 (P), 23/220 (P), 23/657 (P)
e vigilância, 23/97 (P)
em Figueira, 12/2 (P), 14/95, 17/1, 20/28 (P) (ver também FIGUEIRA - devoção em; )
em sonhos, 14/130 (P)
estágios da, 5/13
falta de sinceridade na, 23/97 (P)
gratidão, perdão e, 23/222 (P)
impura, 23/827 (P)
mente e coração, 23/637 (P)
no Núcleo Sohin, 18/1
o que é ?, 31/19 (P)
objetos da, 5/14
onipresente, 60/2 (P)
pela Hierarquia, 14/304 (P), 23/561 (P)
perigos da, 23/305 (P), 45/6 (P)
sacrifício e, 23/25 (P)
sem apego, 31/19 (P)
superior, 23/592 (P), 59/10 (P)
vertical, 23/827 (P)
DEVOTO, 14/324 (P), 19/71 (P), 19/72 (P)
e a vida eremítica, 60/3 (P)
ou fanático, 31/16 (P)
puro, 23/827 (P)
DEZ MANDAMENTOS, 23/703 (P), 68/6 (P)
DIA DE BRAHMA
DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO, 23/648 (P)
DIABETES, 23/251 (P), 23/416 (P), 23/530 (P), 23/817 (P), 34/8 (P)
e traumas emocionais, 23/796 (P)
DIAGNÓSTICO NA MEDICINA ESPIRITUAL, 23/613 (P), 34/7 (P)
DIANA (Mitologia), 7/4 (P)
DIFÍCIL E FÁCIL, 14/297 (P), 23/239 (P)
DIFICULDADE / S, 14/267 (P), 23/388 (P), 24/17 (P)
como lidar com, 23/707 (P)
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em aceitar o que está em outras leis, 68/51 (P)
financeira em uma empresa, 23/523 (P)
formas de superar as, 23/689 (P), 68/11 (P)
para tomar decisão, 23/716 (P), 68/2 (P)
DIFUSÃO
do ensinamento espiritual, 10/16, 14/266 (P), 20/37 (P), 20/92 (P), 23/314 (P), 23/352 (P), 23/356 (P), 23/597 (P), 23/604 (P),
23/619 (P), 23/629 (P), 62/2 (P), 66/2 (P)
gratuita do ensinamento, 23/639 (P), 59/11 (P)
setor de, 14/266 (P), 17/4 (P), 20/29 (P), 20/92 (P), 23/215 (P)
DIGESTÃO
problemas na, 33/4 (P), 4/11 (P), 4/2 (P)
DILÚVIO BÍBLICO, 10/25
DIMENSÃO / ÕES, 23/665 (P) (ver também PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS - *; )
abertura de portal para outras, 14/335 (P), 14/346 (P), 23/689 (P), 23/714 (P), 23/745 (P), 68/12 (P)
contato com outras, 14/192 (P), 14/337 (P), 14/343 (P), 14/344 (P), 21/22 (P), 23/229 (P), 23/545 (P), 23/622 (P), 23/689 (P),
23/692 (P), 23/714 (P), 23/749 (P), 55/2 (P), 59/4 (P), 63/2 (P), 68/21 (P), 68/7 (P)
contato com seres de outras, 14/346 (P), 23/601 (P), 23/623 (P), 23/714 (P), 60/7 (P)
estar consciente em outras, 14/346 (P), 23/656 (P), 47/5 (P), 56/11 (P)
extraterrestre - Aurora e o contato com a, 14/299 (P)
mudança de, 14/182 (P), 14/338 (P), 23/320 (P), 23/664 (P), 23/665 (P), 23/704 (P), 45/8 (P), 47/5 (P), 68/53 (P)
obstáculos à abertura para outras, 23/696 (P), 23/745 (P)
planos e, 68/56 (P)
DINAMARCA
levantamento gradativo da costa da, 23/630 (P), 59/12 (P)
DINAMISMO, 23/263 (P)
DINHEIRO, 14/216 (P), 14/248 (P), 14/277 (P), 14/98 (P), 16/1 (P), 19/35 (P), 23/109 (P), 23/191 (P), 23/295 (P), 23/306 (P), 23/372 (P),
23/397 (P), 23/441 (P), 23/501 (P), 23/514 (P), 23/553 (P), 23/565 (P), 23/567 (P), 23/651 (P), 23/81 (P), 24/4 (P), 28/3 (P), 32/38 (P), 59/7
(P), 66/1 (P)
arte e, 14/129 (P)
bens materiais e, 14/293 (P), 19/42 (P), 32/22 (P)
correto relacionamento com o, 14/129 (P), 23/159 (P), 23/217 (P), 23/584 (P), 23/664 (P), 23/746 (P)
desaparecimento do, 10/30
donos e marionetes do, 58/6 (P)
e consciência, 16/2 (P)
e poder, 23/741 (P)
e vida monástica, 23/641 (P)
empréstimo de, 16/3 (P), 23/179 (P)
falta de, 23/218 (P)
função do, 16/3 (P)
mau uso do, 23/94 (P)
por que não se deve acumular, 16/2 (P), 23/656 (P)
regeneração do, 23/643 (P), 23/746 (P)
sujeição ao, 22/8
trabalhar por, 10/9, 14/129 (P), 14/156 (P), 16/2 (P), 23/397 (P)
DIREITOS AUTORAIS DE TRIGUEIRINHO, 23/389 (P)
DISCERNIMENTO, 14/114 (P), 14/342 (P), 21/29 (P), 22/8, 23/223 (P), 23/456 (P), 23/49 (P), 23/501 (P), 23/53 (P), 23/606 (P), 23/628 (P),
23/740 (P), 23/785 (P), 23/94 (P)
comum e discernimento da alma, 23/32 (P)
desenvolver o, 21/21 (P), 23/619 (P), 23/713 (P), 68/13 (P)
diferença entre complacência e, 23/8 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

diferença entre crítica e, 23/152 (P)
livre-arbítrio e, 14/162 (P), 23/581 (P), 41/5 (P)
no uso dos dons, 23/112 (P)
uma prova para se chegar ao, 7/7 (P)
DISCIPLINA, 14/231 (P), 14/306 (P), 14/54, 20/28 (P), 20/50 (P), 21/9 (P), 23/497 (P), 23/509 (P), 23/516 (P), 23/547 (P), 23/6 (P), 23/713 (P),
32/20 (P)
desapego em relação à, 10/26
e implantação do novo código genético, 21/29 (P)
e liturgia, 68/22 (P)
em Figueira, 20/65 (P)
física, 8/3
na oração, 23/641 (P), 66/6 (P)
não repressiva, 20/95 (P)
para o desenvolvimento do contato com Entidades Superiores, 23/630 (P)
superior, 23/694 (P)
DISCÍPULO / S, 14/108 (P), 23/526 (P), 23/757 (P)
aceitos, 20/62 (P)
de aspirante a, 14/130 (P)
de Jesus (ver APÓSTOLOS - *; )
diante do Mestre, 20/103 (P)
em prova e discípulo aceito, 14/109 (P), 23/458 (P), 23/757 (P)
DISCO DOURADO DO SOL, 14/296 (P)
DISCOS SOLARES, 23/540 (P), 23/597 (P), 23/599 (P), 23/602 (P), 23/620 (P), 23/635 (P), 23/660 (P)
ativação dos (ver ATIVAR / ÇÃO - dos discos solares; )
conhecimento dos, 23/593 (P), 23/679 (P), 23/709 (P), 23/711 (P), 23/715 (P), 23/751 (P), 62/2 (P), 62/5 (P), 68/25 (P) (ver também
INFORMAÇÃO / ÕES - dos discos solares - descida das; )
contato com os, 23/621 (P), 23/713 (P), 23/715 (P), 62/3 (P), 63/2 (P)
e os Crop Circles, 23/696 (P)
Ibez, 60/8 (P)
mantras de ativação dos, 23/656 (P)
nomes dos, 14/346 (P)
DISCOS VOADORES, 23/386 (P) (ver também NAVE / S - *; )
DISCRIÇÃO NO CAMINHO ESPIRITUAL, 18/7 (P)
DISCUSSÃO, 14/294 (P), 14/295 (P), 23/219 (P), 23/278 (P), 23/295 (P), 23/30 (P), 23/374 (P), 23/97 (P), 47/2 (P), 55/3 (P)
DISNEY (WALTER ELIAS, dito WALT), 23/359 (P)
DISPENSAÇÃO, 23/392 (P)
nova, 23/466 (P) (ver também NOVA ORDEM PLANETÁRIA - *; )
DISPERSÃO, 23/417 (P), 23/642 (P)
DISPLICÊNCIA, 21/27 (P)
DISPONIBILIDADE TOTAL, 23/679 (P), 52/12 (P), 61/5 (P)
DISSOLUÇÃO
das forças involutivas pela oração, 23/752 (P)
de laços com a matéria, 52/16 (P)
de núcleos arraigados, 23/697 (P), 23/751 (P)
DISSOLVENTE UNIVERSAL, 14/238 (P)
DISTRAÇÃO / ÕES, 23/473 (P), 23/650 (P), 23/659 (P), 59/2 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

DITADORES RESPONSÁVEIS POR MASSACRES, 23/255 (P)
DIVERSÃO (ver LAZER / DIVERSÃO - *; )
DÍVIDAS, 23/329 (P)
cármicas - pagamento de, 23/605 (P), 23/728 (P)
DIVINA INDIFERENÇA, 23/370 (P)
DIVINDADE, 23/90 (P)
aspecto feminino da (ver ASPECTO FEMININO DA DIVINDADE - *; )
aspecto masculino da (ver ASPECTO MASCULINO DA DIVINDADE - *; )
buscar em tudo a, 35/14 (P)
dentro de nós, 23/640 (P), 23/673 (P)
DIVINIZAÇÃO
da matéria, 23/33 (P)
da vida, 14/72, 23/102 (P), 23/4 (P), 23/629 (P), 23/711 (P), 23/745 (P), 23/76 (P)
DIVINO, 23/696 (P)
amar somente o, 14/32, 21/25 (P)
consagrar-se ao, 21/25 (P)
impulso, 23/18
ser chamado pelo, 23/686 (P)
ver o, 23/102 (P)
voltar-se para o, 45/8 (P), 68/2 (P)
DÍZIMO, 23/180 (P), 23/463 (P), 23/544 (P), 23/781 (P)
DÓ / PENA, 44/7 (P)
DOAÇÃO / ÕES, 20/87 (P), 23/188 (P), 23/297 (P), 23/463 (P)
correto encaminhamento das, 23/586 (P)
da nossa vida, 66/7 (P)
de córneas, 9/2
de dinheiro e carma humano, 23/643 (P)
de dinheiro e de bens materiais, 16/1 (P), 16/3 (P)
de energia, 14/322 (P)
de órgãos, 10/11, 15/3 (P), 23/20 (P), 23/222 (P), 23/598 (P), 23/629 (P)
de sangue, 23/222 (P), 23/325 (P), 23/425 (P)
de si, 23/394 (P), 23/641 (P), 23/687 (P), 23/688 (P), 66/3 (P)
de si na oração, 17/11 (P)
diferença entre dízimo e, 23/544 (P)
do próprio ser, 14/183 (P), 23/301 (P), 23/695 (P)
e a lei da manifestação, 23/180 (P)
e trocas em Figueira, 20/70 (P)
total, 23/592 (P), 23/687 (P)
viver de, 23/187 (P), 23/514 (P)
DOCES (ver AÇÚCAR - *; )
DOCUMENTOS, 14/239 (P)
perder os, 23/504 (P), 23/603 (P)
DOENÇA / S, 10/18, 10/34, 14/173 (P), 14/198 (P), 14/253 (P), 14/254 (P), 14/46 (P), 2/4, 23/214 (P), 23/292 (P), 23/476 (P), 23/672 (P),
24/13 (P), 24/8 (P), 34/1 (P), 8/1, 9/1
a alma e as, 14/97 (P), 23/322 (P)
a mente e as, 23/295 (P)
cardíacas, 14/137 (P), 14/213 (P), 23/749 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

cármica, 23/120 (P), 23/5 (P)
como afastar a, 39/4 (P)
como amenizar o sofrimento provocado por, 23/84 (P)
crônica, 23/238 (P), 23/245 (P), 23/355 (P)
cura de, 23/492 (P)
curador que tem, 23/126 (P)
decorrentes da decomposição de corpos enterrados, 23/353 (P)
degenerativas, 23/168 (P), 23/54 (P)
desaparecimento das, 23/111 (P)
desapego pela, 23/717 (P)
desconhecidas, 14/96 (P), 23/193 (P), 23/542 (P)
desvios da vida humana, 68/29 (P)
dores e morte, condições da experiênca no corpo físico, 23/600 (P)
e hereditariedade, 23/2 (P)
ego e, 36/1 (P), 36/2 (P)
em crianças - como lidar com, 8/2
especiais, 24/2 (P)
espiritual(is), 23/207 (P), 59/4 (P)
função da, 10/23, 14/230 (P), 23/441 (P), 68/12 (P)
grave, 23/420 (P), 32/41 (P), 9/1
imunidade a, 20/42 (P), 23/298 (P), 23/368 (P), 23/402 (P), 23/647 (P)
incômoda - como conviver com uma, 14/96 (P)
incompreensíveis, 20/42 (P)
incuráveis, 10/28, 11/1, 14/87, 20/30 (P), 23/676 (P), 23/694 (P), 31/1 (P)
infecciosas, 32/37 (P)
mentais, 23/111 (P), 23/201 (P), 23/251 (P), 23/385 (P), 23/455 (P), 23/481 (P), 23/513 (P) (ver também INSANIDADE - *; LOUCURA
- *; )
morte por, 23/36 (P)
na família, 23/96 (P), 9/2
não acreditar na, 23/127 (P)
nervosas, 34/14 (P)
no lado direito ou no lado esquerdo do corpo, 23/180 (P)
nos órgãos genitais, 9/1
oculares, 23/560 (P)
origem das, 14/107, 20/63 (P), 23/178 (P), 23/232 (P), 23/250 (P), 23/353 (P), 23/355 (P), 32/37 (P), 34/11 (P), 34/12 (P), 34/14
(P), 8/1
pessoas que se acomodam na, 23/186 (P)
planetárias, 23/428 (P), 23/525 (P)
psíquicas e oração, 63/3 (P)
pulmonares, 23/111 (P)
purificação e, 23/694 (P), 23/70 (P), 23/84 (P)
que amenizam o carma, 23/322 (P), 23/694 (P)
que causam desconforto, 14/179 (P)
respiratórias, 14/46 (P), 23/239 (P), 2889/3 (P)
segundo Morya, 68/29 (P)
seres evoluídos que têm, 23/89 (P), 24/12 (P)
terminal, 23/73 (P), 32/41 (P)
venéreas, 23/272 (P)
DOENTE / S
acomodados, 23/186 (P)
ajuda a, 23/133 (P), 23/312 (P), 31/2 (P)
mentais, 23/442 (P), 23/481 (P) (ver também DOENÇA / S - mentais; )
pessoa que está sempre, 20/63 (P)
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por que há mais, 23/112 (P)
visitas a, 23/215 (P)
DOGMA/S, 23/835 (P)
DOMINAÇÕES, 53/3 (P)
DONS
como desenvolver os nossos, 14/185 (P)
divinos - manifestação de, 23/617 (P)
do espírito santo, 14/231 (P), 23/414 (P), 25/9
e capacidades, 23/112 (P)
e serviço, 20/64 (P)
e virtudes, 23/324 (P), 23/550 (P), 23/609 (P), 44/1 (P), 44/2 (P), 44/3 (P), 44/4 (P), 44/5 (P), 44/6 (P), 44/7 (P)
liberdade e a manifestação dos, 14/319 (P)
DOR / ES, 14/259 (P), 14/270 (P), 17/9 (P), 19/50 (P), 23/292 (P), 23/335 (P), 23/368 (P), 23/422 (P), 23/426 (P), 23/443 (P), 23/463 (P),
23/474 (P), 23/513 (P), 23/62
a transmutação em Aurora, 23/842 (P)
alívio da, 23/523 (P) (ver também ANESTESIA - *; )
cura pela, 14/252 (P)
de cabeça, 14/276 (P), 23/245 (P), 23/277 (P), 23/465 (P), 23/482 (P), 38/1 (P)
desconforto e, 23/234 (P)
do mundo, 23/141 (P), 23/809 (P)
do mundo - transmutação de, 23/621 (P), 45/8 (P)
do parto, 10/2
doenças e morte, condições da experiência no corpo físico, 23/600 (P)
e sofrimento - diferença entre, 14/21, 23/676 (P)
e sofrimento - por que há, 14/124 (P), 14/179 (P), 21/2 (P), 23/113 (P), 23/41 (P), 6/4
física, 23/598 (P), 23/62, 23/96 (P)
função da, 23/52 (P), 23/598 (P), 23/62
lidar corretamente com a, 10/2, 23/141 (P)
nas articulações, 23/148 (P)
nas costas, 23/387 (P)
nas pernas, 14/219 (P), 23/303 (P)
nas pernas e nos braços, 23/339 (P)
no corpo, 23/321 (P)
no peito, 42/2 (P)
nos ombros, 14/186 (P), 23/228 (P)
pela perda de ente querido, 14/179 (P), 23/273 (P), 23/41 (P)
pelo término de um relacionamento, 23/185 (P)
planetária, 23/244 (P), 23/353 (P)
postura do terapeuta diante da, 23/174 (P)
prazer e, 23/438 (P)
prova da, 23/142 (P)
sentimentos interpessoais e, 23/262 (P)
DORMÊNCIA
dissipação da, 23/640 (P)
DORMIR, 14/289 (P) (ver também SONO - *; )
alinhar-se antes de, 14/337 (P), 23/533 (P), 23/706 (P), 23/814 (P), 23/817 (P), 60/4 (P)
aprender a, 23/196 (P), 23/627 (P), 23/686 (P), 63/3 (P), 68/1 (P)
corretamente, 23/34 (P), 23/364 (P), 23/664 (P), 32/51 (P)
durante 60 horas seguidas, 23/232 (P)
durante o dia e trabalhar à noite, 4/4 (P)
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em camas coletivas, 23/720 (P)
em locais barulhentos, 23/248 (P)
importância da última intenção antes de, 4/13 (P)
importância do último pensamento antes de, 4/8 (P), 4/9 (P)
ler antes de, 23/47 (P)
medo de, 23/92 (P)
pedir ajuda antes de, 14/10
por que se deve evitar comer antes de, 23/664 (P), 4/18 (P)
quatro horas por noite, 23/262 (P)
silêncio antes de, 23/95 (P)
DORMITÓRIOS
simbolismo, 20/100 (P)
DORNES (Portugal)
monastério eremítico em, 23/654 (P)
DOURADO (cor), 23/594 (P)
devas, 23/618 (P)
DOUTRINAS HOJE, 10/4
DOZE (ver NÚMERO / S - 12 (doze); )
DRAGÃO, 23/46 (P)
DROGAS, 23/132 (P), 23/407 (P), 23/510 (P), 23/696 (P), 41/4 (P)
antecipação da data da morte por uso de, 14/5, 23/74 (P)
como ajudar pessoa próxima que lida com, 23/136 (P), 23/440 (P), 23/87 (P)
pessoa que se afastou das, 23/152 (P)
rock, seitas e, 23/174 (P), 23/177 (P)
DRUIDAS
e a instrução, 23/805 (P)
e seus princípios básicos, 23/805 (P)
o princípio feminino e os, 23/805 (P)
quem eles eram ?, 23/805 (P)
DUALISMO, 23/519 (P)
DÚVIDA, 23/623 (P), 23/680 (P), 23/742 (P), 51/4 (P), 57/12 (P)
como lidar com a, 10/32, 14/324 (P), 18/10 (P), 21/22 (P), 23/143 (P), 23/262 (P), 23/345 (P), 23/37 (P), 23/667 (P), 59/12 (P)
diante de uma tarefa espiritual - efeitos da, 17/15 (P), 20/100 (P)
diante do impulso espiritual, 31/1 (P)
e o novo código genético, 68/22 (P)
eliminar a, 23/692 (P)
na intuição - ausência de, 14/342 (P)
não decidir com, 23/786 (P)
pela oração - dissolução de, 63/2 (P)
EAI (ver EQUIPE DE AÇÃO IMEDIATA (EAI) - *; )
ECLIPSE, 23/254 (P), 23/469 (P)
ECOLOGIA, 1100/2 (P)
ECTOPLASMA
e incandescência, 19/76 (P), 23/198 (P)
grupos que lidam com, 23/241 (P)
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ECUMENISMO, 23/742 (P)
as religiões e o, 23/839 (P)
e serviço às almas, 23/833 (P)
em Mirna Jad, 23/826 (P)
em nós, 23/830 (P)
grupos de almas e, 68/57 (P)
o que é ?, 31/18 (P)
segundo Murielh, 52/22 (P)
EDITORA / S
Irdin (ver IRDIN (editora) - *; )
Lucis Trust, Agni Yoga, Pensamento e Kier, 23/556 (P)
EDUCAÇÃO, 10/31, 14/12, 14/293 (P), 20/95 (P), 23/185 (P), 23/454 (P), 23/462 (P), 23/566 (P), 23/674 (P), 54/1 (P), 54/2 (P), 55/1 (P) (ver
também ENSINO - *; )
cura e, 32/28 (P)
cura, religião e, 23/127 (P)
de adolescentes, 23/174 (P)
de crianças, 14/366 (P), 20/69 (P), 23/101 (P), 23/107 (P), 23/136 (P), 23/215 (P), 23/644 (P), 23/653 (P), 23/725 (P), 68/13 (P)
deterioração do atual sistema de, 10/6, 19/44 (P)
diferença entre instrução e, 23/30 (P), 31/4 (P)
diferença entre repressão emocional e, 23/280 (P)
escolar, 23/451 (P)
má - e cura, 68/30 (P)
na Lemúria, 23/620 (P)
nas raças futuras, 14/7
nova, 14/202 (P), 14/306 (P), 2/3, 23/714 (P), 31/4 (P), 37/1 (P)
pelo exemplo, 23/552 (P)
por meio do exemplo, 23/811 (P)
professores e o atual sistema de, 23/230 (P), 23/328 (P), 23/366 (P), 23/518 (P), 31/4 (P)
trabalho oculto na, 23/560 (P)
EDUCADOR
sermos o nosso próprio, 23/714 (P)
tarefa do, 14/129 (P), 23/560 (P)
EFEITO ESTUFA, 23/237 (P), 23/536 (P) (ver também AQUECIMENTO GLOBAL - *; )
EFÊMERO
não se ocupar do que é, 58/1 (P)
EFICIÊNCIA
vem do contato superior, 23/600 (P)
EGITO, 23/492 (P), 23/684 (P)
antigo e arquétipos da humanidade, 23/662 (P)
e a consciência do processo da desencarnação, 14/321 (P)
médicos e sacerdotes no antigo, 23/676 (P), 26/7 (P)
menção ao, 23/524 (P), 23/548 (P), 23/633 (P), 23/646 (P), 60/1 (P), 60/5 (P)
EGO, 23/311 (P), 23/424 (P), 23/674 (P), 23/705 (P), 32/82 (P), 36/1 (P), 36/2 (P), 68/14 (P)
a oração e o, 23/822 (P)
alma, personalidade e, 14/187 (P), 23/456 (P)
aniquilação do, 14/311 (P), 50/1 (P)
carma do, 23/34 (P)
como agem as forças do, 23/77 (P)
como desapegar-se do, 14/191 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

como lidar com o, 14/208 (P), 23/227 (P), 23/243 (P), 23/248 (P), 23/93 (P), 2897/1 (P), 41/2 (P), 68/24 (P)
consciência humana e, 23/252 (P)
crucificar o, 23/538 (P)
cultivar o, 68/5 (P)
desidentificar-se do, 23/627 (P), 57/6 (P)
diferença entre consciência, mente concreta e, 36/2 (P)
diferença entre eu interior e, 23/303 (P)
diferença entre personalidade e, 23/127 (P), 36/1 (P), 42/1 (P)
dissolução do, 10/2, 19/64 (P)
e a consciência, 23/445 (P)
e a transição para a mente superior, 23/732 (P), 59/6 (P)
e as tentações, 23/173 (P)
e o caminho espiritual, 14/287 (P), 14/323 (P), 23/216 (P), 36/3 (P)
e o desejo de evoluir, 20/39 (P)
e o orgulho, 23/347 (P)
e o perdão, 23/810 (P)
e serviço, 14/64 (P)
e transmutação, 23/535 (P)
entregar o, 23/27 (P)
fogo do, 14/290 (P)
incapacidade de se dominar a mente apenas com o, 7/1 (P)
interação da alma com o, 14/41, 20/102 (P), 52/16 (P)
liberação das forças retrógradas, 14/165 (P)
libertar-se do, 10/19, 14/142 (P), 20/74 (P), 23/550 (P), 23/625 (P), 23/699 (P), 52/4 (P)
mente e, 23/175 (P)
na contemplação da alma - trabalho do, 23/634 (P)
nos intervalos entre as encarnações, 23/127 (P)
o verdadeiro silêncio é a ausência de, 23/608 (P), 23/625 (P)
oração e o, 61/6 (P)
pela oração - dissolução das armadilhas do, 63/3 (P)
portas abertas às forças involutivas no, 35/10 (P)
projeção nos sonhos do, 23/638 (P)
qual é a tarefa de quem já transcendeu o, 23/140 (P)
redimensionamento do, 23/263 (P)
transcender o, 10/48, 14/136 (P), 14/153 (P), 21/11 (P), 23/639 (P), 23/692 (P), 23/698 (P), 23/699 (P), 23/725 (P), 23/773 (P),
2898/3 (P), 4/2 (P)
traumatizado, 23/445 (P)
votos da mônada, da alma e do, 14/139 (P)
EGOCENTRISMO, 52/1 (P), 52/2 (P), 57/6 (P)
transcender o, 23/554 (P), 23/628 (P), 34/5 (P)
EGOÍSMO, 11/2, 23/46 (P), 44/4 (P)
efeitos nocivos do, 7/9 (P)
espiritual, 23/670 (P)
na vida comum, 20/101 (P)
transcender o, 14/9, 22/10 (P), 23/641 (P), 23/711 (P), 26/5 (P)
EINSTEIN (ALBERT)
comentário a respeito de um postulado filosófico de, 14/7
EIXO MAGNÉTICO PLANETÁRIO, 23/293 (P), 23/366 (P)
diferença entre eixo geográfico e, 10/27
inclinação do, 10/25, 10/27, 10/28, 11/2, 11/3, 14/13, 14/190 (P), 14/233 (P), 14/234 (P), 14/278 (P), 23/115 (P), 23/246 (P), 23/267
(P), 23/327 (P), 23/362 (P), 23/386 (P), 23/491 (P), 23/526 (P), 23/663 (P), 23/664 (P), 23/82 (P), 32/61 (P), 58/3 (P)
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EL MORYA
menção a, 14/299 (P), 19/40 (P) (ver também MORYA - *; )
ELEFANTE, 23/421 (P)
história simbólica dos cegos diante do, 23/55 (P)
ELEITOS, 23/430 (P), 45/8 (P)
ELEMENTAIS, 14/321 (P), 23/498 (P), 23/625 (P), 34/15 (P)
anjos, devas e, 20/43 (P)
artificiais, 66/3 (P)
como são criados os, 23/56 (P)
devas e, 23/252 (P), 23/365 (P), 37/2 (P)
e os acidentes, 23/128 (P)
e os nossos sentidos, 51/4 (P)
e os vícios, 23/382 (P)
invocação de, 23/223 (P)
trabalho em colaboração com os, 20/11 (P), 23/235 (P), 58/9 (P)
trabalho evolutivo com os, 23/648 (P)
ELEMENTO LÍQUIDO, 23/670 (P)
ELEMENTOS (terra, água, ar, fogo e éter), 51/4 (P)
água, 14/341 (P), 23/743 (P)
amar os, 23/685 (P)
débito do homem com os, 23/743 (P)
diante de leis suprafísicas - comportamento dos, 59/8 (P)
e a cruz, 32/43 (P)
e as raças, 21/12 (P), 23/151 (P)
estar em harmonia com os, 23/743 (P)
na constituição do ser humano, 23/83 (P)
ELETRICIDADE
cósmica, 60/4 (P)
e a glândula pineal, 23/205 (P)
sutil, 20/51 (P)
ELETROSENSIBILIDADE, 32/60 (P)
ELEVAÇÃO
do ser como forma de serviço, 23/722 (P)
e transcendência - conscientização, 21/22 (P), 23/640 (P)
pela caridade cósmica, 23/698 (P)
ELIMINAR CARGAS, 21/21 (P), 23/639 (P)
ELIXIR DA LONGA VIDA
Saint Germain e o, 14/121 (P)
ELIZABETH (Rainha)
menção à, 41/9 (P)
ELO PERDIDO, 14/303 (P)
ELOGIO / S, 14/158 (P), 14/211 (P), 19/54 (P), 23/180 (P), 23/459 (P), 23/467 (P), 23/601 (P), 23/93 (P), 31/2 (P), 46/3 (P), 52/11 (P)
a crianças, 32/39 (P)
e a crítica - como lidar com o, 14/89
EMAGRECER
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regime para, 20/39 (P)
EMANUEL
menção a, 23/453 (P)
EMBRIÕES
experiências com células-tronco e com, 32/48 (P)
EMERGÊNCIA / S
atuação de Niskalkat nos momentos de, 32/48 (P)
conscientizar-se de que vivemos tempos de, 23/538 (P), 23/749 (P), 59/11 (P)
espiritual, 23/495 (P)
plantões para atendimento em, 23/552 (P)
preparação para momentos de, 20/64 (P), 23/557 (P), 23/586 (P), 23/613 (P), 24/15 (P), 59/8 (P), 62/5 (P), 62/6 (P), 66/1 (P) (ver
também CAOS - planetário - preparo para o; )
serviço nos momentos de, 14/222 (P)
treinamentos de ação imediata para situações de, 23/385 (P), 24/5 (P) (ver também EQUIPE DE AÇÃO IMEDIATA (EAI) - *; )
EMOÇÃO / ÕES, 23/502 (P), 23/527 (P)
como controlar a, 14/302 (P), 23/61 (P)
entregar as, 10/49 (P)
libertar-se das, 23/790 (P)
ou devoção, 23/799 (P)
serviço e, 23/386 (P)
EMPRÉSTIMO, 23/122 (P)
de dinheiro, 16/3 (P), 23/179 (P)
ENCARNAÇÃO / ÕES / AR, 23/301 (P), 23/373 (P), 23/634 (P), 23/655 (P), 23/706 (P), 23/739 (P), 23/817 (P), 53/4 (P) (ver também LEI DA
REENCARNAÇÃO - *; REENCARNAÇÃO - *; VIDA / S - *; )
alternância de, 19/61 (P)
Casa Luz da Colina e a liberação da roda das, 14/316 (P)
ciclos de, 23/187 (P), 23/705 (P)
como cumprir o que viemos fazer na presente, 23/161 (P)
como homem ou como mulher, 23/371 (P), 23/644 (P), 23/690 (P), 23/699 (P)
como serviço, 14/304 (P)
conhecimento adquirido em outras, 23/401 (P)
da alma, 14/117, 23/148 (P), 23/423 (P), 23/830 (P), 52/10 (P)
da alma - trabalho da Mônada na, 68/50 (P)
de repouso, 23/102 (P), 51/2 (P)
de serviço, 35/6 (P)
de síntese, 23/116 (P)
deixar de, 23/212 (P), 23/468 (P), 23/471 (P), 23/663 (P)
duração da, 23/507 (P), 23/552 (P), 41/5 (P)
e transformações, 57/4 (P)
em diferentes raças, 23/630 (P)
escolhas que fazemos antes de, 14/240 (P), 23/694 (P), 23/699 (P), 23/702 (P)
intervalos entre as, 10/49 (P), 14/128 (P), 14/3, 23/127 (P), 23/141 (P), 23/233 (P), 23/285 (P), 23/324 (P), 23/331 (P), 23/362 (P),
23/373 (P), 23/482 (P), 23/49 (P), 23/627 (P), 23/651 (P), 55/2 (P)
liberar-se da roda das, 23/647 (P), 23/698 (P), 23/85 (P), 59/12 (P)
mentais, 23/365 (P)
motivo da, 68/50 (P)
na Terra - valor das, 23/656 (P)
não fugir da, 23/663 (P)
neste momento - por que viemos à, 10/44, 23/479 (P), 62/2 (P), 68/12 (P)
nos dias de hoje, 23/635 (P)
o que determina as diretrizes da, 23/208 (P), 23/635 (P)
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passadas, 14/330 (P), 23/148 (P), 23/717 (P), 23/739 (P), 41/4 (P), 52/11 (P) (ver também VIDAS PASSADAS - *; )
passadas - esquecimento das, 17/12 (P), 59/12 (P)
passadas - instrução sobre as, 68/43 (P)
propósito da, 23/140 (P), 23/222 (P), 23/237 (P), 23/515 (P), 27/2 (P), 51/1 (P)
quando começa a, 14/128 (P), 23/380 (P), 53/4 (P)
simultâneas do mesmo ser - possibilidade de haver, 13/8, 14/175 (P), 23/255 (P)
última, 23/515 (P)
ENCHENTES (ver INUNDAÇÕES - *; )
ENCONTROS / S
com a vida monástica em Figueira, 57/11 (P)
compulsórios, 41/5 (P)
de oração, 20/8, 23/648 (P), 23/688 (P), 56/1 (P), 68/2 (P)
dos Monastérios em 12 e 13 de nov/2011, 21/36 (P)
entre nós e nossos Irmãos Maiores, 20/97 (P)
verdadeiros e cármicos, 23/660 (P)
ENEMA
finalidade do, 23/153 (P)
ENERGIA / S
acumulada, 21/9 (P)
alternativa nas Terras da Irmandade, 24/9 (P)
alternativas hoje - importância das, 66/1 (P)
apostólica (ver APOSTOLADO - *; )
astrológica e a operação resgate, 22/3
astrológica e o destino, 22/3
atitude correta diante da, 52/12 (P)
atômica / nuclear, 10/33, 10/37, 13/2, 14/14, 14/220 (P), 23/156 (P), 23/200 (P), 23/259 (P), 32/45 (P), 50/4 (P), 68/52 (P)
Brill (ver BRILL - *; )
capitais, 23/798 (P) (ver também PECADO / S / RES - capitais; )
carma e elevação da, 35/12 (P)
circulação da, 23/445 (P), 23/646 (P)
comercialização da, 10/28
como estimular a, 23/195 (P)
como portas abertas às forças involutivas - nossas, 35/10 (P)
conseqüências da invocação de, 5/8
construtivas e energias destrutivas no equilíbrio do universo, 1/3
controle da, 10/40, 23/653 (P)
criativa, 20/66 (P), 20/67 (P), 23/464 (P), 23/669 (P), 23/804 (P), 41/15 (P) (ver também CRIATIVIDADE - *; VIDA CRIATIVA - *; )
crise da, 23/656 (P), 59/5 (P)
crística, 14/339 (P), 23/173 (P), 23/597 (P), 59/7 (P)
Crística e o Manu em F3, 23/697 (P)
da repulsão (ver REPULSÃO - *; )
de cura, 23/507 (P), 24/16 (P), 34/6 (P)
de cura pela oração - proteção da, 63/3 (P)
destrutivas, 23/173 (P)
desvitalizada, 14/214 (P)
diferença entre força e, 23/713 (P), 34/14 (P), 68/11 (P)
diferentes aspectos da, 14/323 (P), 7/6 (P)
diferentes níveis de, 10/40
dispersão de, 23/642 (P), 23/692 (P)
diversidade de, 14/108 (P)
divina, 10/40, 14/203 (P), 14/299 (P), 20/102 (P), 23/90 (P), 23/93 (P)
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divina dentro do caos, 56/11 (P)
do planeta - mau uso das fontes de, 11/2
e abertura dos centros energéticos do corpo - elevação das, 14/366 (P)
e o pensamento, 8/2
elétrica, 23/2 (P), 23/429 (P)
espiritual, 10/40, 14/182 (P), 14/322 (P), 14/78, 18/6, 23/523 (P)
espiritual - atitude correta diante da, 23/537 (P)
estelar, 14/320 (P), 52/12 (P)
estelar - oração iluminadora e, 14/332 (P)
feminina, 14/331 (P), 21/4, 23/327 (P), 23/647 (P) (ver também ASPECTO FEMININO DA DIVINDADE - *; )
feminina e civilização 33, 56/11 (P)
feminina e energia masculina da alma, 14/329 (P), 23/77 (P)
fontes de, 23/237 (P), 34/8 (P)
furto de, 14/293 (P), 63/3 (P)
mariana, 60/2 (P)
masculina, 14/331 (P) (ver também ASPECTO MASCULINO DA DIVINDADE - *; )
mau uso da, 14/12, 23/658 (P)
mental - cuidar da, 14/307 (P)
monástica, 21/11 (P), 21/13 (P), 21/14 (P), 23/634 (P), 23/639 (P), 23/641 (P), 23/704 (P), 23/755 (P)
monástica e os Monges Brancos de Erks, 60/5 (P)
monástica e manifestação dos Centros Planetários, 23/621 (P), 23/638 (P)
monetária, 14/322 (P), 23/217 (P), 23/306 (P), 23/453 (P), 23/651 (P), 23/664 (P), 23/683 (P), 23/746 (P), 28/3 (P), 55/1 (P), 64/2
(P)
monetária - a crise com a, 16/1 (P), 16/2 (P), 16/3 (P)
monetária - cura e, 23/374 (P)
monetária em um centro espiritual, 41/10 (P)
não reter o que é trazido pela, 9/1
negativas - transmutação de, 23/167 (P)
no nosso ser - elevação das, 23/810 (P)
no planeta - causas da falta de, 23/534 (P)
nuclear, 23/648 (P)
para dissolver o medo, 14/3
para encarar as mudanças que a vida traz, 1/3
para invocar a firmeza interna, 14/4
para o corpo físico, 23/516 (P)
procriativa, 22/2
prova do uso da, 14/109 (P)
psíquica, 41/17 (P)
pura - conceito de, 13/6
recomposição das próprias, 23/653 (P)
sacerdotal (ver SACERDÓCIO - *; )
sacerdotal neste planeta - manifestação da, 26/7 (P)
se retira do trabalho - quando a, 14/106
sensibilidade excessiva às, 23/190 (P)
solar e o milho, 23/655 (P)
som e, 30/4 (P)
transformadora, 10/3, 6/3
única, 23/519 (P)
única hoje - trabalho da, 14/310 (P)
uso correto da, 23/636 (P), 23/677 (P), 23/697 (P), 23/705 (P), 2899/2 (P)
vital, 14/140 (P), 14/246 (P), 23/523 (P)
ENERGIA ANGÉLICA, 23/754 (P)
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ENERGIA CÓSMICA, 10/28
imaterial - preparação para recebê-las, 62/4 (P), 66/3 (P)
transformação da humanidade, 68/53 (P)
ENERGIA CRÍSTICA
centelha de, 23/798 (P)
ENERGIA SEXUAL, 20/66 (P), 22/8, 23/301 (P), 23/402 (P), 23/535 (P), 23/651 (P), 23/654 (P), 23/664 (P), 35/10 (P), 41/17 (P), 68/12 (P)
controle da, 16/2 (P), 20/67 (P), 23/222 (P), 23/253 (P), 23/272 (P), 23/460 (P), 23/503 (P), 44/4 (P), 6/12 (ver também SEXUALIDADE
- *; )
e a criatividade, 23/828 (P)
e energia monetária, 16/2 (P), 23/179 (P), 23/306 (P), 23/451 (P), 23/501 (P), 23/620 (P)
elevação da, 14/270 (P), 17/16 (P), 23/208 (P), 23/323 (P), 23/407 (P), 23/464 (P), 23/471 (P), 23/591 (P), 23/638 (P), 23/669 (P),
23/739 (P), 23/804 (P), 7/2 (P), 7/6 (P)
equilíbrio da, 23/176 (P)
mau uso da, 14/11, 14/225 (P), 23/623 (P), 28/3 (P), 6/12
procriação na, 10/39, 23/683 (P)
superatividade da, 14/254 (P)
transcender a, 23/193 (P), 23/644 (P)
ENERGIAS CAPITAIS
e o Sol central, 31/16 (P)
ENERGIAS IMATERIAIS, 23/646 (P) (ver também RAIOS IMATERIAIS - do 8º ao 12º; )
adaptação as, 23/818 (P)
contemplação e, 14/334 (P)
no planeta, 17/14 (P), 61/4 (P), 62/3 (P)
oração liberadora e, 14/332 (P)
receptividade às, 14/325 (P), 23/614 (P), 23/620 (P), 23/639 (P), 23/659 (P), 59/10 (P), 62/4 (P)
ENFERMIDADE (ver também DOENÇA / S - *; )
e expansão da consciência, 14/333 (P)
forças da, 57/4 (P), 57/6 (P)
ENFERMOS
terminais - como ajudar aos, 31/15 (P)
ENGENHARIA SIDERAL, 23/362 (P)
ENGENHOSIDADE, 21/21 (P)
ENJÔOS E NÁUSEAS, 23/108 (P)
ENSINAMENTO / S (ver também ENSINAMENTO ESPIRITUAL - *; ENSINO - *; )
a busca do Santo Graal como fonte do, 61/4 (P)
após a morte, 23/663 (P)
características do verdadeiro, 23/647 (P)
como letra morta, 23/618 (P), 23/640 (P)
de Buda e de Cristo, 23/799 (P)
de Figueira, 23/652 (P)
discernir as energias do, 68/46 (P)
dos orientais, 23/695 (P)
egípcio antigo, 23/390 (P), 23/676 (P)
internos, 60/4 (P)
níveis de, 14/186 (P), 23/654 (P), 23/668 (P)
pela oração - emersão de antigos, 63/3 (P)
postura diante do, 23/709 (P), 32/87 (P)
praticar o, 14/321 (P), 23/339 (P), 23/558 (P), 23/585 (P), 23/624 (P), 23/626 (P), 23/635 (P), 23/644 (P), 23/647 (P), 23/687 (P),
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23/692 (P), 23/713 (P), 23/716 (P), 23/728 (P), 23/743 (P), 35/8 (P), 57/6 (P), 68/2 (P), 68/22 (P)
primordial, 2899/2 (P)
que se mantém de uma encarnação a outra, 23/209 (P)
síntese de outros, 23/569 (P), 23/665 (P), 23/713 (P), 66/2 (P)
sobre o nosso processo energético, 14/302 (P)
teosófico, 23/237 (P)
tibetanos, 23/635 (P)
transmitido pelos extraterrestres, 23/594 (P)
trazido pelos símbolos, 14/178 (P)
viver o, 23/537 (P), 23/617 (P), 23/640 (P), 23/666 (P), 23/687 (P), 23/745 (P), 2800/1 (P), 68/11 (P)
ENSINAMENTO ESPIRITUAL, 14/282 (P), 23/245 (P), 35/1 (P)
aos filhos, 23/255 (P)
aparentes contradições no, 14/206 (P), 23/390 (P)
aplicar o, 23/23 (P), 23/629 (P), 23/678 (P), 23/681 (P), 23/748 (P)
atualização do, 23/225 (P), 23/621 (P), 23/665 (P), 23/701 (P), 23/704 (P)
buscar o, 23/685 (P), 59/2 (P)
cuidado ao transmitir, 23/363 (P), 68/21 (P)
difusão do (ver DIFUSÃO - do ensinamento espiritual; )
é só um, 23/823 (P)
fases do, 13/1, 14/200 (P), 20/86 (P), 20/92 (P), 23/581 (P), 2899/1 (P)
libertação por meio do, 64/2 (P)
não corromper o, 33/1 (P)
não vender, 21/21 (P)
por meio do serviço, 20/57 (P)
quando não se compreende o, 23/445 (P)
responsabilidades pela difusão do, 23/556 (P)
transmissão oral ou escrita, 23/532 (P), 66/2 (P)
vivência do, 10/16, 23/640 (P), 2800/1 (P), 59/11 (P)
ENSINO (ver também EDUCAÇÃO - *; )
deterioração do atual sistema de, 10/6, 19/44 (P)
energia espiritual no, 23/143 (P)
oficial, 23/413 (P)
público, 23/331 (P)
ENTENDIMENTO, 14/231 (P), 23/552 (P)
ENTERRO (ver CREMAÇÃO - *; SEPULTAMENTO - *; )
ENTIDADE / S, 20/48 (P), 23/688 (P)
cósmicas na aura da Terra, 21/8 (P)
criadoras e a misericórdia, 60/6 (P)
de cura, 23/569 (P)
espirituais e Hierarquias, 14/93
Figueira, 20/48 (P)
grupal, 18/4, 23/563 (P), 24/15 (P), 24/17 (P)
negativas, 32/38 (P)
negativas e oração, 63/3 (P)
negativas e personalidades integradas, 23/670 (P)
planetária, 23/502 (P)
transmutação de mônada para, 14/82
ENTRAR EM OUTRA ÓRBITA DE ATUAÇÃO, 23/640 (P)
ENTREGA, 10/23, 14/109 (P), 14/130 (P), 14/143 (P), 14/182 (P), 14/188 (P), 14/207 (P), 14/326 (P), 14/327 (P), 14/346 (P), 14/348 (P), 14/69,
19/10 (P), 19/47 (P), 19/9 (P), 20/103 (P), 23/128 (P), 23/21 (P), 23/214 (P), 23/222 (P), 23/349 (P), 23/356 (P), 23/393 (P), 23/409 (P),
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23/452 (P), 23/519 (P), 23/545 (P), 23/551 (P), 23/559 (P), 23/569 (P), 23/587 (P), 23/590 (P), 23/614 (P), 23/647 (P), 23/65 (P), 23/658 (P),
23/66 (P), 23/78 (P), 23/808 (P), 23/99 (P), 28/1 (P), 32/20 (P), 32/9 (P), 41/7 (P), 41/9 (P), 57/9 (P), 68/11 (P)
ao eu superior, 23/364 (P), 52/16 (P)
ao plano evolutivo, 14/185 (P), 47/6 (P)
aperfeiçoar a, 10/6, 14/348 (P), 23/228 (P), 23/708 (P)
aspiração e, 20/6, 23/21 (P)
busca espiritual e, 23/265 (P)
como saber se foi aceita a nossa, 23/173 (P)
das intenções, 23/747 (P)
de tudo pela confissão, 14/359 (P)
definitiva, 23/712 (P)
do passado, 14/323 (P), 23/804 (P)
do próprio ser, 23/748 (P)
do próprio ser - equilíbrio na, 23/3 (P)
do ser (ver GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Entrega do Ser; )
dos encontros do dia-a-dia, 23/549 (P)
e a Porta de Pusharo, 14/312 (P)
e contemplação, 14/334 (P), 57/11 (P), 68/24 (P)
e oração, 23/675 (P)
e rendição - diferença entre, 68/23 (P)
esforço e, 14/99 (P)
exercício da, 14/102 (P), 23/251 (P)
ficar em paz na, 35/12 (P)
graus da, 68/50 (P)
importância da, 14/19, 14/311 (P), 14/324 (P), 23/623 (P)
liberdade pela, 14/322 (P)
monge e, 57/12 (P)
não temer as conseqüências da, 22/1
níveis de, 14/348 (P)
perdão e, 62/6 (P)
personalidade, oração e, 23/131 (P)
resistência na, 23/731 (P), 23/770 (P)
São João da Cruz e a, 23/33 (P)
serviço e, 23/464 (P), 23/672 (P), 23/714 (P)
trabalhar a, 68/38 (P)
ENTREVISTADORES, 20/86 (P), 23/366 (P), 23/410 (P)
ENTUSIASMO, 21/22 (P), 23/476 (P), 23/589 (P)
ENVELHECIMENTO, 2889/2 (P), 2889/3 (P)
ENVOLVIMENTO EMOCIONAL
como superar o, 20/64 (P), 23/534 (P)
não ter nenhum, 23/755 (P)
ENXAQUECA, 23/64
EPIDEMIAS, 14/135 (P), 23/306 (P), 23/515 (P)
EPILEPSIA, 23/267 (P), 23/420 (P), 23/518 (P), 23/581 (P), 24/2 (P)
EQUANIMIDADE, 14/46 (P), 23/298 (P), 32/43 (P)
EQUILÍBRIO, 14/110 (P), 19/25 (P), 21/11 (P), 22/7, 23/453 (P)
beleza, harmonia e, 19/16 (P), 20/25, 23/26 (P)
cármico, 23/755 (P), 47/5 (P), 59/17 (P)
cármico e androginia, 23/121 (P)
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cósmico no quarto nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
da forma, 14/322 (P)
das pessoas - Figueira e o, 20/39 (P)
das polaridades, 10/34, 14/116 (P), 14/119 (P), 14/141 (P), 14/147 (P), 14/172 (P), 14/181 (P), 14/69, 14/76, 14/77, 19/51 (P), 20/55
(P), 20/9, 23/110 (P), 23/36 (P), 23/56 (P), 23/67 (P), 23/747 (P), 25/8, 41/2 (P), 7/6 (P)
das sete mônadas, 14/31
de cargas negativas, 23/742 (P)
diante da vida, 14/101 (P), 14/103 (P), 23/587 (P)
e austeridade, 31/11 (P)
e harmonia, 14/147 (P), 23/813 (P)
e neutralidade, 14/327 (P)
ecológico planetário, 13/3, 21/17 (P)
entre notas e silêncio, 31/11 (P)
interior - encontrar o nosso, 14/345 (P)
lei do, 14/101 (P)
magnético em Figueira - áreas de, 20/16
planetário, 14/341 (P), 14/6, 23/620 (P), 23/663 (P), 23/728 (P), 62/5 (P) (ver também TERRA (planeta) - equilíbrio no espaço; )
por meio dos sonhos, 4/1 (P)
EQUIPAMENTOS
como tratar os, 23/732 (P)
EQUIPE DE AÇÃO IMEDIATA (EAI), 14/45, 23/283 (P), 23/502 (P), 23/530 (P), 23/541 (P), 24/10 (P), 24/11 (P), 24/7 (P)
colaboração com outros setores, 14/190 (P)
e a Central de Atendência, 14/75, 24/1, 24/2 (P)
e as Terras da Irmandade, 24/9 (P)
e o amor, 24/5 (P)
EQUIPES INTEGRADAS, 23/519 (P), 24/11 (P)
instruções espirituais às, 23/587 (P)
ERA DE AQUÁRIO, 14/6, 23/288 (P), 23/620 (P), 5/17, 66/2 (P)
e a energia do serviço, 52/12 (P)
e universalidade, 23/622 (P)
EREMITA / S, 21/12 (P), 23/174 (P), 23/350 (P), 23/521 (P), 23/618 (P), 23/628 (P), 23/633 (P), 23/648 (P), 23/654 (P), 23/665 (P), 23/684 (P),
59/11 (P), 60/3 (P), 68/27 (P)
e a busca de Deus, 21/38 (P)
e as Leis Imateriais, 21/30 (P)
vida do, 23/829 (P)
ERK, 32/78 (P)
ERKS (centro planetário), 10/12, 10/15, 10/23, 10/24, 14/202 (P), 14/313 (P), 14/338 (P), 14/352 (P), 21/20 (P), 23/162 (P), 23/592 (P), 23/597
(P), 23/626 (P), 23/646 (P), 23/648 (P), 32/19, 32/20 (P), 32/44 (P), 32/45 (P), 32/46 (P), 32/47 (P), 32/78 (P), 48/5 (P), 59/3 (P), 60/3 (P),
60/5 (P), 68/10 (P)
a Hierarquia e os mantras no Vale de, 17/1
a transcendência da mente, 23/784 (P)
Anu Tea, Iberah e, 14/165 (P), 32/38 (P)
arquivo planetário em (ver ARQUIVO PLANETÁRIO EM ERKS - *; )
chaves para o contato com, 23/543 (P)
Conselho de, 10/15, 50/6 (P)
e a evolução da humanidade, 19/13 (P)
e a evolução superior, 23/634 (P)
e a fundação de Figueira, 25/12
e a instrução, 23/510 (P), 68/7 (P)
e a mudança do código genético, 23/296 (P), 23/728 (P)
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e as fontes de energia, 23/237 (P)
e contemplação ativa - Seres de, 23/655 (P)
e Figueira, 14/92, 20/9
e grupos de contato, 23/593 (P)
e instruções sobre a polaridade feminina, 23/634 (P)
e Mirna Jad, 23/709 (P), 2898/2 (P)
e o estudo espiritual, 32/2 (P)
e o processo de construção do corpo de luz, 17/2
e o trabalho das naves, 9/3 (P)
e os Espelhos, 2896/1 (P), 2896/2 (P), 32/78 (P)
e os grupos internos, 32/17 (P)
e os remanescentes cósmicos, 23/543 (P)
e os três níveis do Sol, 42/1 (P)
instrução de, 2802/1 (P)
livro, 68/18 (P)
luzes de, 62/5 (P)
manifestação física de, 23/613 (P), 23/648 (P), 23/718 (P)
mantras de, 56/2 (P)
máquina do tempo em, 23/47 (P), 32/47 (P)
monastério de, 14/313 (P), 21/21 (P), 23/672 (P) (ver também MONASTÉRIO / S - de Erks; )
Núcleo Sohin e, 18/13 (P)
planetas e signos relacionados a, 43/4 (P), 48/3 (P)
símbolos de, 32/85 (P)
sobre nós - trabalho físico e sutil de, 14/315 (P)
tarefa do centro intraterreno de, 10/23, 10/28, 14/19, 14/313 (P), 20/62 (P), 23/542 (P), 23/674 (P)
Templo da Esfera em, 39/2 (P)
trabalho com, 23/597 (P), 23/703 (P)
trabalho de mônadas sacerdotais em, 23/617 (P)
Vale de (ver VALE DE ERKS - *; )
veneráveis de, 25/8
EROTISMO
por que hoje há tanto, 23/262 (P)
ERRO / S, 14/120 (P), 23/459 (P), 23/481 (P)
abstrair dos, 14/323 (P), 23/674 (P)
alheios, 23/368 (P)
cometidos e oportunidades atuais, 47/5 (P)
como lidar com nossos, 14/247 (P), 14/331 (P), 23/339 (P), 23/420 (P), 23/653 (P), 32/9 (P), 38/1 (P)
da humanidade e ajuda dos extraterrestres, 14/333 (P)
e ignorância, 14/327 (P)
equilibrar o, 14/205 (P), 23/492 (P), 23/560 (P)
graves e irreversíveis e a redenção, 24/17 (P)
liberação dos nossos, 23/698 (P), 35/7 (P)
livre-arbítrio e, 23/113 (P)
não persistir no, 23/637 (P)
tomar consciência dos próprios, 23/202 (P)
ERVA-DE-PASSARINHO
o Phoradendron e a, 20/38 (P)
ERVAS
cuidado e reverência às, 23/803 (P)
e a nossa transformação, 52/17 (P)
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ERVAS AROMÁTICAS, 23/655 (P)
ERVILHAS, 14/261 (P), 23/238 (P), 23/239 (P)
ESCADAS
simbolismo, 20/100 (P), 23/668 (P)
ESCAPULÁRIO, 23/829 (P)
ESCLEROSE, 23/168 (P), 23/412 (P)
ESCÓCIA
manifestações de espaçonaves na, 10/22
ESCOLA / S
da vida, 23/39 (P)
de cura na Terra, 43/4 (P)
de mistérios, 21/4
de teurgia na Alexandria, na Grécia, na Índia e no Tibet - menção a, 14/305 (P)
hoje, 23/366 (P), 37/1 (P)
o mundo como uma, 14/322 (P), 23/149 (P)
oração nas, 23/712 (P)
servir com amor, 23/794 (P)
teosófica, 23/237 (P)
ESCOLAS INTERNAS, 14/160 (P), 14/166 (P), 14/44, 19/57 (P), 23/273 (P), 23/318 (P), 23/411 (P), 23/487 (P), 23/495 (P), 23/504 (P), 23/536
(P), 23/668 (P), 23/682 (P), 23/77 (P), 25/5, 32/81 (P), 35/6 (P), 40/2 (P), 52/12 (P), 60/4 (P)
ESCOLHAS, 23/319 (P), 23/690 (P), 23/695 (P)
a cada momento e em cada detalhe - reconfirmar as, 14/311 (P), 14/315 (P)
da humanidade, 23/715 (P)
feitas antes de encarnarmos, 14/240 (P), 23/532 (P)
internas, 10/41, 23/576 (P), 23/711 (P), 23/755 (P)
ESCOLHIDO
ou chamado ?, 23/774 (P)
que é ser um, 23/54 (P), 23/751 (P)
ESCORPIÃO (constelação), 23/700 (P)
ESCORPIÃO (signo), 22/8, 23/212 (P), 32/63 (P)
ESCRAVIDÃO / VOS, 14/189 (P), 14/213 (P), 23/98 (P)
à ilusão e libertação, 23/588 (P)
serviço e, 23/140 (P)
ESCREVER, 23/506 (P)
ESCRITA AUTOMÁTICA (ver PSICOGRAFIA - *; )
ESCULÁPIO, 14/331 (P), 9/3 (P)
e a cura cósmica, 14/21
e os templos de cura na Grécia antiga, 10/25, 24/4 (P), 24/6 (P)
ESCURIDÃO
ciclos de, 23/822 (P)
e luz, 32/29 (P)
e o resgate nos dias de, 23/821 (P)
momento da grande, 23/721 (P), 59/5 (P)
seres que encontram-se na, 23/755 (P), 24/17 (P)
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três dias de, 14/164 (P), 23/811 (P), 68/52 (P)
ESCURO
dar o passo no, 23/545 (P), 57/12 (P)
ESCUTAR (ver OUVIR - *; )
ESFERA / S, 23/320 (P)
celestial, 26/2 (P)
planetárias - os centros de cura e as, 23/59 (P)
ESFORÇO
contínuo, 23/814 (P), 64/1 (P)
e ampliação da nossa oferta, 14/345 (P)
entrega e, 14/99 (P)
para evoluir, 23/671 (P)
para reunir forças, 23/704 (P)
para se chegar ao contato interno - ausência de, 68/11 (P)
valor do, 23/593 (P)
ESPAÇO, 23/276 (P), 23/660 (P), 43/1 (P), 43/4 (P)
contato com o, 14/217 (P)
diferença entre cosmos e, 23/264 (P)
na mente - preservado, 31/15 (P)
tentativa do homem de conquistar o, 23/325 (P)
viagens ao, 23/291 (P), 40/4 (P)
ESPAÇO-TEMPO, 14/282 (P), 20/72 (P), 23/264 (P), 32/46 (P), 59/11 (P)
deixado de lado antes de adormecermos, 4/10 (P)
entrar em outro, 14/311 (P), 23/660 (P)
libertar-se da ilusão do, 14/287 (P), 23/660 (P), 32/31 (P), 4/2 (P), 45/3 (P), 68/23 (P)
ESPADA, 23/451 (P)
ESPECIALIZAÇÕES, 14/291 (P), 23/88 (P)
ESPECTADOR
de si mesmo - ser, 23/546 (P), 57/2 (P)
ESPELHO / S, 14/23 (P), 17/13 (P), 20/89 (P), 23/103 (P), 23/166 (P), 23/219 (P), 23/355 (P), 23/489 (P), 23/620 (P), 23/709 (P), 23/98 (P),
25/10, 25/2, 2896/1 (P), 2896/2 (P), 32/78 (P), 34/5 (P), 52/6 (P), 68/10 (P), 68/25 (P) (ver também LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Espelhos;
SERES-ESPELHOS - *; )
central, 59/15 (P)
como um ser humano comum se torna um, 23/175 (P)
da Oca da Vigília Permanente e os Essênios, 20/104 (P)
das Terras da Irmandade, 17/6 (P)
de Aldebarã, 23/211 (P)
de Erks, 2896/2 (P), 68/10 (P)
de Iberah, 62/4 (P)
de Lis e a oração, 61/6 (P)
de Mirna Jad, 20/100 (P), 2896/2 (P)
de Miz Tli Tlan, 32/21 (P)
de Sirius, 52/12 (P)
diferença entre Contemplativos e, 23/357 (P)
do Cosmos - coordenação dos, 23/646 (P)
do lago do Núcleo Sohin, 20/104 (P)
dos centros planetários e o equilíbrio da Terra, 23/82 (P)
e materialização dos crop circles, 14/336 (P)
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e o movimento da Terra, 23/366 (P)
em Figueira - trabalho dos, 20/104 (P), 25/12, 2896/2 (P)
grupos de, 14/201 (P), 17/8 (P), 23/674 (P), 26/2 (P), 32/26 (P) (ver também GRUPO / S - de Espelhos; )
interno - função do nosso, 14/60
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Espelhos; )
na Casa do Pátio - trabalho com os, 23/751 (P)
na Casa Luz da Colina - trabalho dos, 23/613 (P)
necessidade de mensageiros, 68/10 (P)
quebrado, 23/477 (P)
rede de, 17/8 (P), 23/541 (P), 23/572 (P), 56/11 (P) (ver também SISTEMAS DE ESPELHOS - *; )
sistemas de (ver SISTEMAS DE ESPELHOS - *; )
trabalho em conjunto com Sacerdotes, 26/7 (P)
ESPERANÇA
fé e, 23/202 (P), 23/595 (P), 23/78 (P), 31/2 (P), 44/5 (P), 68/52 (P)
no futuro próximo, 23/704 (P)
ESPERANTO, 14/121 (P)
ESPIRAL EVOLUTIVA, 55/3 (P)
ESPIRITISMO, 23/1 (P), 23/193 (P), 23/268 (P), 23/280 (P), 23/345 (P), 23/362 (P), 23/453 (P), 23/590 (P), 40/4 (P)
diferença entre teurgia e, 23/367 (P)
e trabalhos astrais, 68/41 (P)
Linhagens hierárquicas e, 23/85 (P)
ESPÍRITO / S, 14/11, 14/143 (P), 19/51 (P), 19/81 (P), 20/8, 25/9, 32/69 (P), 40/1 (P), 52/7 (P)
alma, mônada e, 20/51 (P), 23/32 (P), 23/369 (P), 23/668 (P)
caminho do, 21/29 (P)
canalizar sua energia hoje, 23/843 (P)
coligar-se ao, 23/749 (P), 31/3 (P), 59/12 (P), 68/21 (P)
como se dá o contato com o, 23/205 (P)
considerar-se um, 14/174 (P)
contato com o, 23/232 (P)
da natureza - Casa Luz da Colina e os, 23/542 (P)
dar prioridade ao, 23/87 (P)
de viajante, 68/47 (P)
deixar-se guiar pelo, 23/605 (P), 23/647 (P), 23/706 (P), 23/708 (P), 23/713 (P), 66/2 (P), 68/22 (P)
descontentamento do, 23/728 (P)
evolução do, 19/1 (P), 23/121 (P), 23/794 (P)
monge, expressão do, 57/12 (P)
no pão, 14/8
noite ativa do, 6/7
o que vem do, 14/152 (P), 23/672 (P)
ofertar a vida ao, 23/609 (P), 23/713 (P)
Raio do, 14/241 (P)
seguir as indicações do, 23/713 (P), 66/2 (P)
tarefas hoje e no passado dos grandes, 23/655 (P)
unificação entre matéria e, 14/165 (P), 14/320 (P), 32/20 (P)
vontade do, 23/327 (P)
ESPÍRITO CRÍSTICO, 68/23 (P)
ESPÍRITO SANTO, 14/323 (P), 23/361 (P), 5/7, 68/6 (P)
dons do, 14/231 (P), 23/414 (P), 25/9
os 3 aspectos do, 23/788 (P)
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pecar contra o, 68/49 (P)
por meio das águas - transmissão do, 23/624 (P)
ESPIRITUAL / IDADE, 14/165 (P), 23/550 (P), 23/560 (P), 37/1 (P)
crescimento, 23/577 (P)
e dedicação aos demais, 23/666 (P)
e política, 23/754 (P)
e prática espiritual, 21/21 (P)
ética, 14/302 (P), 23/814 (P)
nova, 68/10 (P)
ESPONTANEIDADE, 23/111 (P)
e autenticidade, 23/532 (P)
ESPORTE / S, 23/176 (P), 23/408 (P), 23/551 (P), 34/8 (P), 68/5 (P)
e outras atividades físicas, 23/467 (P), 8/3
ESQUECER OS RESULTADOS, 21/20 (P), 23/656 (P)
ESQUECIMENTO DE SI, 14/170 (P), 14/322 (P), 14/324 (P), 14/344 (P), 19/24 (P), 19/71 (P), 20/76 (P), 21/13 (P), 23/145 (P), 23/15, 23/163 (P),
23/503 (P), 23/539 (P), 23/617 (P), 23/666 (P), 23/699 (P), 23/748 (P), 23/810 (P), 36/1 (P), 68/26 (P) (ver também AUTOESQUECIMENTO - *; )
ESSÊNCIA
buscar a própria, 23/31 (P), 23/640 (P), 23/713 (P), 56/11 (P)
das coisas - saber ver a, 1/3, 14/347 (P), 23/727 (P)
das formas - viver a, 23/640 (P)
divina, 24/17 (P)
divina em nós e trabalho de Mainhdra, 23/813 (P)
feminina (ver ASPECTO FEMININO DA DIVINDADE - *; )
imortal, 23/156 (P)
interior - como liberar a, 23/311 (P)
interna, 14/324 (P), 19/18 (P), 19/31 (P)
interna - indestrutibilidade da, 23/171 (P)
interna e solução de problemas, 39/3 (P)
pessoa que se sente desligada da própria, 23/147 (P)
solar - expansão da, 23/507 (P)
ESSÊNCIA DA LUZ SOLAR
e os vegetais, 52/17 (P)
ESSENCIAL
buscar o, 23/725 (P)
ESSÊNIOS, 12/1 (P), 12/2 (P), 20/102 (P), 20/104 (P), 23/279 (P), 23/307 (P), 23/437 (P), 23/516 (P), 23/551 (P), 23/638 (P), 23/749 (P),
23/752 (P), 32/28 (P), 48/5 (P), 68/11 (P)
e a alimentação, 23/682 (P), 41/13 (P)
e os anjos, 12/1 (P)
encarnados hoje, 23/638 (P)
Figueira, Mirna Jad e os, 20/94 (P), 23/153 (P)
Mirna Jad e os, 14/151 (P)
ESTABILIDADE, 14/169 (P), 14/207 (P), 19/39 (P), 20/50 (P), 23/165 (P), 32/84 (P)
do homem somente após a quarta iniciação, 14/366 (P)
vibratória - cuidar da nossa, 21/15 (P)
vibratória em Figueira, 20/96 (P), 25/12
ESTADO / S
búdico, 68/6 (P)
de coma - quando uma pessoa volta diferente de um, 23/63 (P)
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de coma e a transmutação, 14/14
de consciência - mudar o próprio, 10/36, 14/328 (P), 23/708 (P)
de graça, 23/49 (P)
espirituais em Figueira, 20/6
humano - nova compreensão do nosso, 14/331 (P), 23/693 (P)
internos e GNA, 68/22 (P)
mediúnico - perigos do, 20/4
virginal, 6/8
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 23/268 (P)
manifestações de extraterrestres nos, 10/37
ESTANQUES CÓSMICOS, 68/10 (P)
ESTERILIDADE
inseminação artificial e, 23/236 (P), 23/47 (P)
ESTIGMAS, 23/316 (P), 23/329 (P), 23/343 (P), 23/463 (P)
ESTÔMAGO, 14/254 (P), 23/514 (P), 52/10 (P)
ESTRABISMO, 23/196 (P)
ESTRELA / S
contemplar, 23/543 (P)
da manhã, 52/11 (P)
de Belém - menção à, 14/18
de cinco pontas, 23/525 (P), 67/1 (P)
de seis pontas, 23/643 (P)
naves ou bases que se parecem com, 14/18, 14/19, 14/295 (P)
nós e as, 14/160 (P), 14/269 (P), 23/629 (P)
seguir a própria, 23/17
ESTRUTURAS DECADENTES, 20/101 (P)
ESTUDAR
as causas da vida, 68/1 (P)
continuamente, 23/629 (P)
profundamente, 23/626 (P), 23/629 (P), 59/7 (P)
voltar a, 23/69 (P)
ESTUDO / S, 14/259 (P), 20/83 (P), 23/415 (P), 23/471 (P), 23/489 (P)
contínuo, 23/623 (P)
da vida essênia - necessidade do, 68/11 (P)
das fitas e dos CDs, 14/338 (P), 23/234 (P), 23/660 (P)
das fitas e dos livros, 14/142 (P)
das linhagens - necessidade atual do, 23/649 (P)
de biografias de seres evoluídos, 23/810 (P)
de leis espirituais, 23/780 (P)
de livros, 14/338 (P), 23/660 (P), 23/742 (P), 23/748 (P), 2896/1 (P)
de livros espirituais, 23/780 (P)
diversos tipos de, 23/69 (P)
dos Atributos, 64/1 (P)
dos sonhos (ver SONHO / S - *; )
em Erks, 21/20 (P)
em Figueira, 17/1, 20/89 (P), 20/9, 20/90 (P), 23/272 (P), 23/329 (P), 23/426 (P), 23/468 (P)
espiritual, 13/1, 14/215 (P), 14/338 (P), 14/47 (P), 20/14, 23/133 (P), 23/38 (P), 23/629 (P), 41/1 (P)
espiritual - energia sacerdotal no, 59/11 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

espiritual - Erks e o, 32/2 (P)
espiritual e convencional, 23/691 (P)
grupos de, 20/14, 23/289 (P), 23/321 (P), 23/403 (P), 23/623 (P), 32/26 (P)
individual, 23/510 (P)
individual e estudo grupal, 23/327 (P)
inércia no, 23/236 (P)
reuniões de, 20/55 (P), 23/330 (P)
ÉTER, 23/526 (P), 51/4 (P)
registros no, 23/575 (P) (ver também REGISTROS AKASHICOS - *; )
ETERNIDADE, 19/34 (P), 23/318 (P), 23/381 (P), 68/2 (P)
e consciência da alma, 23/669 (P)
manter a consciência na, 23/113 (P), 23/674 (P), 59/3 (P), 62/4 (P)
relação entre rotina e, 14/3, 23/628 (P)
trabalhar a, 23/680 (P)
ETERNO PRESENTE, 14/339 (P), 14/342 (P), 17/14 (P), 21/28 (P), 23/124 (P), 23/251 (P), 23/260 (P), 23/306 (P), 23/628 (P), 23/680 (P), 32/83
(P)
viver no, 23/804 (P)
EU / S
inferior, 68/52 (P)
o que sou, 23/207 (P), 23/320 (P), 23/417 (P), 23/465 (P), 68/3 (P)
os nossos, 23/559 (P)
verdadeiro, 23/336 (P)
EU AMBIENTAL, 23/28 (P)
EU ESPIRITUAL
a cura e o, 8/2
EU INTERNO / EU INTERIOR
ajuda a outros deve ser realizada pelo, 23/600 (P), 23/712 (P)
chamado do, 28/2 (P)
como encontrar o, 14/185 (P), 23/106 (P), 23/407 (P)
como saber se algo vem da mente ou do, 23/137 (P), 23/621 (P), 66/3 (P)
como se começa a perceber o, 14/52 (P), 23/88 (P)
contato com o, 14/337 (P), 23/159 (P), 23/403 (P), 23/422 (P), 23/518 (P), 23/526 (P), 23/541 (P), 23/635 (P), 23/650 (P), 23/75
(P), 59/17 (P), 68/52 (P)
diferença entre alma, mônada, eu superior e, 23/22 (P)
diferença entre ego e, 23/303 (P)
interferência do, 23/452 (P)
pedir respostas ao, 14/289 (P), 14/338 (P), 23/194 (P), 23/251 (P), 23/401 (P), 23/530 (P), 23/540 (P), 23/554 (P), 23/685 (P),
23/687 (P), 23/690 (P), 23/708 (P), 66/2 (P)
reforçar o contato com o, 14/191 (P)
revelação do, 14/90, 23/704 (P)
sentir a presença do, 14/164 (P)
viver conforme o, 20/44 (P), 23/546 (P)
EU PROFUNDO
entregar-se ao, 14/109 (P), 23/547 (P)
inquirir, 23/603 (P)
EU SUPERIOR, 14/212 (P), 14/291 (P), 23/193 (P), 23/241 (P), 23/293 (P), 23/49 (P), 68/23 (P)
agir conscientemente no nível do, 14/326 (P), 4/10 (P)
amar o, 23/522 (P)
aproximação do, 23/535 (P)
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auréola de proteção do, 23/600 (P)
busca do, 14/98 (P), 23/193 (P), 23/615 (P)
chamado do, 2/2
cisne como símbolo do (menção), 4/7 (P)
coligação com o, 14/158 (P), 23/302 (P), 23/511 (P)
como começar a busca do, 1/2
como perceber a presença do, 23/88 (P)
como ponte para outros universos, 59/14 (P)
como saber se somos guiados pelo, 23/218 (P), 23/244 (P), 23/676 (P)
comunhão com o, 23/602 (P)
concentrar a mente no, 3/3 (P)
conhecer a beatitude do, 23/590 (P)
constante lembrança do, 23/600 (P)
contato com a Hierarquia por meio do, 23/392 (P)
contato com o, 14/103 (P), 14/191 (P), 14/63, 23/159 (P), 23/169 (P), 23/17, 23/279 (P), 23/30 (P), 23/365 (P), 23/440 (P), 23/518
(P), 23/705 (P), 23/86 (P), 31/4 (P), 44/1 (P)
devoção ao, 19/72 (P)
diferença entre alma, mônada, eu interior e, 23/22 (P)
e a ligação interna com o Sol, 7/12 (P)
e a opção por desencarnar antes ou depois da data básica, 14/5
e energia da devoção, 14/335 (P)
elevar a consciência ao nível do, 4/18 (P)
entrega ao, 23/364 (P), 23/545 (P), 23/621 (P), 23/666 (P)
harmonizar-se com a vontade do, 8/1
instrução a respeito dos raios no nível do, 4/10 (P)
instrutor interno como símbolo do, 7/1 (P)
lembrar-se do, 23/100 (P)
livre-arbítrio e, 23/269 (P)
mensagens do, 14/330 (P), 23/517 (P)
oferecer a vida ao, 23/501 (P)
orar com o, 17/11 (P), 23/673 (P)
pedir ajuda ao, 23/639 (P), 23/654 (P), 23/713 (P), 23/810 (P), 23/813 (P)
pedir respostas ao, 23/142 (P), 23/263 (P), 23/326 (P), 23/345 (P), 23/518 (P), 4/19 (P)
Raio do, 14/241 (P)
surgimento na humanidade, 23/133 (P)
ter consciência do, 14/183 (P), 23/643 (P)
três formas de unir-se ao, 2/3
EU SUPREMO, 2897/2 (P), 68/23 (P)
busca do, 23/752 (P)
EUCALIPTOS, 14/235 (P), 14/244 (P), 23/270 (P), 23/377 (P), 23/380 (P), 23/420 (P), 23/449 (P), 23/457 (P), 23/520 (P), 23/530 (P), 23/82 (P)
EUROPA, 23/628 (P)
aliviar o carma da, 14/345 (P)
América do Norte e, 23/109 (P)
levantamento gradativo da costa norte da, 23/630 (P), 59/12 (P)
necessidade de um monastério eremítico na, 59/11 (P)
EUTANÁSIA, 14/128 (P), 15/3 (P), 23/29 (P), 23/294 (P), 23/368 (P), 23/389 (P), 23/509 (P), 41/3 (P)
em animais, 23/200 (P), 23/283 (P), 23/409 (P), 23/494 (P), 23/509 (P), 23/515 (P), 23/567 (P), 47/10 (P)
EVACUAÇÃO PLANETÁRIA, 10/31, 10/34, 10/48, 13/1, 13/2, 68/21 (P)
EVANGELHOS (ver BÍBLIA - *; )
EVANGELISTAS, 23/382 (P), 23/398 (P), 58/11 (P)
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os animais e os, 14/255 (P)
EVOLUÇÃO, 14/293 (P), 20/50 (P), 23/195 (P), 23/584 (P), 23/598 (P), 23/668 (P), 23/694 (P)
ajuda na, 14/313 (P), 14/321 (P), 23/256 (P)
amor e, 23/162 (P), 23/666 (P), 59/14 (P)
aspirar à, 23/842 (P)
colaborar com a, 14/302 (P), 21/22 (P), 23/622 (P), 23/671 (P), 23/700 (P), 23/711 (P), 23/719 (P), 35/11 (P), 68/1 (P)
como saber que estamos em, 23/97 (P)
contínua, 21/17 (P), 23/625 (P), 23/629 (P), 23/817 (P)
da humanidade, 23/629 (P), 23/650 (P), 23/746 (P), 68/24 (P)
da humanidade - Erks e a, 19/13 (P)
das flores, 23/650 (P)
de Jesus, 68/24 (P)
disponibilidade para a, 23/628 (P)
do espírito, 19/1 (P)
dos demais - renunciar a interferir na, 19/44 (P)
dos reinos - responsabilidade do homem sobre a, 10/16, 23/670 (P), 59/5 (P)
e transição planetária, 23/670 (P), 66/1 (P)
espiritual - a Rede de Serviço e a, 24/5 (P)
espiritual hoje, 23/393 (P), 52/16 (P), 68/2 (P)
humana e dévica, 23/625 (P)
humana em diferentes pontos do cosmos, 23/640 (P)
inanimada, 14/226 (P), 32/50 (P)
natural - transcender a, 10/1, 10/35, 14/359 (P), 23/598 (P), 23/671 (P), 4/10 (P)
seguir a corrente da, 23/743 (P), 59/4 (P), 68/53 (P)
sensação de estagnação na, 23/205 (P)
sofrimento e, 23/710 (P), 59/17 (P)
EVOLUÇÃO IMATERIAL, 11/6 (P)
EVOLUÇÃO SUPERIOR, 23/785 (P)
despertar para a, 10/39, 14/333 (P), 23/647 (P), 52/14 (P), 68/13 (P)
e a Escola Interna de Saturno, 60/4 (P)
papel da personaldade na escolha pela, 10/10
EVOLUÇÕES PARALELAS, 14/359 (P), 23/625 (P), 23/631 (P), 31/6 (P), 68/22 (P)
EXCEPCIONAIS (ver SERES EXCEPCIONAIS - *; SERES MONGOLÓIDES - *; )
EXCLUÍDO / S
sentir-se, 23/756 (P)
EXCLUSIVISMO
não, 23/628 (P)
EXERCÍCIO / S
com cores, 14/110 (P), 23/489 (P)
com figuras geométricas, 20/16, 23/160 (P)
com o hexágono, 14/77
com o Sol, 23/253 (P), 23/4 (P)
com os Crop Circles, 23/697 (P)
com pedras de quartzo, 41/12 (P)
com símbolos, 23/401 (P), 23/95 (P)
como observador participante, 23/745 (P)
da calma imperturbável, 1/3
da entrega, 14/102 (P)
da recapitulação, 68/47 (P)
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de afirmação, 20/107 (P)
de ampliação da consciência, 23/87 (P)
de aquietamento, 10/14, 10/31
de autocontrole, 5/4
de coligação com os centros planetários, 2898/3 (P)
de concentração, 3/4 (P)
de desapego da alma, 14/110 (P)
de desenvolvimento do consciente direito, 10/18, 10/3, 23/277 (P), 23/644 (P), 23/95 (P), 32/21 (P), 41/1 (P)
de imaginação criativa, 23/545 (P), 23/689 (P), 4/16 (P)
de observação dos pensamentos que passam pela mente, 14/2
de ponderação, 19/74 (P)
de predisposição para a cura, 14/10
de preparo para a meditação, 3/2 (P)
de preparo para o sono, 23/271 (P), 23/310 (P), 23/397 (P), 23/426 (P), 23/706 (P), 32/85 (P), 4/18 (P), 4/3 (P), 4/8 (P)
de purificação, 23/449 (P)
do desenvolvimento espiritual, 23/37 (P)
do livro "Miz Tli Tlan - Um Mundo que Desperta", 23/102 (P), 23/397 (P), 23/708 (P), 32/79 (P)
espirituais - a propósito de, 14/131 (P), 23/158 (P), 23/614 (P)
espirituais - momento adequado para a prática de, 14/177 (P)
espirituais - reações nos corpos durante a prática de, 23/91 (P)
espiritual da madrugada, 14/127 (P)
espiritual que não dá resultado - como abordar pessoa que pratica, 23/99 (P)
físicos, 23/245 (P)
nos livros de Trigueirinho, 23/319 (P)
para a prática da meditação, 3/3 (P)
para aproximação ao mundo interior, 23/622 (P), 23/626 (P)
para aquietar a mente, 23/100 (P), 3/1 (P), 41/9 (P)
para desenvolver a atenção, 23/164 (P), 23/702 (P)
para desenvolver a humildade, 23/709 (P)
para despertar a reverência, 23/702 (P)
para o desenvolvimento psíquico, 23/149 (P), 23/546 (P)
para os olhos e mudanças na consciência, 23/54 (P)
para praticar a neutralidade e a imparcialidade, 35/10 (P)
para reduzir a freqüência respiratória, 14/4
para se chegar à consciência universal, 23/755 (P)
para seres orantes, 58/9 (P)
proposto por Sarumah para aprendermos o correto uso da energia, 14/322 (P)
respiratório(s), 23/16, 23/201 (P), 23/363 (P), 47/1 (P)
tântrico respiratório, 23/573 (P)
EXÉRCITOS DO COSMOS, 23/669 (P)
EXISTÊNCIA
qual é a razão da, 14/331 (P), 23/203 (P), 23/381 (P), 23/623 (P), 23/659 (P), 23/701 (P), 59/12 (P)
silenciosa, 9/3 (P)
EXORCISMO / EXORCISTA, 17/4 (P), 23/468 (P), 23/569 (P), 23/657 (P)
e oração, 63/1 (P)
e oração - diferença entre, 56/3 (P)
EXPECTATIVAS
não criar, 14/311 (P), 23/645 (P), 68/25 (P)
EXPERIÊNCIA / S
abertura para a essência da vida monástica e novas, 23/666 (P)
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advinda da oração - relato de, 17/12 (P), 56/4 (P), 60/2 (P), 68/51 (P)
científicas, 44/3 (P)
científicas - uso de animais em, 23/628 (P)
com seres sirianos durante vigília - relato de uma, 68/9 (P)
de contato com muda de Cipreste dos Andes - relato de, 23/661 (P)
de toda a nossa existência - consciência das, 23/627 (P)
de um ser-contato levado a Júpiter, 14/343 (P), 23/667 (P)
de vidas passadas - efeitos de, 23/619 (P), 23/689 (P), 23/708 (P)
em Aurora - relato de uma, 23/745 (P)
em grupos família, 23/813 (P)
espiritual autêntica - como reconhecer uma, 14/131 (P)
espiritual autêntica - o que é uma, 14/145 (P), 14/79
incompletas na vida, 23/373 (P)
interna com os Crop Circles, 23/596 (P)
internas, 14/311 (P), 23/128 (P), 23/660 (P)
internas - cuidados ao compartilhar, 23/63 (P), 4/13 (P)
internas artificiais, 23/543 (P)
materiais, 23/241 (P)
místicas - resguardar as, 32/60 (P)
oníricas nos grupos internos, 4/10 (P)
pela humanidade - fazer as, 14/312 (P)
positivas - o corpo causal e as nossas, 14/148 (P)
psíquicas, 14/168 (P)
repetição de, 14/183 (P), 14/322 (P), 23/653 (P), 23/680 (P), 23/808 (P)
suprafísica - relato de uma, 14/94, 18/12 (P), 23/592 (P), 57/10 (P)
suprafísicas, 10/18, 20/39 (P)
suprafísicas em sonhos, 32/19
supramental - características da, 10/32
EXPLOSÃO
em Buenos Aires, 68/64 (P)
EXTINÇÃO DE ANIMAIS E DE VEGETAIS, 14/292 (P), 23/394 (P)
EXTIRPAÇÃO DE ÓRGÃOS, 9/1
de desencarnados, 9/2
EXTRATERRESTRES (ver SERES EXTRATERRESTRES - *; )
EXTROVERTIDO / INTROVERTIDO, 49/4 (P)
EZEQUIEL (profeta maior), 58/2 (P)
F 1, 20/25, 20/7 (P), 20/84 (P), 20/93 (P), 20/98 (P), 23/683 (P) (ver também FIGUEIRA - *; )
área da Vida Criativa, 67/1 (P)
lago da Vida Criativa em, 14/341 (P)
F 2, 20/25, 20/7 (P), 20/84 (P), 20/93 (P), 20/98 (P), 23/683 (P), 67/1 (P) (ver também FIGUEIRA - *; )
energia de transmutação em, 14/341 (P), 20/18, 23/683 (P), 23/693 (P)
eucaliptos em, 14/244 (P)
lago em, 14/341 (P), 23/693 (P)
retiros em, 20/79 (P), 23/316 (P)
F 3, 20/25, 20/7 (P), 20/84 (P), 20/93 (P), 23/683 (P) (ver também FIGUEIRA - *; )
Área Silêncio em, 23/697 (P), 67/1 (P)
retiro eremítico em, 20/79 (P), 23/316 (P), 68/20 (P)
FÁCIL E DIFÍCIL, 14/297 (P), 23/239 (P)
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FACULDADE
continuar ou não na, 23/143 (P)
FADAS
instrução das, 23/732 (P)
FADIGA (ver CANSAÇO - *; )
FALA
o poder da, 23/56 (P)
FALAR
cuidados ao, 14/347 (P), 23/406 (P), 23/687 (P), 23/80 (P), 45/8 (P)
de trivialidades - efeitos de, 23/580 (P)
durante o sono, 4/9 (P)
em público, 23/12
excessivamente, 4/17 (P), 7/1 (P)
regras de Aurora sobre o, 61/5 (P)
só o necessário, 14/311 (P), 14/328 (P), 21/21 (P), 23/455 (P), 23/647 (P), 23/669 (P), 45/8 (P)
FALSIDADE
preconceito e, 23/178 (P)
FALTA DE APETITE, 23/69 (P)
FALTAS
como se equilibram as nossas, 19/75 (P), 23/183 (P)
FAMÍLIA/S, 14/209 (P), 14/293 (P), 20/73 (P), 23/172 (P), 23/174 (P), 23/248 (P), 23/258 (P), 23/259 (P), 23/276 (P), 23/307 (P), 23/314 (P),
23/454 (P), 23/464 (P), 23/514 (P), 23/521 (P), 23/618 (P), 23/635 (P), 23/81 (P), 23/813 (P), 41/2 (P), 55/1 (P), 59/7 (P)
busca espiritual e, 14/327 (P), 23/257 (P), 23/311 (P), 23/319 (P), 23/523 (P), 23/552 (P), 23/650 (P), 23/706 (P), 59/3 (P) (ver
também BUSCA ESPIRITUAL - família e; )
carma de doença na, 23/96 (P)
carma na, 14/145 (P), 23/124 (P), 23/498 (P)
casos psiquiátricos na, 23/455 (P)
conflito(s) na, 23/114 (P), 23/168 (P), 23/170 (P), 23/198 (P), 23/279 (P), 23/329 (P), 23/437 (P), 23/457 (P), 23/484 (P), 23/8 (P),
23/86 (P), 41/7 (P)
cósmica - ingresso na, 23/599 (P), 23/625 (P), 23/675 (P)
e desapego, 23/143 (P)
e diabete, 23/817 (P)
em Figueira, 23/840 (P)
espiritual e cármica, 23/595 (P), 23/650 (P), 23/747 (P), 23/795 (P)
na nova era, 23/510 (P)
pessoa que foi abandonada pela, 23/394 (P)
provas na, 23/124 (P)
que não acompanhou o desenvolvimento espiritual de um dos membros, 23/401 (P)
responsabilidade para com a, 23/281 (P), 68/3 (P)
Sohin e a semente da, 68/47 (P)
terrestre, 23/832 (P)
universal, 23/795 (P), 23/832 (P)
FAMILIARIDADE, 23/440 (P)
relacionamento e, 23/30 (P)
FANATISMO, 14/211 (P), 23/495 (P), 23/649 (P), 23/681 (P), 23/713 (P), 23/78 (P), 23/88 (P), 23/97 (P), 52/11 (P)
FANTASMAS, 14/321 (P)
FARAÓS, 23/684 (P)
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e a experiência com arquétipos da humanidade, 23/662 (P)
FARTURA E CARÊNCIA, 20/54 (P)
FASE / S
do trabalho espiritual ao longo dos tempos, 13/1, 14/200 (P), 2899/1 (P)
preparatória do trabalho espiritual - término da, 10/5
FÁTIMA (Portugal), 20/71 (P), 32/67 (P), 56/2 (P) (ver também LIS-FÁTIMA (centro planetário) - *; )
anjo de, 14/232 (P)
encontro de oração em, 23/688 (P)
FATOS
da vida - repentinos e inexplicáveis, 57/2 (P)
indagar sempre sobre a origem oculta dos, 23/545 (P), 45/8 (P), 57/1 (P)
internos - comprovação de, 23/716 (P)
FATOS SUPRAFÍSICOS
compreender, 14/16
FAWCETT (PERCY HARRISON), 21/12 (P), 32/33 (P), 32/70 (P), 48/4 (P)
FÉ, 14/337 (P), 14/345 (P), 14/85, 17/14 (P), 17/9 (P), 19/55 (P), 19/59 (P), 23/11, 23/127 (P), 23/284 (P), 23/311 (P), 23/428 (P), 23/43 (P),
23/431 (P), 23/436 (P), 23/454 (P), 23/47 (P), 23/509 (P), 23/551 (P), 23/606 (P), 23/638 (P), 23/680 (P), 28/1 (P), 32/20 (P), 44/5 (P), 57/9
(P), 68/51 (P)
a não explicação da, 59/20 (P)
ajuda a quem não tem, 23/367 (P)
as noites escuras da alma e a, 14/138 (P), 14/177 (P)
aspiração e, 32/28 (P)
ativa, 14/64 (P), 23/8 (P)
Aurora e o desenvolvimento da, 14/167 (P)
caminhar na, 21/22 (P), 23/146 (P), 23/669 (P), 23/689 (P), 23/706 (P), 23/811 (P), 23/814 (P), 35/11 (P)
Casa Redención e a, 14/316 (P)
ciência e, 44/3 (P)
como ativar a, 23/103 (P)
como caminho para a vida imaterial, 21/29 (P)
como desenvolver a, 14/185 (P), 23/506 (P), 23/663 (P)
contato interno e, 23/118 (P)
de onde vem a ?, 23/783 (P)
diferença entre acreditar e ter, 20/58 (P), 23/340 (P), 23/593 (P)
diferença entre confiança e, 23/474 (P), 23/484 (P)
diferença entre ingenuidade e, 23/17
e a alma, 23/783 (P), 23/807 (P)
e conhecimento, 59/1 (P)
e controle dos corpos, 23/647 (P)
e mantras, 14/38
e obras, 14/38
e paciência, 62/1 (P)
e vontade, 14/29
energia da, 14/22, 14/49 (P), 23/695 (P)
esperança e, 23/202 (P), 23/595 (P), 23/78 (P), 31/2 (P), 68/52 (P)
firmar-se na, 21/29 (P), 59/10 (P), 64/1 (P), 68/22 (P)
intuição e, 50/2 (P)
leis imateriais e a, 59/20 (P)
mente e, 23/403 (P), 23/476 (P), 23/663 (P), 68/21 (P)
na expulsão de forças involutivas - importância da, 23/35 (P), 23/555 (P)
na oração, 21/38 (P), 23/590 (P), 23/675 (P), 58/9 (P), 59/17 (P)
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na proteção - o mal e a, 14/146 (P)
ou obscuridade, 23/777 (P)
Padre Pio e a, 23/435 (P), 23/532 (P)
prova da, 1/2, 10/17, 14/130 (P)
provas de, 14/304 (P), 23/705 (P)
sofrimento espiritual e, 10/2
vigília e, 23/117 (P)
FÉ, VONTADE E GRAÇA, 23/606 (P)
FEBRE, 14/7, 23/178 (P), 23/748 (P), 23/749 (P), 34/8 (P), 8/2
FECHAR A PORTA
e orar - o que é ?, 23/822 (P)
nos dias de escuridão, 23/824 (P)
FEIO
homem que se considera, 23/255 (P)
FEITIÇARIA, 23/630 (P) (ver também BRUXARIA - *; MAGIA - negra; )
FEITICEIRO
diferença entre mago negro e, 23/402 (P)
FELICIDADE, 14/100, 20/101 (P), 23/143 (P), 23/186 (P), 23/466 (P), 23/675 (P), 23/690 (P)
diferença entre alegria e, 14/185 (P), 14/83 (P), 49/4 (P)
FEMININO E MASCULINO, 14/116 (P), 14/141 (P), 19/79 (P), 23/110 (P), 23/371 (P), 34/9 (P) (ver também POLARIDADE / S - *; )
FEMINISMO, 23/196 (P), 23/517 (P)
FÊNIX (Mitologia), 23/516 (P)
FENÔMENOS
associados à presença de espaçonaves, 10/37
interesse por, 32/13 (P), 32/14 (P), 61/5 (P)
não se apegar aos, 10/12, 10/26, 18/13 (P), 23/743 (P)
naturais - controle sobre os, 14/295 (P), 14/296 (P)
neutralidade diante de, 32/9 (P)
nos céus de Figueira, 20/4
FERRAMENTAS DE TRABALHO SUTIL, 62/5 (P)
FERTILIDADE
redução da, 23/362 (P)
FERTILIZANTES, 1100/3 (P)
FIDELIDADE, 23/182 (P)
ao propósito evolutivo, 68/22 (P)
às orientações da fonte interna, 45/8 (P)
diferença entre lealdade e, 23/363 (P)
e o estado de deserto, 68/22 (P)
no trabalho espiritual, 14/339 (P), 19/15 (P)
prova da, 20/46 (P), 68/22 (P)
FÍGADO
problemas no, 14/178 (P)
FIGUEIRA, 14/305 (P), 14/78, 20/42 (P), 20/58 (P), 20/71 (P), 20/75 (P), 20/84 (P), 20/88 (P), 20/89 (P), 20/93 (P), 20/94 (P), 23/384 (P),
23/45 (P), 23/477 (P), 23/514 (P), 23/76 (P), 41/8 (P), 52/4 (P), 68/2 (P), 68/6 (P)
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1o Raio em, 14/95, 20/28 (P)
2o Raio em, 14/95
3o Raio em, 14/55, 14/95
4o Raio em, 23/468 (P)
6o Raio em, 14/95, 17/1, 20/28 (P), 23/468 (P)
7o Raio em, 14/23 (P), 20/28 (P)
abelhas em, 23/1 (P), 23/402 (P), 23/473 (P) (ver também APIÁRIO EM FIGUEIRA - *; )
Abrigo em, 20/18, 20/34, 20/56 (P), 20/68 (P), 23/45 (P), 23/710 (P)
adaptabilidade e impessoalidade em, 14/71
água em, 24/9 (P)
aguçamento da sensibilidade em, 14/180 (P)
ajuda de Seres Evoluídos a, 59/10 (P)
ajuda mútua em, 23/17
alimentação em
alimento sutil em, 14/33, 23/254 (P)
alma de, 19/12 (P)
almas atraídas por, 23/22 (P)
amor fraterno em, 20/22
amor-sabedoria em, 20/22
animais em (ver ANIMAL / IS - em Figueira; )
Antuak e, 14/208 (P), 14/78, 19/23 (P), 20/28 (P), 20/89 (P), 23/547 (P), 2897/2 (P) (ver também ANTUAK - e Figueira; )
Antuak, Mishuk e Hothohuma em, 14/78
apiário em (ver APIÁRIO EM FIGUEIRA - *; )
aromas sutis em, 23/38 (P)
arquétipo de, 23/218 (P)
arte em, 14/249 (P)
árvore que simboliza, 20/38 (P), 23/228 (P)
as seis áreas de, 25/12
as sete etapas do trabalho em, 20/25
astrologia, astronomia, medicina e psicologia em, 20/46 (P)
atitude ao retornar de, 23/190 (P)
atividades em, 20/8
Auroville e, 23/812 (P)
ausência de expectativas em, 23/170 (P)
banho ao ar livre em, 20/24
banhos em, 23/131 (P)
bases de, 23/529 (P)
bois em, 23/239 (P)
Bosque do Pêndulo em (ver BOSQUE DO PÊNDULO EM FIGUEIRA - *; )
botas gigantes como símbolo da unificação grupal em, 23/14
caixa único em, 23/514 (P)
caminhar em, 20/24
Caminho Breve em (ver CAMINHO BREVE EM FIGUEIRA - *; )
cânticos em (ver CÂNTICOS EM FIGUEIRA - *; )
casais em, 14/74, 23/747 (P)
celibato em, 14/320 (P)
cerimônias em, 20/17 (P)
chuva em, 23/386 (P)
ciclos em, 23/215 (P)
círculos nos trigais e o trabalho em, 14/44
cobras em, 23/315 (P)
colaboradores de, 20/16, 23/319 (P)
como base do planeta, 23/670 (P), 68/9 (P)
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como centro de cura, 23/96 (P)
como centro de instrução, 2800/1 (P)
como centro de resgate, 14/49 (P), 14/71, 20/16, 23/24 (P), 23/552 (P), 23/689 (P), 24/15 (P), 24/2 (P)
como centro espiritual, 20/57 (P)
como cidade, 14/148 (P), 23/506 (P), 23/633 (P), 25/12, 2800/1 (P), 59/14 (P)
como Corpo de Luz, 21/19 (P)
como entidade, 20/48 (P), 23/477 (P)
como estado de consciência, 20/75 (P), 23/599 (P), 25/1
como monastério, 64/1 (P)
como parque, 20/74 (P), 20/77 (P), 23/323 (P), 23/331 (P), 41/10 (P)
como pioneira do trabalho de manifestação dos centros planetários, 2800/1 (P)
como são tomadas as decisões em, 14/148 (P)
como um lugar sagrado, 20/36 (P)
compaixão em, 20/22
computadores e internet em, 23/539 (P)
comunicação em, 14/75, 23/644 (P)
consciência-, 14/139 (P), 20/22
Conselho Alfa e Ômega e, 23/80 (P)
contemplação em, 14/334 (P), 20/8
controle da energia sexual em, 23/272 (P)
contruções em, 23/751 (P)
coordenação em, 14/113, 14/148 (P), 20/10, 20/13, 23/400 (P), 23/683 (P)
Coral de (ver CORAL / IS - *; )
corpo físico em (ver CORPO FÍSICO - em Figueira; )
cozinha em, 20/45 (P)
criação de, 21/12 (P)
crianças em, 14/348 (P), 18/11 (P), 20/39 (P), 20/40 (P), 20/53 (P), 20/69 (P), 23/107 (P), 23/221 (P), 23/228 (P), 23/351 (P),
23/497 (P), 23/591 (P), 23/644 (P), 23/673 (P), 23/748 (P), 23/9
cura e resgate em, 24/3
desenvolvimento do consciente direito em, 20/28 (P)
desperdícios em, 68/48 (P)
detergentes e sabonetes em, 23/230 (P)
devoção e vontade em, 14/78
devoção em, 20/28 (P) (ver também DEVOÇÃO (6º. Raio) - em Figueira; )
dia de estudo em, 23/133 (P)
dia de silêncio em, 14/171 (P)
dificuldade de adaptação em, 23/521 (P)
dificuldades para chegar em, 23/598 (P)
disciplina em, 20/65 (P)
divulgação de informações sobre, 23/642 (P)
doações e trocas em, 20/70 (P), 23/531 (P)
dor de cabeça em, 23/240 (P), 23/245 (P), 23/482 (P)
e a consciência essênia, 12/2 (P), 20/22
e a inclinação do eixo magnético planetário, 23/480 (P)
e a lei da transcendência, 20/7 (P)
e a lei do retorno, 20/7 (P)
e a renúncia - residentes em, 14/27 (P)
e a Serra do Roncador - fundação de, 23/621 (P)
e a sutilização do planeta, 23/245 (P)
e as condições propícias para a cura, 23/144 (P)
e as pessoas que dizem não acreditar em Deus, 23/587 (P)
e Celea, 23/656 (P)
e consciência indígena, 23/692 (P), 68/5 (P)
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e ecumenismo, 23/812 (P)
e Ibez, 2898/1 (P), 58/5 (P)
e nos seus Núcleos - vida em, 20/101 (P)
e o caos planetário, 23/465 (P), 23/480 (P), 23/689 (P), 23/749 (P)
e o desenvolvimento da consciência, 23/480 (P), 23/632 (P)
e o ensinamento sobre o nosso processo energético, 14/302 (P)
e o equilíbrio das pessoas, 20/39 (P)
e o mandamento que diz que se deve honrar pai e mãe, 23/151 (P)
e o resgate, 23/749 (P), 32/27 (P)
e o trabalho com as raças, 23/150 (P)
e o trabalho consciente na matéria, 14/86
e o trabalho de Francine Blake, 14/336 (P)
e o trabalho no canil de Lavras, 14/366 (P)
e o treinamento de enfermeiros, 38/1 (P)
e os centros do consciente direito, 20/10
e os Centros Planetários, 23/522 (P), 23/597 (P), 23/629 (P)
e os Espelhos, 2896/2 (P)
e os grupos de mônadas, 14/56 (P)
e os sete centros planetários (Erks, Miz Tli Tlan, Aurora, Mirna Jad, Lis-Fátima, Iberah e Anu Tea), 14/92
e religiões, 23/560 (P), 23/652 (P)
encontro com a vida monástica em, 57/11 (P)
encontros de oração em, 20/8
energia espiritual em, 14/78, 61/4 (P), 68/53 (P)
energia feminina em, 23/327 (P)
entrevistadores (ver ENTREVISTADORES - *; )
Erks e a fundação de, 25/12
essênios, Mirna Jad e, 20/94 (P), 23/153 (P)
estabilidade vibratória em, 25/12
estados espirituais em, 20/6
estar inteiro em, 23/514 (P), 68/23 (P), 68/4 (P)
estar ou não em, 23/328 (P), 23/335 (P)
estradas em, 23/14
estrutura organizacional dos setores em, 20/13
estudo em, 23/601 (P)
estudos em, 17/1, 20/83 (P), 20/9, 20/90 (P), 23/272 (P), 23/329 (P), 23/426 (P), 23/489 (P)
eucaliptos em, 14/244 (P), 23/270 (P), 23/692 (P), 23/82 (P)
exercícios físicos em, 23/245 (P)
expansão da aura de, 14/37
expulsão de forças involutivas em, 23/152 (P)
famílias em, 23/464 (P), 23/747 (P)
fenômenos nos céus de, 20/4
filosofia de, 23/547 (P)
flores em, 23/578 (P)
fogos subterrâneos em, 34/6 (P)
formalidade em, 20/65 (P)
formas de estar em, 20/96 (P), 23/585 (P)
formigas e os plantios em, 23/1 (P)
fotografias em, 23/462 (P)
gestantes em (ver GESTANTES EM FIGUEIRA - *; )
graus de trabalho em, 20/21
grupo básico / estável de, 21/19 (P), 23/742 (P)
grupos de aprofundamento em, 14/67
grupos de oração em, 20/38 (P), 23/356 (P)
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harmonia dos ambientes em, 23/14, 23/236 (P)
harmonia em, 14/113, 20/39 (P)
Hierarquias em, 14/321 (P), 23/466 (P), 23/522 (P), 23/683 (P), 41/9 (P), 68/2 (P) (ver também HIERARQUIA / S - em Figueira; )
Hierarquias Maiores e, 20/13
hospedagem em, 20/18, 20/84 (P), 20/89 (P), 23/468 (P), 23/575 (P), 23/601 (P), 23/693 (P)
Hothohuma e Visnuk em, 22/10 (P)
Igualdade em, 20/51 (P)
impessoalidade em, 23/168 (P), 68/4 (P)
insônia em, 14/248 (P), 23/312 (P), 23/400 (P), 23/654 (P)
instrução em, 20/10, 20/14
instrumentos de cura em, 20/24
interna e Figueira externa, 14/92, 20/104 (P), 20/12, 20/13, 23/477 (P), 23/715 (P)
jejum em, 23/230 (P), 23/466 (P), 23/682 (P)
jogos de forças em, 20/66 (P)
jovens em, 14/185 (P)
juntas, setores e coordenações em, 20/10
laboratório em, 20/45 (P)
lagos em, 14/341 (P), 23/451 (P)
lava-pés em, 20/26 (P), 23/188 (P)
lavanderia em, 23/14
lei da manifestação em, 14/71
lei da purificação em, 20/21
lei da transmutação em, 20/21
lei monástica em, 23/588 (P)
locais dedicados à interiorização em, 20/16, 23/18
manifestação de uma nave nos céus de, 24/3, 32/11 (P)
manifestações nos céus de, 25/12, 25/4
mantras de, 17/10 (P), 17/6 (P), 23/132 (P), 23/390 (P), 23/59 (P)
mantras em, 17/1, 20/38 (P), 20/90 (P), 23/130 (P), 23/548 (P)
materialização de, 25/12
medicamentos sutis em (ver MEDICAMENTO (S) / REMÉDIO (S) - sutis em Figueira; )
medicina em, 23/384 (P), 68/4 (P)
meditação em, 23/143 (P)
mel em, 23/1 (P), 23/213 (P), 23/274 (P)
membros de, 23/449 (P)
meta de, 23/37 (P), 23/451 (P)
Mirna Jad e, 14/25, 14/43, 14/66, 14/82, 14/92, 18/8, 19/13 (P), 20/14, 20/21, 20/33 (P), 20/37 (P), 20/71 (P), 20/89 (P), 23/189 (P),
23/227 (P), 23/374 (P), 23/449 (P), 23/633 (P), 23/704 (P), 23/755 (P), 2896/1 (P), 2898/1 (P), 32/15 (P), 32/28 (P), 48/3 (P)
Mishuk e, 14/78, 19/23 (P), 32/9 (P)
monastério em (ver MONASTÉRIO / S - *; )
morar em, 23/508 (P), 42/2 (P)
mudanças de setor em, 23/188 (P)
mudanças em, 14/228 (P)
mudar-se para perto de, 23/242 (P)
música em, 14/339 (P), 14/345 (P), 20/97 (P), 23/319 (P), 23/399 (P), 23/578 (P)
mutirões em, 23/365 (P), 23/59 (P)
na transição planetária - papel de, 20/41 (P)
nascentes em, 24/9 (P)
natureza em, 23/23 (P), 23/8 (P)
níveis de contato com, 23/657 (P)
núcleos de, 19/37 (P), 20/101 (P), 20/21, 20/70 (P), 23/45 (P), 23/639 (P) (ver também NÚCLEO DE FIGUEIRA EM BELO HORIZONTE - *;
NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO CARLOS - *; NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO PAULO - *; NÚCLEOS DE FIGUEIRA - *; )
observatório em, 23/327 (P), 50/4 (P)
odontologia em (ver ODONTOLOGIA - *; )
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oração em, 23/42 (P), 63/1 (P)
organograma de, 23/477 (P)
os três setores básicos de, 14/66
passagens interdimensionais em, 23/451 (P)
pássaros em, 23/323 (P), 23/632 (P)
pássaros em gaiolas em, 23/274 (P), 23/400 (P), 23/82 (P)
percepções internas em, 14/32, 14/45
perfumes em, 23/23 (P), 23/330 (P)
pesquisas em, 20/45 (P), 23/426 (P)
pessoa tradicionalmente católica que manifesta interesse de ir a, 23/174 (P)
pessoa tratada com grosseria em, 23/236 (P)
pessoas inquietas na vigília permanente em, 20/39 (P)
pessoas que moram em países distantes de, 23/87 (P)
pessoas que se afastam após período prolongado, 42/2 (P)
pessoas que se queixam em, 23/350 (P)
pessoas que se sentem mal em, 23/179 (P)
pessoas que vão pela primeira vez a, 23/366 (P)
plantios em (ver PLANTIOS - *; )
polaridade feminina em, 14/172 (P)
por que algumas pessoas afastam-se de, 20/21
por que algumas pessoas não sentem nada especial em, 31/3 (P)
por que algumas pessoas parecem tristes em, 14/59
por que as tarefas têm hora para parar em, 23/182 (P)
por que fica próxima a uma rodovia, 23/73 (P)
por que foram retirados os gatos de, 23/335 (P)
por que há mais mulheres do que homens em, 23/523 (P)
por que não há aplausos em, 23/388 (P), 23/466 (P)
por que não há confissão em, 23/65 (P)
por que não há cumprimentos/saudações em, 23/269 (P), 23/429 (P)
por que não há grupos para ajudar quem está desencarnando, 23/241 (P)
por que não há matrimônio em, 23/614 (P)
por que não há meditação em, 20/65 (P)
por que não há procriação em, 23/201 (P)
por que não há recém-nascidos em, 23/319 (P)
por que não há trabalhos de movimentos corporais em, 14/43
por que não se aplaude o coral em, 23/172 (P)
por que não se guarda sábado ou domingo em, 23/151 (P)
por que se estuda inglês em, 14/121 (P)
por que se fala sobre personalidade em, 41/15 (P)
por que vamos a, 23/103 (P), 23/548 (P)
portais em, 20/104 (P), 23/583 (P), 23/715 (P)
práticas espirituais em, 23/366 (P)
preparo do alimento em, 23/14
prolongamentos de (ver FIGUEIRA - núcleos de; )
propósitos de, 20/16, 20/98 (P)
proteção especial em, 23/376 (P), 23/710 (P), 68/9 (P)
provas em, 23/475 (P)
que é um membro de, 20/22
Raios que atuam em, 14/71, 14/95, 20/28 (P)
Rede de Serviço de, 20/64 (P), 20/76 (P)
refeições em, 23/42 (P)
refeitórios em, 23/14
reino animal em, 20/68 (P), 64/2 (P)
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reino vegetal em, 20/48 (P), 23/648 (P), 23/673 (P)
renovação/ atualização de votos em, 68/9 (P)
residentes em, 14/27 (P), 19/29 (P), 20/70 (P), 21/5
responsáveis por áreas em, 17/2
retiros em, 14/260 (P), 14/65, 20/79 (P), 23/131 (P), 23/185 (P), 23/21 (P), 23/217 (P), 23/27 (P), 23/316 (P), 23/327 (P), 23/335
(P), 23/510 (P), 23/601 (P), 23/677 (P), 23/69 (P)
retiros no Caminho Breve, 14/186 (P)
revitalizantes sutis em, 14/36
ritmos em, 23/329 (P)
Sacerdotes em, 20/6
Saint Germain e, 14/208 (P), 23/714 (P)
sentir-se parte de, 23/159 (P)
serviço em, 23/466 (P), 23/522 (P)
setor "Eu Sou" (menção), 23/379 (P)
setor de administração em, 20/87 (P)
setor de difusão em (ver DIFUSÃO - setor de; )
setor de pesquisas em, 20/45 (P)
setor de plantios, 20/60 (P)
setor de plantios (menção), 24/7 (P)
setor de segurança (menção), 24/7 (P)
setor de tarefas em, 17/4 (P)
setor de transportes em, 23/14
setor reinos em, 20/68 (P), 23/220 (P), 23/224 (P)
setores de, 20/83 (P), 20/86 (P), 23/468 (P), 23/477 (P), 23/568 (P)
significado do nome, 23/45 (P)
silêncio em, 20/39 (P), 23/400 (P), 60/7 (P)
sintonia em, 23/288 (P)
solidão em, 23/435 (P)
sonho com árvore que simboliza, 23/320 (P)
sonhos liberadores em, 23/514 (P)
sono ao ar livre em, 14/29, 20/24 (ver também SONO - ao ar livre em Figueira; )
sono excessivo em, 23/358 (P)
sono nos bancos de pedra em, 23/125 (P)
sonolência e dor de cabeça em, 23/240 (P)
subníveis de, 23/218 (P)
surgimento de medicamentos em, 14/34
tarefas em
tempo em, 14/181 (P), 14/226 (P), 23/107 (P)
terafim em, 23/197 (P)
terras que fazem parte de, 23/105 (P)
trabalho com as árvores em, 23/648 (P)
trabalho com crop circles em, 23/696 (P), 23/697 (P), 68/9 (P)
trabalho com os anjos em, 14/359 (P)
trabalho com sementes em, 14/225 (P)
trabalho com sons em, 17/5 (P), 23/417 (P), 23/42 (P)
trabalho de mantras e oração em, 23/586 (P), 23/812 (P)
trabalho dos Espelhos em, 25/12
trabalho dos Raios em, 14/71, 14/95
trabalho, disciplina e cura interior em, 20/28 (P)
trabalhos desvinculados de, 23/408 (P)
tratamentos em, 14/198 (P), 20/5, 23/194 (P), 23/60 (P), 23/693 (P)
três níveis de trabalho em, 20/51 (P)
um estado de consciência, 31/13 (P)
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unificação grupal em, 23/14
uso de minerais em, 23/135 (P)
venda de livros e CDs em, 20/70 (P), 23/64
vibrações em, 14/220 (P)
vida criativa em, 23/307 (P)
vida em, 20/96 (P), 23/470 (P), 23/597 (P), 23/6 (P), 23/715 (P)
vida eremítica em, 20/95 (P), 23/350 (P)
vida fraterna em, 20/75 (P)
vida grupal em, 14/23 (P)
vida sutil em, 23/25 (P)
vigília mensal em, 20/8, 23/130 (P), 57/11 (P)
vigília permanente em (ver VIGÍLIA PERMANENTE EM FIGUEIRA - *; )
Visnuk e Hothohuma em, 22/10 (P)
FIGUEIRA (árvore), 20/88 (P), 23/489 (P)
FIGUEIRA E A / AS TAREFA / AS, 14/43, 14/74, 14/88, 14/92, 19/20 (P), 20/32 (P), 20/39 (P), 20/80 (P), 20/83 (P), 23/216 (P), 23/239 (P), 23/320
(P), 23/388 (P), 23/39 (P), 23/427 (P), 23/475 (P), 23/600 (P), 23/629 (P), 23/638 (P), 23/652 (P), 23/7 (P)
das Hierarquias, 14/86, 14/88
de quem está, 23/247 (P), 67/1 (P)
inacabadas, 14/71
ocultas, 23/634 (P), 23/683 (P)
FIGUEIRA E A ALIMENTAÇÃO, 14/261 (P), 20/39 (P), 20/58 (P), 23/419 (P), 23/474 (P), 23/487 (P), 23/536 (P), 23/570 (P), 23/644 (P), 23/673
(P), 23/681 (P)
FIGUEIRA E A CURA, 14/84, 20/15, 20/23, 20/24, 20/28 (P), 23/153 (P), 23/161 (P), 23/190 (P), 23/270 (P), 23/313 (P), 23/333 (P), 23/335 (P),
23/366 (P), 23/384 (P), 23/45 (P), 23/517 (P), 23/601 (P), 23/638 (P), 23/640 (P), 23/655 (P), 23/73 (P), 24/4 (P), 34/2 (P), 34/4 (P), 34/6
(P), 61/5 (P), 68/4 (P)
FIGUEIRA E AS ÁREAS
da Vida Criativa, 67/1 (P)
de equilíbrio magnético, 20/16
de silêncio, 20/45 (P), 23/496 (P), 23/697 (P)
novas, 20/18
preservadas, 20/2 (P), 20/77 (P), 21/17 (P)
FIGUEIRA E OS ANIMAIS, 14/84, 14/92, 20/68 (P), 20/80 (P), 23/220 (P), 23/350 (P), 23/482 (P), 23/628 (P), 23/654 (P), 23/8 (P), 68/53 (P) (ver
também ANIMAL / IS - em Figueira; )
FIGURAS, 17/5 (P)
geométricas, 20/67 (P), 23/221 (P), 23/46 (P), 23/500 (P), 23/653 (P), 26/2 (P)
geométricas - exercício(s) com, 20/16, 23/160 (P)
geométricas - sonhos com (ver SONHO / S - com figuras geométricas; )
geométricas em um grupo espiritual, 23/155 (P), 32/32 (P)
gravadas no deserto do Peru, 23/114 (P)
FILANTROPIA, 7/10 (P)
FILHO / S, 18/13 (P), 59/7 (P)
adoção de, 23/155 (P), 23/283 (P), 23/632 (P), 23/635 (P), 23/691 (P), 33/3 (P)
adotado, 23/126 (P), 23/632 (P) (ver também ADOÇÃO - *; )
autista, 23/644 (P)
cármicos, 14/168 (P)
com tendência sexual problemática, 23/690 (P), 41/1 (P)
com vícios, 23/518 (P), 23/72 (P)
como dar orientação sobre as mudanças planetárias aos, 23/34 (P)
como falar de celibato aos, 23/416 (P)
da terra e filhos da luz, 23/130 (P)
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de 13 anos desequilibrado, 23/401 (P)
desejo de ter, 23/315 (P)
do céu, 23/455 (P)
e busca espiritual, 23/126 (P), 23/348 (P) (ver também BUSCA ESPIRITUAL - filhos e; )
educação dos, 23/420 (P), 23/431 (P), 23/462 (P)
ensinamento espiritual aos, 23/255 (P), 23/382 (P), 23/634 (P)
incrédulo e ocioso, 23/354 (P)
inseguro, 23/179 (P)
pais e, 23/295 (P), 23/456 (P), 23/550 (P), 23/598 (P)
pessoa que está carmicamente liberada de um, 23/99 (P)
pessoa que sonha com apenas um dos, 23/152 (P)
problemas com, 20/53 (P), 23/212 (P), 23/279 (P), 23/689 (P)
pródigo - parábola do, 19/2 (P), 22/4, 49/4 (P)
quando se insiste em ter, 14/157 (P)
que desencarnou em acidente, 23/565 (P)
que dizem vir de outro planeta, 23/250 (P)
que está sob a guarda do pai, 23/450 (P)
que lida com drogas, 23/136 (P), 23/87 (P)
que recusa ajuda, 23/207 (P), 23/208 (P)
que se desilude com o pai, 23/13
que se suicida, 23/355 (P)
que tem compulsão por comida, 19/73 (P)
que tem mágoa do pai, 23/360 (P)
rejeitados, 68/15 (P)
relacionamento com, 14/56 (P), 20/69 (P), 23/122 (P), 23/194 (P), 23/196 (P), 23/200 (P), 23/220 (P), 23/276 (P), 23/358 (P), 23/50
(P), 23/659 (P), 23/664 (P)
renúncia dos, 68/14 (P)
responsabilidade sobre os, 14/120 (P), 23/162 (P), 23/163 (P), 23/348 (P)
ter ou não ter, 10/34, 10/39, 14/187 (P), 14/205 (P), 23/185 (P), 23/236 (P), 23/268 (P), 23/328 (P), 23/338 (P), 23/352 (P), 23/361
(P), 23/431 (P), 23/523 (P), 23/617 (P), 23/619 (P), 23/621 (P), 23/632 (P), 23/643 (P), 23/685 (P), 23/700 (P), 23/752 (P), 41/12
(P), 5/9, 55/2 (P), 59/12 (P), 68/23 (P)
FILHOS DAS ESTRELAS, 52/12 (P)
FILHOS DO SOL, 52/12 (P)
FILIAÇÃO (ver também FILHO / S - *; PAI / S - *; )
a verdadeira, 23/558 (P)
ilusões a respeito da, 68/5 (P)
FILME / S
Aves Migratórias, 68/56 (P)
O Grande Silêncio, 56/11 (P)
FILOCALIA
e a oração, 23/563 (P)
FILOSOFIA, 23/295 (P), 23/681 (P), 24/14 (P)
Centros Planetários e a, 23/771 (P)
espiritual, 59/12 (P)
Pitágoras e a, 23/244 (P)
FIM
do mundo - previsões sobre o, 14/13, 23/231 (P)
dos tempos, 23/133 (P), 23/276 (P), 23/667 (P)
FINAL DO CICLO
segundo Murielh, 47/10 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

FINDHORN (comunidade)
e os riscos, 23/793 (P)
FIRMAMENTO, 20/61 (P)
FIRMEZA, 14/4, 22/8, 23/119 (P), 23/495 (P)
FISIOTERAPIA, 14/270 (P), 23/453 (P)
FITAS CASSETE
e CDs - dificuldade em ouvir, 23/303 (P)
e CDs - sono nas audições de, 23/314 (P)
e dos livros - estudo das, 14/142 (P)
falta de interesse pelas, 33/1 (P)
FLAUTA, 23/161 (P), 23/385 (P), 23/436 (P), 30/1 (P)
no caminho espiritual, 31/6 (P)
FLEXIBILIDADE, 14/109 (P), 23/336 (P), 51/4 (P)
e rigor / rigidez - equilíbrio entre, 14/55, 14/81, 23/206 (P)
sacerdote e, 61/2 (P)
FLORES, 14/263 (P), 23/148 (P), 23/250 (P), 23/463 (P), 23/650 (P), 32/22 (P), 41/17 (P)
da humanidade, 58/9 (P)
e sons - relação entre, 23/101 (P)
por que não se deve arrancar, 23/188 (P), 23/589 (P), 68/53 (P)
por que não se deve comer, 23/339 (P), 23/589 (P), 23/711 (P), 68/53 (P)
FLORESTA / S, 14/274 (P), 58/10 (P)
comunicado sobre a, 68/26 (P)
FLUIDIFICAÇÃO, 14/165 (P), 34/3 (P)
FLUIDO ELÉTRICO, 14/155 (P), 23/73 (P)
FOBIA, 23/515 (P) (ver também CLAUSTROFOBIA - *; MEDO - *; )
FOGO / S, 14/290 (P), 14/75, 23/110 (P), 23/217 (P), 23/511 (P), 23/664 (P), 23/745 (P), 32/32 (P), 39/3 (P), 39/4 (P), 50/3 (P)
caminho do, 52/19 (P)
como acesá-lo ?, 56/7 (P)
cósmico, 23/46 (P), 23/497 (P), 26/7 (P)
cósmicos e subterrâneos em Aurora - trabalho com, 61/5 (P)
cura e o, 24/13 (P), 24/16 (P), 26/3 (P)
descoberta do, 53/2 (P)
do coração, 23/221 (P), 23/24 (P)
e a oração silenciosa, 56/7 (P)
e aspiração, 23/745 (P)
e oração, 23/764 (P)
e vida interior, 23/310 (P)
fricativo, 23/148 (P)
fricativo, elétrico e cósmico, 14/147 (P), 14/290 (P), 23/549 (P), 48/3 (P), 66/2 (P)
imaterial, 23/125 (P)
impulso pelo, 23/743 (P)
interior, 23/53 (P)
morte pelo, 14/128 (P)
na elaboração de alimentos - uso do, 34/2 (P)
purificação pelo, 14/128 (P), 14/295 (P)
que transforma a vida, 23/755 (P)
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solar e a transfiguração, 61/3 (P)
subterrâneos em Figueira, 34/6 (P)
FOGUETES ESPACIAIS, 23/254 (P), 40/4 (P)
FOME, 51/2 (P), 51/3 (P)
desperdício e, 68/48 (P)
no mundo, 14/105 (P)
FONOAUDIOLOGIA, 23/518 (P)
FONTE INTERNA, 45/8 (P)
FONTE SUBLIME, 57/2 (P)
FONTE ÚNICA
estar diante da, 14/334 (P)
retorno à, 14/320 (P), 23/612 (P)
FORÇA / S, 14/290 (P), 14/293 (P), 68/11 (P)
adormecidas, 57/8 (P)
básicas - controle das, 14/99 (P)
básicas presentes nas máquinas, 23/539 (P)
contrárias, 11/5 (P), 21/21 (P), 23/235 (P), 28/3 (P), 45/8 (P), 68/2 (P)
contrárias - interesse das, 23/743 (P), 59/18 (P)
contrárias - jogo das, 66/8 (P)
controle das próprias, 23/324 (P), 23/678 (P), 23/713 (P)
criadoras e a oração, 56/11 (P)
criadoras e o perdão, 59/15 (P)
cristalizadas - como neutralizar as, 23/831 (P)
da gravidade, 23/443 (P), 23/80 (P), 45/4 (P)
de vida universal, 34/4 (P), 34/5 (P)
diferença entre energia e, 23/713 (P), 34/14 (P)
do Alto, 14/254 (P)
do Alto - contar apenas com, 17/13 (P)
do mal - destino de seres que representam as, 23/295 (P)
do mal e as almas, 56/5 (P)
do mal e os Exércitos do Cosmos, 14/339 (P), 23/669 (P)
e conhecimento, 14/116 (P)
emocionais - ataque de, 23/151 (P)
hostis, 23/234 (P), 43/2 (P)
humanas que impedem a materialização de um Centro Planetário, 23/592 (P)
inferiores - hierarquia das, 23/229 (P)
instintivas, 20/53 (P)
instintivas - como lidar com as, 32/28 (P)
lunares, 23/547 (P)
negativas, 14/339 (P), 23/590 (P), 23/657 (P), 23/701 (P), 23/738 (P), 41/17 (P)
obscuras - discernimento em relação ao que está comprometido com, 14/310 (P), 23/537 (P)
obsessoras - vulnerabilidade das crianças diante das, 23/29 (P), 39/4 (P)
obtida na expressão unificada das orações, 68/52 (P)
os animais e a transmutação de, 14/154 (P), 23/654 (P)
psíquicas inferiores - transmutação de, 14/131 (P)
repressão e transmutação de, 14/99 (P)
retrógradas - transformação de, 23/684 (P), 2898/3 (P)
retrógradas nos nossos corpos, 23/538 (P), 23/624 (P), 23/639 (P), 24/17 (P), 68/11 (P)
transmutação de, 14/119 (P), 23/11
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vital, 14/140 (P)
FORÇA DA GRAVIDADE SUTIL
nos desapegarmos da, 68/44 (P)
FORÇAS EVOLUTIVAS
campo de evolução das forças involutivas e das, 14/280 (P), 19/46 (P)
como ser instrumento das, 23/130 (P)
e a guerra, 23/613 (P)
e o livre arbítrio humano - ação das, 59/6 (P)
ou fraternidade branca, 14/18
FORÇAS INVOLUTIVAS, 14/268 (P), 20/19 (P), 20/72 (P), 23/124 (P), 23/230 (P), 23/439 (P), 23/466 (P), 23/484 (P), 23/485 (P), 23/487 (P),
23/620 (P), 25/9, 41/19 (P), 41/7 (P), 58/1 (P), 58/9 (P) (ver também MAL / ES - *; )
ação das, 14/333 (P), 14/337 (P), 19/29 (P), 21/21 (P), 23/3 (P), 23/365 (P), 23/624 (P), 23/667 (P), 23/689 (P), 23/696 (P), 23/711
(P), 43/2 (P), 57/4 (P), 58/10 (P), 59/11 (P), 59/6 (P), 68/53 (P), 9/3 (P)
ajuda das Hierarquias na repulsão aos ataques das, 23/181 (P)
atitude diante das, 21/21 (P), 21/22 (P), 23/541 (P), 23/657 (P), 23/688 (P), 57/3 (P), 57/4 (P)
Aurora e a expulsão das, 14/299 (P), 2800/1 (P), 59/1 (P)
campo de atuação das forças evolutivas e das, 14/280 (P), 19/46 (P)
combate às, 23/149 (P)
como dissolver compromissos com as, 23/241 (P)
como lidar com as, 14/302 (P), 14/84, 20/53 (P), 23/12, 23/191 (P), 23/515 (P), 23/573 (P), 23/678 (P), 23/688 (P), 23/705 (P), 8/1
confronto de, 30/2 (P)
controle das, 14/50 (P), 23/112 (P), 23/619 (P)
cuidado com as, 23/147 (P), 25/1
dissolução de, 17/4 (P), 23/543 (P), 23/66 (P), 23/752 (P), 23/802 (P)
e a espécie humana, 16/2 (P)
e a fissão do átomo, 23/786 (P)
e a Lei dos Fogos Interdimensionais, 23/664 (P)
e a Mãe, 23/770 (P)
e a paz, 14/335 (P)
e aspiração, 14/109 (P)
e assédio aos servidores do Plano Evolutivo, 23/752 (P)
e o controle do dinheiro, 23/651 (P)
e o desejo, 31/5 (P)
e o suicídio, 23/320 (P), 59/2 (P)
e transmutação monádica, 68/23 (P)
expulsão de, 23/152 (P), 23/66 (P), 23/678 (P), 23/714 (P), 57/6 (P)
grupo e, 23/14, 23/413 (P), 23/742 (P), 23/747 (P)
importância da fé na expulsão de, 23/35 (P)
libertação de, 14/338 (P), 14/351 (P), 23/562 (P)
na Terra - atuação das, 10/42, 21/11 (P), 23/623 (P), 23/637 (P), 32/45 (P), 57/3 (P), 62/5 (P)
no caminho espiritual, 23/228 (P), 23/367 (P), 23/711 (P), 68/53 (P)
no corpo mental, 23/434 (P)
no esporte, 68/5 (P)
no reino vegetal, 14/263 (P)
nos retiros espirituais, 23/116 (P), 23/27 (P), 68/11 (P)
nos sonhos, 14/330 (P), 23/187 (P), 23/533 (P), 23/64
oração e, 23/752 (P), 63/1 (P)
os Guerreiros e a repulsão das, 26/5 (P)
Padre Pio e as, 23/375 (P)
papel das, 14/18, 26/5 (P)
pela mente - transmissão de informações espirituais às, 23/614 (P)
perceber o ataque das, 23/749 (P)
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portas abertas para a ação de, 14/135 (P), 14/147 (P), 14/25, 14/323 (P), 23/148 (P), 23/230 (P), 23/365 (P), 23/484 (P), 35/10 (P),
68/24 (P)
proteção contra as, 14/118 (P), 14/333 (P), 23/689 (P), 35/10 (P), 64/2 (P)
proveniência das, 23/132 (P)
seres que são instrumento das, 23/255 (P), 23/704 (P), 62/5 (P)
ter consciência das, 17/16 (P), 23/704 (P)
transvestidas de forças superiores, 23/676 (P), 23/718 (P)
tratar e regenerar as, 23/543 (P), 23/747 (P)
trazidas para a Terra, 19/46 (P)
usar para o bem o ataque das, 14/34
FORÇAS OCULTAS, 57/1 (P), 57/11 (P), 57/4 (P)
distinguir as, 23/555 (P), 57/2 (P), 57/3 (P), 58/9 (P), 66/3 (P)
FORÇAS UNIVERSAIS, 57/5 (P), 57/6 (P)
atitude diante das, 57/5 (P)
FORMAÇÃO
diferença entre sabedoria, conhecimento e, 23/68 (P)
grupos de, 32/26 (P)
hoje, 14/220 (P)
interna, 10/49 (P)
FORMAL
ser ou não ser, 20/65 (P)
FORMAS
criadas pela oração operativa, 56/11 (P)
encontrar o valor do conteúdo nas, 23/640 (P)
libertar-se das, 17/15 (P), 23/676 (P), 59/15 (P)
perfeição das, 47/4 (P)
sutilização das, 23/666 (P)
FORMAS ETÉREAS, 14/321 (P)
FORMAS SEM CONTEÚDO E CONTEÚDOS SEM FORMAS, 23/640 (P)
FORMAS-PENSAMENTO, 14/321 (P), 23/138 (P), 23/234 (P), 23/373 (P)
criadas pela oração, 23/576 (P)
dissolução de, 23/760 (P)
e a televisão, 14/180 (P), 23/174 (P)
e frutas secas, 23/542 (P)
forças involutivas e as, 23/148 (P)
mundos suprafísicos e, 43/2 (P)
negativas - oração e dissolução de, 63/2 (P)
sonhos e, 4/12 (P)
visão de, 23/552 (P)
FORMIGAS, 1100/3 (P), 14/263 (P), 23/393 (P), 23/716 (P)
e o 1o Raio, 23/272 (P)
e os plantios em Figueira, 23/1 (P)
função das, 23/724 (P), 23/802 (P)
trabalho das abelhas e das, 12/1 (P)
FORNO
simbolismo do, 23/389 (P)
FORTALECER
o que já se conseguiu internamente, 23/751 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

que fazer para nos, 23/7 (P)
FORTALEZA, 14/231 (P), 44/3 (P)
interior - construir a, 14/175 (P), 14/322 (P), 23/707 (P)
FOTOGRAFIA / S, 23/462 (P), 32/77 (P)
em que aparecem coisas que não eram vistas antes da revelação, 11/1, 14/14, 14/19
FRACASSO
compreender o sentimento de, 14/46 (P)
do planeta, 23/389 (P)
FRAQUEZA / S
estar diante das nossas, 21/9 (P), 23/707 (P)
transcender as, 17/13 (P), 23/697 (P), 23/707 (P)
FRASES
da MÃE, 52/18 (P) (ver também MÃE, A (MIRA ALFASSA) - *; )
de Samana, 52/18 (P)
FRATERNIDADE, 14/169 (P), 14/207 (P), 14/259 (P), 14/334 (P), 14/350 (P), 20/70 (P), 20/75 (P), 23/199 (P), 23/282 (P), 23/533 (P), 23/679
(P), 23/739 (P), 23/811 (P), 23/817 (P), 32/55 (P), 56/1 (P)
branca, 14/18, 23/395 (P), 23/420 (P), 23/571 (P), 23/585 (P), 23/713 (P), 23/714 (P), 23/810 (P), 52/12 (P), 52/15 (P) (ver também
IRMANDADE - cósmica; )
branca - conhecimento oculto guardado pela, 62/2 (P)
branca - Reinos da (ver REINOS DA FRATERNIDADE BRANCA - *; )
com todos os seres, 23/800 (P)
diferença entre emocionalismo e, 23/395 (P)
diferença entre irmandade e, 14/245 (P), 23/247 (P)
e celebração da vida, 20/106 (P)
graus de, 14/350 (P)
na Casa Luz da Colina, 23/683 (P)
segundo Morya, 23/788 (P)
segundo Sarumah - princípios de, 14/344 (P)
FRATURA, 23/282 (P), 23/418 (P), 23/453 (P), 47/5 (P), 68/51 (P)
significado da, 68/31 (P)
FREI AUDIRAN
escrito de, 58/6 (P)
FREQUÊNCIA VIBRATÓRIA, 23/774 (P)
e leis evolutivas, 23/774 (P)
FREQÜÊNCIA VIBRATÓRIA DO SER
influência da, 23/148 (P)
FRIEZA, 44/4 (P)
FRIO, 23/429 (P), 51/2 (P), 51/3 (P)
FRITURAS, 14/261 (P)
FRIVOLIDADE, 14/196 (P)
FRUSTRAÇÃO, 14/127 (P)
FRUTAS, 23/495 (P)
FRUTOS SILVESTRES
colaboração dos, 35/6 (P)
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FUGA
inadaptabilidade e, 23/263 (P)
FUMO / FUMAR, 14/204 (P), 23/401 (P), 23/413 (P), 23/505 (P), 31/2 (P) (ver também CIGARRO - *; )
bebida e, 23/172 (P)
como obstáculo à meditação, 14/3
como obstáculo à purificação, 13/2
conseqüências do uso de, 9/1
ervas para abrir a consciência, 23/365 (P)
liberação do vício do, 14/168 (P), 23/310 (P), 23/382 (P) (ver também VÍCIO / S - *; )
Padre Pio e o aroma de, 23/349 (P), 23/38 (P), 23/472 (P), 31/1 (P)
FUNÇÃO
tarefa e, 14/113
FUNERAL (ver SEPULTAMENTO - *; )
FURACÕES, 23/344 (P)
FURTO, 14/139 (P), 44/6 (P), 9/1
FUTURO, 23/338 (P), 23/628 (P)
consciência projetada no, 24/15 (P)
construção do, 23/704 (P)
do planeta - cuidar do, 23/667 (P)
medo do, 14/176 (P)
preocupação com o, 23/498 (P), 23/809 (P)
previsão do, 23/124 (P)
GALÁXIA
central, 10/24
confederada, 23/632 (P)
Governo da, 23/622 (P), 23/623 (P)
sol central da, 31/16 (P)
sutilização da, 10/5
GALILEU GALILEI, 14/208 (P), 55/1 (P), 55/3 (P)
GANDHI (MAHATMA), 23/171 (P), 23/436 (P), 23/572 (P)
e a inofensividade, 23/407 (P)
menção à transmutação de, 14/115 (P), 14/14, 23/472 (P), 23/694 (P)
GARGANTA, 14/254 (P), 14/366 (P), 23/310 (P), 23/323 (P), 23/361 (P), 41/15 (P)
GATO / S, 23/224 (P), 23/421 (P), 23/484 (P)
em Figueira - por que não há, 23/335 (P)
GAULLE (CHARLES DE), 10/37
GAUTAMA (SIDDHARTHA), 23/344 (P), 68/6 (P)
GAVIDU (Hierarquia), 68/7 (P)
GELADEIRA / CONGELADOR, 14/261 (P)
GELEIRAS
derretimento das, 23/82 (P)
GÊMEOS
irmãos (ver IRMÃOS - gêmeos; )
signo, 22/3, 23/638 (P), 32/63 (P)
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GENEROSIDADE, 4/5 (P), 45/5 (P)
a cura pela, 68/32 (P)
GENÉTICA
manipulação, 23/27 (P), 66/3 (P)
oração e a recomposição, 14/332 (P)
GEOMETRIA SAGRADA NA ARQUITETURA, 23/409 (P)
GERÂNIO, 23/472 (P)
GESTANTES EM FIGUEIRA, 14/84, 23/330 (P)
GETSÊMANI, 14/335 (P)
GLÂNDULA / S, 18/12 (P), 23/261 (P), 23/392 (P), 34/10 (P)
atrofiada, 14/224 (P)
e mudanças hormonais, 59/4 (P)
e os centros de energia do corpo, 34/16 (P)
problemas nas, 23/255 (P), 23/515 (P)
GLÂNDULA PINEAL (ver também PINEAL (glândula) - *; )
aberta, 23/727 (P)
GLÂNDULA PITUITÁRIA (ver também PITUITÁRIA (glândula) - *; )
aberta, 23/727 (P)
GLÂNDULA TIMO (ver TIMO (glândula) - *; )
GLÂNDULA TIREÓIDE (ver TIREÓIDE (glândula) - *; )
GLÓRIA DE DEUS
agir pela, 32/22 (P)
GLOSSÁRIO ESOTÉRICO, 23/155 (P), 23/403 (P), 23/465 (P)
GNOMOS
diferença entre devas e, 23/252 (P)
GOBI (Deserto de), 68/52 (P), 68/53 (P)
trabalho do grupo operativo no, 56/11 (P), 68/52 (P)
GOLDSMITH (JOEL)
como curador, 10/2, 14/21
pensamentos de, 23/131 (P)
GOLFINHOS, 14/162 (P), 14/338 (P), 23/205 (P), 23/264 (P), 23/408 (P), 23/537 (P), 23/655 (P), 23/779 (P), 38/1 (P), 42/2 (P)
comunicado de um, 14/349 (P)
GÓLGOTA (monte), 23/444 (P)
GOVERNANTES, 23/684 (P)
da Terra ao longo dos tempos, 23/638 (P)
linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Governantes; )
GOVERNO / S, 14/241 (P), 23/109 (P), 23/290 (P), 23/367 (P), 23/684 (P), 45/7 (P), 57/3 (P), 58/3 (P)
ao longo dos tempos - sistemas de, 14/41
aparente e real governo da Terra, 23/531 (P), 23/696 (P)
carma com o, 23/403 (P)
contatos da Hierarquia com os, 23/401 (P)
contatos de seres extraterrestres com os, 32/76 (P)
da galáxia, 23/622 (P), 23/623 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

da Terra - não envolvimento com as estruturas de, 66/1 (P)
de si (ver GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Governo de Si; )
do mundo a serviço das forças involutivas, 17/16 (P), 23/622 (P), 23/623 (P), 23/696 (P), 59/12 (P), 66/3 (P)
e governantes, 14/155 (P), 14/159 (P), 23/272 (P)
interno da Terra, 19/46 (P), 20/72 (P), 23/124 (P), 23/597 (P), 35/7 (P)
interno da Terra e a organização da Informação, 62/2 (P)
magia negra no, 23/341 (P)
GOVERNO CELESTE CENTRAL, 23/632 (P), 23/699 (P), 23/711 (P)
e Sirius, 52/12 (P)
menção ao, 14/151 (P), 14/218 (P), 19/35 (P), 19/56 (P), 19/6 (P), 20/48 (P), 20/49 (P), 23/211 (P), 23/304 (P), 23/343 (P), 25/8,
32/41 (P), 50/6 (P)
GRÃ-BRETANHA, 23/225 (P)
GRAÇA, 14/171 (P), 14/214 (P), 23/23 (P), 23/37 (P), 24/17 (P), 32/65 (P), 44/1 (P), 56/4 (P), 68/5 (P)
auxílio da, 10/4, 14/323 (P), 14/339 (P), 19/28 (P), 23/546 (P), 23/665 (P), 23/693 (P)
como atrair a, 14/303 (P), 23/783 (P)
da União, 44/8 (P)
de estado, 23/411 (P), 57/9 (P)
diferença entre misericórdia e, 23/476 (P)
e carma, 23/110 (P)
e consagração do ser, 20/102 (P)
e cura, 14/107, 23/337 (P), 23/96 (P)
e vida monástica, 23/644 (P)
energia da, 14/49 (P)
estado de, 23/49 (P)
estar em sintonia com a, 19/7 (P), 23/545 (P), 23/547 (P), 23/606 (P)
foi capaz de fazer - a, 31/12 (P)
maior e Graça menor, 14/303 (P), 19/62 (P), 23/544 (P), 68/5 (P)
merecimento e, 23/103 (P)
sabe - a, 31/12 (P)
sacerdote, canal da, 61/2 (P)
sermos canais para a ação da, 23/617 (P), 23/718 (P)
GRANDE DIA, 14/303 (P)
GRANDE INVOCAÇÃO, 23/111 (P)
GRANDE TEMPLO, 19/17 (P)
GRANJA VIANNA (ver NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO PAULO - *; )
GRATIDÃO, 14/104 (P), 14/170 (P), 14/207 (P), 14/359 (P), 19/66 (P), 20/31, 20/50 (P), 23/123 (P), 23/155 (P), 23/245 (P), 23/356 (P), 23/466
(P), 23/515 (P), 23/545 (P), 23/669 (P), 23/695 (P), 25/6, 36/2 (P), 45/5 (P), 68/52 (P)
às provas, 14/142 (P), 23/393 (P)
como requisito para ascendermos aos reinos intraterrenos, 2800/1 (P)
como se desenvolve a, 23/141 (P), 23/613 (P)
cura pela, 24/7 (P)
devoção, perdão e, 23/222 (P)
e a formação do corpo de luz, 14/47 (P)
e apego, 23/213 (P), 23/47 (P)
e o reino animal, 14/366 (P)
na oração jubilosa, 14/332 (P)
o que é ?, 68/59 (P)
pela vida, 14/174 (P), 23/102 (P), 23/660 (P), 23/674 (P)
pelas ajudas superiores, 23/697 (P)
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pelas manifestações suprafísicas, 23/553 (P)
pelo alimento, 23/585 (P), 23/644 (P), 23/673 (P), 23/681 (P), 23/682 (P), 23/711 (P)
pelo contato com a Hierarquia, 23/714 (P)
pelo próprio destino, 23/710 (P)
por colaborarmos na realização do Plano Evolutivo, 21/27 (P), 68/29 (P)
por tudo, 23/808 (P)
prova da, 14/47 (P)
segundo Wuithaykon, 66/9 (P)
ser, 56/10 (P)
GRAVIDEZ, 14/338 (P), 23/471 (P), 23/632 (P), 23/747 (P)
artificial (ver INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - *; )
auto-hemoterapia na, 23/551 (P)
hoje, 23/643 (P)
sonho com (ver SONHO / S - com gravidez; )
substituição de uma alma durante a, 23/35 (P)
GRÉCIA ANTIGA
centros de cura cósmica na, 14/21
Esculápio e os templos de cura na, 10/25, 24/4 (P)
GROENLÂNDIA
afundamento rápido da costa da, 23/630 (P), 59/12 (P)
GRUPO / S, 14/285 (P), 23/413 (P)
almas que encarnam em, 17/15 (P), 23/524 (P)
assumir o próprio papel em um, 23/17
atuação dos raios imateriais em um, 62/6 (P)
caminho espiritual em, 23/14, 23/146 (P), 23/702 (P)
carma individual em um, 23/195 (P), 32/17 (P)
com afinidade cármica, 23/816 (P)
como saber qual é o nosso, 23/322 (P)
consciência de, 14/359 (P)
considerar-se um, 14/164 (P)
coordenador de, 23/289 (P), 23/360 (P), 32/17 (P)
cura interior em um, 27/2 (P), 34/11 (P)
da Irmandade, em Figueira, 23/115 (P)
da operação resgate, 14/119 (P)
de ação operativa, 23/816 (P)
de ajuda a pessoas carentes, 23/292 (P)
de ajuda a pessoas que estão prestes a desencarnar, 23/233 (P), 23/689 (P) (ver também MORTE / ER - ajuda a quem está se preparando para
a; )
de aprofundamento em Figueira, 14/67
de atributos (ver GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - *; )
de audição, 23/502 (P)
de aura forte, 23/553 (P)
de contato, 17/13 (P), 17/15 (P), 21/19 (P), 23/593 (P), 23/745 (P) (ver também GRUPO / S - de Espelhos; )
de dezoito pessoas, 32/32 (P)
de doze pessoas, 19/58 (P), 20/53 (P)
de Espelhos, 14/201 (P), 17/13 (P), 17/8 (P), 23/620 (P), 23/674 (P), 26/2 (P), 32/26 (P), 40/4 (P) (ver também ESPELHO / S - grupos
de; GRUPO / S - de contato; )
de estudos, 20/14, 20/72 (P), 23/321 (P), 23/403 (P), 23/406 (P), 23/508 (P), 23/536 (P), 23/537 (P), 23/549 (P), 23/564 (P),
23/597 (P), 23/623 (P), 23/653 (P), 23/677 (P), 32/26 (P)
de formação, 32/26 (P)
de meditação, 4/18 (P)
de mônadas, 14/56 (P), 23/388 (P), 32/15 (P), 52/16 (P), 60/4 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

de mônadas - atualização sobre os, 23/818 (P)
de resgate, 20/22, 24/17 (P), 32/26 (P)
de seres coligados internamente, 64/2 (P)
de serviço, 14/222 (P), 20/63 (P), 20/64 (P), 20/76 (P), 20/85 (P), 23/341 (P), 23/465 (P), 23/653 (P), 57/9 (P)
de serviço e ajuda aos pobres, 21/20 (P)
de sustentação, 14/351 (P)
de trabalho com os Crop Circles, 23/697 (P)
de trabalho na atual etapa da Terra, 10/44, 17/14 (P), 23/322 (P), 23/641 (P)
de transmutação, 68/23 (P)
de traslado de seres, 32/26 (P)
de vigília, 32/26 (P)
dos 12 na vigília permanente, 14/40
e oração, 63/3 (P)
economia de tempo em um, 24/2 (P)
em conflito, 23/19 (P)
encontrar o próprio, 4/18 (P), 68/4 (P)
estratégicos, 23/816 (P)
família, 23/813 (P)
forças involutivas em um, 23/14, 23/413 (P)
heterogêneos - Aurora e a síntese de, 14/299 (P)
Hierarquias e, 14/160 (P)
homogeneidade em um, 14/55, 23/629 (P), 24/17 (P)
importância do trabalho evolutivo feito em, 10/19, 10/20, 14/325 (P), 17/15 (P), 23/685 (P)
indígenas, 23/671 (P)
interno (s) (ver GRUPO / S INTERNO / S - *; )
intuição em um, 5/10
involutivos - ligação com, 23/124 (P)
leis de, 21/3
liberdade individual dentro de um, 10/20
manter a serenidade em um, 27/2 (P)
masculino, 14/76, 14/77
medo de estar em, 23/24 (P)
meta do, 14/190 (P)
motivos da vida em, 20/22
mudanças em um, 23/553 (P), 32/32 (P)
neutralidade em um (ver NEUTRALIDADE - em um grupo espiritual; )
Niskalkat de oração contínua, 23/356 (P)
nos momentos de emergência, 24/15 (P)
novo passo a ser dado pelo, 14/68
número de pessoas em um, 23/341 (P), 23/355 (P)
ordem e harmonia em um, 23/53 (P), 23/751 (P)
participar de mais de um, 23/470 (P)
pequenos - trabalho atual com, 21/19 (P), 23/640 (P), 23/661 (P), 24/17 (P)
personalidade do, 23/159 (P)
pessoa desajustada que chega ao, 23/511 (P)
pessoas que se afastam do, 23/150 (P)
pioneiro, 23/249 (P)
purificação de, 23/614 (P)
que funciona como antena, 23/356 (P), 56/11 (P)
que não progridem, 23/592 (P)
que são prolongamentos de Conselhos, 23/155 (P), 32/32 (P)
que trabalham pelo plano evolutivo, 23/322 (P)
relacionamento afetivo em um, 23/356 (P)
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servir a um, 23/687 (P)
sinceridade no trabalho em, 23/656 (P)
trabalho individual evolutivo nos, 23/658 (P)
trabalhos humildes em um, 14/262 (P)
tratamentos diferentes para cada membro de um, 23/65 (P)
união em um, 23/459 (P), 23/465 (P), 23/498 (P), 23/642 (P), 23/658 (P), 23/742 (P), 23/810 (P), 56/1 (P), 62/6 (P)
viver em, 14/97 (P), 23/54 (P), 68/53 (P)
X-7, 14/245 (P), 14/290 (P)
GRUPO / S ESPIRITUAL / AIS, 10/20, 14/100, 14/139 (P), 14/215 (P), 14/262 (P), 17/15 (P), 19/16 (P), 23/102 (P), 23/227 (P), 23/270 (P), 23/322
(P), 23/355 (P), 23/510 (P), 23/527 (P), 23/745 (P), 2897/1 (P), 2897/2 (P), 32/16 (P), 32/17 (P), 41/10 (P), 58/6 (P), 7/11 (P)
afabilidade em um, 23/542 (P)
afastar-se ou não de um, 23/165 (P), 23/687 (P)
agir em um, 14/68
apoio a membros de, 20/16
com poucos integrantes, 23/337 (P)
crescer espiritualmente em um, 23/169 (P)
cristalizações em um, 43/2 (P)
e androginia, 14/116 (P)
figuras geométricas em um, 23/155 (P), 32/32 (P)
harmonia em um, 23/213 (P), 23/510 (P)
ilusões em um, 23/447 (P)
impessoalidade em um, 20/63 (P), 23/352 (P)
importância da união interna em um, 23/742 (P), 62/2 (P)
impulsos internos a, 17/4 (P)
participação em um, 23/608 (P), 24/17 (P)
pessoas conhecidas em um, 23/80 (P)
poder de um, 59/10 (P)
purificação e sutilização em um, 14/203 (P), 41/18 (P)
Raios em um, 41/10 (P)
redução do número de pessoas em um, 23/289 (P)
reencontros em um, 23/505 (P)
relacionamentos em um, 14/209 (P), 20/59 (P), 23/167 (P)
renovação em um, 23/32 (P)
respeitar os horários em um, 23/188 (P)
sentir-se sozinho no, 31/3 (P)
substituição de pessoas em um, 23/155 (P), 32/32 (P)
transmutação em um, 23/605 (P)
triângulos energéticos nos, 23/153 (P)
unidade mental e energia divina em um, 14/203 (P)
GRUPO / S INTERNO / S, 14/160 (P), 14/190 (P), 19/57 (P), 20/91 (P), 23/144 (P), 23/284 (P), 23/332 (P), 23/495 (P), 23/595 (P), 2897/2 (P),
32/9 (P)
ajuda dos, 23/406 (P)
como colaborar com os, 23/622 (P), 23/79 (P)
como se percebe o, 23/386 (P)
de mantras, 14/192 (P)
de oração, 23/641 (P)
diferença entre grupos de almas e, 23/272 (P)
e a consciência solar, 35/8 (P)
e o serviço, 68/62 (P)
Erks e os, 14/202 (P), 32/17 (P)
experiências oníricas no, 4/10 (P)
o Instrutor do Mundo e a formação de, 35/7 (P)
reunir o, 23/693 (P)
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sonho com árvore que simboliza o, 14/55
GRUPO DE ALMAS, 13/3, 14/100, 14/153 (P), 14/157 (P), 14/164 (P), 14/187 (P), 14/206 In.S (P), 14/339 (P), 14/53, 14/97 (P), 2/3, 20/22, 20/61
(P), 23/102 (P), 23/111 (P), 23/115 (P), 23/144 (P), 23/411 (P), 23/437 (P), 23/479 (P), 23/595 (P), 23/634 (P), 23/695 (P), 23/707 (P), 23/72
(P), 23/750 (P), 23/77 (P), 25/5, 32/32 (P), 40/2 In.S (P), 68/10 (P)
como expressão dos centros planetários, 14/201 (P)
como reconhecer o próprio, 14/240 (P), 20/91 (P)
como se formam os, 23/370 (P)
diferença entre grupos internos, 23/272 (P)
e procriação, 23/767 (P)
tarefa dos, 23/54 (P), 61/4 (P)
GRUPO DE ATRIBUTOS DE AURORA
dos Guardiães, 45/8 (P)
dos Servidores, 45/8 (P)
GRUPO DE ORAÇÃO, 17/11 (P), 17/12 (P), 23/460 (P), 23/641 (P), 23/671 (P), 23/696 (P), 23/751 (P), 32/26 (P), 41/11 (P), 61/6 (P), 63/2 (P)
alinhamento nos, 23/810 (P)
e uso dos nomes das Hierarquias, 23/672 (P)
em Figueira, 20/38 (P), 23/356 (P), 56/3 (P)
que protegem o oculto, 23/581 (P)
GRUPO OPERATIVO, 23/621 (P), 23/659 (P), 59/11 (P), 60/5 (P), 61/2 (P), 62/5 (P)
e contatos com Celea, 23/656 (P)
e o serviço, 23/821 (P)
e Shamballa, 23/811 (P)
experiência com oração no, 56/4 (P)
revelações sobre a história da humanidade, 23/751 (P)
trabalho no Deserto de Gobi, 56/11 (P), 68/52 (P)
viagens do, 18/13 (P), 23/714 (P), 23/715 (P), 56/11 (P), 59/11 (P), 60/1 (P)
GRUPO SEMENTE, 20/86 (P), 23/424 (P), 23/454 (P), 23/460 (P), 23/514 (P), 23/585 (P), 41/15 (P)
cânticos do, 23/521 (P)
GRUPOS DE ATRIBUTOS DA CASA LUZ DA COLINA, 68/21 (P)
da Rede de Serviço, 14/318 (P), 23/612 (P), 68/21 (P)
da União com os Reinos da Natureza, 23/612 (P), 68/21 (P)
da Vida Grupal, 23/612 (P), 68/21 (P)
do Monastério, 14/318 (P), 23/612 (P), 68/21 (P)
do Setor Saúde e Cura, 23/612 (P), 68/21 (P)
dos Colaboradores, 23/612 (P), 68/21 (P)
dos Residentes, 14/318 (P), 23/612 (P), 68/21 (P)
GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO, 20/98 (P), 21/8 (P), 23/369 (P), 26/2 (P) (ver também ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - *; )
Ação Abnegada, 14/346 (P), 19/27 (P), 19/30 (P), 19/33 (P), 19/35 (P), 19/37 (P), 19/38 (P), 19/41 (P), 19/52 (P), 19/63 (P), 19/68 (P),
19/7 (P), 19/78 (P), 21/8 (P), 45/4 (P)
Cura, 19/24 (P), 19/25 (P), 19/31 (P), 19/4 (P), 19/44 (P), 19/55 (P), 19/58 (P), 19/64 (P), 19/69 (P), 19/79 (P), 21/8 (P), 45/5 (P)
Devoção Ardente, 19/15 (P), 19/18 (P), 19/19 (P), 19/28 (P), 19/29 (P), 19/40 (P), 19/53 (P), 19/54 (P), 19/59 (P), 19/65 (P), 19/70 (P),
19/71 (P), 19/72 (P), 19/80 (P), 21/8 (P), 45/6 (P)
Entrega do Ser, 14/327 (P), 19/10 (P), 19/13 (P), 19/2 (P), 19/20 (P), 19/34 (P), 19/43 (P), 19/47 (P), 19/48 (P), 19/62 (P), 19/67 (P),
19/75 (P), 19/9 (P), 21/8 (P), 23/691 (P), 45/1 (P)
Governo de Si, 19/16 (P), 19/39 (P), 19/42 (P), 19/46 (P), 19/56 (P), 19/66 (P), 19/73 (P), 19/74 (P), 19/81 (P), 21/8 (P), 23/519 (P),
45/7 (P)
Igualdade, 19/1 (P), 19/17 (P), 19/26 (P), 19/32 (P), 19/36 (P), 19/49 (P), 19/50 (P), 19/51 (P), 19/57 (P), 19/61 (P), 19/76 (P), 19/8 (P),
20/51 (P), 21/8 (P), 45/2 (P)
Transcendência, 18/13 (P), 19/11 (P), 19/12 (P), 19/14 (P), 19/21 (P), 19/22 (P), 19/23 (P), 19/3 (P), 19/45 (P), 19/5 (P), 19/6 (P),
19/60 (P), 19/77 (P), 21/8 (P), 23/646 (P), 23/692 (P), 45/3 (P)
GUARDAR SÁBADO E DOMINGO
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a propósito de, 23/151 (P)
GUARDIÃO / ÃES, 14/44, 23/335 (P), 45/8 (P)
angelicos e a sutilização, 23/824 (P)
cósmicos e legiões involutivas, 14/302 (P), 23/610 (P)
de lugares especiais, 23/180 (P), 23/548 (P)
de Mirna Jad, 23/824 (P), 23/825 (P)
do umbral, 23/127 (P), 53/4 (P)
do Universo, 58/8 (P)
e vigilantes segundo Wuithaykon, 66/9 (P)
segundo Mishuk, 66/6 (P)
um ser templado, 66/8 (P)
GUERRA / S, 14/182 (P), 14/221 (P), 2/12 (P), 20/69 (P), 23/115 (P), 23/407 (P), 23/613 (P), 23/684 (P), 41/16 (P), 66/3 (P)
antigas, 23/809 (P)
bacteriológica, 14/126 (P)
filmes de, 68/24 (P)
indústria da, 14/268 (P)
mundial, 14/7
nuclear, 10/27, 10/28, 11/3, 14/349 (P), 14/6
o que faz uma, 56/4 (P)
por que há, 14/225 (P), 23/113 (P), 23/116 (P), 23/122 (P), 23/161 (P), 23/209 (P), 23/260 (P), 23/354 (P), 57/3 (P)
GUERREIROS, 23/719 (P), 23/97 (P), 26/5 (P), 26/6 (P)
da Luz - preparo de, 23/588 (P), 68/2 (P)
e guerrilheiros, 17/6 (P)
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Guerreiros; )
o Graal no coração dos, 61/4 (P)
GUIA INTERIOR
como reconhecer o, 23/360 (P)
GUIANÇA, 23/476 (P), 23/477 (P)
da alma e guiança da mônada, 32/60 (P)
interior, 23/146 (P), 23/353 (P), 23/405 (P), 23/703 (P), 23/747 (P), 23/755 (P), 23/811 (P)
superior, 19/29 (P), 23/26 (P), 23/685 (P)
GULA, 14/224 (P), 14/236 (P), 23/190 (P)
GURUS, 23/231 (P)
hoje, 68/64 (P)
H NO IDIOMA IRDIN, 23/55 (P), 32/70 (P)
HABILIDADE, 21/9 (P), 23/641 (P)
HABILIDADES PRÁTICAS COMO EXPRESSÃO DA ALMA, 13/6
HÁBITOS, 14/295 (P), 20/54 (P), 23/294 (P), 23/451 (P), 23/671 (P)
21 dias de oração e os, 31/12 (P)
arraigados, 14/143 (P), 23/138 (P), 23/277 (P), 23/808 (P), 31/2 (P)
da leitura, 32/87 (P)
entrega dos costumes e, 23/779 (P)
mudança de, 14/337 (P), 23/230 (P), 23/621 (P), 23/665 (P)
vícios e ritmos - diferença entre, 23/623 (P)
HAITI
terremoto no, 23/686 (P), 59/17 (P)
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HARMONIA, 10/20, 14/122 (P), 14/258 (P), 19/10 (P), 20/50 (P), 23/113 (P), 23/405 (P), 23/550 (P), 23/659 (P), 23/666 (P), 32/68 (P), 38/1
(P), 38/2 (P) (ver também HARMONIA ATRAVÉS DO CONFLITO (4º. Raio) - *; )
arte e, 23/56 (P)
através do conflito (ver HARMONIA ATRAVÉS DO CONFLITO (4º. Raio) - *; )
beleza e, 68/4 (P)
beleza, equilíbrio e, 19/16 (P), 20/25, 23/26 (P)
buscar a, 10/24
desarmonia e, 23/165 (P), 23/813 (P)
do corpo físico, 30/2 (P)
do universo - ação de energias construtivas e energias destrutivas para a, 1/3
e equilíbrio, 14/147 (P)
e obediência, 23/653 (P), 23/813 (P)
e ordem em um grupo, 23/53 (P)
e ordem nos ambientes, 20/45 (P)
em Figueira, 14/113, 20/39 (P)
geral - como colaborar com a, 23/196 (P)
nas refeições, 23/405 (P)
no caos, 23/593 (P), 23/667 (P)
optar pela, 10/42
ordem e, 23/54 (P)
paz e, 57/11 (P)
sintonizar com a, 23/58 (P), 23/685 (P), 68/25 (P)
HARMONIA ATRAVÉS DO CONFLITO (4º. Raio), 14/122 (P), 14/161 (P), 14/258 (P), 19/10 (P), 19/30 (P), 23/111 (P), 23/139 (P), 23/415 (P), 32/68
(P), 5/10, 5/9, 6/5, 66/6 (P), 68/4 (P) (ver também HARMONIA - *; )
e a nova arte, 23/51 (P)
HARMONIZAÇÃO, 14/21, 14/74, 23/415 (P)
da superfície da Terra, 14/11
dos indivíduos, 13/5
meditação e, 13/5
por meio de sonhos, 23/43 (P)
HATA YOGA, 23/177 (P), 23/568 (P), 58/5 (P)
HÉLIUS (Mitologia), 7/12 (P)
HEMODIÁLISE, 23/261 (P)
HÉRCULES
1º trabalho de
2º trabalho de
3º trabalho de
4º trabalho de
5º trabalho de
6º trabalho de
7º trabalho de
8º trabalho de
9º trabalho de
10º trabalho de, 7/10 (P)
11º trabalho de, 7/11 (P)
12º trabalho de, 7/12 (P)
trabalhos de, 14/101 (P), 14/189 (P), 22/13 (P), 23/230 (P), 32/63 (P), 51/2 (P)
HEREDITARIEDADE, 14/169 (P), 14/73, 14/90, 20/72 (P), 23/105 (P), 23/2 (P), 23/398 (P), 23/453 (P), 23/563 (P), 23/632 (P), 24/13 (P), 32/55
(P), 32/63 (P), 32/84 (P), 46/3 (P), 68/52 (P)
fim da, 68/41 (P)
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HERMAFRODITA, 23/483 (P)
HERMÉTICOS, 23/392 (P)
HERÓI, 28/1 (P)
HEXÁGONO
exercício com o, 14/77
significado interno do, 10/3
HIDRATOS SOLARES, 20/30 (P), 23/253 (P)
HIDROTERAPIA
no Núcleo Sohin, 14/44, 18/2, 18/3
HIERARQUIA
principio da, 68/45 (P)
HIERARQUIA / S, 14/169 (P), 14/186 (P), 14/208 (P), 19/24 (P), 19/27 (P), 20/35 (P), 20/49 (P), 20/72 (P), 23/13, 23/343 (P), 23/45 (P), 23/463
(P), 23/482 (P), 23/491 (P), 23/566 (P), 23/585 (P), 23/642 (P), 23/679 (P), 23/683 (P), 23/7 (P), 23/85 (P), 32/50 (P), 32/72 (P), 35/11 (P),
52/16 (P), 63/4 (P), 68/13 (P)
afinidade com uma, 23/390 (P)
ajuda da(s), 11/3, 14/187 (P), 14/217 (P), 14/310 (P), 14/311 (P), 14/324 (P), 14/6, 14/80, 19/77 (P), 20/102 (P), 20/61 (P), 23/181
(P), 23/235 (P), 23/339 (P), 23/466 (P), 23/544 (P), 23/551 (P), 23/559 (P), 23/662 (P), 23/677 (P), 23/685 (P), 23/749 (P), 2898/3
(P), 52/14 (P), 57/9 (P), 59/10 (P), 59/14 (P), 59/3 (P), 62/4 (P), 64/2 (P), 9/3 (P)
amor das, 23/590 (P)
anarquia e, 14/151 (P)
angélica, 14/6, 23/128 (P), 23/430 (P), 23/463 (P), 23/625 (P), 23/669 (P), 23/709 (P), 23/714 (P), 59/12 (P), 68/23 (P), 68/24 (P),
68/52 (P) (ver também ANJO / S - *; REINO ANGÉLICO - *; )
angélica e arcangélica e novo código genético, 68/22 (P)
aproximação da, 17/15 (P), 23/616 (P), 52/5 (P), 63/2 (P), 68/7 (P)
aromas relacionados às (ver AROMAS - *; )
Ashtar, 23/500 (P)
buscar os padrões das, 23/659 (P)
cardíaco direito e a, 14/80
colaboração com a, 14/302 (P), 14/327 (P), 14/335 (P), 14/51 (P), 14/53, 14/62 (P), 14/82, 19/43 (P), 20/98 (P), 21/11 (P), 23/659
(P), 23/691 (P), 23/701 (P), 23/706 (P), 23/743 (P), 23/749 (P), 57/5 (P), 61/1 (P)
confiar nas, 23/551 (P)
conhecer a própria, 23/110 (P)
conscientizar a, 23/677 (P), 23/743 (P)
contato com a, 10/38, 14/108 (P), 14/151 (P), 14/23 (P), 14/304 (P), 14/330 (P), 14/34, 14/346 (P), 14/53, 14/54, 14/80, 14/99 (P),
17/13 (P), 19/30 (P), 19/31 (P), 19/32 (P), 19/34 (P), 19/43 (P), 19/66 (P), 20/20, 20/35 (P), 20/64 (P), 21/20 (P), 21/3, 23/128 (P),
23/148 (P), 23/166 (P), 23/263 (P), 23/392 (P), 23/401 (P), 23/561 (P), 23/584 (P), 23/627 (P), 23/630 (P), 23/650 (P), 23/655 (P),
23/657 (P), 23/685 (P), 23/686 (P), 23/705 (P), 23/711 (P), 23/713 (P), 23/714 (P), 23/743 (P), 23/747 (P), 23/751 (P), 23/817 (P),
23/9, 25/9, 2896/1 (P), 35/4 (P), 40/2 (P), 50/6 (P), 52/12 (P), 56/11 (P), 57/3 (P), 59/12 (P), 61/3 (P), 61/5 (P), 66/3 (P), 68/11
(P), 9/3 (P)
controle do acesso à Terra pela, 59/2 (P)
cósmica, 32/27 (P)
criadoras, 68/22 (P)
crianças e a, 23/72 (P)
crística, 14/82, 23/167 (P)
da Instrução, 20/14, 20/29 (P), 23/315 (P), 23/604 (P), 35/1 (P), 35/8 (P)
da Luz, 23/3 (P), 23/665 (P), 59/1 (P)
de Aurora (ver AURORA (centro planetário) - Hierarquias de; )
de Cura, 18/5
de Mirna Jad (ver MIRNA JAD (centro planetário) - Hierarquias de; )
deuses e, 14/101 (P)
diferença entre Avatar e, 23/287 (P)
divina na Terra, 23/629 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

divinas, 23/589 (P) (ver também MELQUISEDEC - *; )
do mal, 20/72 (P), 23/343 (P), 23/665 (P), 57/3 (P), 59/1 (P)
e a abertura de nossos arquivos, 23/652 (P)
e a alegria, 14/83 (P)
e a criação da Ordem Graça Misericórdia, 21/18 (P), 23/647 (P)
e a formação da nova raça, 14/327 (P)
e a formação de grupos de contato, 17/13 (P), 20/100 (P), 21/19 (P)
e a formação interna da humanidade, 10/49 (P), 23/745 (P)
e a oração, 14/332 (P), 14/339 (P), 17/11 (P), 17/14 (P), 23/590 (P), 23/648 (P), 23/810 (P), 59/17 (P)
e a situação planetária atual, 17/14 (P), 23/136 (P), 23/692 (P), 68/52 (P)
e a transcendência, 45/3 (P)
e as escolas internas, 23/682 (P), 60/4 (P)
e nós no atual ciclo do planeta, 14/350 (P), 20/99 (P), 23/572 (P), 23/593 (P), 23/616 (P), 23/623 (P), 23/644 (P), 23/678 (P), 23/713
(P), 23/714 (P), 23/747 (P), 23/817 (P), 24/17 (P), 2800/1 (P), 35/8 (P), 56/11 (P), 66/3 (P), 68/21 (P), 68/7 (P), 68/9 (P)
e o livre arbítrio, 18/12 (P), 66/3 (P)
e o nosso caminho cósmico, 14/321 (P), 14/322 (P), 23/642 (P), 23/708 (P), 57/12 (P)
e o Núcleo Sohin, 18/5
e os centros intraterrenos, 14/100, 23/522 (P)
e os pares de mônadas, 14/56 (P)
e os setores de Figueira, 23/466 (P), 23/522 (P)
e serviço, 23/191 (P), 23/589 (P)
e transmutação, 23/102 (P), 23/605 (P), 68/23 (P)
edição de obras da, 23/556 (P)
em Figueira, 14/86, 14/88, 21/19 (P), 23/553 (P), 41/9 (P), 68/2 (P) (ver também FIGUEIRA - Hierarquias em; )
em Miz Tli Tlan, 20/35 (P) (ver também MIZ TLI TLAN (centro planetário) - Hierarquias em; )
em Sohin, 18/8 (ver também SOHIN (área) - Hierarquias da; )
em um centro espiritual, 14/82
entidades espirituais e, 14/93
esperam de nós - o que as, 14/307 (P), 21/20 (P), 23/640 (P), 23/641 (P), 23/659 (P), 23/663 (P), 23/675 (P), 23/707 (P), 47/6 (P),
62/6 (P), 68/21 (P)
estado em que nos encontramos mais próximos da, 58/9 (P)
estar diante da, 10/31, 35/7 (P)
estar na aura de um Membro da, 23/619 (P)
etapas da comunicação com as, 23/552 (P)
evolução da, 23/437 (P)
externalização da, 23/694 (P)
grupo UMA, 68/18 (P)
grupos e, 14/160 (P), 23/707 (P), 61/6 (P)
Huma, 23/500 (P), 23/506 (P), 23/522 (P), 32/45 (P)
humana, 14/304 (P), 32/20 (P)
imitar a, 14/339 (P), 23/615 (P), 23/623 (P), 23/675 (P), 23/677 (P), 56/11 (P)
importância do nome da, 14/80
impulsos da, 14/326 (P), 19/28 (P), 23/745 (P), 23/748 (P), 45/8 (P)
indígena, 23/574 (P)
instrução e, 23/136 (P), 23/622 (P), 23/692 (P), 23/812 (P), 26/7 (P)
interação entre as, 14/86
intraterrenas e monastérios externos, 21/9 (P)
invocação de, 14/100, 14/328 (P), 14/63, 23/132 (P), 23/382 (P), 23/522 (P), 23/626 (P), 23/637 (P), 32/64 (P)
junto à Central de Atendência - trabalho da, 20/4
Kajih e Nanjih, 23/153 (P), 23/156 (P), 23/618 (P) (ver também HIERARQUIA / S - criadoras; MANTRA / S - de sintonia com as Hierarquias
Kajih e Nanjih; )
lida conosco como humanidade e não como indivíduos, 23/657 (P)
maiores e Figueira, 20/13
maiores e Sirius, 14/93
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manifestação da, 23/603 (P), 23/812 (P)
materialização de membros da, 23/628 (P)
mente e a, 14/80
mônada e, 20/35 (P)
nomes das, 23/524 (P), 23/544 (P), 23/550 (P), 23/584 (P), 23/659 (P), 23/672 (P), 23/729 (P), 23/730 (P), 23/94 (P), 32/70 (P)
obediência às indicações da, 23/810 (P), 2800/1 (P), 68/52 (P)
observar os ensinamentos da, 23/532 (P)
onipresença das, 23/564 (P)
paralelas, 20/107 (P)
perceber a, 14/114 (P), 14/308 (P), 14/309 (P), 21/9 (P), 23/546 (P), 23/637 (P), 23/639 (P), 52/12 (P), 52/16 (P), 59/8 (P)
planetária, 14/82, 20/30 (P), 23/451 (P), 32/27 (P), 52/9 (P), 62/2 (P)
planetária - Membros Confederados da (ver SERES CONFEDERADOS - *; )
planetária - mudança da, 10/44, 35/7 (P), 68/8 (P)
preparação dos corpos sutis dos indivíduos pelas, 13/3, 23/629 (P)
prolongamentos da, 23/220 (P), 35/8 (P), 68/6 (P)
próximas a nós, 20/49 (P)
quando podemos ter a intecessão da, 23/613 (P), 59/10 (P)
quando se dá a união com a, 23/57 (P)
que encarnaram para a salvação do planeta, 56/11 (P)
raio de uma, 23/563 (P)
reconhecer a, 14/37, 14/95
relacionamento com a, 47/10 (P)
resgate e, 68/21 (P)
sacerdote e, 61/2 (P)
sementes legadas à humanidade pela, 14/225 (P), 23/627 (P)
ser canal da, 17/15 (P), 20/47 (P), 23/11, 23/678 (P), 60/5 (P)
sete, 20/35 (P)
Sexta, 20/43 (P)
sintonia de indivíduos e de grupos com a, 23/155 (P)
solar, 14/303 (P), 14/82, 23/77 (P)
tarefa da, 20/19 (P), 20/95 (P), 23/624 (P), 23/659 (P), 23/675 (P), 35/8 (P), 60/5 (P), 9/3 (P)
terrestre, 23/459 (P), 23/463 (P)
trabalho em conjunto com as, 23/366 (P), 23/563 (P), 23/688 (P), 59/10 (P)
três graus de, 14/82
Uk, 23/506 (P), 23/522 (P)
HIERARQUIA ANGÉLICA E ARCANGÉLICA, 14/361 (P)
HIERARQUIA DÉVICA, 14/133 (P), 19/61 (P), 23/348 (P), 37/1 (P)
Aurora e a, 14/299 (P)
e criatividade, 14/361 (P)
HIERARQUIA ESPIRITUAL
do planeta, 19/46 (P), 23/623 (P), 23/705 (P), 23/713 (P), 23/714 (P), 51/1 (P), 62/5 (P)
do planeta - afastamento da, 14/328 (P), 14/329 (P), 23/623 (P), 23/643 (P), 23/644 (P), 23/647 (P), 23/649 (P), 23/663 (P), 23/682
(P), 23/685 (P), 23/692 (P), 23/712 (P), 24/17 (P), 52/14 (P), 58/9 (P), 59/14 (P), 59/6 (P), 68/24 (P), 68/52 (P)
do planeta - monastério, intermediário da, 23/585 (P), 57/11 (P), 62/4 (P)
do planeta - oração com a, 60/2 (P)
do planeta e o reino dévico, 23/625 (P)
e humana, 23/86 (P), 68/24 (P)
e Rede de Cura Planetária, 23/641 (P)
Projetos da, 14/322 (P), 14/338 (P), 20/100 (P), 23/704 (P), 23/810 (P), 23/812 (P)
HIERARQUIA INTRATERRENA
aviso da, 31/16 (P)
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HIEROFANTES, 23/387 (P)
HIGIENE, 23/472 (P), 23/627 (P)
HILARION, 23/282 (P), 23/384 (P)
HIMALAIA
cedro do, 23/150 (P)
centro magnético do, 14/6
e cataclismos passados, 23/630 (P), 59/12 (P)
HIPNOSE, 10/13
HIPOTENSÃO
taquicardia e, 32/26 (P)
HIPOTIREOIDISMO, 14/205 (P)
HISTÓRIA / S, 23/429 (P), 23/597 (P), 59/12 (P)
da humanidade nos discos solares, 23/751 (P)
de ficção, 23/683 (P)
do jardineiro e suas ferramentas de trabalho, 47/6 (P)
oculta do Brasil, 23/109 (P)
HITLER (ADOLF), 23/714 (P), 68/12 (P)
HIV, 23/409 (P), 23/458 (P), 23/97 (P) (ver também VÍRUS - *; )
HOLOCAUSTO, 23/651 (P)
HOMEM
constituição do, 32/20 (P), 68/12 (P)
constituição futura do, 14/242 (P)
constituição superior do, 32/8 (P)
de superfície - papel do, 23/549 (P), 32/20 (P)
degeneração do, 14/14
e a transcendência dos aspectos animais, 23/636 (P)
e o mal, 23/158 (P)
estado original do, 32/10 (P)
limites do poder do, 23/156 (P)
Lis-Fátima e o resgate da essência do, 14/300 (P), 14/301 (P)
livre, 14/319 (P), 59/15 (P)
materialista (s), 23/700 (P)
mulher e, 14/116 (P), 23/176 (P)
novo - construção do, 14/326 (P), 21/20 (P), 23/169 (P), 59/4 (P)
origem, 14/16, 14/347 (P), 18/13 (P), 23/206 (P)
os quatro elementos na constituição do, 23/83 (P)
queda do, 10/47, 14/234 (P), 22/2, 32/55 (P), 50/5 (P)
refugiado em si mesmo, 68/53 (P)
regressão do, 23/198 (P)
HOMENS-CONTATO, 10/37 (ver também SER / ES - CONTATO - *; )
HOMEOPATIA, 18/10 (P), 23/269 (P), 23/272 (P), 23/560 (P), 23/621 (P), 23/749 (P), 40/3 (P), 59/4 (P)
alopatia e, 24/14 (P), 34/9 (P)
para crianças, 23/365 (P)
HOMOSSEXUALISMO, 23/420 (P), 23/690 (P), 23/711 (P), 23/828 (P)
aceitar o diferente, 23/794 (P)
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falta de adaptação e, 23/795 (P)
HORÁRIO / S
adequado para cada tarefa, 14/291 (P), 14/3
e educação dos corpos, 23/648 (P)
em um grupo espiritual - respeitar os, 23/188 (P)
para a prática de oração e mantras, 14/366 (P)
ritmo para a transformação, 52/18 (P)
HORÓSCOPO, 14/269 (P) (ver também ASTROLOGIA - *; )
HORUS, 23/297 (P)
HOSPEDAGEM EM FIGUEIRA (ver FIGUEIRA - hospedagem em; )
HOSPITAL
e o reino vegetal, 23/417 (P)
trabalho em, 20/56 (P), 23/129 (P)
verdadeira função de um, 23/688 (P)
HOSTILIDADE, 23/276 (P)
HOTHOHUMA, 14/86
Antuak, Mishuk, Visnuk e, 23/64, 41/9 (P)
Figueira e, 14/78, 20/89 (P), 22/10 (P)
HUAMANAYKHA SHIMINIKA, 23/122 (P), 23/440 (P), 23/55 (P), 23/633 (P), 23/672 (P), 57/3 (P)
HUMANIDADE, 14/277 (P), 14/333 (P), 20/78 (P)
a realidades superiores - indiferença da, 14/313 (P), 14/331 (P), 14/336 (P), 59/11 (P)
adormecida, 14/337 (P), 23/640 (P), 23/749 (P), 23/752 (P), 52/15 (P)
ajuda à, 14/335 (P), 19/37 (P), 23/117 (P), 23/749 (P), 68/7 (P)
caída, 23/810 (P)
carma da, 28/3 (P), 59/17 (P)
coeficiente intelectual da, 11/1, 11/2, 14/12, 14/19, 14/337 (P), 32/46 (P), 50/5 (P)
com a própria vida - servir à, 14/312 (P)
como entidade, 14/169 (P)
como experiência de consciências criadoras, 14/338 (P)
considerar-se uma célula da, 14/41, 23/657 (P)
criação da, 23/380 (P)
cura da, 14/331 (P), 20/14, 32/31 (P)
da superfície da Terra, 10/22, 10/24, 14/327 (P), 20/102 (P), 20/56 (P), 21/29 (P), 23/389 (P), 23/620 (P), 33/4 (P), 48/2 (P), 52/9
(P), 62/5 (P)
da Terra, 48/2 (P)
de Morlen, 14/343 (P)
de quarto raio, 21/21 (P)
destino da, 14/12, 59/14 (P)
diferentes campos de desenvolvimento da, 10/22, 23/708 (P)
diferentes níveis da, 10/35, 10/41, 14/230 (P), 21/22 (P), 23/323 (P), 23/415 (P), 23/441 (P), 23/492 (P), 23/746 (P), 48/5 (P), 50/5
(P)
e a energia monetária, 64/2 (P)
e o Senhor do Mundo - evolução da, 35/7 (P)
e os Raios, 23/682 (P)
e profecias, 23/810 (P), 61/6 (P)
educação inadequada da, 10/29
efeitos do ritual da Santa Ceia na, 23/645 (P)
elevação da consciência da, 23/382 (P), 23/627 (P), 23/639 (P), 23/645 (P), 23/812 (P), 59/17 (P), 68/53 (P), 68/6 (P)
em outros planetas, 14/128 (P), 14/337 (P), 23/207 (P), 23/321 (P), 23/336 (P), 23/633 (P), 23/746 (P), 41/15 (P), 68/7 (P)
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Erks e a evolução da, 19/13 (P), 60/5 (P)
escolhas feitas pela, 23/715 (P)
evolução da, 20/102 (P), 23/574 (P), 23/616 (P), 23/751 (P)
formação interna da, 10/49 (P)
função da, 10/35, 13/7, 14/12, 14/182 (P), 14/214 (P), 32/21 (P), 57/9 (P)
futura, 32/8 (P), 9/3 (P)
futura - comunicação na, 23/55 (P)
heterogeneidade da, 23/127 (P), 23/598 (P), 23/616 (P), 68/52 (P), 68/7 (P)
Iberah e a materialização da, 20/49 (P)
ignorância da, 14/345 (P)
intraterrena e extraterrestre, 2897/2 (P), 50/5 (P)
Mainhdra e transmutação da dor da, 23/810 (P)
materialização da, 23/581 (P), 23/648 (P)
Mercúrio e a, 14/181 (P), 59/2 (P)
no processo de purificação do planeta - influência da, 61/6 (P)
nos planetas do sistema solar, 23/321 (P)
nova (ver NOVA HUMANIDADE - *; )
obscuridade da, 23/347 (P), 23/645 (P), 23/752 (P)
orar pela, 23/683 (P)
origem da, 10/20, 14/12, 23/255 (P), 23/355 (P), 23/357 (P), 23/498 (P), 23/518 (P)
padrões da, 23/254 (P), 45/8 (P)
parcela não resgatável da, 11/3, 14/11, 14/7, 23/749 (P)
parcela resgatável da, 10/25, 10/4, 10/5, 11/3, 14/11, 14/12, 23/362 (P), 24/2 (P)
pioneiros da, 59/12 (P), 62/6 (P)
preparação da futura, 10/29, 59/12 (P), 68/12 (P)
reconversão, 68/25 (P)
Shamballa e o arquétipo da, 68/52 (P)
surgimento da, 14/247 (P)
surgimento da nova, 10/34, 13/5
surgimento do eu superior na, 23/133 (P)
una, 14/325 (P), 23/614 (P), 23/636 (P), 23/660 (P), 23/681 (P), 23/716 (P), 56/4 (P), 59/17 (P), 68/8 (P)
HUMANISMO, 23/290 (P)
HUMILDADE, 10/17, 14/170 (P), 14/192 (P), 14/194 (P), 14/291 (P), 14/312 (P), 14/329 (P), 14/347 (P), 14/356 (P), 17/13 (P), 19/77 (P),
20/102 (P), 20/61 (P), 21/17 (P), 21/20 (P), 21/9 (P), 22/8, 23/108 (P), 23/131 (P), 23/273 (P), 23/28 (P), 23/286 (P), 23/300 (P), 23/333 (P),
23/427 (P), 23/470 (P), 23/478 (P), 23/480 (P), 23/515 (P), 23/518 (P), 23/539 (P), 23/557 (P), 23/573 (P), 23/653 (P), 23/706 (P), 23/720 (P),
23/736 (P), 23/742 (P), 32/9 (P), 45/5 (P), 56/2 (P), 59/14 (P), 68/11 (P), 68/24 (P), 68/25 (P)
chave de proteção de Thaykhuma, 23/660 (P)
como desenvolver a, 10/49 (P), 23/670 (P), 23/709 (P)
como requisito para o contato com o conhecimento oculto, 26/7 (P), 62/2 (P)
devoção e, 23/349 (P), 32/30 (P)
diferença entre timidez e, 23/243 (P)
e misericórdia, 60/6 (P)
e serviço, 23/699 (P)
graus de, 68/18 (P)
mental, 23/699 (P)
no caminho, 14/303 (P), 14/323 (P), 17/16 (P), 23/629 (P), 23/642 (P), 23/680 (P), 36/3 (P), 59/16 (P)
oração e, 23/743 (P), 63/2 (P), 63/3 (P)
pedir, 23/699 (P)
HUMOR, 23/195 (P), 23/364 (P), 23/462 (P), 41/14 (P)
acordar com mau, 41/11 (P)
I CHING, 23/518 (P), 23/543 (P), 52/9 (P)
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IBERAH (centro planetário), 14/165 (P), 14/237 (P), 14/240 (P), 14/346 (P), 20/85 (P), 23/613 (P), 2898/1 (P), 2898/2 (P), 2898/3 (P), 32/33 (P),
32/38 (P), 48/5 (P), 59/3 (P), 62/4 (P) (ver também IBEZ - *; )
e a Central de Atendência, 14/107
e a energia da vontade, 32/21 (P)
e a Lua, 23/701 (P)
e a materialização da humanidade, 20/49 (P), 23/372 (P)
e as correntes magnéticas, 21/15 (P)
e Figueira, 14/92
e redenção da matéria, 58/5 (P)
planetas relacionados a, 43/4 (P), 48/3 (P), 58/5 (P)
IBEZ, 14/165 (P), 14/240 (P), 14/346 (P), 23/139 (P), 23/570 (P), 23/576 (P), 23/711 (P), 2898/1 (P), 2898/2 (P), 32/70 (P), 68/36 (P) (ver
também IBERAH (centro planetário) - *; )
consciências Avatares e, 68/35 (P)
criação de, 23/711 (P)
e a fraternidade, 68/38 (P)
e a irmandade, 20/106 (P)
e energia sacerdotal, 26/7 (P)
e o Roncador, 23/781 (P)
e o trabalho de preparação dos corpos sutis, 62/4 (P)
ensinamento de, 21/23 (P)
reprogramação monádica em, 23/711 (P), 59/8 (P), 61/4 (P)
Templo de, 14/305 (P), 14/346 (P), 21/12 (P), 58/5 (P) (ver também TEMPLO / S - de Ibez - menção ao; )
ICEBERGS NA AUSTRÁLIA, 14/265 (P)
ICHIHUA, 23/55 (P)
IDEALISMO, 49/2 (P)
humano - transcender o, 1/2
IDEIAS, 14/112 (P), 14/321 (P), 23/447 (P), 68/3 (P)
arquetípicas - materialização de, 23/323 (P)
coletivas, 23/133 (P)
esvaziar-se das próprias, 45/8 (P)
IDENTIFICAÇÃO ESPIRITUAL COM O OUTRO, 23/698 (P)
IDIOCIA, 23/631 (P)
IDIOMA / S, 14/121 (P), 23/454 (P), 23/55 (P), 40/3 (P), 41/11 (P)
cérebro e os, 56/10 (P)
compreensão de, 23/254 (P), 23/620 (P), 23/693 (P)
hebraico, 23/715 (P)
indígenas, 23/679 (P)
Irdin (ver IRDIN (idioma) - *; )
nos mantras, 68/17 (P)
perda da força dos, 23/672 (P)
senzar, 23/711 (P)
terrenos - limitações dos, 23/716 (P)
IDOLATRIA, 10/34, 44/5 (P)
IDOSO / S (ver também VELHICE - *; )
abertura espiritual em, 14/188 (P)
aperfeiçoamento espiritual de, 23/81 (P)
dificuldade em lidar com, 23/100 (P), 23/403 (P)
morte de, 15/1 (P)
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que tem dificuldade para desencarnar, 23/362 (P)
que tem medo da morte, 23/181 (P)
IGNORÂNCIA
de si mesmo, 41/20 (P)
dissipação da, 23/751 (P)
inocência e, 23/277 (P)
livre-arbítrio e, 23/144 (P)
sofrimento libertador, 68/39 (P)
IGREJA / S, 23/270 (P), 58/1 (P), 58/6 (P), 66/2 (P)
e a negação da alma animal, 23/628 (P)
e o ensinamento esotérico, 23/392 (P)
e reencarnação, 23/255 (P), 23/817 (P)
plano etérico das, 63/4 (P)
poder da, 58/4 (P)
rosário e terço na, 17/10 (P), 23/554 (P), 23/812 (P)
seres evoluídos que encarnaram na, 23/568 (P), 23/812 (P), 58/4 (P), 68/5 (P)
IGUALDADE, 23/111 (P), 23/130 (P), 23/131 (P) (ver também GRUPOS DE ATRIBUTOS DO MONASTÉRIO - Igualdade; )
diferença entre equanimidade e, 23/298 (P)
em Figueira, 20/51 (P)
ILHAS BRITÂNICAS
e cataclismos passados, 23/630 (P), 59/12 (P)
ILHAS CANÁRIAS, 23/269 (P)
ILHAS DE SALVAÇÃO, 14/266 (P), 14/88, 32/82 (P)
ILHAS MALVINAS
o que há por trás do interesse pelas, 10/21
ILUMANA (Disco Solar), 23/660 (P)
e a chave para a unificação dos tempos, 21/15 (P)
ILUMINAÇÃO / AUTO-REALIZAÇÃO, 23/265 (P), 23/464 (P)
ILUMINATI, 23/622 (P), 23/623 (P), 23/624 (P)
ILUSÃO / ÕES, 13/9, 14/16, 14/180 (P), 14/184 (P), 20/102 (P), 20/66 (P), 23/118 (P), 23/364 (P), 23/377 (P), 23/405 (P), 23/447 (P), 23/607
(P), 23/676 (P), 23/696 (P), 23/72 (P), 23/90 (P), 32/8 (P), 4/15 (P), 68/15 (P)
com respeito à filiação, 68/5 (P)
da alma, 23/662 (P)
de saber o que é melhor, 14/25
de se estar sempre ocupado, 14/55, 20/54 (P), 23/196 (P), 23/98 (P)
do amor humano, 23/698 (P)
do plano material, 14/327 (P), 14/338 (P), 23/603 (P), 23/693 (P), 23/752 (P), 23/812 (P), 62/2 (P), 64/1 (P)
estar além de todas as, 23/616 (P), 23/693 (P), 23/702 (P), 59/18 (P), 6/8
graus de, 23/581 (P)
Medusa como símbolo das, 7/10 (P)
mente e, 14/132 (P), 14/304 (P), 23/755 (P), 52/12 (P), 68/21 (P)
no caminho espiritual - cuidado com as, 14/304 (P), 14/329 (P), 20/101 (P), 20/67 (P), 23/222 (P)
no trabalho grupal, 2/2
Raios e, 23/448 (P)
Realidade e, 14/248 (P), 17/14 (P), 19/67 (P), 23/711 (P)
ILUSTRAÇÕES MÂNTRICAS, 14/86
IMACULADA CONCEIÇÃO, 23/801 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

Helena Blavatski e a, 59/20 (P)
IMAGEM / NS
como um terafim, 68/54 (P)
das Hierarquias, 23/710 (P)
IMAGINAÇÃO, 23/43 (P)
criativa, 14/241 (P), 23/436 (P), 23/689 (P), 23/799 (P), 4/16 (P)
e intuição, 23/99 (P)
IMATERIAL / IMATERIALIDADE, 11/6 (P), 60/4 (P)
buscar o, 11/1
fazer a ponte com o, 10/40
voltar-se para o, 32/18 (P)
IMBECILIDADE, 24/12 (P)
IMITAÇÃO DE CRISTO (livro), 68/49 (P)
IMORTALIDADE, 12/1 (P), 14/11, 14/3, 14/321 (P), 23/108 (P), 23/15, 23/203 (P), 23/232 (P), 23/27 (P), 39/2 (P), 48/5 (P), 52/7 (P)
IMPACIÊNCIA, 23/483 (P)
no caminho espiritual, 14/329 (P)
IMPARCIALIDADE, 14/13, 17/9 (P), 23/56 (P), 45/3 (P)
alma e, 14/119 (P)
como praticar a, 35/10 (P)
na ajuda a pessoas doentes, 31/2 (P)
IMPASSIBILIDADE, 14/204 (P), 19/27 (P), 23/391 (P), 23/401 (P)
vontade-poder (1o raio) e, 23/602 (P), 23/637 (P)
IMPERFEIÇÃO, 14/143 (P), 14/152 Es (P), 23/368 (P), 23/403 (P), 23/438 (P), 23/521 (P), 23/57 (P)
humana, 14/329 (P), 21/20 (P), 23/558 (P), 58/2 (P)
IMPERIL, 14/358 (P)
IMPESSOALIDADE, 14/174 (P), 14/189 (P), 14/325 (P), 21/23 (P), 23/117 (P), 23/175 (P), 23/278 (P), 23/352 (P), 23/535 (P), 23/56 (P), 23/599
(P), 23/657 (P), 57/6 (P)
celibato e, 41/2 (P)
chaves para a, 23/559 (P), 23/670 (P)
dos contatos com a Hierarquia, 23/602 (P)
e indiferença, 14/197 (P), 20/31, 23/560 (P)
em Figueira - adaptabilidade e, 14/71
individualidade e, 23/234 (P)
na cura, 20/63 (P)
qualidade da alma, 23/560 (P), 23/615 (P)
trabalhar a, 14/34, 23/119 (P)
IMPOSIÇÃO DE MÃOS, 23/789 (P)
IMPOSSÍVEL, 53/3 (P)
fazer o, 14/196 (P), 14/247 (P), 14/315 (P), 20/23, 20/67 (P), 21/20 (P), 23/171 (P), 23/206 (P), 23/451 (P), 23/606 (P), 23/634 (P),
23/697 (P), 23/704 (P)
nada é, 23/814 (P)
segundo a Mãe - fazer o, 23/786 (P)
IMPRESSÃO A RESPEITO DE ALGUÉM, 23/462 (P)
IMPULSO / S
a oração repetida e o, 35/12 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

cíclico - seguir um, 14/71, 62/6 (P)
como saber se é interno ou externo, 23/316 (P), 23/676 (P)
como saber se vem da mente ou do espírito, 23/241 (P)
cósmicos, 19/36 (P), 23/708 (P), 68/2 (P), 68/8 (P)
da alma, 14/113, 23/18
da Hierarquia, 23/745 (P), 45/8 (P)
da Hierarquia Angélica sobre nós, 68/24 (P)
da mônada, 14/110 (P), 23/647 (P), 23/841 (P)
de aproximação entre a mônada e a alma, 52/16 (P)
divino, 23/18
do novo código genético, 68/22 (P)
em Figueira, 26/2 (P)
espirituais, 19/38 (P), 23/609 (P), 23/84 (P)
espirituais - como sustentá-los, 23/833 (P)
espirituais e a paciência, 14/57 (P)
espiritual - dúvida diante do, 31/1 (P)
evolutivos, 19/25 (P), 23/18, 64/1 (P)
evolutivos nos corpos materiais - efeitos dos, 23/588 (P)
imateriais - ciclos trimestrais de, 17/2
internos a grupos espirituais, 17/4 (P)
para um Centro Planetário, 23/833 (P)
superiores, 23/777 (P)
superiores - atitude diante de, 14/327 (P), 14/336 (P), 23/574 (P), 56/11 (P)
IMUNIDADE, 20/42 (P), 23/298 (P), 23/368 (P), 23/375 (P), 23/515 (P), 23/647 (P), 59/10 (P)
a forças em conflito, 23/619 (P)
INADAPTABILIDADE
fuga e, 23/263 (P)
INADEQUAÇÃO, 23/504 (P)
INALAÇÕES COM ÓLEOS ESSENCIAIS, 14/137 (P)
INCANDESCÊNCIA
ectoplasma e, 19/76 (P), 23/198 (P)
INCAS, 14/296 (P), 23/593 (P)
INCASTIDADE
causas da, 31/10 (P)
contato de auras, 23/784 (P)
fala descontrolada e a, 31/10 (P)
motivos da, 23/786 (P)
INCENSOS, 14/131 (P)
perfumes e, 23/105 (P)
INCLUSIVIDADE, 14/161 (P), 23/647 (P)
seres mongolóides e, 10/47
INCOMPETÊNCIA
ter consciência da própria, 23/66 (P)
INCOMPREENSÃO
como lidar com a, 14/185 (P), 21/17 (P), 23/680 (P), 59/1 (P)
INCOMPREENSÍVEL
estar diante do, 20/29 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

INCONSCIENTE, 23/457 (P), 68/40 (P)
coletivo e sonhos, 14/330 (P)
contatos com o, 23/626 (P), 23/699 (P), 4/13 (P), 4/15 (P)
purificação do, 68/8 (P)
revelado em sonhos, 4/9 (P)
soluções vindas do, 14/1, 4/15 (P)
INCONSTÂNCIA, 14/215 (P)
INDECISÃO, 14/188 (P), 23/276 (P)
ÍNDIA / ANA, 14/124 (P), 66/2 (P)
castas na, 2899/2 (P)
espiritualidade, 23/562 (P)
grupo operativo e miséria na, 56/11 (P)
reencarnação e o povo da, 14/183 (P)
relato de um fato na, 23/745 (P)
INDIFERENÇA, 19/71 (P), 23/498 (P), 23/613 (P), 44/6 (P)
ao lado imaterial da vida, 35/10 (P)
da humanidade às profecias, 23/810 (P)
divina, 23/370 (P)
e neutralidade - diferença entre, 23/700 (P)
impessoalidade e, 14/197 (P), 20/31
perfeita, 23/642 (P)
INDÍGENA / AS
atuais - consciência, 23/775 (P)
carma dos, 21/36 (P)
INDIGNAÇÃO, 14/110 (P), 23/140 (P), 23/145 (P), 23/572 (P), 51/4 (P)
ÍNDIOS / SERES INDÍGENAS, 20/77 (P), 23/338 (P), 23/352 (P), 23/405 (P), 23/552 (P), 23/615 (P), 66/2 (P), 68/42 (P) (ver também ABORÍGENES *; RAÇA / S - indígena; )
aprisionados em cristais suprafísicos, 14/345 (P), 23/714 (P), 68/12 (P)
carma dos, 23/467 (P)
contato com mônadas evoluídas de, 23/747 (P)
destino dos, 23/791 (P)
e a cura, 23/232 (P)
papel hoje no planeta, 23/671 (P), 23/747 (P), 23/748 (P)
rituais dos, 23/329 (P)
uso de drogas nas antigas tribos de, 23/132 (P)
xavantes e o explorador inglês P. H. Fawcett - menção aos, 32/33 (P)
INDIVIDUALIDADE, 14/160 (P), 23/113 (P), 23/324 (P), 62/6 (P)
e contatos superiores, 21/19 (P)
e impessoalidade, 23/234 (P)
no trabalho dos grupos espirituais, 24/17 (P)
solar e a Escola Interna de Júpiter, 60/4 (P)
INDIVIDUALIZAÇÃO (ver ANIMAL / IS - individualização; )
INDIVÍDUO
alma e mônada como, 14/361 (P)
INDOLÊNCIA
resgate do carma gerado pela, 10/48
INDRA, 68/24 (P) (ver também MAINHDRA - *; )
(P) indica que a gravação já foi publicada

INDÚSTRIA BÉLICA, 10/2, 14/295 (P), 23/612 (P), 66/3 (P)
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, 23/612 (P), 66/3 (P)
INÉRCIA, 14/344 (P), 19/28 (P), 23/445 (P), 23/582 (P), 23/676 (P), 23/708 (P), 39/2 (P)
1o Raio e a, 23/49 (P)
assédio das forças da, 23/613 (P)
atividade física e, 14/61 (P)
como superar a, 17/4 (P), 23/509 (P), 23/546 (P), 23/636 (P), 23/86 (P), 64/2 (P)
diferença entre aceitação e, 23/571 (P)
diferença entre descanso e, 19/54 (P)
diferença entre relaxamento profundo e, 23/136 (P)
e impulsos energéticos, 23/639 (P)
equilíbrio na, 20/107 (P)
matéria e, 23/195 (P), 23/261 (P), 23/344 (P)
no estudo, 23/236 (P)
vida comum e, 20/101 (P)
INFÂNCIA
e velhice, 23/65 (P)
traumas de, 23/16
INFARTO, 23/213 (P)
INFERNO, 23/158 (P), 23/279 (P)
a um grupo de oração - revelações sobre o, 56/11 (P)
Cérbero como guardião do, 7/10 (P)
descer ao, 23/489 (P), 23/809 (P), 26/5 (P)
descida de Hércules ao, 14/248 (P), 7/10 (P)
eternidade no, 11/4 (P)
ou baixo astral, 15/1 (P), 23/653 (P)
INFIDELIDADE, 14/211 (P)
INFINITO, 23/584 (P), 53/2 (P)
e consciência, 14/359 (P)
perceber-se parte do, 19/11 (P)
relações com o, 10/21
INFLEXIBILIDADE MENTAL
como trabalhar a, 21/2 (P)
INFLUÊNCIA / S
da freqüência vibratória do ser, 23/148 (P)
da Lua cheia sobre o sono, 4/9 (P)
das cores da roupa que usamos, 23/158 (P)
do convívio diário, 23/484 (P)
libertar-nos de, 23/615 (P)
más, 14/157 (P)
negativas - como não sermos afetados pelas, 23/107 (P), 23/297 (P), 68/2 (P)
INFORMAÇÃO / ÕES
adequadas a cada momento, 57/12 (P)
às forças involutivas - mente e a transmissão de, 23/614 (P)
colocá-las em prática, 23/262 (P), 68/52 (P)
como chegar ao lado oculto da, 14/133 (P), 62/2 (P)
contidas no Sol, 23/655 (P)
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desnecessárias - não guardar, 14/315 (P)
diferença entre conhecimento e, 14/13
disponíveis na órbita da Terra, 23/658 (P)
dos discos solares - descida das, 23/599 (P), 23/751 (P), 62/2 (P), 62/5 (P) (ver também DISCOS SOLARES - conhecimento dos; )
espirituais - cuidados ao transmitir, 14/337 (P), 23/103 (P), 23/147 (P), 23/455 (P), 23/551 (P), 23/56 (P)
espirituais já transmitidas à humanidade, 23/626 (P), 23/683 (P), 62/5 (P)
receber de forma neutra as, 68/52 (P)
sobre Figueira, 23/642 (P)
transmitidas pelas Hierarquias - estrutura grupal para captação de, 56/11 (P)
viver o conteúdo das, 23/640 (P)
INFORMÁTICA, 23/431 (P)
INGENUIDADE
diferença entre fé e, 23/17
INGLATERRA
manifestações de espaçonaves na, 10/22
sinais nos campos de trigo da, 10/37, 23/680 (P), 23/722 (P) (ver também - ; )
INICIAÇÃO / ÕES, 14/138 (P), 14/179 (P), 14/250 (P), 23/110 (P), 23/198 (P), 23/246 (P), 23/383 (P), 23/387 (P), 23/438 (P), 23/504 (P), 31/1
(P) (ver também INICIADOS - *; )
diferença entre expansão de consciência e, 42/2 (P)
hoje, 14/335 (P), 31/7 (P), 35/6 (P)
Quarta, 14/366 (P)
quinta, 23/387 (P)
sétima, 23/386 (P)
transmutação e, 35/4 (P)
INICIADOS, 14/321 (P), 23/242 (P), 23/817 (P) (ver também INICIAÇÃO / ÕES - *; )
diferença entre seres resgatáveis, autoconvocados e, 23/294 (P)
diferença entre seres-contato e, 23/123 (P)
diferença entre transmutados e, 23/512 (P)
e a lei do carma material, 23/157 (P)
INIMIGOS, 23/228 (P), 23/336 (P)
INJUSTIÇA / S, 23/334 (P)
do ponto de vista das leis superiores, 10/48, 13/7
sociais, 23/77 (P), 23/96 (P), 44/2 (P)
INOCÊNCIA NA RAÇA NEGRA, 23/98 (P)
INOCENTES, 23/261 (P), 23/449 (P), 23/688 (P), 58/8 (P)
INOFENSIVIDADE, 14/112 (P), 14/275 (P), 23/145 (P), 23/407 (P), 23/665 (P), 25/6, 5/17
liberação por meio da, 7/9 (P)
INQUIETAÇÃO, 23/494 (P)
e alimentação, 23/655 (P)
INQUISIÇÃO
Santa Teresa de Ávila e a, 23/470 (P)
INSANIDADE
causas da, 23/177 (P) (ver também DOENÇA / S - mentais; LOUCURA - *; )
INSATISFAÇÃO, 14/158 (P), 14/187 (P), 2/4, 23/243 (P)
como benefício, 14/303 (P), 68/3 (P)
consigo próprio, 23/259 (P)
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e o corpo etérico, 23/546 (P)
espiritual, 20/101 (P), 23/133 (P), 57/9 (P)
INSEGURANÇA, 10/1, 23/272 (P), 23/478 (P), 23/663 (P)
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, 10/44, 23/47 (P), 23/527 (P), 23/752 (P)
INSETOS NOCIVOS, 23/301 (P), 23/373 (P), 23/666 (P), 32/11 (P) (ver também BARATAS - *; )
azuras e, 23/112 (P), 23/375 (P)
e a lei "Não matarás", 23/265 (P)
nossos pensamentos e os, 14/216 (P), 14/263 (P), 23/101 (P), 23/121 (P), 23/350 (P), 23/722 (P)
INSÔNIA, 14/248 (P), 23/106 (P), 23/182 (P), 23/283 (P), 23/417 (P), 23/510 (P), 23/516 (P), 23/627 (P), 23/695 (P), 23/833 (P), 4/17 (P), 4/18
(P), 4/4 (P), 4/9 (P)
como conviver com a insônia, 23/771 (P)
e oração, 63/2 (P)
em Figueira, 23/474 (P)
uso de sedativos para combater a, 4/11 (P), 4/9 (P)
INSPIRAÇÃO, 14/245 (P)
dos Irmãos Maiores, 23/677 (P)
por meio dos sonhos, 4/1 (P)
INSTABILIDADE, 23/617 (P), 58/11 (P)
INSTINTO, 14/223 (P), 20/80 (P), 23/766 (P), 7/4 (P)
a alma e o, 23/173 (P)
de defesa, 23/494 (P)
diferença entre intelecto, intuição e, 23/357 (P)
e intuição, 14/342 (P)
materno, 14/342 (P)
INSTITUTO NINA ROSA
INSTRUÇÃO/ÕES, 14/123 (P), 14/291 (P), 14/82, 14/84, 20/37 (P), 20/9, 23/115 (P), 23/187 (P), 23/251 (P), 23/292 (P), 23/471 (P), 23/487 (P),
23/510 (P), 23/604 (P), 26/4 (P), 35/1 (P), 35/4 (P), 35/5 (P), 35/7 (P), 35/8 (P), 68/13 (P)
abrir-se à, 23/50 (P), 58/4 (P)
através dos sonhos e do sono, 68/50 (P)
da Hierarquia sobre a história da Terra, 23/809 (P)
da mônada pelos signos cósmicos, 2899/1 (P)
de Amhaj sobre purificação, proteção e fé, 66/10 (P)
diferença entre educação e, 23/30 (P), 31/4 (P)
difusão da, 14/262 (P), 20/29 (P)
em Figueira, 20/10, 20/14, 20/89 (P)
Hierarquia da, 20/14, 20/29 (P), 20/53 (P), 23/315 (P)
Hierarquia e, 23/136 (P), 23/692 (P)
hoje, 14/304 (P), 23/617 (P), 23/714 (P)
interna, 23/114 (P), 23/338 (P), 62/2 (P)
interna da Hierarquia, 68/50 (P)
irradiar a, 23/617 (P), 23/706 (P)
Jesus e a, 23/192 (P)
Maitreya e a, 20/49 (P)
no futuro, 23/93 (P)
núcleos de, 2899/2 (P)
por meio do exemplo, 14/322 (P), 23/587 (P)
por meio dos sonhos, 14/330 (P), 14/338 (P), 20/95 (P), 23/114 (P), 23/115 (P), 23/157 (P), 23/349 (P), 4/1 (P), 4/13 (P), 4/7 (P)
precauções na divulgação da, 10/16, 23/103 (P)
proveniente dos Retiros Intraterrenos, 21/19 (P), 23/755 (P), 62/2 (P)
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Samana e a, 2400/11 (P)
sobre "que sou eu", 21/22 (P), 23/652 (P), 23/699 (P), 67/1 (P), 68/3 (P)
sobre encarnações passadas, 68/43 (P)
sobre os corpos do ser humano, 23/714 (P)
vinda da mônada, 32/60 (P)
vinda das águas, 23/624 (P)
vinda do Mestre de Raio, 4/10 (P), 4/12 (P)
vinda dos centros intraterrenos, 14/312 (P), 23/162 (P), 23/621 (P)
INSTRUMENTOS MUSICAIS, 23/319 (P), 23/345 (P), 23/488 (P), 23/6 (P) (ver também FLAUTA - *; ÓRGÃO (instrumento musical) - *; PIANO - *; )
INSTRUTOR / ES, 14/291 (P), 19/43 (P), 23/175 (P), 23/471 (P), 68/15 (P)
contradições aparentes entre o ensinamento transmitido por diferentes, 23/654 (P), 23/88 (P)
de Tantra, 57/8 (P) (ver também TANTRA / ISMO - *; )
desencarnados - serviço prestado pelos corpos sutis de, 14/25
diferença entre mestre e, 23/179 (P), 23/229 (P)
diferença entre professor e, 23/393 (P)
e a energia apostólica, 23/650 (P)
e a redenção do planeta, 62/4 (P)
e aluno, 23/818 (P)
espirituais da humanidade, 23/540 (P), 35/11 (P), 62/6 (P)
formação de, 19/54 (P)
interno, 23/508 (P), 23/702 (P), 32/63 (P), 7/1 (P), 7/10 (P), 7/11 (P), 7/12 (P), 7/2 (P), 7/3 (P), 7/4 (P), 7/5 (P), 7/6 (P), 7/7 (P), 7/8
(P), 7/9 (P)
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Instrutores; )
melhor aproveitamento dos impulsos passados pelos, 23/642 (P)
relacionamento com, 68/16 (P)
Sábios, Profetas e, 26/2 (P)
INSTRUTOR DO MUNDO, 23/220 (P), 23/268 (P), 23/344 (P), 23/379 (P), 23/684 (P), 23/812 (P), 35/5 (P), 35/7 (P), 35/8 (P)
INSUCESSO
medo do, 14/176 (P)
INSUFICIÊNCIA
ter consciência da própria, 23/66 (P)
INTEGRIDADE, 14/325 (P), 21/17 (P), 23/666 (P)
INTELECTO, 7/4 (P)
desenvolvimento do, 14/333 (P), 6/4, 6/6
diferença entre instinto, intuição e, 23/357 (P)
diferença entre mente e, 23/469 (P)
e busca espiritual, 23/649 (P)
e magia negra, 23/649 (P)
superior, 14/82
superior - despertar o, 14/337 (P), 14/62 (P), 59/2 (P)
INTELIGÊNCIA, 14/207 (P), 23/361 (P), 23/695 (P), 23/94 (P), 44/4 (P)
ativa (ver INTELIGÊNCIA ATIVA (3º. Raio) - *; )
e consciência, 23/360 (P)
e desenvolvimento espiritual, 23/378 (P)
na oração, 23/584 (P)
uso correto da, 23/777 (P)
INTELIGÊNCIA ATIVA (3º. Raio), 14/149 (P), 14/161 (P), 14/189 (P), 14/231 (P), 14/280 (P), 14/323 (P), 19/42 (P), 20/27, 20/83 (P), 23/12,
23/360 (P), 23/361 (P), 44/4 (P), 5/7, 5/8, 6/4 (ver também ATIVIDADE / S - inteligente; )
e a adaptabilidade, 14/207 (P)
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e a humanidade da superfície da Terra, 48/2 (P)
e os animais, 23/183 (P)
em Figueira, 14/55, 14/95
nas Partilhas, 23/57 (P)
no Núcleo Sohin, 23/595 (P)
pentecostes e, 23/111 (P)
INTENÇÃO / ÕES, 23/437 (P), 23/541 (P), 23/555 (P), 23/610 (P), 23/612 (P)
chave para manter estáveis nossas, 63/4 (P)
concentrada na oração, 56/11 (P)
importância das nossas, 14/325 (P), 14/337 (P), 23/700 (P), 23/706 (P), 23/747 (P), 52/12 (P), 59/7 (P), 68/24 (P), 68/9 (P), 9/3 (P)
prestar atenção às nossas, 21/29 (P)
união de, 23/713 (P), 23/810 (P)
INTERAÇÃO GRUPAL, 14/41
INTERCESSÃO / SORES, 23/584 (P), 23/613 (P)
INTERFERÊNCIA
diferença entre intercessão e, 14/193 (P)
na evolução alheia, 19/44 (P), 23/680 (P)
INTERIORIZAÇÃO, 14/249 (P), 14/299 (P), 14/328 (P), 23/317 (P), 23/608 (P), 58/1 (P)
alinhamento dos corpos e, 14/178 (P)
encontrar o momento e o lugar para realizar exercícios de, 23/18
mente e, 23/410 (P)
respiração e, 23/387 (P)
tempo de, 23/617 (P), 35/8 (P)
INTERNET
uso da, 23/617 (P), 23/748 (P)
INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS UNIVERSOS (8º. Raio), 14/149 (P), 14/161 (P), 14/162 (P), 14/189 (P), 14/324 (P), 23/268 (P), 34/1 (P), 61/3
(P), 62/6 (P) (ver também LEI DO INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS UNIVERSOS - *; )
e Erks, 60/3 (P)
no Núcleo Sohin, 23/595 (P)
no sexto nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
INTERVALOS
entre encarnações (ver ENCARNAÇÃO / ÕES / AR - intervalos entre as; )
interdimensionais - contaminação dos, 14/19
INTESTINO / S
problema nos, 23/120 (P), 23/408 (P)
INTOLERÂNCIA, 68/11 (P)
INTRATERRENOS (ver também SERES INTRATERRENOS - *; )
consciência dos, 23/759 (P)
ou desencarnados ?, 23/822 (P)
vida de, 14/357 (P)
INTROMISSÃO
equilíbrio entre omissão e, 23/135 (P)
INTROVERTIDO / EXTROVERTIDO, 49/4 (P)
INTUIÇÃO, 14/1, 14/116 (P), 14/123 (P), 14/205 (P), 14/250 (P), 14/278 (P), 14/342 (P), 19/74 (P), 20/29 (P), 23/104 (P), 23/136 (P), 23/149
(P), 23/157 (P), 23/159 (P), 23/21 (P), 23/306 (P), 23/343 (P), 23/37 (P), 23/394 (P), 23/423 (P), 23/435 (P), 23/456 (P), 23/519 (P), 23/619
(P), 23/74 (P), 23/772 (P), 23/99 (P), 4/16 (P), 5/3, 50/1 (P), 50/2 (P), 60/1 (P), 7/4 (P)
abrir-se à, 17/16 (P), 23/627 (P), 23/634 (P), 23/717 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

como desenvolver a, 14/320 (P), 23/369 (P), 23/517 (P), 23/700 (P)
diferença entre instinto, intelecto e, 23/357 (P)
e as nossas escolhas, 21/13 (P)
e o novo código genético, 68/22 (P), 68/51 (P)
em um grupo, 14/216 (P), 5/10
estar preparado para perceber a, 23/615 (P), 23/722 (P), 58/3 (P)
materna, 41/15 (P)
mente e, 14/297 (P), 14/337 (P), 23/333 (P), 23/591 (P), 23/615 (P), 23/638 (P), 55/2 (P), 68/9 (P)
Mercúrio e a, 60/4 (P)
não vender a, 23/356 (P)
perigos da, 23/582 (P)
INUNDAÇÕES, 1100/1 (P), 23/376 (P), 23/82 (P)
durante a transição planetária, 10/48, 13/3
INUSITADO
abrir-se ao, 24/1
INVEJA, 14/236 (P), 23/670 (P)
como se libertar da, 23/56 (P), 23/752 (P)
INVISIBILIDADE, 32/46 (P)
INVOCAÇÃO, 17/9 (P), 23/693 (P), 5/8 (ver também GRANDE INVOCAÇÃO - *; )
monastérios, potentes núcleos de, 57/11 (P)
INVOCAR
a luz da alma, 23/767 (P)
INVOLUÇÃO, 23/198 (P), 23/289 (P)
IOGA FÍSICO (ver HATA YOGA - *; )
ION (Disco Solar)
e a ativação dos Raios contidos no Graal, 61/4 (P)
IRA, 14/236 (P), 45/6 (P), 68/11 (P) (ver também RAIVA - *; )
espiritual, 14/329 (P)
IRDIN (editora), 20/29 (P), 20/86 (P), 20/89 (P) (ver também CASA DA IRDIN - *; )
menção à, 14/266 (P), 17/4 (P), 23/477 (P)
tarefa apostólica da, 23/651 (P)
IRDIN (idioma), 14/121 (P), 23/218 (P), 23/453 (P), 23/55 (P), 23/665 (P), 23/670 (P), 23/672 (P), 23/679 (P), 32/70 (P), 40/3 (P), 41/11 (P)
mantras em (ver MANTRA / S - em Irdin; )
IRMANDADE, 14/296 (P), 19/16 (P), 19/44 (P), 21/9 (P), 23/134 (P), 23/321 (P), 23/83 (P), 24/3, 32/71 (P), 32/76 (P)
contato com a, 23/353 (P), 23/658 (P), 23/722 (P), 32/64 (P)
cósmica, 14/126 (P), 14/310 (P), 52/12 (P) (ver também FRATERNIDADE - branca; )
cósmica - abrir-se à, 23/627 (P), 52/15 (P), 63/4 (P)
diferença entre fraternidade e, 14/245 (P), 14/344 (P), 23/247 (P)
do som, 30/1 (P)
em Erks, 14/352 (P)
grupo da, 23/115 (P)
presença da, 23/84 (P)
viver em, 23/185 (P), 23/622 (P), 23/711 (P), 23/745 (P)
IRMÃO PIO (ver PADRE PIO - *; )
comunicado de, 17/14 (P), 23/617 (P), 23/659 (P), 32/87 (P)
e o mantra Em Deus, 59/11 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e o raio da Libertação (12o raio), 59/11 (P), 61/3 (P) (ver também PADRE PIO - e o raio da Libertação (12o raio); )
e tentativa de orientar o papa atual, 23/646 (P)
força necessária nos dias de hoje, segundo, 62/1 (P)
sobre a libertação - ensinamento de, 14/324 (P) (ver também PADRE PIO - e o raio da Libertação (12o raio); )
IRMÃOS, 18/13 (P)
do espaço - diferentes níveis de contato com os, 20/4, 59/2 (P)
dos planos internos - vento como sinal da presença dos, 23/130 (P)
gêmeos, 23/168 (P), 23/205 (P), 23/247 (P), 23/479 (P), 68/24 (P)
Maiores, 14/267 (P), 14/336 (P), 59/3 (P)
Maiores em nossa vida - perceber os, 14/333 (P), 14/337 (P), 20/97 (P), 23/616 (P), 23/627 (P), 62/6 (P)
suprafísicos - causa da ausência dos, 23/531 (P)
IRMÃOS DA INSTRUÇÃO, 21/26 (P)
IRMÃS DA CARIDADE (Ordem das), 23/641 (P)
trabalho em conjunto com as, 68/52 (P)
IRRADIAÇÃO, 22/11 (P), 23/289 (P), 23/354 (P), 23/362 (P), 23/511 (P), 68/24 (P)
cuidar da própria, 14/325 (P), 23/647 (P)
de energia imaterial, 14/325 (P), 23/721 (P)
diferença entre magnetismo e, 34/13 (P)
diferença entre magnetismo superior e, 14/105 (P)
do ser consagrado, 20/102 (P)
nos processos de cura, 14/326 (P), 23/145 (P)
trabalhar com, 23/677 (P), 59/1 (P), 66/2 (P)
IRRIGAÇÃO, 1100/1 (P)
IRRITABILIDADE / IRRITAÇÃO, 14/110 (P), 14/135 (P), 14/224 (P), 14/255 (P), 19/69 (P), 23/140 (P), 23/214 (P), 23/521 (P), 51/4 (P)
mantras para a, 14/358 (P)
ISAÍAS (Profeta maior), 58/2 (P)
ISMAEL E A HISTÓRIA OCULTA DO BRASIL, 23/109 (P)
ISOLAMENTO, 23/677 (P), 23/680 (P), 44/4 (P)
IUON, 23/656 (P)
J (jota)
estudo da letra, 23/94 (P)
JACÓ
menção a, 23/420 (P), 60/2 (P)
JANELAS
simbolismo, 20/100 (P)
JAPÃO
e Anu Tea, 68/2 (P)
JARDINAGEM, 14/225 (P)
JARDINEIROS DO ESPAÇO, 18/6, 23/522 (P), 32/42 (P), 32/55 (P)
JARDINS
simbolismo, 20/100 (P)
JARDINS DE LIS-FÁTIMA, 60/2 (P)
JARDINS DE PEDRAS PRECIOSAS, 23/664 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

JEJUAR EM ESPÍRITO, 14/47 (P), 23/590 (P)
JEJUM, 10/17, 14/236 (P), 14/337 (P), 20/41 (P), 20/58 (P), 23/110 (P), 23/145 (P), 23/150 (P), 23/201 (P), 23/230 (P), 23/263 (P), 23/280 (P),
23/37 (P), 23/466 (P), 23/489 (P), 23/529 (P), 23/542 (P), 23/560 (P), 23/590 (P), 23/664 (P), 23/682 (P), 23/700 (P), 23/712 (P), 35/6 (P),
41/7 (P)
como serviço e oferta, 14/365 (P)
de pensamento, 14/365 (P)
o que representa o, 23/829 (P)
só com água, 23/839 (P)
JEREMIAS (Profeta maior), 58/2 (P)
JESUS, 10/11, 14/115 (P), 14/130 (P), 14/290 (P), 14/335 (P), 22/10 (P), 23/167 (P), 23/260 (P), 23/406 (P), 23/430 (P), 23/436 (P), 23/440
(P), 23/503 (P), 23/504 (P), 23/523 (P), 23/524 (P), 23/545 (P), 23/616 (P), 32/30 (P), 32/61 (P), 50/4 (P), 68/14 (P), 68/24 (P)
batismo de, 14/14, 14/97 (P)
caminha sobre a água, 32/61 (P), 32/66 (P), 38/2 (P)
citação de, 23/550 (P), 23/618 (P), 23/640 (P), 23/655 (P), 23/662 (P), 2800/1 (P), 52/12 (P), 68/6 (P)
corpo de, 23/541 (P)
Cristo, Samana e, 10/49 (P), 14/221 (P), 23/248 (P), 23/478 (P)
crucificação de, 23/437 (P)
desce ao inferno, 14/248 (P)
desencarnação de, 23/496 (P)
e a alimentação, 23/762 (P)
e a comunhão, 23/793 (P)
e a implantação da semente do sacerdócio em nós, 17/14 (P)
e a instrução, 23/192 (P)
e a molécula crística, 23/544 (P)
e a operação resgate, 10/34
e a oração "Pai Nosso", 23/812 (P)
e a redenção do planeta, 68/51 (P)
e a ressurreição de Lázaro, 23/162 (P)
e a traição de Judas, 23/296 (P)
e a transfiguração, 61/3 (P)
e Apolônio de Tiana, 23/260 (P), 23/453 (P)
e as tentações no deserto, 14/18
e nossas perguntas, 23/814 (P)
e o amor, 23/344 (P)
e o ensinamento sobre a lei do carma e a reencarnação, 23/323 (P)
e o fogo cósmico, 39/3 (P)
e o lava-pés, 23/459 (P)
e o mandamento "não matarás", 68/23 (P)
e o Oriente Médio, 23/124 (P)
e o ritual de consagração do pão e do vinho, 23/716 (P)
e o Santo Graal, 61/4 (P)
e o vegetarianismo, 23/387 (P)
e os doze apóstolos, 23/270 (P), 23/337 (P)
e os Essênios, 12/1 (P)
e Samana, 23/256 (P)
e sua passagem, 68/39 (P)
encarnação do Cristo cósmico em, 10/23, 2899/1 (P), 68/51 (P)
expulsa os mercadores do templo, 16/3 (P), 23/471 (P), 45/7 (P)
fatos simbólicos na vida de, 23/198 (P), 23/546 (P)
iniciações de, 23/246 (P)
livros sobre a vida de, 23/546 (P), 50/2 (P)
Maomé, Moisés e, 23/117 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

Maria Madalena e, 23/268 (P), 23/325 (P), 23/656 (P)
motivo da encarnação de, 23/226 (P), 68/51 (P)
origem de, 23/158 (P)
por que lidava com as pessoas de maneiras diferentes, 23/325 (P)
responde por que uma criança nasce cega, 10/47
ressurreição de, 23/434 (P), 32/61 (P), 68/10 (P)
retorno de, 23/465 (P)
transmutação de Cristo em, 10/13, 14/111 (P), 14/14
Vênus, Sirius e, 23/225 (P), 2899/1 (P)
JÓ
estudo de um sonho em que há referência ao capítulo 38 do livro de, 4/15 (P)
JOANA D'ARC, 14/212 (P), 17/12 (P)
símbolo de obediência, 23/796 (P)
JOÃO PAULO I (PAPA), 23/578 (P), 23/757 (P)
discípulo em prova, 23/757 (P)
JOÃO PAULO II (PAPA), 60/2 (P), 61/6 (P)
canonizações e, 31/6 (P)
e resgate de almas, 23/812 (P), 68/5 (P)
e tentativa de orientar o papa atual, 23/646 (P)
sacerdócio e, 31/6 (P)
JOÃO XXIII (PAPA), 58/6 (P), 58/7 (P), 60/2 (P), 61/6 (P)
citação de, 23/584 (P)
como membro da Hierarquia, 10/37
e resgate de almas, 23/812 (P), 68/5 (P)
e tentativa de orientar o papa atual, 23/646 (P)
profecias de, 10/37, 23/536 (P), 23/578 (P) (ver também PROFECIA / PROFECIAS - de João XXIII; )
sobre a Mãe Universal - profecia de, 23/570 (P)
JOAQUEL, 60/7 (P)
JOELHOS, 23/418 (P)
estar de, 20/103 (P)
problema nos, 23/120 (P), 38/1 (P)
JOGO, 23/606 (P), 23/715 (P), 68/5 (P)
JÓIAS, 23/288 (P), 23/341 (P), 23/672 (P)
JOSÉ DO EGITO
sonhos simbólicos de, 4/7 (P)
JOVEM / S, 23/531 (P), 41/15 (P) (ver também ADOLESCENTES - *; NOVA GERAÇÃO - *; )
agressivos - pessoa que trabalha com, 23/186 (P)
como se manter, 23/88 (P)
e vida espiritual, 14/338 (P), 23/356 (P)
em Figueira, 14/185 (P), 20/40 (P)
para o Ensinamento - como trazer os, 23/547 (P)
JUAN DIEGO, 14/345 (P)
e a 1ª. aparição da Virgem, 23/822 (P)
JUDAÍSMO, 23/285 (P)
JUDAS, 23/296 (P), 23/406 (P), 23/504 (P), 23/705 (P)
a traição e, 14/365 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e o perdão, 14/365 (P)
JUDAS ESCARIOTES
a traição e, 68/42 (P)
JUIZ, 23/272 (P), 68/41 (P)
JUÍZO, 23/233 (P), 23/260 (P), 23/328 (P), 23/357 (P), 23/655 (P), 23/755 (P), 58/10 (P), 59/11 (P)
estágios do, 68/17 (P)
orientação da Mãe, 11/5 (P)
transição planetária e o, 56/9 (P)
JULGAMENTO / JULGAR, 23/24 (P), 23/578 (P), 23/588 (P), 23/608 (P)
e formar juízo sobre uma pessoa - diferença entre, 23/69 (P)
e o perdão, 59/15 (P)
não, 14/153 (P), 23/147 (P), 23/657 (P), 23/674 (P), 23/720 (P), 35/10 (P), 4/18 (P), 51/2 (P), 9/1
JUNG (KARL G.), 23/183 (P)
JUNTAS, 32/32 (P)
em Figueira - coordenações, setores e, 20/10
JÚPITER (planeta), 14/194 (P), 14/343 (P), 21/15 (P), 43/3 (P), 50/4 (P)
e as bases da Cidade Figueira, 2800/1 (P)
e as coligações com a Terra e com a humanidade, 14/337 (P), 14/338 (P), 21/19 (P), 23/683 (P), 60/7 (P)
Escola Interna de, 23/682 (P), 60/4 (P)
experiências com a humanidade em, 21/29 (P), 59/18 (P), 68/22 (P)
grupos humanos em, 68/21 (P)
lua de (ver MORLEN - *; )
naves de, 14/338 (P)
JUSTIÇA, 14/107, 14/131 (P), 14/221 (P), 14/46 (P), 14/98 (P), 23/334 (P), 23/456 (P), 38/1 (P), 44/2 (P), 59/15 (P)
Divina
cósmica e humana, 23/788 (P)
processos na, 23/271 (P), 23/518 (P)
JUVENTUDE E VELHICE, 23/649 (P), 23/88 (P)
KAJIH (ver HIERARQUIA / S - Kajih e Nanjih; )
KAMA, 23/631 (P)
KAMA LOKA, 23/631 (P)
KÂMA-RÛPA, 23/282 (P)
KARDEC (ALLAN) / KARDECISMO, 23/581 (P), 23/816 (P)
KAYONA (Retiro da Fraternidade Branca)
disco solar de (ver ION (Disco Solar) - *; )
e o Santo Graal, 61/4 (P)
ressurgimento de, 23/618 (P), 61/4 (P)
KHUTHULLIM, 23/812 (P), 2400/12 (P), 35/7 (P), 68/8 (P)
como Ramatis, 68/24 (P)
KHUTULLI, 14/322 (P), 20/49 (P), 23/271 (P), 23/282 (P), 23/283 (P), 23/344 (P), 23/379 (P), 23/454 (P), 23/93 (P), 35/5 (P), 35/7 (P), 68/2
(P), 68/8 (P)
comunicado de, 14/322 (P), 23/618 (P), 23/653 (P)
KODOISH, 14/353 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

KRISHNA, 23/385 (P), 23/654 (P)
KRISHNAMURTI
episódio da desencarnação do irmão de, 1/3
menção a, 13/3, 23/266 (P), 23/299 (P)
KUBLER-ROSS (ELIZABETH)
visão a respeito da morte, 23/263 (P)
KUNDALINI, 10/18, 10/3, 23/245 (P), 23/292 (P), 23/345 (P)
chacras e, 10/24, 14/153 (P)
KUTHUMI, 68/8 (P)
grupos orientados por, 66/3 (P)
LABIRINTO, 14/175 (P), 23/125 (P), 23/285 (P), 23/380 (P), 23/417 (P), 23/503 (P), 23/563 (P), 23/633 (P), 41/15 (P) (ver também SONHO / S com o Labirinto; )
percepções no, 23/254 (P), 23/34 (P), 23/462 (P), 23/470 (P)
LABORATÓRIO
o planeta Terra como, 23/776 (P)
LABORATÓRIO EM FIGUEIRA, 20/45 (P)
LAÇOS
cármicos, 23/494 (P), 23/528 (P)
com a matéria - como lidar com os, 3/2 (P)
com as pessoas - liberar-se dos, 20/70 (P), 68/8 (P)
romper, 23/693 (P), 23/808 (P), 60/7 (P)
LAGOA IBERA, 2898/1 (P)
LAGOS EM FIGUEIRA, 14/341 (P), 23/451 (P), 23/591 (P)
LAMENTAR
não, 19/73 (P), 23/113 (P), 23/174 (P), 23/57 (P), 26/6 (P), 28/1 (P)
LAO TSÉ
poema de, 23/563 (P)
LAR, 19/39 (P)
por que é difícil viver em irmandade em um, 23/185 (P)
LARANJA (cor), 14/249 (P), 14/271 (P), 14/77, 23/232 (P), 23/47 (P), 23/489 (P), 23/594 (P)
nos sonhos, 23/241 (P)
LARINGE, 23/243 (P)
trabalho dos devas na nossa, 68/12 (P)
LASSIDÃO, 23/215 (P)
LATICÍNIOS, 23/239 (P)
LAVA-PÉS EM FIGUEIRA, 20/26 (P), 23/188 (P), 23/333 (P), 23/459 (P), 23/725 (P)
LAVANDERIA DO NÚCLEO SOHIN, 18/3
LÁZARO, 23/162 (P), 32/61 (P), 68/24 (P)
LAZER / DIVERSÃO, 2/2, 23/215 (P), 23/235 (P), 23/313 (P), 8/3
LEALDADE
diferença entre fidelidade e, 23/363 (P)
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LEÃO
signo, 22/5, 32/63 (P)
simbolismo do, 23/382 (P)
LEBRE, 23/382 (P)
LEGIÃO / ÕES, 23/614 (P)
involutivas - guardiães cósmicos e, 23/610 (P)
LEI / S SUPERIOR / ES
canalizar, 23/718 (P)
consagração às, 23/676 (P)
e Graça, 23/718 (P), 68/5 (P)
estar na, 10/34, 2897/1 (P), 68/24 (P)
obediência à, 14/54, 23/692 (P)
LEI / IS IMATERIAL / IS
e o eremita, 21/30 (P)
LEI / S, 23/678 (P), 23/681 (P), 23/813 (P), 2897/1 (P), 2897/2 (P), 32/40 (P)
afirmar, 23/536 (P)
amar a, 45/7 (P), 68/6 (P), 68/8 (P)
da alegria, 14/83 (P)
da alma, 23/774 (P)
da cura, 23/422 (P), 23/694 (P), 34/11 (P), 34/12 (P), 34/13 (P), 34/14 (P), 34/15 (P), 34/16 (P)
da evolução humana, 20/50 (P), 52/14 (P)
da harmonia - infringir as, 23/677 (P)
da Terra - cumprimento das, 23/812 (P)
de grupo, 21/3
diferença entre regra e, 34/13 (P)
diferentes níveis de, 14/222 (P)
do caminho grupal, 14/272 (P)
do espírito - a respiração e as, 23/133 (P)
e regras - diferença entre, 23/306 (P)
e sacerdócio, 26/7 (P)
em Erks - estudo de novas, 21/20 (P)
espirituais, 21/17 (P), 23/240 (P), 23/630 (P)
flexibilidade das, 47/5 (P), 47/6 (P)
humanas, 23/271 (P), 23/630 (P), 23/679 (P)
interior e leis do mundo, 64/1 (P)
materiais - auxílio da graça na transcendência das, 10/4
na Terra - mudança das, 10/25, 23/628 (P)
naturais - descumprimento das, 14/11, 14/12, 23/752 (P)
quando se está traindo uma, 23/63 (P)
que regem o movimento das águas, 10/22
superiores, 13/7, 14/11
superiores e impulsos arquetípicos, 14/336 (P)
suprafísicas introduzidas na Terra, 10/7
transgredir as, 23/672 (P), 23/810 (P), 47/6 (P), 68/52 (P)
universais e a oração transmutadora, 14/332 (P)
viver a, 14/325 (P), 23/615 (P), 23/653 (P), 23/703 (P), 35/11 (P), 57/12 (P), 68/3 (P), 68/52 (P), 68/6 (P)
LEI DA ABUNDÂNCIA, 23/64
LEI DA ACEITAÇÃO, 21/17 (P)
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LEI DA ADAPTABILIDADE, 14/207 (P), 20/87 (P), 23/29 (P)
LEI DA AFINIDADE VIBRATÓRIA, 14/243 (P)
LEI DA ANTIMATÉRIA, 20/7 (P), 2897/1 (P)
LEI DA ATRAÇÃO MAGNÉTICA, 14/186 (P), 14/243 (P), 19/63 (P), 23/361 (P), 68/23 (P)
LEI DA COMPENSAÇÃO, 10/36, 10/48, 13/7, 32/53 (P)
aplicada aos reinos, 10/16
as provas e a, 14/52 (P)
LEI DA COMPREENSÃO AMOROSA (ver LEI DO AMOR - *; )
LEI DA COMPREENSÃO DOS DESTINOS, 19/41 (P), 26/2 (P), 33/3 (P), 54/2 (P)
LEI DA CONFEDERAÇÃO, 14/189 (P)
LEI DA CONSAGRAÇÃO, 33/3 (P), 54/2 (P)
LEI DA COOPERAÇÃO ENTRE OS UNIVERSOS, 14/189 (P), 14/296 (P), 23/521 (P), 54/2 (P)
LEI DA CORRESPONDÊNCIA, 23/521 (P), 23/68 (P)
LEI DA DESMATERIALIZAÇÃO, 21/12 (P), 34/3 (P), 59/8 (P)
LEI DA DISCIPLINA, 19/23 (P)
LEI DA DISPERSÃO DA MATÉRIA, 32/40 (P)
LEI DA DOMINAÇÃO DO BEM, 34/12 (P)
LEI DA ECONOMIA, 14/19, 14/322 (P), 19/24 (P), 20/50 (P), 20/87 (P), 23/148 (P), 23/150 (P), 23/555 (P), 33/3 (P)
e o chamado, 31/12 (P)
LEI DA ELEVAÇÃO SUBLIMINAL, 32/40 (P)
LEI DA ESTABILIDADE, 20/50 (P)
LEI DA GRATIDÃO, 20/50 (P), 20/87 (P)
LEI DA GRAVIDADE, 23/178 (P)
LEI DA HARMONIA
operativa, 23/659 (P), 23/728 (P)
segundo Murielh, 14/362 (P)
LEI DA HEREDITARIEDADE, 14/179 (P), 14/293 (P), 54/2 (P), 58/2 (P)
LEI DA HIERARQUIA
na evolução, 59/5 (P)
LEI DA INÉRCIA, 23/676 (P)
LEI DA IRRADIAÇÃO, 22/11 (P)
LEI DA MANIFESTAÇÃO, 14/129 (P), 14/333 (P), 19/24 (P), 19/39 (P), 20/50 (P), 23/574 (P), 23/651 (P), 24/5 (P), 26/6 (P), 33/3 (P)
doações e a, 14/322 (P), 23/180 (P), 23/514 (P)
em Figueira, 14/71
lei do serviço e a, 23/140 (P)
LEI DA MANIFESTAÇÃO IMATERIAL, 23/659 (P)
LEI DA MATERIALIZAÇÃO, 20/31, 20/41 (P), 21/12 (P), 23/564 (P), 38/1 (P), 59/8 (P)
LEI DA MISERICORDIA, 23/670 (P)
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e união de mônadas, 23/817 (P)
LEI DA MORTE, 14/15
fim da aplicação da, 10/21, 14/14
transcender a, 10/41, 14/191 (P), 14/333 (P), 23/29 (P), 33/4 (P)
LEI DA NECESSIDADE, 14/243 (P)
LEI DA OBEDIÊNCIA, 23/438 (P)
LEI DA OFERTA E DA PROCURA, 16/3 (P)
LEI DA PARTILHA DO MAL, 34/12 (P)
LEI DA PURIFICAÇÃO, 10/10, 10/36, 10/41, 10/42, 10/48, 10/5, 10/8, 11/3, 13/1, 14/19, 19/23 (P), 28/3 (P), 32/53 (P) (ver também PURIFICAÇÃO - *;
)
e primeiro nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
LEI DA REENCARNAÇÃO, 10/43, 14/183 (P), 14/296 (P), 23/20 (P), 41/14 (P), 58/4 (P) (ver também REENCARNAÇÃO - *; )
transcender a, 10/31, 22/5, 23/32 (P), 32/84 (P)
LEI DA RESPONSABILIDADE, 14/279 (P), 54/2 (P)
LEI DA SELEÇÃO, 19/23 (P)
LEI DA SIMETRIA, 23/219 (P)
LEI DA SUBSISTÊNCIA, 10/12
LEI DA SUPERAÇÃO DAS FORÇAS, 19/61 (P)
LEI DA TRANSCENDÊNCIA, 20/7 (P), 45/3 (P)
LEI DA TRANSLAÇÃO, 14/15
LEI DA TRANSMIGRAÇÃO, 14/15, 14/17
LEI DA TRANSMUTAÇÃO, 10/13, 10/34, 11/2, 14/111 (P), 14/14, 14/15, 14/183 (P), 14/191 (P), 14/28 (P), 14/333 (P), 20/15, 20/54 (P), 23/140
(P), 23/550 (P), 23/607 (P), 23/667 (P), 23/694 (P), 32/2 (P), 32/36 (P), 32/44 (P), 33/4 (P), 35/4 (P), 68/11 (P)
LEI DAS PRESENÇAS, 23/663 (P)
LEI DE CAUSA E EFEITO, 10/9, 23/189 (P), 23/692 (P)
atuação da, 10/28
LEI DO AMOR, 10/10, 10/18, 14/323 (P), 14/338 (P), 14/73, 23/127 (P), 23/666 (P), 23/678 (P), 23/813 (P), 32/30 (P), 41/14 (P), 54/2 (P), 58/5
(P)
e sabedoria, 68/54 (P)
LEI DO ARQUIVO MÚLTIPLO, 14/189 (P)
LEI DO CARMA, 10/4, 10/43, 14/139 (P), 14/15, 14/168 (P), 14/183 (P), 14/209 (P), 14/221 (P), 14/98 (P), 19/25 (P), 19/58 (P), 23/245 (P),
23/307 (P), 23/31 (P), 23/323 (P), 23/334 (P), 23/344 (P), 23/438 (P), 23/44 (P), 23/540 (P), 23/571 (P), 23/591 (P), 23/615 (P), 23/619 (P),
23/667 (P), 23/82 (P), 32/36 (P), 59/16 (P)
aspectos superiores da, 23/670 (P)
autocontrole dentro da, 61/3 (P)
datas marcadas e datas alternativas na, 14/135 (P)
diferentes níveis da, 23/666 (P), 41/4 (P), 59/17 (P)
e a vida de oração, 23/590 (P)
e arrependimento, 23/69 (P)
e energia monetária, 23/651 (P)
e família, 23/650 (P), 23/660 (P)
e lei evolutiva superior, 23/574 (P), 23/598 (P)
e misericórdia, 14/310 (P), 23/607 (P), 68/5 (P), 68/51 (P)
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fogo fricativo e a, 14/147 (P), 39/3 (P)
liberação da, 14/309 (P), 59/11 (P)
lidar evolutivamente com a, 14/104 (P), 23/587 (P), 23/621 (P), 23/811 (P)
transcender a, 10/12, 10/13, 10/15, 10/34, 10/7, 10/8, 14/14, 14/222 (P), 18/13 (P), 20/30 (P), 23/345 (P), 23/59 (P), 23/78 (P),
23/96 (P), 32/27 (P)
LEI DO DESAPEGO, 20/87 (P)
LEI DO ENCONTRO FÍSICO, 32/40 (P)
LEI DO EQUILÍBRIO, 14/101 (P), 19/25 (P), 19/58 (P), 23/667 (P), 23/708 (P), 23/813 (P), 24/13 (P), 32/36 (P), 33/3 (P)
LEI DO INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS UNIVERSOS, 14/189 (P)
LEI DO LIVRE-ARBÍTRIO, 23/453 (P)
fim da aplicação da, 14/15
o amor e a, 20/50 (P)
o amor, o perdão e a, 23/627 (P)
LEI DO MÉRITO, 20/50 (P)
LEI DO MILAGRE, 68/51 (P)
LEI DO NASCIMENTO FÍSICO, 10/13, 14/112 (P), 14/15, 14/84, 68/4 (P)
fim da aplicação da, 10/21, 14/14, 33/4 (P)
nova, 10/39
transcender a, 14/333 (P), 32/21 (P)
LEI DO PERDÃO, 20/50 (P), 23/615 (P), 23/670 (P), 23/694 (P)
LEI DO PROPÓSITO TRANSCENDENTE , 23/658 (P)
LEI DO PROPÓSITO ÚNICO, 54/2 (P)
LEI DO RETORNO, 20/7 (P), 23/36 (P), 23/489 (P), 23/583 (P), 23/615 (P), 23/692 (P), 24/17 (P), 32/39 (P), 52/14 (P), 56/2 (P)
LEI DO SACRIFÍCIO, 20/50 (P), 23/354 (P), 23/360 (P), 54/2 (P)
LEI DO SERVIÇO, 14/191 (P), 19/28 (P), 19/7 (P), 20/64 (P), 23/31 (P), 23/669 (P), 23/679 (P), 23/700 (P), 23/714 (P), 23/717 (P), 23/772 (P),
23/827 (P), 41/14 (P)
atuação em várias dimensões simultaneamente, 68/51 (P)
e a lei da manifestação, 23/140 (P)
e o reino vegetal, 14/13
e o serviço em diferentes níveis, 68/50 (P)
LEI DO SILÊNCIO, 10/30, 14/18, 19/24 (P), 20/50 (P), 23/536 (P), 23/585 (P), 32/44 (P)
e as iniciações, 14/138 (P)
LEI DO TRABALHO, 20/87 (P)
LEI DOS CANAIS DEVOCIONAIS, 23/657 (P)
LEI DOS CICLOS, 17/7 (P), 19/61 (P), 23/189 (P), 23/190 (P), 23/29 (P), 26/6 (P)
LEI DOS FOGOS INTERDIMENSIONAIS, 23/664 (P)
LEI ESPACIAL, 14/189 (P)
LEI EVOLUTIVA
diferentes aspectos da, 11/3, 23/629 (P)
e energia da liberação, 14/331 (P)
espiritual, 10/43
espiritual - transição da lei evolutiva material para a, 10/5, 10/7, 11/3
estar na, 10/6, 23/637 (P), 23/703 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

material, 10/43, 11/3, 19/61 (P)
superior, 14/14, 14/333 (P), 2898/3 (P), 33/3 (P), 68/22 (P)
superior - estudo da, 23/629 (P)
superior - transição da lei cármica para a, 10/12, 10/34, 14/237 (P), 14/296 (P), 17/12 (P), 20/30 (P), 23/344 (P), 23/345 (P), 23/531
(P), 23/604 (P), 23/96 (P), 55/3 (P), 58/2 (P)
superior e o fogo elétrico, 14/147 (P)
LEI MONÁSTICA, 14/338 (P), 21/22 (P), 23/586 (P), 23/588 (P), 23/592 (P), 23/647 (P), 23/659 (P), 23/678 (P), 23/680 (P), 52/14 (P)
chamado a viver a, 23/640 (P), 52/14 (P)
e a superação da inércia, 23/582 (P)
e o sacerdócio, 21/23 (P), 61/2 (P)
e suprimentos materiais, 23/641 (P)
e vida futura, 21/17 (P), 21/22 (P), 23/637 (P), 23/644 (P), 23/696 (P)
praticar a, 21/18 (P), 23/651 (P), 23/666 (P)
sexo, dinheiro e a, 23/651 (P)
Thaykhuma, São Bento e a, 23/646 (P)
LEI PROCRIATIVA, 23/295 (P)
LEI RETRIBUTIVA, 23/189 (P), 33/3 (P)
LEIS IMATERIAIS, 23/664 (P)
Antuak e, 23/547 (P)
contatar, 23/626 (P)
importância no momento atual, 23/663 (P)
LEIS OCULTAS, 57/7 (P)
LEITE, 23/122 (P), 23/213 (P), 23/239 (P), 23/254 (P), 23/310 (P), 23/312 (P), 23/494 (P), 23/51 (P), 23/523 (P), 23/570 (P), 23/82 (P)
carma por nos alimentarmos de, 56/10 (P)
LEITURA, 23/208 (P), 32/87 (P)
com consentimento do Eu Superior, 63/2 (P)
de aperfeiçoamento, de coração e divina, 32/87 (P)
do corpo, 23/327 (P)
e alinhamento, 23/100 (P)
em veículos em movimento, 23/425 (P)
espiritual, 14/188 (P), 14/242 (P), 14/338 (P), 20/83 (P)
espiritual - tempo para dedicar-se à, 32/2 (P)
espiritual - vários níveis de, 23/629 (P), 32/1 (P)
espiritual e ordenação da mente, 23/134 (P)
evolutiva, 14/180 (P), 23/532 (P)
oculta, 14/242 (P)
pessoa que adormece durante a, 23/426 (P)
LEMBRANÇAS
abandonar as, 23/116 (P)
como lidar com as, 13/5
como se libertar das, 23/139 (P)
de sonhos, 14/330 (P)
de vidas passadas, 23/689 (P), 41/4 (P)
LEMÚRIA, 23/648 (P)
Anu Tea, Atlântida e, 2898/2 (P)
e as raças indígenas, 23/679 (P)
e Iberah - conhecimento da, 23/613 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
e origem dos discos solares, 23/660 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

educação na, 23/620 (P)
Kayona, Antártida e, 61/4 (P)
o que havia antes da, 23/412 (P)
pureza original na, 23/679 (P)
registros da época da, 62/2 (P)
LEONARDO DA VINCI
e a Giocconda, 11/5 (P)
menção a
LETRA / S
E, 23/428 (P)
efeito subjetivo das, 23/672 (P)
H (agá), no idioma Irdin, 23/55 (P), 32/70 (P)
I, 23/506 (P)
J (jota), 23/94 (P)
que formam a palavra ARGENTINA - estudo das, 14/196 (P)
S (esse), 23/327 (P)
LETRA VELADA
do Apocalipse - desvelamento da, 58/1 (P)
LEUCEMIA, 23/379 (P), 9/1
LEVEZA NAS MUDANÇAS, 23/640 (P)
LEVITAÇÃO, 23/577 (P), 23/601 (P)
LHUTHIELIUK, 68/2 (P)
LIA DISKIN
menção, 23/664 (P)
LIBERAÇÃO, 14/331 (P), 21/29 (P), 23/817 (P)
das coisas que nos prendem, 21/9 (P), 23/621 (P), 23/627 (P), 23/659 (P), 23/660 (P), 23/676 (P), 23/693 (P), 23/698 (P), 33/4 (P),
68/2 (P)
de registros antigos em nós, 68/22 (P)
de seres aprisionados em cristais, 14/345 (P), 68/12 (P)
de seres prisioneiros - o trabalho com a água e a, 23/624 (P)
do carma humano na atual encarnação, 10/4
e onipresença como energias do segundo nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
monádica, 21/29 (P)
por meio da destruição da forma, 6/2
LIBERDADE, 14/319 (P), 22/11 (P), 23/407 (P), 59/15 (P) (ver também LIVRE-ARBÍTRIO - *; )
buscar a, 10/24, 23/752 (P), 35/8 (P)
conceito do Mestre Tibetano de, 23/752 (P)
individual dentro de um grupo, 10/20
interior, 21/9 (P), 23/689 (P), 23/702 (P)
livre-arbítrio e, 23/712 (P), 23/752 (P), 34/1 (P), 66/3 (P)
na oração, 14/91, 23/550 (P)
ordem, obediência e, 23/222 (P)
pela entrega, 14/322 (P)
por meio dos Mantras, 2/5 (P)
LIBERTAÇÃO (12º. Raio), 14/162 (P), 14/189 (P), 14/324 (P), 14/331 (P), 18/13 (P), 23/268 (P), 23/588 (P), 23/645 (P), 23/648 (P), 23/659 (P),
23/817 (P), 32/50 (P), 34/1 (P), 35/7 (P), 59/11 (P), 61/3 (P), 61/6 (P), 62/4 (P), 62/6 (P)
e Murielh, 68/48 (P)
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LIBERTAR-SE
através do serviço e da renúncia - como, 68/50 (P)
LIBRA (signo), 22/7, 23/42 (P), 32/63 (P)
LICANCÁBUR (Retiro da Fraternidade Branca), 14/314 (P), 14/315 (P), 23/602 (P), 62/5 (P)
LIGAÇÕES CÁRMICAS, 39/3 (P)
do passado, 23/56 (P)
LIGADURA DE TROMPAS, 14/185 (P), 23/269 (P) (ver também ANTICONCEPCIONAIS - *; )
LIMITAÇÕES, 23/505 (P)
cerebrais - trabalho com pessoas que têm, 23/84 (P)
físicas (ver DEFICIÊNCIA - física; )
humanas e serviço do ser consagrado, 20/102 (P)
transcender as, 14/133 (P), 23/394 (P), 23/742 (P), 59/16 (P)
LIMITES
alargar os próprios, 14/324 (P), 19/47 (P), 23/708 (P)
diante do trabalho - não ter, 23/649 (P)
transcender, 14/332 (P), 21/9 (P), 23/390 (P), 23/584 (P), 23/599 (P), 47/6 (P)
LIMPEZA
em um centro espiritual, 19/63 (P), 23/681 (P)
interna, 68/2 (P)
psíquica, 23/60 (P), 23/613 (P)
LIMPEZA DOS BANHEIROS, 20/61 (P)
LINCOLN (ABRAHAN), 23/436 (P)
menção à transmutação de, 23/472 (P), 32/2 (P)
LINGUAGEM, 23/403 (P), 23/672 (P)
dos símbolos (ver SÍMBOLO / S - *; )
o dom da, 25/9 (ver também IDIOMA / S - *; )
LINHAGEM / NS MONÁDICA / S , 14/159 (P), 23/235 (P), 23/418 (P), 23/550 (P), 23/602 (P), 23/687 (P), 23/751 (P), 23/80 (P), 23/85 (P), 26/2
(P), 26/5 (P), 26/7 (P), 41/1 (P)
atributos e, 23/369 (P)
como saber qual é a nossa, 21/16 (P), 23/543 (P)
desenvolvimento de todas as, 17/14 (P), 23/751 (P)
diferença entre Raio e, 23/340 (P)
dos Contemplativos, 14/334 (P), 19/45 (P), 23/687 (P), 23/721 (P), 26/3 (P) (ver também CONTEMPLATIVOS - *; )
dos Curadores, 14/326 (P), 23/649 (P), 23/742 (P), 26/3 (P) (ver também CURADOR / ES - *; )
dos Espelhos, 14/77, 20/32 (P), 23/103 (P), 23/522 (P), 23/649 (P), 23/674 (P), 23/687 (P), 26/2 (P), 26/7 (P), 2896/2 (P), 52/12
(P), 68/25 (P) (ver também ESPELHO / S - *; SERES-ESPELHOS - *; )
dos Governantes, 14/155 (P), 14/159 (P), 23/649 (P), 23/684 (P), 26/2 (P) (ver também GOVERNANTES - *; )
dos Guerreiros, 20/42 (P), 23/649 (P), 23/719 (P), 26/1 (P), 26/2 (P), 26/5 (P), 26/6 (P), 57/9 (P) (ver também GUERREIROS - *; )
dos Instrutores, 14/159 (P), 20/29 (P), 26/4 (P) (ver também INSTRUTOR / ES - *; )
dos Sacerdotes, 14/159 (P), 14/326 (P), 14/77, 19/26 (P), 19/49 (P), 20/17 (P), 20/20, 21/16 (P), 23/62, 23/687 (P), 26/7 (P) (ver
também SACERDOTE / S - *; )
e nossa tarefa na Terra, 23/674 (P)
estudo das, 23/547 (P), 26/1 (P), 26/3 (P) (ver também ESTUDO / S - das linhagens - necessidade atual do; )
finalidade do estudo das, 26/1 (P), 26/3 (P)
manifestação das, 23/751 (P), 30/3 (P)
médicos e, 23/143 (P), 34/9 (P)
no Caminho Breve, 20/42 (P)
terrestre, 14/211 (P), 46/3 (P)
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trabalho unificado das, 14/334 (P), 23/649 (P)
LINHAGEM DAS PROFECIAS, 61/6 (P) (ver também LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Instrutores; )
LINHAGENS DAS ALMAS, 59/12 (P)
LIS-FÁTIMA (centro planetário), 14/151 (P), 14/232 (P), 14/296 (P), 23/626 (P), 2898/2 (P), 32/10 (P), 32/11 (P), 32/67 (P), 48/5 (P), 60/2 (P),
61/6 (P)
ativação dos Espelhos de, 57/10 (P)
e a Casa Luz da Colina, 14/300 (P), 14/301 (P)
e a Central de Atendência, 14/107
e a mudança do código genético, 14/243 (P)
e a purificação do nosso subconsciente, 59/10 (P)
e as aparições da Virgem, 23/271 (P)
e Figueira, 14/92, 20/9
e Mirna Jad, 22/6
e o monastério eremítico em Dornes, 23/654 (P)
e o trabalho em Palma de Maiorca, 20/99 (P)
e os inocentes, 23/261 (P), 23/449 (P)
Jardins de (ver JARDINS DE LIS-FÁTIMA - *; )
planetas e signos relacionados a, 43/4 (P), 48/3 (P)
sobre nós - trabalho físico e sutil de, 14/315 (P), 23/814 (P)
LISNEL, 21/36 (P)
LITURGIA, 21/29 (P), 68/22 (P)
religar-se pela, 20/105 (P)
LIVRE
sentir-se, 14/319 (P), 14/324 (P), 23/752 (P)
LIVRE-ARBÍTRIO, 14/11, 14/12, 14/134 (P), 14/319 (P), 18/12 (P), 19/46 (P), 23/124 (P), 23/195 (P), 23/223 (P), 23/235 (P), 23/322 (P), 23/40
(P), 23/400 (P), 23/409 (P), 23/42 (P), 23/476 (P), 23/63 (P), 23/638 (P), 23/639 (P), 23/647 (P), 23/657 (P), 23/705 (P), 23/766 (P), 23/85 (P),
32/13 (P), 41/5 (P), 56/11 (P), 68/7 (P) (ver também LIBERDADE - *; )
além do, 23/606 (P), 23/694 (P)
animais e o, 23/505 (P)
caminho espiritual e, 23/17
carma e, 23/78 (P) (ver também CARMA - livre-arbítrio e; )
como se forma o, 23/144 (P)
decidir com o, 23/814 (P)
destino e, 23/457 (P)
discernimento e, 14/162 (P), 68/13 (P)
e a intuição, 23/789 (P)
e alma, 23/840 (P)
e o raio da Libertação (12o raio), 61/3 (P)
entregar o, 14/69, 19/16 (P), 23/180 (P), 23/625 (P), 23/672 (P), 52/16 (P)
erros e, 23/113 (P)
escolher seguir a vontade superior usando o, 1/2, 17/14 (P)
eu superior e, 23/269 (P)
fim da experiência da humanidade com o, 11/2
liberdade e, 23/712 (P), 23/752 (P), 34/1 (P), 66/3 (P)
mau uso do, 10/42, 14/14, 23/752 (P)
no contato interno - influência do, 23/599 (P)
personalidade e, 10/10
poder e, 23/446 (P)
prova e, 23/767 (P)
saúde e, 24/12 (P)
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seres resgatáveis e o, 23/352 (P)
serviço e, 23/191 (P), 23/672 (P)
ter filhos usando o, 10/34
transcender o, 10/23, 10/25, 10/4, 10/8, 11/3, 14/25, 14/292 (P), 19/28 (P), 19/61 (P), 23/307 (P), 23/316 (P), 23/344 (P), 23/453 (P),
23/475 (P), 23/632 (P), 23/87 (P), 32/53 (P), 39/3 (P)
uso do, 23/753 (P)
LIVRO / S
"Imitação de Cristo", 52/18 (P), 68/49 (P)
a ser escrito (Khutulli), 35/5 (P)
atitude correta diante das informações transmitidas pelos, 10/19
capas de, 14/242 (P)
captados do plano astral, 23/524 (P)
carma gerado pelos, 23/170 (P)
da vida, 32/87 (P)
de Chico Xavier, 23/590 (P)
de Figueira, 23/499 (P), 23/633 (P)
de frases, 23/746 (P)
de Trigueirinho, 23/439 (P), 41/1 (P)
de Trigueirinho - como estudar os CD´s e os, 14/142 (P), 23/223 (P), 23/501 (P)
de Trigueirinho - os Raios nos, 32/2 (P)
de Trigueirinho - precauções ao copiar CDs e, 23/389 (P)
de Trigueirinho - qual deve ser recomendado a um iniciante, 23/319 (P)
de Trigueirinho - tradução de, 23/506 (P)
de Trigueirinho - venda de, 20/92 (P), 23/397 (P), 23/495 (P)
do mês - importância do estudo do, 23/366 (P)
em Figueira - venda de, 23/64
encontrar respostas nos, 23/291 (P)
espirituais - como ler, 14/242 (P), 14/338 (P), 21/2 (P)
espirituais - escrever, 14/113, 23/527 (P)
espirituais - estudo de, 10/11, 14/175 (P), 14/226 (P), 20/14, 23/275 (P), 23/615 (P), 23/629 (P), 23/684 (P), 23/748 (P), 23/87 (P),
2896/1 (P), 32/2 (P), 41/1 (P), 42/2 (P)
espirituais - função dos, 20/29 (P), 23/755 (P), 41/12 (P)
espirituais - importância da leitura de, 23/299 (P), 32/1 (P)
espirituais e a fase preparatória, 23/638 (P)
precauções ao ler antes de dormir, 23/47 (P), 4/3 (P), 4/8 (P)
quando não compreendemos os, 23/317 (P)
que devem ser estudados na Central de Atendência, 14/58, 20/15
que misturam ficção científica com espiritualidade, 23/243 (P)
sobre cura, 32/2 (P)
sobre os centros intraterrenos, 20/62 (P)
vendidos em Figueira, 14/265 (P)
LIVRO DAS LAMENTAÇÕES
Jeremias e o, 58/2 (P)
LIVROS ESTUDADOS
A Criação (nos Caminhos da Energia), de Trigueirinho, 32/9 (P)
A Cura da Humanidade, de Trigueirinho, 32/31 (P)
A Energia dos Raios em Nossa Vida, de Trigueirinho, 32/57 (P)
A Formação de Curadores, de Trigueirinho, 23/569 (P), 32/12 (P)
A Hora do Resgate, de Trigueirinho, 32/49 (P)
A Luz Dentro de Ti, de Trigueirinho, 32/65 (P)
A Morada dos Elísios, de Trigueirinho, 32/52 (P)
A Morte sem Medo e sem Culpa, de Trigueirinho, 2889/1 (P), 2889/2 (P), 2889/3 (P)
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A Nave de Noé, de Trigueirinho, 32/61 (P)
A Quinta Raça, de Trigueirinho, 32/39 (P)
A Trajetória do Fogo, de Trigueirinho, 2897/1 (P), 2897/2 (P)
A Voz de Amhaj, de Trigueirinho, 32/30 (P)
Além do Carma, de Trigueirinho, 32/36 (P)
Aos que Despertam, de Trigueirinho, 32/60 (P)
Aromas do Espaço, de Trigueirinho, 32/76 (P)
As Chaves de Ouro, de Trigueirinho, 32/28 (P)
Aurora - Essência Cósmica Curadora, de Trigueirinho, 32/18 (P)
Bases do Mundo Ardente, de Trigueirinho, 32/32 (P)
Caminho sem Sombras, de Trigueirinho, 32/72 (P)
Caminhos para a Cura Interior, de Trigueirinho, 32/37 (P)
Confins do Universo, de Trigueirinho, 32/50 (P)
Contatos com um Monastério Intraterreno, de Trigueirinho, 32/33 (P)
Curas pela Química Oculta, de Clemente, 14/178 (P)
Das Lutas à Paz, de Trigueirinho, 32/29 (P)
Do Irreal ao Real, de Trigueirinho, 32/22 (P)
Encontro Interno (A Consciência-Nave), de Trigueirinho, 32/40 (P)
Encontros com a Paz, de Trigueirinho, 32/73 (P)
Erks - Mundo Interno, de Trigueirinho, 32/19, 32/20 (P)
És Viajante Cósmico, de Trigueirinho, 32/83 (P)
Glossário Esotérico, de Trigueirinho, 32/70 (P)
História Escrita nos Espelhos, de Trigueirinho, 2896/1 (P), 2896/2 (P)
Hora de Crescer Interiormente - O Mito de Hércules Hoje, de Trigueirinho, 32/63 (P)
Hora de Curar, de Trigueirinho, 32/41 (P)
Ilhas de Salvação, de Trigueirinho, 32/82 (P)
Impulsos, de Trigueirinho, 23/233 (P), 32/84 (P)
Mais Luz no Horizonte, de Trigueirinho, 32/78 (P)
Mensagens do Grande Reino Celeste, de Shimani, 14/344 (P), 23/722 (P), 56/4 (P)
Mensagens para uma Vida de Harmonia, de Trigueirinho, 32/68 (P)
Mirna Jad - Santuário Interior, de Trigueirinho, 32/15 (P)
Miz Tli Tlan - Um Mundo que Desperta, de Trigueirinho, 32/21 (P)
Nada nos Falta, de Trigueirinho, 32/80 (P)
Não Estamos Sós, de Trigueirinho, 32/71 (P)
Niskalkat - Uma Mensagem para os Tempos de Emergência, de Trigueirinho, 32/48 (P)
Nossa Vida nos Sonhos, de Trigueirinho, 32/51 (P)
Nova Vida Bate à Porta, de Trigueirinho, 14/282 (P), 32/77 (P)
Novos Oráculos, de Trigueirinho, 32/56 (P)
Novos Sinais de Contato, de Trigueirinho, 32/45 (P), 32/46 (P), 32/47 (P)
O Campanário Cósmico, de Trigueirinho, 32/79 (P)
O Encontro do Templo, de Trigueirinho, 32/74 (P)
O Livro dos Sinais, de Trigueirinho, 32/16 (P), 32/17 (P)
O Mistério da Cruz na Atual Transição Planetária, de Trigueirinho, 32/43 (P)
O Nascimento da Humanidade Futura, de Trigueirinho, 32/8 (P)
O Novo Começo do Mundo, de Trigueirinho, 32/55 (P)
O Ressurgimento de Fátima (Lis), de Trigueirinho, 32/10 (P), 32/11 (P)
O Visitante, de Trigueirinho, 32/38 (P)
Os Jardineiros do Espaço, de Trigueirinho, 32/42 (P)
Os Números e a Vida, de Trigueirinho, 32/54 (P)
Os Oceanos Têm Ouvidos, de Trigueirinho, 32/13 (P), 32/14 (P)
Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, de Trigueirinho, 32/53 (P)
Passos Atuais, de Trigueirinho, 32/58 (P)
Paz Interna em Tempos Críticos, de Trigueirinho, 32/64 (P)
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Portal para um Reino, de Trigueirinho, 32/67 (P)
Portas do Cosmos, de Trigueirinho, 32/27 (P)
Profecias aos que Não Temem Dizer Sim, de Trigueirinho, 32/62 (P), 58/9 (P)
Sagrados Mistérios, de Trigueirinho, 32/81 (P)
Segredos Desvelados (Iberah e Anu Tea), de Trigueirinho, 2898/1 (P), 2898/2 (P), 2898/3 (P)
Sinais de Contato, de Trigueirinho, 32/44 (P)
Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, de Trigueirinho, 32/26 (P)
Toque Divino, de Trigueirinho, 32/59 (P)
Trabalho Espiritual com a Mente, de Trigueirinho, 32/85 (P)
Um Chamado Especial, de Trigueirinho, 32/86 (P)
Um Novo Impulso Astrológico, de Trigueirinho, 32/75 (P)
Ventos do Espírito, de Trigueirinho, 32/69 (P)
Viagem por Mundos Sutis, de Trigueirinho, 32/66 (P)
LIXO
espacial, 23/841 (P)
LIXO CÓSMICO, 23/647 (P), 23/678 (P), 23/680 (P)
LOBO
a evolução do, 23/791 (P)
guará e o Núcleo Sohin, 23/791 (P)
LOGOS / OI, 23/569 (P), 53/1 (P) (ver também LOGOS PLANETÁRIO - *; )
o que é ?, 52/17 (P)
LOGOS PLANETÁRIO, 14/222 (P), 14/250 (P), 20/95 (P), 23/510 (P), 23/711 (P), 23/89 (P)
e a manifestação da natureza, 52/17 (P)
mônada e o, 14/248 (P), 23/293 (P)
reinos e o, 23/398 (P)
transmutação do, 14/237 (P), 14/322 (P), 23/491 (P), 23/59 (P)
LOJA AZUL E LOJA BRANCA, 23/92 (P)
LONGEVIDADE, 23/111 (P), 23/120 (P), 23/356 (P), 43/4 (P), 44/3 (P), 51/4 (P)
LOUCOS DE DEUS, 23/718 (P)
LOUCURA, 20/67 (P), 23/410 (P), 23/481 (P) (ver também DOENÇA / S - mentais; )
causas da, 23/177 (P)
remédio para, 23/214 (P)
LOUCURA SANTA ou LOUCURA EM DEUS, 19/33 (P), 23/177 (P), 23/98 (P)
LOURDES (França)
menção a, 14/139 (P), 14/212 (P), 14/232 (P), 14/329 (P), 20/12, 23/271 (P), 23/320 (P), 23/536 (P), 23/628 (P), 32/67 (P), 32/70
(P), 35/6 (P)
LOUVOR
contemplação e, 23/655 (P)
contínuo ao centro da criação, 21/19 (P)
mônada e, 32/27 (P)
oração como puro ato de, 20/99 (P)
LUA, 23/437 (P), 23/52 (P), 23/701 (P), 32/12 (P), 32/37 (P), 34/15 (P), 43/3 (P), 50/4 (P)
chegada do homem à, 10/21, 14/322 (P), 23/224 (P)
cheia, 23/406 (P)
como base de operações, 10/27, 20/54 (P), 23/547 (P), 23/646 (P), 23/657 (P), 23/679 (P), 23/701 (P), 23/702 (P), 32/48 (P), 62/5
(P), 68/9 (P)
como base para ancorar a energia do perdão, 23/643 (P), 59/15 (P)
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corpo celeste morto, 23/782 (P)
e a Base de Celea, 18/13 (P), 23/715 (P)
e a energia Brill, 23/501 (P)
e a face escura da, 23/830 (P)
equilíbrio no espaço, 10/25
influência da, 14/157 (P), 23/128 (P), 23/224 (P), 23/469 (P), 23/547 (P), 23/615 (P), 4/9 (P)
Negra, 10/35, 68/9 (P)
LUCIDEZ
em estudos grupais, 23/606 (P), 23/607 (P)
momentos de, 35/11 (P)
LÚCIFER, 23/223 (P), 23/267 (P)
LUGAR / ES
altos, 23/397 (P)
amplos, 14/293 (P)
correto - estar no, 14/327 (P), 19/43 (P), 21/22 (P), 23/251 (P), 23/273 (P), 23/411 (P), 23/461 (P), 23/475 (P), 23/515 (P), 23/523
(P), 23/551 (P), 23/696 (P), 23/703 (P), 23/705 (P), 23/713 (P), 57/9 (P), 59/2 (P)
da paz e da verdade, 46/1 (P), 46/2 (P), 46/3 (P), 46/4 (P)
de oração, 68/6 (P)
mais necessitados - ajuda superior aos, 23/628 (P)
que significa estar na aura de um, 23/140 (P), 23/717 (P)
sagrados, 20/104 (P), 20/36 (P), 23/160 (P), 23/609 (P), 23/63 (P), 23/679 (P), 60/5 (P), 62/5 (P)
sagrados - por que alguém sente temor em um, 23/174 (P)
sagrados - turismo em, 56/2 (P)
sensação de já ter estado em um determinado, 14/219 (P), 23/457 (P)
LUTA / S, 14/214 (P), 23/374 (P), 47/2 (P)
de forças, 23/619 (P), 35/4 (P)
internas, 23/534 (P)
trabalho das forças contrárias, 11/5 (P)
transcender a, 10/22, 14/105 (P), 14/38, 22/8, 23/57 (P)
LUXÚRIA, 14/236 (P), 23/247 (P)
LUZ / ES, 14/170 (P), 14/205 (P), 14/245 (P), 14/297 (P), 23/233 (P), 28/3 (P)
a Terra resplandecerá em pura, 57/12 (P)
amar a, 58/11 (P)
consciência e, 14/359 (P)
cósmica, 14/170 (P), 32/18 (P)
deve predominar - contato com a, 23/541 (P)
do plano causal, 39/1 (P)
e as trevas - luta entre a, 26/1 (P)
e poder, 23/579 (P)
e respiração - correntes de, 62/5 (P) (ver também CORRENTES LUMÍNICAS - *; )
e Verdade, 23/772 (P)
elétrica, 23/109 (P)
escuridão e, 32/29 (P)
interna, 14/192 (P), 23/410 (P), 23/647 (P), 23/811 (P)
interna - importância de acender a, 14/326 (P), 23/708 (P), 45/8 (P), 59/6 (P)
intuitiva, 60/4 (P)
no céu - manifestação de, 14/131 (P), 14/170 (P), 14/178 (P), 19/70 (P), 20/74 (P), 22/2, 22/6, 23/28 (P), 23/381 (P), 23/512 (P),
32/18 (P), 32/47 (P), 32/52 (P), 32/81 (P), 52/12 (P)
nos céus de Figueira - manifestação de, 25/12
optar pela, 14/50 (P)
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pedir, 23/140 (P), 23/680 (P), 23/814 (P)
que é vista na hora da morte, 2889/2 (P)
que há nas células - liberar a, 14/292 (P), 14/319 (P), 14/345 (P), 14/95, 23/106 (P), 23/154 (P)
supramental, 23/188 (P)
tubo de, 23/725 (P)
viver de, 23/441 (P), 23/459 (P), 35/6 (P)
MACACO
postura diante da informação de que o homem veio do, 23/258 (P), 32/61 (P), 6/4
MACLEAN (DOROTHY)
menção a, 14/228 (P), 20/96 (P), 23/539 (P), 23/718 (P)
obra de, 23/654 (P)
MAÇONARIA, 14/258 (P), 23/285 (P), 23/390 (P), 23/392 (P)
MADEIRA
uso da, 23/13
MADONA
quadros da, 41/6 (P)
MADRUGADA
exercício espiritual da, 14/127 (P)
MÃE, 14/342 (P), 23/385 (P)
cósmica, 23/796 (P)
desejo de ser, 23/352 (P), 23/465 (P)
e a lei do serviço - ser, 23/587 (P), 23/588 (P)
mulher que não pensa em ser, 14/185 (P)
que aspira à vida monástica, 23/586 (P)
que não é instrutora dos filhos, 23/175 (P)
ser, 14/187 (P), 14/204 (P), 14/226 (P)
solteira, 23/465 (P)
Terra, 23/152 (P)
vegetariana que prepara carne para a família, 23/265 (P)
MÃE DIVINA, 14/296 (P), 23/360 (P), 23/394 (P), 23/533 (P)
diferentes formas de manifestação da, 23/745 (P)
MÃE DO MUNDO, 14/107, 14/149 (P), 14/323 (P), 14/329 (P), 14/344 (P), 14/349 (P), 20/67 (P), 23/146 (P), 23/179 (P), 23/271 (P), 23/376
(P), 23/536 (P), 25/10, 35/6 (P), 47/4 (P), 60/2 (P) (ver também MANTO DA MÃE DO MUNDO - *; )
as esferas e a, 23/793 (P)
MÃE UNIVERSAL, 14/118 (P), 14/296 (P), 23/144 (P), 23/179 (P), 23/718 (P), 23/719 (P), 66/2 (P), 68/13 (P)
72 contas da oração da, 14/344 (P)
aspecto de construção e de dissolução, 68/49 (P)
atributos da, 14/329 (P), 56/11 (P), 68/13 (P), 68/60 (P)
chamado à, 14/344 (P), 23/580 (P)
como nos aproximarmos da, 23/561 (P)
e a salvação de todos, 23/813 (P)
e a transição, 68/64 (P)
e Mãe do Mundo - diferença entre, 23/556 (P)
e o resgate da energia feminina, 14/331 (P)
e os 12 princípios, 68/13 (P)
manto da (ver MANTO DA MÃE DO MUNDO - *; )
menção à, 23/536 (P), 60/1 (P), 60/2 (P)
na visão de Sri Aurobindo, 23/561 (P), 23/562 (P)
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oração da, 23/576 (P), 23/712 (P), 23/723 (P), 56/11 (P), 68/21 (P)
pedir intercessão da, 68/13 (P)
plexo solar e a oração da, 23/780 (P)
principio da, 47/4 (P)
terceira guerra mundial e tarefa da, 23/813 (P)
MÃE, A (MIRA ALFASSA), 23/144 (P), 23/225 (P), 23/427 (P), 23/436 (P), 23/443 (P), 23/616 (P), 23/683 (P), 41/1 (P), 68/2 (P)
a elite de caráter segundo a
a obra da, 68/54 (P)
citação da, 23/558 (P), 23/591 (P), 23/634 (P), 23/651 (P), 23/697 (P), 23/704 (P)
consciência onipresente, 23/608 (P), 23/812 (P)
desejo de ser, 23/788 (P)
e a consciência de perfeição, 23/642 (P)
e a consciência de ser mais de uma mônada, 13/8, 14/175 (P), 14/335 (P), 23/255 (P), 23/360 (P), 23/692 (P)
e a descida supramental, 23/795 (P)
e a energia dos templos religiosos, 57/10 (P)
e a gripe espanhola
e a guerra, 14/270 (P)
e a transformação das células, 14/331 (P), 23/153 (P)
e a Unidade Universal, 23/779 (P)
e as forças contrárias, 11/5 (P)
e ensinamento sobre como melhorar o nível das reuniões grupais, 23/658 (P)
e o aniversário, 23/215 (P)
e o descanso, 68/41 (P)
e o Regente monádico, 23/396 (P)
e o serviço, 68/54 (P)
e o Tantra, 57/8 (P)
e o trabalho com flores, 14/263 (P), 23/250 (P)
e os corpos, 23/795 (P)
estudo de uma frase escrita pela, 14/42 (P), 23/686 (P)
fontes de energia segundo, 59/5 (P)
frases da, 52/18 (P)
livros de, 14/338 (P)
MAGIA, 14/21, 14/227 (P), 14/306 (P), 23/151 (P), 23/402 (P), 23/458 (P), 23/463 (P)
branca, 14/305 (P), 23/693 (P)
cinzenta, 14/345 (P), 23/693 (P)
diferentes tipos de, 23/324 (P), 23/364 (P)
e carma, 23/104 (P)
negra, 14/212 (P), 23/124 (P), 23/23 (P), 23/341 (P), 23/354 (P), 23/378 (P), 23/649 (P), 23/693 (P) (ver também BRUXARIA - *;
FEITIÇARIA - *; )
negra no Tantra, 57/8 (P)
oração e, 23/231 (P)
MÁGICO (ver MAGO / S - *; )
MAGMA CENTRAL
vida no, 48/4 (P)
MAGNETISMO, 14/187 (P), 14/346 (P), 23/155 (P), 23/238 (P), 23/336 (P), 32/75 (P)
, lunar em certas áreas da Terra - atuação do, 23/701 (P)
2o Raio e, 14/69, 21/15 (P)
banhos e, 23/132 (P)
cura e, 34/11 (P)
da alma, 14/325 (P), 14/69
da cabeça, 23/120 (P)
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diferença entre irradiação e, 34/13 (P)
diversos tipos de, 19/63 (P), 23/172 (P)
lunar e o deslocamento de geleiras, 68/9 (P)
necessário para a impressão dos crop circles, 14/336 (P)
no reino vegetal, 23/120 (P), 23/650 (P)
perceber o próprio, 14/69
puro - como atingir o, 23/664 (P)
superior, 23/556 (P)
superior e irradiação - diferença entre, 14/105 (P)
terrestre e ação dos extraterrestres e intraterrenos, 23/663 (P)
MAGO / S, 14/227 (P), 23/402 (P), 23/589 (P)
negro - diferença entre feiticeiro e, 23/402 (P)
MÁGOA, 14/98 (P), 23/360 (P), 23/449 (P), 23/511 (P)
MAHACHOHAN (O Senhor da Civilização), 23/277 (P)
MAHARSHI (RAMANA), 23/642 (P)
e seu processo com o câncer, 14/21, 23/3 (P), 23/443 (P)
exercício passado por, 23/479 (P), 57/6 (P)
morte de, 15/1 (P)
MAIA (Hierarquia), 20/49 (P), 23/683 (P)
e a harmonia feminina do universo, 68/7 (P)
ensinamento de, 14/323 (P)
MAIAS
menção aos, 23/524 (P), 23/593 (P), 26/7 (P), 32/33 (P)
profecias, 23/810 (P)
MAINHDRA, 20/104 (P) (ver também MÃE DIVINA - *; MÃE UNIVERSAL - *; )
aparições de, 14/338 (P), 23/809 (P) (ver também VIRGEM - aparições da; )
Casa de (ver CASA DE ORAÇÃO (MORRO DO CRISTAL) - *; )
chamado de, 17/14 (P)
como Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade, 23/812 (P)
comunicado de, 23/616 (P), 23/659 (P), 23/747 (P), 23/809 (P), 23/811 (P)
e a dissolução do carma, 14/365 (P)
e a Morada dos Puros, 23/808 (P)
e a Terceira Guerra Mundial, 68/52 (P)
e as crianças, 23/624 (P), 23/809 (P)
e energia salvadora, 23/657 (P)
e identificação e transmutação da dor da humanidade, 23/810 (P)
e nossas perguntas, 23/814 (P)
e o alivio do carma material, 68/51 (P)
e o relato de uma experiência advinda da oração, 68/51 (P)
e o trabalho no Alojamento, 20/95 (P)
e os 24 Anciãos, 68/51 (P)
e os anjos, 68/24 (P)
e pedidos para orar, 56/11 (P), 68/52 (P)
e preparação para mudança de ciclo, 23/814 (P)
e transmigração da raça indígena, 23/748 (P)
instruções graduais de, 23/811 (P)
pelo planeta Terra - amor de, 68/52 (P)
por meio de Juan Diego - comunicado de, 14/345 (P)
presente nos nossos níveis mais densos, 14/345 (P)
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reflexões sobre frases de, 23/813 (P)
Reino de, 23/809 (P)
sobre jejum e penitência - pedido de, 23/829 (P)
tornar-se um membro do Exército de, 14/322 (P)
MAITREYA
e a cooperação, 23/357 (P)
e a instrução, 20/49 (P)
e Samana - Cristo, 62/1 (P)
Senhor, 23/275 (P)
MAL / ES, 23/367 (P), 23/383 (P), 23/403 (P), 23/569 (P), 23/749 (P) (ver também FORÇAS INVOLUTIVAS - *; MAL-ESTAR - *; )
a função do, 68/57 (P)
bem e, 14/331 (P), 14/339 (P), 23/3 (P), 23/313 (P), 23/453 (P), 23/569 (P), 23/71 (P)
como lidar com o, 14/147 (P), 23/466 (P), 23/680 (P), 25/6
complacência com o, 23/148 (P)
cortar pela raiz, 23/749 (P)
cósmico, 23/235 (P), 23/607 (P)
de Alzheimer, 23/168 (P)
de Parkinson, 23/295 (P)
e a fé na proteção, 14/146 (P)
estar além do bem e do, 14/339 (P), 17/12 (P)
forças do, 14/339 (P), 23/3 (P), 23/620 (P)
não desafiar o, 14/302 (P), 19/46 (P), 23/439 (P), 23/516 (P), 26/5 (P), 59/2 (P)
o homem e o, 23/158 (P)
planetários, 23/525 (P)
temer o, 23/270 (P)
MAL-ESTAR
função do, 8/2
sem causa definida, 10/1, 14/89, 23/321 (P), 31/2 (P)
MALDADE, 23/176 (P)
carma da, 23/120 (P), 23/59 (P), 23/694 (P), 34/10 (P)
em nós - níveis de, 2/8 (P)
humana, 23/21 (P)
MALDIÇÃO, 23/420 (P)
MALEDICÊNCIA, 23/511 (P), 23/91 (P)
MALVINAS (ILHAS)
o que há por trás do interesse pelas, 10/21
MAMA (ver SEIOS - *; )
MAMÍFEROS MARINHOS ENCALHADOS NO LITORAL, 23/415 (P)
MANÁ, 23/716 (P), 23/718 (P)
MANAKUK
menção a, 23/522 (P)
MANCHAS SOLARES, 23/101 (P)
MANDAMENTO "HONRAR PAI E MÃE", 23/151 (P), 23/332 (P), 23/385 (P)
MANDAMENTO "NÃO MATARÁS", 68/23 (P)
MANDAMENTOS (ver DEZ MANDAMENTOS - *; )

(P) indica que a gravação já foi publicada

MANIFESTAÇÃO / ÕES, 68/35 (P)
da Irmandade hoje, 52/12 (P)
de energias imateriais, 14/336 (P), 23/636 (P)
de seres de vibração densa - como lidar com a, 23/152 (P)
de suprimentos espirituais, 20/96 (P)
de suprimentos materiais, 38/1 (P), 38/2 (P)
do propósito cósmico, 21/18 (P)
internas, 23/808 (P)
ser instrumento de uma, 26/6 (P)
solares e as Hierarquias, 59/21 (P)
suprafísicas, 10/31, 23/553 (P)
MANIPULAÇÃO GENÉTICA, 23/156 (P)
MANSIDÃO ESPIRITUAL, 14/329 (P)
MANTO DA MÃE DO MUNDO, 14/328 (P), 14/329 (P), 14/349 (P), 23/660 (P)
MANTRA / S, 14/183 (P), 14/283 (P), 14/296 (P), 17/10 (P), 20/48 (P), 20/73 (P), 21/17 (P), 23/122 (P), 23/176 (P), 23/266 (P), 23/386 (P),
23/458 (P), 23/486 (P), 23/488 (P), 23/506 (P), 23/524 (P), 23/526 (P), 23/556 (P), 23/567 (P), 23/693 (P), 23/724 (P), 30/4 (P), 37/1 (P), 51/4
(P), 68/21 (P)
Aipana Saitu (ver - ; )
Aromane, 23/660 (P)
borboletas e, 23/125 (P)
cantarolar os, 23/376 (P)
cânticos, atributos e, 17/4 (P), 20/35 (P), 23/42 (P)
contatos por meio dos, 23/660 (P)
de elevação, 23/742 (P)
de Figueira, 17/6 (P), 23/132 (P), 23/390 (P), 23/59 (P), 23/611 (P)
de Samana, 14/141 (P), 14/72, 23/317 (P), 23/4 (P)
de sintonia com as Hierarquias Kajih e Nanjih, 20/88 (P)
de sintonia com os Espelhos das Terras da Irmandade, 17/6 (P)
de Visnuk, 23/697 (P)
diferença entre os salmos e os, 20/3 (P)
do Tibetano, 49/4 (P)
e a construção do corpo de luz, 17/2
e a Criação, 23/110 (P)
e efeitos no corpo etérico, 23/546 (P)
e fé, 14/38
e instrução, 20/37 (P)
e o trabalho de coligação com os Espelhos, 20/100 (P)
e respiração, 23/317 (P)
efeitos dos, 23/652 (P), 23/672 (P), 23/676 (P), 23/683 (P)
efeitos físicos relacionados aos, 23/488 (P), 23/627 (P)
Em Deus, 23/617 (P), 59/11 (P)
em Figueira, 17/1, 20/38 (P), 20/90 (P), 23/130 (P)
em grupo - prática de, 17/5 (P)
em Irdin, 14/336 (P), 17/5 (P), 23/374 (P), 23/498 (P), 23/614 (P), 23/665 (P), 23/670 (P)
em Irdin - crianças e os, 23/72 (P)
em sânscrito, 23/614 (P)
em sintonia com a energia da Graça, 23/718 (P)
energia mental superior na prática de, 23/591 (P)
função do coral e dos, 19/1 (P)
função do coral, das partilhas e dos, 14/41
grupo consciente no uso dos, 2/5 (P)
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grupo interno de, 14/192 (P)
horário para prática de, 14/366 (P)
Huamanaykha Shiminika (ver HUAMANAYKHA SHIMINIKA - *; )
Iki Shamai, 14/283 (P)
Iki Shamuaika Imu, 23/655 (P)
Ilumana, 14/353 (P), 23/660 (P)
importância da disciplina no trabalho com, 23/59 (P)
indígenas, 23/714 (P)
Iri Shirin (reverência e gratidão), 14/283 (P), 23/573 (P), 57/3 (P)
Kintramirel, 23/640 (P)
Leteriur e Nereiur, 23/656 (P)
Luz para ver e Amor para distribuir, 23/213 (P), 23/234 (P), 33/1 (P)
masculinos e femininos, 23/554 (P)
Mayhuma, 23/485 (P)
Minsiluraim, 56/4 (P)
Mishuk, Mishuk, Mishuk, 17/16 (P), 23/669 (P)
mudança de nível mental com os, 23/106 (P), 23/669 (P)
no Alojamento, 14/265 (P)
no Vale de Erks - a Hierarquia e os, 17/1
novos, 56/1 (P), 56/2 (P)
o magnetismo na sessão de, 23/825 (P)
para o setor de plantios, 23/182 (P)
para que serve o trabalho com, 23/132 (P)
para transcender a mente, 23/580 (P)
passado por Nicolás, 23/719 (P)
passado por Sri Aurobindo, 41/9 (P)
percepções internas no trabalho com os, 20/48 (P), 23/105 (P), 23/201 (P), 23/591 (P)
posturas adequadas para o trabalho com, 23/537 (P), 23/646 (P)
processo de captação dos, 23/582 (P)
Rahma, 60/7 (P)
reações a, 23/619 (P)
repetição de, 23/554 (P), 23/603 (P)
ritmo do, 23/771 (P)
Samana Naimu, 57/3 (P)
Samana Sinvopurama, 14/283 (P)
Sohin, 14/183 (P), 14/283 (P), 18/8, 18/9 (P), 23/317 (P)
Thaykhuma, 23/485 (P)
tipos e funções de, 17/4 (P)
tornar-se o, 17/16 (P), 23/548 (P), 23/549 (P), 23/609 (P), 23/626 (P)
trabalho com, 14/339 (P), 14/345 (P), 14/55, 17/16 (P), 17/2, 20/46 (P), 20/63 (P), 23/249 (P), 23/334 (P), 23/537 (P), 23/542 (P),
23/622 (P), 23/656 (P), 23/671 (P), 23/672 (P)
tradução dos, 23/693 (P)
Uru Ashtar, 23/485 (P)
Uru Shivai Naitu (confirmação de votos), 23/573 (P)
uso correto dos, 2/5 (P)
uso de, 68/16 (P)
Visnuk Saiti, 23/485 (P)
MANU, 20/33 (P), 23/277 (P), 23/325 (P)
e a energia crística em F3, 23/697 (P)
leis do, 23/414 (P)
MÃO / S, 23/413 (P), 23/508 (P)
amputação de, 23/97 (P)
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aperto de, 14/246 (P)
cura com as, 34/16 (P)
energia das, 23/557 (P), 23/606 (P)
imposição de, 23/119 (P), 23/120 (P), 23/281 (P), 23/282 (P), 23/324 (P), 23/493 (P), 41/16 (P)
luz que emana das, 23/352 (P)
simbolismo da(s), 14/328 (P), 23/692 (P)
suor excessivo nos pés e nas, 23/414 (P)
tomar consciência da função das, 14/10, 32/22 (P)
trabalho sutil das, 23/119 (P)
MAOMÉ
citação de frase atribuída a, 4/12 (P)
Jesus, Moisés e, 23/117 (P)
MAOMETISMO
cristianismo, mosaismo e, 23/117 (P)
MAPA MUNDI, 23/551 (P), 23/630 (P)
MAPAS DO LIVRO MIZ TLI TLAN, 23/479 (P), 23/551 (P)
MÁQUINA / S, 23/172 (P)
do tempo, em Erks, 23/47 (P), 32/47 (P)
nossa relação com as, 23/539 (P)
MAR / ES
aquecimento dos, 23/344 (P)
banhos de, 23/107 (P), 23/661 (P)
elevação do nível do, 10/48, 14/124 (P), 14/13, 14/15, 14/295 (P), 14/337 (P), 23/283 (P), 23/301 (P), 23/401 (P), 23/478 (P), 23/486
(P), 23/511 (P), 23/566 (P), 30/3 (P), 41/12 (P)
reconfiguração dos, 59/11 (P)
simbolismo, 47/5 (P)
vermelho - Moisés e a travessia do, 14/45
MAR DA GALILÉIA
Espelhos no, 59/15 (P)
MARCA-PASSO, 23/481 (P)
MAREMOTO / S, 1100/1 (P), 23/286 (P), 32/53 (P)
e terremotos, 14/275 (P), 31/1 (P)
na Ásia, 14/233 (P), 14/234 (P), 23/269 (P), 32/50 (P)
MARIA, 14/296 (P), 23/360 (P), 23/429 (P), 23/543 (P) (ver também VIRGEM - *; )
ou Mainhdra, 68/63 (P)
pinturas das imagens de, 23/710 (P)
MARIA ANTONIETA
MARIA MADALENA, 14/284 (P), 14/331 (P), 23/487 (P)
Jesus e, 23/268 (P), 23/325 (P), 23/656 (P)
menção a, 23/118 (P), 23/327 (P), 23/451 (P)
MARROM (cor), 23/594 (P), 23/639 (P)
nas vestimentas dos monges, 23/647 (P)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
MARTA E MARIA
episódio bíblico de, 14/64 (P), 14/9, 23/181 (P), 23/412 (P), 68/7 (P)
MARTE (planeta), 14/194 (P), 23/148 (P), 23/177 (P), 23/26 (P), 43/3 (P), 50/4 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

humanidade de, 23/355 (P), 48/3 (P)
influência de, 23/338 (P)
MÁRTIR / ES, 58/4 (P)
MASCULINO E FEMININO, 14/116 (P), 14/141 (P), 19/79 (P), 23/110 (P), 23/371 (P), 34/9 (P) (ver também POLARIDADE / S - *; )
MASSAGEM, 32/68 (P), 33/4 (P)
MASTURBAÇÃO, 23/442 (P), 23/495 (P)
MATÉRIA
a luz que permeia a, 14/170 (P)
ampliação da consciência da, 62/3 (P)
animada pelo Espírito, 56/11 (P)
as mônadas e a experiência na, 21/2 (P)
as três qualidades da, 23/445 (P)
como desidentificar-se da, 10/3, 14/311 (P), 23/696 (P)
como lidar com os laços com a, 3/2 (P)
degradação da, 23/700 (P)
divinização da, 23/33 (P), 23/604 (P), 39/1 (P), 64/2 (P)
e antimatéria, 59/8 (P)
e Iberah - redenção da, 58/5 (P)
elevação da vibração da, 14/86, 59/15 (P), 64/2 (P)
Figueira e o trabalho consciente na, 14/86
identificação com a, 14/179 (P)
inércia e, 23/195 (P)
laços com a, 23/469 (P), 23/99 (P)
liberação da luz da, 14/331 (P), 52/16 (P)
multiplicação da, 64/2 (P)
níveis de, 23/441 (P)
opção da, 59/9 (P)
purificação da, 20/71 (P), 22/6
refratária à Luz, 14/175 (P)
regeneração da, 14/345 (P)
sutilização da, 23/145 (P), 23/507 (P), 68/24 (P)
terremotos e maremotos como reações da, 31/1 (P)
trabalho de redenção da, 23/713 (P), 2898/1 (P), 2898/2 (P), 2898/3 (P)
transcender a, 11/6 (P)
transformação da, 21/17 (P), 21/20 (P), 23/645 (P)
transmutação da, 14/252 (P)
unificação do espírito com a, 14/165 (P), 14/320 (P), 32/20 (P)
uso correto da, 14/322 (P), 14/346 (P), 64/2 (P)
MATÉRIA VIRGEM
o que é ?, 68/49 (P)
MATERIALISMO, 16/1 (P)
MATERIALIZAÇÃO / ÕES, 23/508 (P), 23/564 (P), 59/2 (P), 60/5 (P)
de corpos, 14/115 (P)
de seres e alimentos, 59/8 (P)
dos crop circles, 14/336 (P)
e desmaterialização, 10/36, 14/311 (P), 20/31, 20/41 (P), 23/219 (P), 58/5 (P)
e desmaterialização do planeta - fases de, 16/1 (P)
MATRIMÔNIO, 23/132 (P), 23/208 (P), 23/259 (P), 23/483 (P), 23/67 (P) (ver também CASAMENTO - *; RELACIONAMENTO / S - *; )
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cármico, 10/34
casamento e, 23/111 (P)
e caminho espiritual, 23/565 (P), 23/746 (P)
em que um evolui menos que o outro, 23/172 (P), 23/746 (P)
espiritual, 10/34
místico, 2/2, 2/3, 23/543 (P)
neutralidade no, 23/219 (P)
obstáculo à integridade espiritual, 23/731 (P)
serviço por meio do, 23/615 (P)
superior, 14/209 (P), 19/15 (P), 2/2, 2/3, 23/450 (P)
MAU HÁLITO, 23/691 (P)
MAU HUMOR, 23/186 (P)
MAU PENSAMENTO
mudar o, 68/56 (P)
MÂYÂ (ilusão), 14/184 (P), 23/377 (P)
MAYHUMA (ver MHAYHUMA - *; )
MEDICAMENTO (S) / REMÉDIO (S), 18/5, 23/214 (P), 23/385 (P), 23/399 (P), 23/513 (P), 24/14 (P), 28/1 (P)
à base de placenta, 23/235 (P)
alopáticos, 23/374 (P)
antipsicóticos, 23/264 (P)
efeitos colaterais de, 34/3 (P)
em excesso, 44/4 (P)
florais da Central de Atendência, 23/24 (P)
homeopáticos, 23/695 (P)
indústria de, 14/268 (P)
no futuro, 18/10 (P)
para o medo, 23/46 (P)
para o sistema nervoso e as glândulas, 23/255 (P), 23/260 (P)
psiquiátricos, 23/418 (P)
solares (ver HIDRATOS SOLARES - *; )
sutil, 23/269 (P), 23/426 (P)
sutis - precaução na administração de, 23/324 (P)
sutis em Figueira, 14/178 (P), 14/33, 14/34, 23/206 (P), 23/207 (P), 23/638 (P), 23/640 (P), 23/650 (P), 24/2 (P), 34/2 (P), 34/3 (P)
MEDICINA, 14/181 (P), 14/213 (P), 18/10 (P), 20/92 (P), 23/112 (P), 23/269 (P), 23/281 (P), 23/399 (P), 23/429 (P), 23/459 (P), 23/523 (P),
23/630 (P), 24/13 (P), 24/8 (P), 34/11 (P), 34/14 (P), 34/4 (P), 34/5 (P), 34/6 (P), 34/9 (P), 68/4 (P)
alimentação e, 34/10 (P)
alternativa, 23/127 (P), 23/559 (P)
astroquímica e, 23/101 (P)
carma dos pacientes e, 23/2 (P)
comercialização da, 23/398 (P)
cósmica, 9/3 (P)
cura interior e, 23/206 (P), 24/4 (P), 34/1 (P)
e a morte, 14/128 (P), 23/523 (P)
em Figueira, 23/384 (P)
entubação, coma e a, 23/837 (P)
espiritual, 14/87, 23/245 (P), 23/592 (P), 23/676 (P), 34/10 (P), 34/7 (P)
homeopática (ver HOMEOPATIA - *; )
limitações da, 23/349 (P), 59/4 (P)
oriental, 14/286 (P), 23/613 (P)
princípio vital na, 23/279 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

problemas que não são resolvidos pela, 23/145 (P)
profissões relacionadas à, 34/6 (P)
uso de animais como cobaias, 23/269 (P), 23/353 (P), 38/1 (P), 44/3 (P)
MÉDICO / S, 23/281 (P), 23/491 (P), 23/676 (P), 24/12 (P), 24/4 (P), 34/10 (P), 34/11 (P), 34/16 (P), 34/4 (P), 34/5 (P), 34/6 (P), 34/9 (P)
curador, terapeuta e, 23/314 (P)
e a cura, 23/206 (P)
e as linhagens, 23/143 (P)
e psicólogo, 34/14 (P), 34/15 (P)
e veterinários, 20/68 (P), 23/459 (P)
juramento do, 34/1 (P)
negligentes, 41/13 (P)
postura diante de uma doença grave, 9/1
que absorve problemas dos pacientes, 23/459 (P)
que acredita não ter vocação para a medicina, 23/243 (P)
que extrapola a medicina convencional, 24/8 (P)
que lida com fluidos corporais, 23/261 (P)
que não cobra pelas consultas, 23/187 (P)
que trabalha em sintonia com a alma, 14/205 (P), 23/162 (P), 23/613 (P)
que trabalha no serviço público, 23/363 (P)
MEDITAÇÃO, 14/104 (P), 14/2, 14/3, 14/94, 23/160 (P), 23/810 (P), 23/98 (P), 3/1 (P), 3/2 (P), 3/3 (P), 3/4 (P), 3/5 (P), 41/7 (P), 49/4 (P)
alinhamento dos corpos e, 14/178 (P)
contemplação e oração, 68/51 (P)
diante do pôr-do-sol, 23/111 (P)
diferença entre silêncio e, 23/358 (P)
e concentração, 23/12, 23/322 (P)
e o 1o Raio, 5/3
e oração, 23/581 (P), 23/633 (P), 23/735 (P)
em Figueira, 23/143 (P), 23/322 (P)
em uma Divindade, 57/8 (P)
grupos de, 4/18 (P)
harmonização e, 13/5
horário para a, 23/112 (P), 23/234 (P)
manifestações fenomênicas na, 31/5 (P)
no momento atual, 23/831 (P)
oração e hipnotismo, 68/57 (P)
passos para a, 23/781 (P)
posição adequada para a, 23/245 (P)
precauções na, 14/131 (P)
sensação de formigamento durante a, 23/55 (P)
tensão durante a, 23/196 (P)
MÉDIUM / NIDADE, 10/13, 10/39, 20/15, 23/163 (P), 23/269 (P), 23/280 (P), 23/298 (P), 23/358 (P), 23/519 (P), 23/598 (P), 23/91 (P), 32/77
(P)
MEDJUGORJE
aparições da Virgem, 21/36 (P)
comunicações da virgem de, 23/637 (P)
videntes de, 23/439 (P)
MEDO, 10/51 (P), 14/176 (P), 14/212 (P), 14/220 (P), 14/246 (P), 14/294 (P), 14/295 (P), 21/21 (P), 21/29 (P), 22/8, 23/143 (P), 23/145 (P),
23/300 (P), 23/34 (P), 23/376 (P), 23/377 (P), 23/383 (P), 23/404 (P), 23/455 (P), 23/478 (P), 23/491 (P), 23/501 (P), 23/546 (P), 23/581 (P),
23/723 (P), 23/757 (P), 51/3 (P), 55/3 (P), 68/52 (P) (ver também CLAUSTROFOBIA - *; FOBIA - *; )
a mente e o, 23/757 (P)
causas do, 17/14 (P), 19/46 (P), 23/231 (P), 23/596 (P)
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corpos materiais e o, 23/760 (P)
criança que tem, 23/368 (P)
cura do, 10/1, 12/1 (P), 14/106, 14/133 (P), 14/3, 14/48 (P), 14/64 (P), 23/103 (P), 23/117 (P), 23/131 (P), 23/15, 23/216 (P),
23/280 (P), 23/318 (P), 23/32 (P), 23/325 (P), 23/482 (P), 23/65 (P), 23/722 (P), 23/97 (P)
da dor, 23/325 (P)
da morte, 14/126 (P), 14/128 (P), 14/208 (P), 14/3, 14/51 (P), 15/1 (P), 15/2 (P), 23/222 (P), 23/263 (P), 23/325 (P), 23/481 (P),
23/580 (P), 2889/1 (P), 2889/2 (P), 44/3 (P), 59/18 (P)
da noite, 23/484 (P), 23/517 (P), 23/697 (P)
da vida e da morte, 23/776 (P)
de adormecer, 23/92 (P)
de água, 23/377 (P)
de aranhas, 23/494 (P)
de assaltos, 14/150 (P), 23/157 (P)
de avião, 23/296 (P)
de doenças, 23/402 (P)
de estar em grupo, 23/24 (P)
de não corresponder à tarefa que nos cabe, 19/54 (P)
de não seguir a Vontade Divina, 23/598 (P)
de não ser aceito pelos outros, 23/272 (P)
de quedas, 23/82 (P)
de seqüestro, 20/34
de servir, 23/379 (P)
do autoconhecimento, 23/182 (P)
do conhecimento - não ter, 61/5 (P)
do fracasso, 23/325 (P)
do futuro, 23/325 (P)
durante a noite, 23/140 (P)
durante retiros e/ou vigílias, 32/26 (P)
e forças do mal, 23/749 (P)
e perdão, 59/15 (P)
função do, 14/51 (P)
inconsciente, 23/795 (P)
medicamento para o, 23/46 (P)
não ter, 14/303 (P), 23/394 (P), 23/748 (P), 23/749 (P), 26/5 (P)
no final dos tempos, 23/667 (P), 59/18 (P)
ódio e, 23/395 (P), 23/650 (P)
origem do, 23/108 (P), 23/564 (P), 23/695 (P), 59/1 (P)
purificação dos, 68/8 (P)
sem causa definida, 14/3, 23/122 (P)
sonhos que dão, 23/64
MEDO / S
básicos - 4 tipos de, 8/4 (P)
da dor física, 8/4 (P)
da morte, 8/4 (P)
do fracasso, 8/4 (P)
do futuro, 8/4 (P)
portas abertas ao, 8/4 (P)
subconscientes, 8/4 (P)
MEDUSA (Mitologia), 7/10 (P)
MEEIROS, 17/6 (P), 23/314 (P), 24/9 (P)
MEIO AMBIENTE

(P) indica que a gravação já foi publicada

preocupação com o, 23/340 (P), 23/462 (P)
MEL, 23/213 (P), 23/254 (P), 23/459 (P)
e própolis, 20/1
em Figueira - uso do, 23/1 (P), 23/274 (P)
MELANCOLIA, 23/152 (P)
MELQUISEDEC, 20/82 (P), 23/442 (P), 23/589 (P)
MEMÓRIA, 14/174 (P), 14/247 (P), 23/410 (P), 23/604 (P)
da alma, 14/187 (P), 23/74 (P)
das células, 23/133 (P), 23/675 (P)
das raças pelas quais passamos, 23/627 (P)
educar a, 23/5 (P)
emotiva, 23/398 (P)
perda de, 23/123 (P), 23/277 (P)
purificação da, 19/54 (P)
MEMÓRIA CAUSAL, 68/40 (P)
MENDIGOS, 23/376 (P), 23/427 (P)
MENOPAUSA, 23/152 (P), 23/416 (P)
MENSAGEM / NS
através de sonhos, 68/6 (P)
cifradas nas pirâmides, 10/29
da alma, 23/790 (P)
de origem duvidosa, 23/6 (P)
do ser interno, 14/103 (P)
internas - como distinguir a origem das, 23/16
mediúnicas, 10/26 (ver também MÉDIUM / NIDADE - *; PSICOGRAFIA - *; )
oculta nos acontecimentos, 23/600 (P)
MENSTRUAÇÃO, 14/273 (P)
MENTA, 23/655 (P)
MENTAL
corrupção, 23/693 (P)
encarnação, 23/365 (P)
não entrar em discussão com pessoa, 23/97 (P)
pessoa que é muito, 23/331 (P)
MENTE, 14/257 (P), 14/277 (P), 14/295 (P), 14/345 (P), 14/62 (P), 23/309 (P), 23/527 (P), 23/731 (P), 32/76 (P), 32/85 (P), 53/2 (P), 68/14
(P), 68/9 (P) (ver também CORPO MENTAL - *; )
abstrata, 14/216 (P), 14/62 (P), 20/90 (P), 20/92 (P), 23/150 (P), 23/238 (P), 23/388 (P), 23/534 (P), 23/592 (P), 23/680 (P), 49/3
(P), 60/1 (P)
abstrata - despertar a, 23/596 (P), 23/741 (P), 59/12 (P)
além da, 14/26 (P), 23/669 (P)
alma e, 23/322 (P), 2400/11 (P)
analítica e a crítica, 14/179 (P)
aquietar, 14/335 (P), 23/540 (P), 23/600 (P), 23/627 (P), 23/656 (P)
ária, 31/15 (P)
atlante, 31/15 (P)
buscar o que está além da, 14/320 (P), 14/342 (P), 17/15 (P), 22/9, 23/635 (P), 23/708 (P), 23/811 (P), 59/1 (P), 68/10 (P), 68/11 (P)
carma da, 23/125 (P)
centro cardíaco e, 23/238 (P)
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como aquietar a, 14/311 (P), 23/145 (P), 23/218 (P), 23/228 (P), 23/669 (P)
como elevar a, 23/380 (P), 68/4 (P)
como lidar com a, 14/214 (P), 23/264 (P), 23/546 (P), 23/716 (P), 23/749 (P), 32/28 (P)
como o corpo físico é influenciado pela, 23/295 (P), 31/1 (P)
como obstáculo à evolução, 23/755 (P)
como saber se algo vem do eu interno ou da, 14/214 (P), 23/137 (P), 23/621 (P), 23/697 (P)
como vencer as resistências da, 23/92 (P)
concentrada, 14/339 (P), 14/62 (P), 23/673 (P), 23/702 (P)
concreta, 10/33, 14/138 (P), 14/334 (P), 23/387 (P), 23/680 (P), 5/11
concreta - diferença entre consciência e, 36/2 (P)
concreta - transcender a, 23/555 (P), 23/589 (P), 23/628 (P), 31/4 (P)
concreta e sono, 14/188 (P)
conseqüências da falta de controle sobre a, 7/1 (P)
controle da, 14/2, 23/619 (P), 23/620 (P), 23/714 (P), 23/716 (P), 7/1 (P), 7/9 (P)
cor da, 23/751 (P)
coração e, 14/333 (P), 20/104 (P), 23/142 (P), 23/201 (P), 23/25 (P), 23/40 (P), 23/534 (P), 23/637 (P), 23/645 (P), 23/646 (P),
23/662 (P), 23/665 (P), 68/12 (P), 68/6 (P), 68/9 (P)
coração e, 14/333 (P), 20/104 (P), 23/142 (P), 23/201 (P), 23/25 (P), 23/40 (P), 23/534 (P), 23/637 (P), 23/645 (P), 23/646 (P),
23/662 (P), 23/665 (P), 68/12 (P), 68/6 (P), 68/9 (P)
crise da, 51/1 (P)
cristalizada, 14/14, 23/185 (P), 23/483 (P), 23/817 (P), 68/51 (P)
crítica, 23/426 (P)
desatar os nós da, 68/52 (P), 68/53 (P)
desenvolvimento da, 23/119 (P), 23/159 (P), 40/2 (P)
diferença entre intelecto e, 23/469 (P)
e a concentração no eu superior, 3/3 (P)
e a crítica, 23/782 (P)
e a energia da Vontade, 14/179 (P)
e a Hierarquia, 14/80
e a meditação, 3/5 (P)
e a noite escura, 14/177 (P)
e a transmissão de informações espirituais às forças involutivas, 23/614 (P)
e amor, 14/122 (P)
e ciência espiritual, 14/339 (P)
é comercial - a, 23/784 (P)
e conhecimento superior, 14/106, 23/811 (P)
e dúvida, 68/22 (P)
e eternidade, 23/582 (P)
e ilusão, 14/132 (P), 14/304 (P), 23/605 (P), 32/8 (P), 57/8 (P), 68/21 (P)
e interiorização, 23/410 (P)
e intuição, 14/297 (P), 14/342 (P), 23/591 (P), 23/615 (P), 23/638 (P), 44/4 (P), 47/5 (P), 55/2 (P)
e leitura, 32/87 (P)
e magia negra (ver INTELECTO - e magia negra; )
e misericórdia, 60/6 (P)
e o 1o Raio, 5/3
e o ego, 23/175 (P)
e o mundo ardente, 39/2 (P)
e o silêncio, 31/13 (P)
e os contatos suprafísicos, 10/8, 14/167 (P), 14/304 (P)
e os pensamentos, 23/108 (P)
e os porquês da vida, 23/640 (P)
e raios, 23/671 (P), 23/794 (P)
e sintonia com níveis cósmicos, 59/16 (P)
e tempo real, 23/669 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e transcendência, 14/130 (P)
efeito do trabalho com os mantras na, 23/549 (P)
energias imateriais e a, 62/6 (P)
entregar a, 10/49 (P), 31/4 (P)
espaço preservado na, 31/15 (P)
espiritual, 20/90 (P), 20/92 (P)
exercício de observação dos pensamentos que passam pela, 14/2
exercício para aquietar a, 23/100 (P), 3/1 (P), 41/9 (P)
falta de concentração da, 23/149 (P)
fé e, 23/403 (P), 23/476 (P), 23/663 (P), 59/14 (P)
função da, 10/36, 10/9, 14/14, 59/12 (P)
leitura espiritual e ordenação da, 23/134 (P)
limitações da, 10/9, 14/132 (P), 14/327 (P), 14/329 (P), 20/72 (P), 23/333 (P), 23/667 (P), 52/12 (P)
livre-arbítrio e, 23/476 (P), 23/694 (P), 23/85 (P)
monástica, 23/483 (P)
na oração, 14/334 (P), 23/582 (P), 68/51 (P)
normal, 23/772 (P)
obsessiva, 23/98 (P)
ordenar a, 23/682 (P)
parar a, 23/95 (P)
Paul Brunton e o conhecimento sobre a, 23/600 (P)
pelo esporte - intoxicação da, 68/5 (P)
perfeccionista, 23/479 (P)
pervertida, 41/10 (P)
pobreza e a, 23/653 (P)
portas abertas às forças involutivas na, 35/10 (P)
provas para a, 14/179 (P)
psíquica, 20/90 (P)
purificação da, 23/374 (P), 23/397 (P), 23/496 (P), 23/5 (P), 23/625 (P), 63/2 (P)
sem controle, 11/4 (P)
serviço espiritual com a, 14/62 (P)
silenciosa, 14/67
superior, 23/680 (P), 5/11
supramente, sobremente e, 23/284 (P) (ver também SUPRAMENTAL - *; SUPRAMENTE - *; )
trabalho espiritual com a, 14/342 (P), 14/62 (P), 21/21 (P), 23/383 (P), 23/386 (P), 23/387 (P), 23/389 (P), 23/747 (P), 32/85 (P)
transcender a, 14/336 (P), 17/16 (P), 20/103 (P), 21/11 (P), 23/222 (P), 23/549 (P), 23/577 (P), 23/629 (P), 23/659 (P), 23/692 (P),
23/699 (P), 23/710 (P), 23/809 (P), 57/1 (P)
transmutação da, 14/138 (P), 20/90 (P)
Única - estar na, 10/9, 23/755 (P), 68/6 (P)
Única e o suprimento de nossas reais necessidades, 16/1 (P)
usar corretamente a, 10/9, 19/18 (P), 21/21 (P), 23/154 (P), 23/623 (P), 23/665 (P), 23/682 (P), 23/693 (P), 68/4 (P)
uso do poder da, 23/109 (P)
vazia, 23/522 (P), 68/9 (P)
MENTIRA / S / IR, 19/64 (P), 23/608 (P)
e obediência, 58/8 (P)
não, 14/315 (P), 14/325 (P), 23/653 (P)
prova da, 14/109 (P)
que dizemos a nós mesmos, 23/605 (P)
MERCÚRIO (planeta), 14/181 (P), 14/194 (P), 14/337 (P), 23/415 (P), 50/4 (P)
Escola Interna de, 23/682 (P), 60/4 (P)
humanidade de, 14/264 (P), 23/441 (P)
MERECIMENTO
(P) indica que a gravação já foi publicada

Graça e, 23/103 (P)
MERLA, 23/656 (P), 23/679 (P), 60/6 (P), 62/5 (P)
MERTON (THOMAS)
ensinamento de, 23/698 (P)
MESTRE / S, 20/66 (P), 23/115 (P), 23/159 (P)
ascencionados, 23/428 (P)
contato com o, 25/6
diferença entre instrutor e, 23/179 (P), 23/229 (P)
do passado, 23/384 (P)
interno - encontro com o, 32/27 (P), 41/5 (P), 59/1 (P)
interno(s), 23/566 (P), 23/610 (P)
tântricos, 57/8 (P)
MESTRE DE RAIO
encontrar o, 6/1
ensinamento vindo do, 4/10 (P), 4/12 (P)
META / S
de Figueira, 23/37 (P), 23/451 (P)
e definições internas, 23/570 (P)
espiritual, 39/3 (P)
espiritual evolutiva - concentração na, 23/569 (P), 23/680 (P), 23/689 (P), 23/814 (P), 35/10 (P), 47/5 (P), 68/52 (P)
evolutiva, 14/54, 21/22 (P), 23/251 (P)
evolutiva e unificação dos grupos espirituais - concentração na, 23/745 (P)
humanas, 23/109 (P)
humanas e cósmicas, 14/324 (P)
no caminho espiritual - importância da, 14/230 (P), 23/117 (P), 23/185 (P), 23/20 (P), 23/36 (P), 23/400 (P), 3/4 (P), 5/18, 57/11 (P),
57/12 (P)
reafirmar a, 14/101 (P), 23/642 (P), 35/10 (P)
ter clareza da, 23/649 (P)
unificação da, 23/658 (P) (ver também META ÚNICA - *; )
META ÚNICA
em um grupo, 24/15 (P)
em um monastério, 57/11 (P)
na transição planetária - retorno à origem como, 14/323 (P)
no caminho espiritual, 14/3, 14/69, 23/659 (P), 3/4 (P)
nos grupos evolutivos espirituais, 10/20
para os corpos da personalidade - importância da, 2/3
MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS (ver ANTICONCEPCIONAIS - *; )
METRÔ, 41/12 (P)
MHAYHUMA, 20/49 (P), 23/305 (P), 23/4 (P), 25/4, 41/9 (P)
MIANUK
comunicado de, 23/591 (P)
mensagem de, 23/591 (P)
tarefa de Mithuma, Ashtar Asgran e, 20/13, 23/261 (P)
MICRÓBIOS
como não ser afetado por vírus e, 10/1
MICROCHIP
implante de, 17/16 (P), 23/356 (P), 23/522 (P)
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MICRODOSES
alimentos em, 23/254 (P), 34/10 (P)
medicamentos em, 18/10 (P)
nutrientes em
MICROÓRGÃOS, 23/416 (P)
implantados no coração e nos rins, 10/43
implante de, 10/11, 10/43, 10/6, 11/1, 11/2, 13/6, 14/224 (P), 14/252 (P), 18/8, 23/290 (P), 23/699 (P), 48/5 (P), 68/7 (P)
tratamento odontológico sob o enfoque do implante de, 13/6
MILAGRE, 14/185 (P), 14/291 (P), 18/7 (P), 23/281 (P), 23/389 (P), 23/588 (P), 23/659 (P), 23/677 (P), 51/3 (P)
MILHO NA ALIMENTAÇÃO
importância do, 20/16, 23/120 (P), 23/655 (P)
MINAS GERAIS, 14/213 (P), 23/424 (P)
Figueira e, 23/449 (P)
MINERAIS, 23/503 (P) (ver também REINO MINERAL - *; )
e das florestas - importância dos, 59/7 (P)
em Figueira - uso de, 23/135 (P)
na alimentação, 1100/2 (P)
MIOPIA, 23/357 (P)
MIRJANA
menção, 23/637 (P)
MIRNA
o que significa ?, 23/784 (P)
MIRNA JAD (centro planetário), 14/202 (P), 14/213 (P), 14/243 (P), 14/352 (P), 20/71 (P), 20/93 (P), 23/227 (P), 23/277 (P), 23/283 (P), 23/584
(P), 23/626 (P), 23/755 (P), 32/15 (P), 32/28 (P), 32/29 (P), 32/74 (P), 48/5 (P)
abertura de um Portal de, 23/646 (P)
aparições de Mainhdra em, 23/809 (P)
Aurora e, 14/299 (P), 23/548 (P), 23/561 (P), 23/597 (P), 59/10 (P), 62/4 (P)
Aurora, Erks e, 23/547 (P), 23/704 (P)
como perceber, 14/139 (P), 14/348 (P)
como síntese dos demais Centros Planetários, 23/704 (P)
como templo maior, 19/20 (P)
Conselho de, 23/80 (P)
cura em, 14/362 (P)
e a atividade sacerdotal, 21/16 (P)
e a Central de Atendência, 14/107
e a cura, 23/393 (P), 23/528 (P), 9/3 (P)
e a energia divina, 23/90 (P)
e a ligação do reino humano com o reino dévico, 62/4 (P)
e a mônada, 39/2 (P)
e a tarefa conjunta com Ibez, 14/305 (P)
e Cidade Branca, 23/660 (P)
e Figueira, 14/25, 14/43, 14/66, 14/82, 14/92, 18/8, 19/13 (P), 20/14, 20/21, 20/33 (P), 20/37 (P), 20/75 (P), 20/89 (P), 20/9, 21/19
(P), 23/189 (P), 23/393 (P), 23/548 (P), 23/629 (P), 23/683 (P), 23/710 (P), 23/751 (P), 2896/1 (P), 32/15 (P), 52/10 (P), 59/10 (P),
59/14 (P), 60/5 (P)
e Monte Shasta, 23/728 (P)
e seis Guardiães de, 23/825 (P)
Erks e, 2898/2 (P)
Espelhos de, 20/100 (P), 23/233 (P), 23/620 (P), 2896/2 (P)
essênios, Figueira e, 23/153 (P)
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experiência suprafísica em, 57/10 (P)
Hierarquias de, 23/522 (P)
ligação entre Miz Tli Tlan e, 21/15 (P)
Lis-Fátima e, 14/300 (P), 14/301 (P), 22/6
materialização de, 23/613 (P), 23/810 (P) (ver também MIRNA JAD (centro planetário) - e Figueira; )
menção a, 14/201 (P), 14/208 (P), 14/245 (P), 14/300 (P), 14/313 (P), 14/37, 14/69, 14/84, 14/99 (P), 17/6 (P), 18/13 (P), 19/1 (P),
19/12 (P), 19/17 (P), 19/46 (P), 19/66 (P), 19/68 (P), 20/19 (P), 20/25, 20/39 (P), 20/6, 21/18 (P), 21/20 (P), 21/5, 22/12 (P), 23/150
(P), 23/153 (P), 23/169 (P), 23/179 (P), 23/182 (P), 23/190 (P), 23/284 (P), 23/287 (P), 23/296 (P), 23/333 (P), 23/334 (P), 23/366
(P), 23/4 (P), 23/403 (P), 23/506 (P), 23/536 (P), 23/539 (P), 23/540 (P), 23/603 (P), 23/621 (P), 23/628 (P), 23/633 (P), 23/654
(P), 23/656 (P), 23/665 (P), 23/674 (P), 23/68 (P), 23/693 (P), 23/697 (P), 23/70 (P), 25/12, 25/2, 25/8, 2800/1 (P), 2897/2 (P),
2898/1 (P), 2899/1 (P), 30/1 (P), 32/17 (P), 32/2 (P), 32/21 (P), 32/33 (P), 32/44 (P), 32/45 (P), 39/2 (P), 43/2 (P), 43/4 (P), 46/1
(P), 46/2 (P), 48/2 (P), 48/4 (P), 50/6 (P), 52/16 (P), 55/1 (P), 56/1 (P), 58/5 (P), 61/5 (P)
Monastérios em (ver MONASTÉRIO / S - em Figueira; )
planetas e signos relacionados a, 23/555 (P), 23/597 (P), 43/4 (P), 48/3 (P)
portas de entrada para, 23/112 (P)
projeção de Celea em, 23/656 (P)
Reino de, 23/589 (P), 23/751 (P)
sobre nós - trabalho físico e sutil de, 14/315 (P)
templo interno de, 14/192 (P)
transmissão de impulsos planetários para a humanidade, 19/8 (P)
vida essênia e, 14/151 (P), 14/27 (P)
vida monástica e, 61/2 (P)
MIRNA JAD (Retiro da Fraternidade Branca), 68/12 (P)
MIRNAGON, 23/136 (P)
MISÉRIA, 19/35 (P), 23/666 (P), 23/755 (P), 52/14 (P), 56/11 (P)
humana, 23/281 (P), 23/746 (P)
mental, 14/344 (P)
por que tem aumentado a, 10/33
MISERICÓRDIA, 14/323 (P), 14/350 (P), 14/351 (P), 17/15 (P), 23/612 (P), 23/646 (P), 23/661 (P), 23/728 (P), 23/757 (P), 24/17 (P), 40/5 (P),
52/13 (P), 62/4 (P)
como mantra, 14/353 (P)
compaixão e, 20/56 (P), 23/168 (P), 23/34 (P), 68/24 (P)
cósmica, 23/698 (P), 23/705 (P), 23/817 (P), 35/10 (P), 68/5 (P), 68/53 (P)
diferença entre graça e, 23/476 (P), 23/830 (P)
divina, 56/4 (P)
e a adoração, 52/20 (P)
e a Casa Luz da Colina, 23/674 (P)
e alívio do carma, 68/51 (P)
e compaixão, 23/757 (P)
e o corpo físico, 23/796 (P)
e o momento atual do planeta, 47/5 (P)
e o trabalho com os mendigos, 23/721 (P)
e oração, 23/675 (P)
e perdão, 60/6 (P)
e vida monástica, 23/644 (P)
no ritual da Santa Ceia - energia da, 23/645 (P)
orgulho e, 58/2 (P)
para o planeta - necessidade de, 23/655 (P), 59/15 (P), 9/3 (P)
por meio de Lis-Fátima, 61/6 (P)
reveladora, espiritual, luz, graça, divina, paz, redentora, 60/6 (P)
Samana e a, 61/2 (P)
segundo Samana, 68/42 (P)
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MISHUK, 10/49 (P), 14/80, 14/86, 17/16 (P), 20/37 (P), 20/49 (P), 23/343 (P), 23/539 (P), 23/579 (P), 23/669 (P), 23/672 (P), 23/683 (P),
23/709 (P), 50/6 (P), 57/3 (P)
Amor-Sabedoria (2º raio) e, 23/626 (P)
Antuak, Hothohuma, Visnuk e, 23/64, 41/9 (P)
citações de, 14/339 (P), 23/557 (P)
comunicado de, 20/104 (P), 23/579 (P), 23/709 (P), 35/7 (P), 68/9 (P)
e a Oca da Vigília Permanente, 23/696 (P)
e Ahkiuk, 20/104 (P)
e Figueira, 14/78, 19/23 (P), 20/89 (P), 23/547 (P), 32/9 (P)
Exército de, 23/669 (P)
para os Monastérios - orientações e chaves de, 21/10 (P), 21/19 (P)
MISSÃO, 14/18, 14/180 (P), 23/377 (P), 23/473 (P), 23/63 (P), 23/810 (P)
MISSIONÁRIO(S), 23/810 (P)
ser um, 23/842 (P)
MISTÉRIO / S, 20/94 (P), 23/324 (P), 23/387 (P), 23/703 (P), 57/2 (P) (ver também DESCONHECIDO - *; FORÇAS OCULTAS - *; )
abrir-se ao, 61/9 (P), 68/31 (P)
amar o, 31/13 (P), 31/17 (P)
atitude diante dos, 17/16 (P), 23/817 (P)
de Deus, 58/1 (P)
do caminho espiritual, 20/103 (P)
e religiões, 23/633 (P)
na oração - refletir sobre os, 17/10 (P)
MISTICISMO, 14/199 (P), 23/156 (P), 23/249 (P), 23/678 (P)
MÍSTICO / S, 14/199 (P), 23/427 (P), 23/519 (P), 24/13 (P)
MITHUK
menção a, 20/93 (P), 23/522 (P)
MITHUMA, 20/49 (P), 23/431 (P), 32/49 (P), 50/6 (P)
menção a
tarefa de Mianuk, Ashtar Asgran e, 20/13, 23/261 (P)
MITOLOGIA, 23/683 (P), 32/63 (P), 7/1 (P), 7/10 (P), 7/11 (P), 7/12 (P), 7/2 (P), 7/3 (P), 7/4 (P), 7/5 (P), 7/6 (P), 7/7 (P), 7/8 (P), 7/9 (P)
MIZ TLI TLAN (centro planetário), 10/24, 10/25, 14/201 (P), 14/312 (P), 14/72, 19/68 (P), 20/71 (P), 23/304 (P), 23/372 (P), 23/531 (P), 23/638
(P), 23/648 (P), 2898/2 (P), 32/21 (P), 46/2 (P), 48/5 (P)
como representante da filosofia espiritual no planeta, 23/681 (P)
como sede do 2º Raio na Terra, 59/14 (P)
Conselho de Anciãos em, 68/51 (P)
disco solar de, 23/660 (P) (ver também ILUMANA (Disco Solar) - *; )
e a atualização do ensinamento, 57/8 (P)
e a energia da vontade, 19/62 (P), 23/374 (P), 47/2 (P)
e a energia divina, 10/23, 23/90 (P)
e a mudança do código genético, 10/23
e a operação resgate, 10/23
e a transmissão de impulsos planetários para a humanidade, 19/8 (P), 35/7 (P), 68/25 (P)
e Antártida, 23/588 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
e o Instrutor do Mundo, 14/322 (P), 35/5 (P)
e o novo processo criativo, 57/8 (P)
e o Senhor do Mundo, 35/7 (P)
e os grupos internos, 23/495 (P)
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e Shamballa, 68/52 (P)
e transplante de códigos, 23/566 (P)
Figueira e, 14/92, 23/548 (P)
Hierarquias em, 20/35 (P) (ver também HIERARQUIA / S - em Miz Tli Tlan; )
menção ao Conselho de, 14/237 (P), 23/80 (P)
planetas e signos relacionados a, 43/4 (P), 48/3 (P)
Portais de, 20/21
Sabedoria de, 14/303 (P), 23/665 (P)
Samana e, 14/218 (P), 14/221 (P), 23/248 (P)
tarefa do centro intraterreno de, 10/28, 14/19, 23/674 (P), 61/4 (P)
vida divina em, 20/102 (P), 23/33 (P)
MODERAÇÃO, 44/4 (P)
MODÉSTIA, 23/470 (P)
MODIFICAÇÕES GENÉTICAS ARTIFICIAIS, 23/156 (P)
MÓDULO (Vida Criativa, em Figueira), 20/84 (P), 20/93 (P)
e a cura, 17/2
MOISÉS, 14/227 (P), 23/379 (P), 32/38 (P), 48/5 (P), 58/11 (P)
e a travessia do Mar Vermelho, 14/45
e as tábuas da lei, 10/29
Jesus, Maomé e, 23/117 (P)
MOLÉCULA CRÍSTICA
ativação da, 23/616 (P)
MONA LISA (de Leonardo da Vinci), 11/5 (P), 23/564 (P), 23/690 (P)
menção à, 23/190 (P), 23/204 (P), 23/467 (P), 23/572 (P), 38/2 (P), 41/14 (P)
MÔNADA / S, 14/206 (P), 14/248 (P), 14/291 (P), 14/335 (P), 22/10 (P), 23/203 (P), 23/204 (P), 23/289 (P), 23/381 (P), 23/456 (P), 23/646
(P), 23/647 (P), 23/668 (P), 23/692 (P), 23/817 (P), 32/20 (P), 32/60 (P), 52/16 (P), 68/1 (P)
absorção da alma pela, 14/260 (P), 14/313 (P), 23/142 (P), 23/242 (P), 23/249 (P)
ajuste dos registros das, 23/711 (P)
alma e, 14/143 (P), 14/185 (P), 23/112 (P), 23/293 (P), 23/399 (P), 23/588 (P), 23/612 (P), 23/615 (P), 23/658 (P), 23/662 (P),
23/810 (P), 26/4 (P), 41/17 (P)
alma, corpo de luz e, 23/495 (P), 23/750 (P), 23/814 (P)
alma, espírito e, 20/51 (P), 23/179 (P), 23/32 (P), 23/369 (P)
alma, Regente monádico e, 45/7 (P)
amar a, 68/37 (P)
ampliação do serviço da, 19/2 (P)
animal, 23/220 (P)
atuação sobre os corpos, 23/240 (P)
canalizar a energia da, 20/56 (P), 57/6 (P)
comprometidas, 23/818 (P)
considerar-se uma, 14/175 (P), 21/29 (P), 23/627 (P)
contato com a, 23/632 (P), 23/645 (P), 23/92 (P), 25/10, 32/15 (P), 32/60 (P), 52/12 (P)
crise da, 51/1 (P)
cura em Mirna Jad
desperta e a vida humana, 23/136 (P), 23/716 (P), 26/6 (P), 43/4 (P)
destino da, 19/60 (P)
diferença entre a evolução da alma e a evolução da, 20/3 (P)
diferença entre alma, eu interior, eu superior e, 23/22 (P)
e a cabeça, 23/105 (P)
e a energia da repulsão, 23/70 (P)
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e a experiência na matéria, 21/2 (P), 66/3 (P)
e a glândula pineal, 14/248 (P), 68/1 (P)
e a transubstanciação, 23/821 (P)
e Antares - traslado das, 23/700 (P)
e as escolas internas, 23/318 (P), 60/4 (P)
e comunicação com os reinos, 21/20 (P)
e escolha do sexo do corpo, 14/357 (P), 23/690 (P)
e Hierarquia(s), 14/186 (P), 20/35 (P)
e linhagens, 14/334 (P), 21/7 (P), 23/560 (P), 26/2 (P), 26/5 (P) (ver também LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - *; )
e o equilíbrio das polaridades, 14/320 (P), 23/320 (P)
e os corpos, 23/341 (P), 23/699 (P), 23/714 (P), 23/810 (P)
e os Raios, 14/324 (P)
e sua evolução, 2/5 (P)
e vida divina, 23/95 (P)
e vida monástica, 21/23 (P)
em união - monastério, conjuntura de, 26/5 (P), 57/11 (P)
encarnações simultâneas, 13/8, 14/175 (P), 23/255 (P)
espírito ou, 14/11, 19/51 (P), 19/81 (P), 20/8
evoluídas que participarão do processo da transição planetária, 68/11 (P)
fogo da, 14/290 (P)
fracassada, 23/496 (P), 23/620 (P)
grupos de, 14/305 (P), 14/56 (P), 23/388 (P), 32/15 (P), 46/2 (P)
guiança da, 23/749 (P), 23/768 (P), 23/810 (P), 32/60 (P)
ilusões da, 23/90 (P)
imortalidade da, 23/156 (P), 23/203 (P), 23/27 (P), 23/360 (P), 32/60 (P), 52/7 (P)
impulsos da, 14/110 (P), 23/579 (P), 64/1 (P)
instrução da, 2899/1 (P), 2899/2 (P)
irradiação da, 20/102 (P)
liberação da, 20/33 (P)
Mirna Jad e a, 23/755 (P), 39/2 (P)
na transmutação - alma e, 23/141 (P)
o que é ?, 23/750 (P)
o que há acima da, 14/143 (P)
observação da, 68/18 (P)
oitava, 23/18, 23/360 (P), 32/20 (P)
ou o PAI, 23/827 (P)
pares de, 14/231 (P), 14/56 (P), 23/418 (P)
perceber a, 19/20 (P)
pioneiras, 23/50 (P)
Raio da, 14/241 (P)
Raios, Centros Planetários e, 23/597 (P)
Regente monádico e as sete, 14/175 (P), 19/2 (P), 23/323 (P), 23/536 (P)
Regente monádico, os cinco Princípios e as sete, 19/76 (P), 52/7 (P)
retrocede ao reino mineral - quando a, 14/154 (P), 23/255 (P), 23/616 (P)
sacerdotais, 20/17 (P), 26/7 (P)
serviço da, 19/16 (P), 23/586 (P), 23/711 (P), 68/22 (P)
sete, 13/8, 14/143 (P), 14/31, 19/60 (P), 23/171 (P), 23/207 (P), 23/241 (P), 23/299 (P), 23/360 (P), 23/436 (P), 23/448 (P), 23/475
(P), 23/496 (P), 23/692 (P), 32/20 (P)
sintonia com a, 10/23, 14/322 (P), 21/20 (P), 23/714 (P), 68/9 (P)
trajetória da, 23/266 (P), 23/598 (P), 25/9, 26/7 (P)
transmutação da, 23/624 (P), 23/694 (P), 23/711 (P), 68/11 (P), 68/23 (P) (ver também TRANSMUTAÇÃO - monádica; )
triângulos de, 23/350 (P)
Visnuk e a molécula crística em nossas, 23/540 (P)
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votos do ego, da alma e da, 14/139 (P), 23/69 (P)
MONAQUISMO, 23/637 (P)
em Erks - essência do, 60/5 (P)
MONARQUIA, 14/208 (P)
MONASTÉRIO / S, 12/2 (P), 14/168 (P), 14/338 (P), 14/66, 19/1 (P), 19/12 (P), 19/20 (P), 19/21 (P), 19/24 (P), 19/30 (P), 20/6, 20/94 (P), 21/1,
21/10 (P), 21/12 (P), 21/14 (P), 21/17 (P), 21/19 (P), 21/21 (P), 21/3, 21/4, 23/135 (P), 23/211 (P), 23/578 (P), 23/580 (P), 23/586 (P),
23/591 (P), 23/628 (P), 23/638 (P), 23/644 (P), 23/648 (P), 23/652 (P), 23/659 (P), 23/669 (P), 23/678 (P), 23/680 (P), 23/704 (P), 23/709 (P),
23/716 (P), 23/755 (P), 32/33 (P), 57/11 (P), 60/7 (P), 61/2 (P), 61/5 (P), 68/10 (P), 68/2 (P), 9/3 (P)
apiário, plantios e, 20/1
aproximação ao, 23/748 (P)
candidatos ao, 20/96 (P), 21/13 (P), 23/585 (P), 23/711 (P) (ver também MONGE / S - *; )
Central de Atendência e o templo de cura do, 14/66
centros planetários e, 23/788 (P)
clausura no, 10/49 (P), 23/621 (P), 23/702 (P)
como canais para a energia da misericórdia, da piedade e da Graça, 14/349 (P)
como escola de formação de Guerreiros, 26/5 (P)
contemplativo e eremítico em Lis, 23/648 (P)
convites para entrar para o, 23/591 (P), 57/10 (P)
convocação de Thaykhuma aos, 56/11 (P)
da Caridade, na Casa Luz da Colina, 14/344 (P), 23/613 (P), 23/655 (P), 23/704 (P), 67/1 (P)
da Caridade, Rede de Serviço e Rede de Cura, 68/7 (P)
da Cura, no Núcleo Sohin, 23/704 (P), 67/1 (P)
de Aurora, 2800/1 (P) (ver também AURORA (centro planetário) - Monastérios de; )
de Erks, 14/313 (P), 21/20 (P), 21/21 (P), 23/592 (P), 23/648 (P), 23/672 (P), 60/5 (P) (ver também ERKS (centro planetário) monastério de; )
de Figueira e de Aurora, 21/10 (P), 23/551 (P), 61/2 (P)
do Perdão, em Figueira, 23/694 (P), 23/704 (P), 67/1 (P)
do Silêncio, em F3, 23/704 (P), 67/1 (P)
domiciliário, 19/15 (P)
dos Espelhos, em Figueira, 23/704 (P), 67/1 (P)
dualidade essencial no, 18/7 (P)
e a cura, 14/173 (P), 21/8 (P)
e a energia sacerdotal, 21/16 (P), 59/10 (P), 62/1 (P)
e a formalização da lei monástica, 23/640 (P), 23/666 (P)
e a idade, 68/38 (P)
e a oração permanente para a sustentação do planeta, 23/607 (P), 62/4 (P)
e a Ordem Graça Misericórdia, 21/18 (P)
e a vivência dos votos, 21/29 (P)
e ação dos raios imateriais, 20/103 (P)
e Ahkiuk, 10/49 (P)
e atuação junto aos perdidos, 23/655 (P)
e contemplação reformada, 14/334 (P)
e impessoalidade, 21/23 (P), 23/617 (P)
e ligações cármicas, 23/558 (P)
e liturgia, 21/29 (P)
e o estudo da consciência essênia, 68/11 (P)
e o tempo real, 68/1 (P)
e o trabalho com o reino animal, 23/654 (P)
e suprimento de necessidades, 23/641 (P)
em Buenos Aires, 60/7 (P)
em Figueira, 20/104 (P), 20/96 (P), 20/98 (P), 21/13 (P), 21/19 (P), 21/9 (P), 23/553 (P), 23/634 (P), 23/647 (P), 23/751 (P)
eremítico, 20/95 (P), 23/174 (P), 23/350 (P), 23/618 (P), 23/654 (P), 23/809 (P), 59/11 (P), 60/3 (P)
função dos, 21/11 (P), 21/15 (P), 23/684 (P), 23/712 (P)
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humildade nos, 14/329 (P)
ingresso no, 56/11 (P)
interior e monastério terrestre, 21/2 (P), 21/27 (P)
interno e externo, 23/577 (P)
intraterreno, 32/33 (P)
itinerante, 23/684 (P)
jejuns nos, 23/700 (P)
leitura nos, 32/87 (P)
locais de fundação dos, 23/810 (P), 68/13 (P), 68/7 (P)
membros do, 14/66, 20/52 (P), 23/558 (P), 23/755 (P) (ver também MONGE / S - *; )
na Patagônia Argentina, 23/657 (P)
no Crer-Sendo, 2400/12 (P)
no Núcleo de Figueira em Belo Horizonte, 14/337 (P), 23/704 (P)
pautas do, 21/29 (P), 21/9 (P)
polaridades e, 66/8 (P)
simplificação do, 21/5, 21/6
Tibetanos - menção aos, 23/674 (P)
MONASTÉRIO TEÚRGICO DO RONCADOR, 14/305 (P), 23/574 (P) (ver também RONCADOR (Retiro da Fraternidade Branca) - *; )
MONGE / S, 19/27 (P), 20/96 (P), 21/13 (P), 21/14 (P), 21/21 (P), 23/585 (P), 23/591 (P), 23/620 (P), 23/628 (P), 23/678 (P), 23/711 (P),
23/720 (P), 23/83 (P), 57/12 (P), 68/8 (P) (ver também MONASTÉRIO / S - candidatos ao; )
cabelos raspadas dos, 68/23 (P)
como profissionais da oração, 23/648 (P), 23/704 (P)
da Ordem Graça Misericórdia - vestimenta dos, 23/607 (P), 23/639 (P), 23/647 (P) (ver também COR / ES - das vestimentas dos monges; )
descalços, 23/639 (P)
do monastério teúrgico do Roncador, 14/305 (P)
do Monte Atos (ver MONTE ATOS (monges do) - *; )
e a energia monetária, 64/2 (P)
e a pobreza, 23/746 (P)
e ajuda aos pobres, 21/20 (P), 21/21 (P)
e alimentação, 23/621 (P)
e o desenvolvimento da energia do Guerreiro, 26/5 (P)
e o sacerdócio, 21/16 (P), 61/1 (P), 61/2 (P)
e o trabalho com o reino vegetal, 21/17 (P)
e vida monástica, 21/23 (P), 23/641 (P), 68/21 (P)
e votos - trajes dos, 23/676 (P), 23/742 (P)
em celas, 23/584 (P), 23/651 (P)
encarnados do Monastério de Erks, 21/20 (P), 60/5 (P)
eremíticos, 23/665 (P), 23/684 (P), 23/717 (P), 23/809 (P), 60/3 (P)
giróvagos, 23/813 (P)
o que é ser ?, 23/762 (P)
oblatos, zeladores e, 20/6, 21/5
peregrinos (ver MONGE / S - eremíticos; )
por que precisam usar o hábito, 23/712 (P), 23/718 (P)
purificação dos, 23/588 (P)
razões das cores das vestimentas dos, 23/594 (P), 23/672 (P)
segundo São Bento, 21/12 (P)
significado dos nós nos cordões usados pelos, 23/742 (P)
tarefa dos, 21/4, 21/9 (P), 23/694 (P), 23/755 (P), 68/9 (P)
MONGES BRANCOS DE ERKS, 60/5 (P)
MONGÓLIA, 23/811 (P)
MONGOLÓIDES (ver SERES MONGOLÓIDES - *; )
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MONHRAJAD, 23/393 (P)
MONITOR INTERNO, 23/427 (P)
MONTANHA, 14/196 (P), 23/485 (P), 23/571 (P)
MONTE ATOS (monges do), 14/6, 23/32 (P), 23/527 (P), 23/681 (P)
MONTE BRANCO (Centro Espiritual)
menção ao, 23/575 (P)
MONTE DAS OLIVEIRAS, 14/335 (P)
MONTE GÓLGOTA, 23/444 (P)
MONTE SHASTA (Retiro da Fraternidade Branca), 23/698 (P)
comunidade Shasti em, 23/728 (P)
conhecimento oculto em, 23/715 (P)
ensinamento de, 68/12 (P)
ligação de Mirna Jad com, 23/728 (P)
monastério, 14/361 (P)
MONTE SINAI
e o Santo Graal, 61/4 (P)
e o trabalho de transmutação contínua, 61/4 (P)
MORADA / S, 23/693 (P), 23/814 (P)
dos puros, 23/808 (P)
interior - construção da, 19/9 (P)
não ter, 19/6 (P)
MORAL / IDADE, 20/66 (P), 23/812 (P)
profunda - desenvolver a, 66/3 (P)
MORANGO, 14/235 (P)
MORAR EM PRÉDIO DE APARTAMENTOS, 23/524 (P)
MORE (THOMAS)
citação de, 58/3 (P)
MORLEN, 14/343 (P), 23/683 (P)
sobre Aurora - acoplamento de, 60/7 (P)
MORRO DO CRISTAL, 20/104 (P), 20/42 (P), 23/180 (P), 23/381 (P), 50/4 (P)
aparições de Mainhdra no, 23/813 (P)
MORTE / ER, 14/117, 14/128 (P), 14/186 (P), 14/191 (P), 14/85, 15/1 (P), 15/2 (P), 15/3 (P), 19/35 (P), 23/273 (P), 23/274 (P), 23/282 (P),
23/295 (P), 23/422 (P), 23/424 (P), 23/472 (P), 23/567 (P), 23/580 (P), 23/631 (P), 23/672 (P), 23/719 (P), 23/725 (P), 23/734 (P), 23/817 (P),
24/13 (P), 2889/1 (P), 2889/2 (P), 2889/3 (P), 34/16 (P), 41/11 (P), 41/3 (P), 49/1 (P), 68/2 (P)
a cada momento, 21/15 (P)
aceitar a, 23/320 (P)
adiamento da data básica da, 14/39 (P), 23/138 (P), 23/234 (P), 23/79 (P)
ajuda a quem está se preparando para a, 14/321 (P), 20/76 (P), 23/182 (P), 23/233 (P), 23/241 (P), 23/29 (P), 23/334 (P), 23/35 (P),
23/376 (P), 23/391 (P), 23/472 (P), 23/578 (P), 23/649 (P), 23/687 (P), 66/6 (P)
antecipação da data básica da, 23/138 (P), 23/74 (P)
as três etapas da, 15/2 (P), 23/359 (P)
atitude diante da, 14/321 (P), 14/324 (P), 23/35 (P), 23/479 (P), 23/533 (P), 23/599 (P), 23/611 (P), 23/663 (P), 23/719 (P)
da personalidade, 23/668 (P)
data básica e datas alternativas para a, 14/123 (P), 14/39 (P), 14/5, 23/138 (P), 23/154 (P), 23/208 (P), 23/241 (P), 23/436 (P), 23/451
(P), 23/74 (P), 23/79 (P), 31/3 (P)
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de animais, 14/162 (P), 23/201 (P), 23/206 (P), 23/228 (P)
de bebê, 23/258 (P), 23/309 (P), 23/421 (P)
de criança, 23/421 (P), 2889/2 (P), 9/2
de ente querido, 1/3, 14/123 (P), 14/8, 23/277 (P), 23/292 (P), 23/294 (P), 23/408 (P), 23/41 (P)
de ente querido - pessoa que se sente responsável pela, 23/330 (P), 41/2 (P)
de filho(a), 23/235 (P), 23/273 (P)
de grupos de pessoas, 23/422 (P), 2889/2 (P)
de irmãos, em datas próximas uma da outra, 23/111 (P)
de pessoas idosas, 15/1 (P), 23/100 (P)
de Ramana Maharshi, 15/1 (P)
de recém-nascido, 23/421 (P)
de seres evoluídos, 23/47 (P)
de um aspecto da pessoa, 14/187 (P)
desejos após a, 23/501 (P)
desenlaçar-se do que deve, 45/8 (P)
diferenças e semelhanças entre sono e, 14/176 (P), 23/93 (P), 33/4 (P), 4/14 (P), 4/4 (P), 4/9 (P)
dissolução dos corpos na, 23/438 (P), 23/630 (P)
doação de órgãos após a, 15/3 (P), 23/163 (P), 23/630 (P), 9/2
dores e doenças, condições da experiência no corpo físico, 23/600 (P)
durante o sono, 23/285 (P), 2889/2 (P)
e antimatéria, 23/561 (P)
e orações sem intenções, 23/790 (P)
em um centro espiritual, 23/502 (P)
em vida, 23/458 (P)
importância da, 23/136 (P)
importância do último pensamento antes da, 23/285 (P), 23/663 (P), 23/689 (P), 4/9 (P), 67/1 (P)
inadequação do termo, 15/1 (P)
liberação da alma durante a, 15/3 (P)
liberar quem está próximo da, 23/362 (P), 23/547 (P)
medicina e a, 14/128 (P)
medo da, 14/126 (P), 14/128 (P), 14/176 (P), 14/208 (P), 14/3, 14/51 (P), 15/1 (P), 15/2 (P), 21/29 (P), 23/103 (P), 23/108 (P),
23/222 (P), 23/263 (P), 23/481 (P), 23/749 (P), 2889/2 (P), 44/3 (P), 68/15 (P), 68/33 (P)
momentos antes da, 23/818 (P)
na humanidade futura, 23/476 (P)
nascimento e, 39/2 (P)
níveis de, 23/441 (P)
para onde vamos após a, 14/158 (P), 23/104 (P)
para tudo que somos para sermos outro ser, 68/21 (P)
para tudo, para poder estar vivo no todo, 14/315 (P)
pedir a própria, 23/171 (P), 23/222 (P)
pelo fogo, 14/128 (P)
pessoa idosa que tem medo da, 23/181 (P)
pessoa que deseja a, 23/299 (P)
planos que atravessamos após a, 23/189 (P), 23/621 (P), 23/705 (P)
pontos de saída da alma durante a, 23/409 (P)
por acidente, 14/126 (P), 23/296 (P), 23/397 (P), 23/401 (P), 23/751 (P)
por afogamento, 14/126 (P), 23/240 (P)
por câncer, 15/1 (P)
por doença, 23/36 (P)
por suicídio (ver SUICÍDIO - *; )
por uso de drogas, 14/5, 23/74 (P)
preocupação com a própria, 14/98 (P)
preparação para a, 14/128 (P), 14/176 (P), 15/1 (P), 20/34, 23/100 (P), 23/111 (P), 23/20 (P), 23/25 (P), 23/285 (P), 23/29 (P),
23/334 (P), 23/452 (P), 23/467 (P), 23/479 (P), 23/495 (P), 23/508 (P), 23/512 (P), 23/525 (P), 23/529 (P), 23/564 (P), 23/595 (P),
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23/676 (P), 23/751 (P), 23/93 (P), 32/65 (P), 67/1 (P), 68/52 (P)
pressentir a própria, 32/41 (P)
Primeiro Raio e a, 23/474 (P)
que determina a forma da, 14/123 (P)
que fazer com o corpo após a, 14/321 (P), 23/215 (P)
segunda, 23/258 (P), 23/391 (P), 23/441 (P), 2889/3 (P), 31/3 (P), 41/3 (P)
síntese da encarnação no momento da, 14/128 (P), 15/2 (P), 23/109 (P), 23/271 (P)
súbita, 23/509 (P)
túnel de luz visto no momento da, 23/268 (P)
uso de técnicas para evitar a, 23/313 (P)
vida após a, 23/318 (P), 23/360 (P), 23/362 (P), 23/443 (P), 23/508 (P), 23/688 (P)
violenta, 15/1 (P), 23/13, 23/147 (P), 23/397 (P), 23/633 (P), 23/710 (P), 23/751 (P), 23/90 (P)
MORTIFICAÇÃO, 23/261 (P), 23/742 (P)
MORTOS (ver DESENCARNADO / S - *; )
MORTOS VIVOS, 23/646 (P), 23/647 (P)
MORYA, 14/208 (P), 20/91 (P), 23/544 (P) (ver também EL MORYA - *; )
citação de, 14/351 (P), 18/13 (P), 21/24 (P), 23/542 (P), 23/545 (P), 23/653 (P), 23/655 (P), 59/12 (P)
doenças segundo, 68/29 (P)
e Amhaj, 23/256 (P), 23/427 (P), 23/812 (P), 32/30 (P)
e vidas de sacrifício, 68/45 (P)
edição de obras de, 23/556 (P) (ver também EDITORA / S - *; )
fraternidade segundo, 23/788 (P)
o poder da Hierarquia segundo, 68/45 (P)
MOSAISMO
cristianismo, maometismo e, 23/117 (P)
MOSCAS
ratos, baratas e, 23/112 (P), 23/181 (P) (ver também INSETOS NOCIVOS - *; )
MOSTEIROS (ver MONASTÉRIO / S - *; )
MÓVEIS
simbolismo, 20/100 (P)
MOVIMENTO TEOSÓFICO, 14/338 (P), 23/284 (P) (ver também SOCIEDADE TEOSÓFICA - *; TEOSOFIA - *; )
MOVIMENTOS
do corpo durante os trabalhos de oração e mantras, 23/620 (P)
espirituais - a propósito de, 23/389 (P)
intuitivos, 23/74 (P)
subjetivos - domínio dos, 57/8 (P)
MOZART (WOLFGANG A.)
inspiração em sonhos, 4/5 (P), 4/7 (P)
MUDANÇA / S
aproximação à alma e aceitação das, 23/609 (P)
de raça como passagem da etapa humana para a espiritual, 2/2
de um lugar para outro, 23/375 (P)
de vibração e apegos, 23/660 (P)
e oração, 14/332 (P)
na consciência, 10/21, 10/6, 10/7, 14/344 (P), 21/20 (P), 23/702 (P), 23/746 (P), 68/7 (P)
não temer a, 23/212 (P), 23/681 (P)
planetárias, 14/234 (P), 14/310 (P), 14/333 (P), 23/643 (P), 35/7 (P), 59/4 (P), 62/3 (P), 68/2 (P)
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promovidas pela oração, 56/8 (P), 63/2 (P)
que a vida traz, 1/3, 14/228 (P), 23/512 (P)
que ocorrem nos que despertam para o próprio interior, 14/323 (P), 23/146 (P)
MUDAR O PRÓPRIO ESTADO DE CONSCIÊNCIA, 10/36, 14/337 (P), 23/599 (P), 23/664 (P), 23/741 (P), 60/5 (P)
MUDO
por que alguém nasce, 23/134 (P), 23/406 (P)
MULHER, 23/236 (P), 23/517 (P)
e o fogo do coração, 23/221 (P)
homem e, 14/116 (P), 23/176 (P)
padrão para a, 14/331 (P)
MÚMIA / S, 14/155 (P), 23/359 (P)
MUNDO / S
alma do, 14/226 (P)
beber o veneno do, 14/285 (P), 23/499 (P), 23/615 (P)
confederados, 23/632 (P), 23/711 (P), 23/720 (P), 68/25 (P)
contato com o, 23/49 (P)
criação dos, 23/39 (P)
de hoje - postura diante do, 23/146 (P)
dificuldade em encontrar seu lugar no, 23/121 (P)
distantes, 23/167 (P), 23/516 (P), 32/83 (P), 40/1 (P), 40/2 (P)
distantes - despertar para os, 14/313 (P)
em outras dimensões, 14/182 (P), 57/10 (P)
externo - libertar-se do, 20/95 (P), 23/124 (P)
governo interno do, 23/124 (P)
imaterial, 61/7 (P)
Instrutor do (ver INSTRUTOR DO MUNDO - *; )
interior - contato com o, 14/178 (P), 14/333 (P), 14/34, 23/134 (P), 23/49 (P), 23/567 (P), 23/600 (P), 23/640 (P), 8/1, 8/2
interior - estar atento ao próprio, 23/671 (P), 57/1 (P)
interno e núcleo interno - diferença entre, 23/319 (P)
internos, 14/337 (P), 20/42 (P), 20/91 (P), 23/213 (P)
materiais -- habitantes dos três, 14/321 (P)
nosso papel no, 23/251 (P)
nosso relacionamento com o, 14/285 (P), 23/149 (P), 23/619 (P)
novo, 23/462 (P), 59/3 (P)
paralelos - nossa ligação com os, 23/743 (P)
processo de densificação e sutilização do, 23/365 (P)
reconstrução do, 23/743 (P)
Senhor do (ver SENHOR DO MUNDO - *; )
superiores, 14/343 (P), 48/5 (P)
superiores - meios de ligação com, 52/13 (P)
suprafísicos - contato com, 14/167 (P), 40/1 (P), 43/2 (P)
sutil - contato com o, 14/336 (P), 23/265 (P)
MUNDO INTRATERRENO, 46/4 (P)
a quarta iniciação e a entrada no, 14/179 (P)
arte no, 23/56 (P)
contato com os, 23/800 (P)
energia Brill no, 32/12 (P)
vida no, 14/200 (P), 23/129 (P), 23/232 (P), 23/309 (P)
MUNDOS ARDENTES, 19/57 (P), 20/20, 23/579 (P), 32/32 (P), 39/1 (P), 39/2 (P), 39/3 (P), 39/4 (P), 40/1 (P), 40/2 In.S (P)
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intenção de entrar em contato com, 23/580 (P)
MUNDOS SUTIS, 23/579 (P), 32/66 (P), 40/1 (P), 40/2 In.S (P)
inspiração dos monastérios externos pelos, 21/15 (P)
MURIELH, 23/645 (P), 23/683 (P), 23/743 (P), 23/812 (P), 35/7 (P), 35/8 (P), 59/18 (P) (ver também IRMÃO PIO - *; PADRE PIO - *; )
área da cidade e Casa Luz da Colina segundo, 23/695 (P)
comunicado de, 23/620 (P), 23/695 (P), 23/749 (P), 35/11 (P)
e a Ordem Graça Misericórdia, 23/742 (P)
e o ecumenismo, 52/22 (P)
orientação de, 52/13 (P), 59/19 (P)
MURU, 14/296 (P)
MÚSCULO / S
problemas nos, 23/466 (P)
MUSEUS, 23/201 (P)
MÚSICA, 14/275 (P), 14/339 (P), 20/94 (P), 23/319 (P), 23/340 (P), 23/351 (P), 23/463 (P), 23/514 (P), 23/526 (P), 23/527 (P) (ver também
SOM / NS - *; )
alma e, 23/129 (P), 23/614 (P), 68/25 (P)
e alinhamento interior, 14/346 (P), 23/399 (P)
em oração - converter, 20/97 (P)
Templo do Sol, do Setor Cânticos, 20/97 (P)
MÚSICA CLÁSSICA
e os animais, 68/44 (P)
MUSICALIDADE, 20/94 (P)
MUTAÇÃO, 14/309 (P) (ver também MUDANÇA / S - *; )
MUTIRÃO / ÕES, 23/464 (P)
em Figueira, 23/365 (P), 23/396 (P), 23/59 (P)
no canil de Lavras, 14/366 (P)
MUTISMO
diferença entre silêncio e, 14/209 (P), 23/632 (P)
oficial sobre a vida extraterrestre - razões do, 23/696 (P)
NAÇÃO / ÕES, 41/18 (P), 57/4 (P) (ver também PAÍS - *; )
carma das, 23/330 (P)
de 5o Raio, 23/375 (P)
de Brasil, temperamento
diferença entre país e, 14/196 (P)
dificuldades das, 23/364 (P)
e raios, 58/5 (P)
hipocrisia das, 23/637 (P)
os anjos e as, 23/625 (P), 68/24 (P)
polaridades das, 23/280 (P), 23/546 (P)
por meio do esporte - rivalidade entre as, 68/5 (P)
que fazem guerra, 23/173 (P)
tarefas ocultas das, 58/4 (P)
NACIONALIDADE, 23/88 (P)
NADIS, 15/2 (P), 23/105 (P), 23/440 (P), 23/500 (P), 23/515 (P), 34/10 (P), 52/10 (P), 63/2 (P)
NANJIH (ver HIERARQUIA / S - Kajih e Nanjih; )

(P) indica que a gravação já foi publicada

NÃO
sim e, 23/122 (P)
NÃO DISCUTIR, 41/18 (P)
NARIZ, 23/323 (P)
NASCENTES EM FIGUEIRA, 24/9 (P)
NASCIMENTO / S, 14/186 (P), 23/172 (P)
antecipados - influência astrológica em, 23/543 (P), 23/69 (P)
e morte, 23/704 (P), 39/2 (P)
físico, 23/748 (P)
físico - nova lei do, 10/39
hoje, 23/118 (P), 23/639 (P)
na nova civilização, 10/34, 23/240 (P), 23/639 (P)
NASCIMENTO NO ETÉRICO, 68/41 (P)
NATUREZA, 14/280 (P)
amar a, 23/685 (P), 52/17 (P)
contemplação da, 52/17 (P)
e a Criação, 58/9 (P)
e a transcendência de nós mesmos, 23/125 (P)
e supranatureza, 10/22
em Figueira, 23/23 (P), 23/8 (P)
estar em harmonia com a, 1100/1 (P), 14/333 (P), 23/686 (P), 32/21 (P)
forças da, 14/345 (P), 23/664 (P), 57/6 (P) (ver também CONSCIÊNCIA TELÚRICA - *; )
interferência do homem na, 14/333 (P), 23/353 (P)
o que é ?, 52/17 (P)
observar a, 19/69 (P), 23/327 (P), 23/330 (P)
poder sobre os elementos da, 23/521 (P), 23/686 (P)
sintonia com a, 47/10 (P)
viver junto à, 23/501 (P)
NATUREZA HUMANA, 14/329 (P), 23/616 (P)
NÁUSEAS E ENJÔOS, 23/108 (P)
NAVE / S, 10/26, 14/170 (P), 14/212 (P), 14/218 (P), 14/242 (P), 14/281 (P), 14/284 (P), 14/296 (P), 14/338 (P), 18/11 (P), 18/4, 20/72 (P),
23/255 (P), 23/431 (P), 23/487 (P), 23/507 (P), 23/570 (P), 23/679 (P), 25/8, 32/20 (P), 32/40 (P), 32/47 (P), 32/77 (P), 50/4 (P), 52/15 (P),
68/65 (P) (ver também NAVE ALFA - *; NAVES-LABORATÓRIO - *; NAVES-MÃE - *; )
ajuda das, 14/235 (P), 23/708 (P), 32/76 (P), 52/15 (P)
aparições de Mainhdra e projeções das, 23/809 (P)
Aurora e as, 14/299 (P)
conduta no desencarne e as, 23/782 (P)
contato com, 14/126 (P), 14/267 (P), 19/36 (P), 19/37 (P), 19/41 (P), 22/2, 22/6, 23/144 (P), 23/18, 23/201 (P), 23/259 (P), 23/317
(P), 23/422 (P), 23/440 (P), 23/468 (P), 23/473 (P), 23/571 (P), 23/655 (P), 32/49 (P)
contato com as, 23/792 (P)
de Noé, 14/242 (P), 23/357 (P), 23/630 (P), 32/61 (P)
e a cura, 23/208 (P), 23/513 (P), 23/686 (P), 23/693 (P), 9/3 (P)
e discos voadores, 23/386 (P)
e expansões de consciência, 14/232 (P)
e Mainhdra, 23/821 (P)
e resgate, 23/747 (P)
extraterrestres - postura diante das, 10/37
extraterrestres e intraterrenas no trabalho de preparação para a transição planetária, 13/3, 59/17 (P), 62/5 (P)
fenômenos associados à presença de, 10/37
(P) indica que a gravação já foi publicada

formação da própria, 20/47 (P)
fotografias de, 32/21 (P)
intergalácticas - operações de, 10/22
invisibilidade das, 32/46 (P)
involutivas, 23/318 (P), 23/512 (P)
manifestação de consciências como, 23/140 (P), 23/648 (P), 52/15 (P), 59/2 (P), 59/8 (P)
na Inglaterra e na Escócia - manifestações de, 10/22
nos céus de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, 14/18
nos céus de Figueira, 68/36 (P)
nos céus de Figueira - manifestação de uma, 23/541 (P), 24/3, 32/11 (P)
nutrizes, 23/657 (P)
nuvens e, 10/29, 23/107 (P), 23/146 (P), 23/150 (P)
o que determina a manifestação de, 23/313 (P)
por que alguns vêem e outros não, 23/241 (P)
por um Ser de Júpiter - definição de, 14/338 (P)
possibilidade de termos consciência de, 56/11 (P)
que se manifestaram na União Soviética em 1989, 10/37, 14/18
que se materializam, 31/15 (P)
que se parecem com estrelas, 14/18, 14/19, 23/655 (P)
que trabalham na Terra, 10/21, 10/22, 10/24, 10/25, 10/29, 10/7, 14/18, 14/19
sobre o solo do planeta - trabalho das, 10/34
trabalho das, 10/23, 10/36, 14/213 (P), 23/259 (P), 23/488 (P), 23/684 (P), 23/686 (P), 59/14 (P), 68/21 (P)
NAVE ALFA, 14/281 (P), 18/11 (P), 18/9 (P), 23/143 (P), 23/275 (P), 23/307 (P)
Aurora e a, 23/412 (P)
convite para entrar na, 18/13 (P)
e a cura, 14/331 (P), 18/12 (P), 23/144 (P)
e a mudança do código genético, 14/44
e a operação resgate, 23/645 (P), 59/14 (P)
e o Núcleo Sohin, 14/331 (P), 14/341 (P), 18/12 (P), 23/595 (P), 23/638 (P), 23/643 (P), 68/4 (P)
e o trabalho do perdão na Terra, 59/15 (P)
o Bem e a, 32/12 (P)
os sete níveis da, 18/13 (P)
trabalho com as flores na, 23/650 (P)
NAVES-LABORATÓRIO, 10/18, 10/19, 10/25, 10/35, 10/48, 14/166 (P), 14/19, 14/281 (P), 20/32 (P), 23/323 (P), 23/472 (P), 32/55 (P), 50/3 (P)
e a genética humana, 58/4 (P)
e a implantação do novo código genético, 10/11, 14/14, 23/431 (P)
e a transmutação, 23/624 (P), 2889/1 (P)
e o Núcleo Sohin, 23/549 (P)
Energia Brill e as, 10/28
menção às, 14/169 (P), 14/213 (P), 14/218 (P), 14/226 (P), 14/97 (P), 20/43 (P), 23/145 (P), 23/156 (P), 23/240 (P), 23/258 (P),
23/290 (P), 23/432 (P), 23/479 (P), 23/72 (P), 32/27 (P), 32/42 (P), 34/6 (P)
NAVES-MÃE, 18/4
NAVIDAD
menção a, 23/123 (P), 23/16
NECESSIDADE / S, 14/171 (P), 20/76 (P), 23/288 (P), 23/695 (P)
alheia - observar a, 14/122 (P), 14/344 (P), 21/20 (P), 23/673 (P), 23/814 (P), 59/3 (P), 68/21 (P)
de obediência, 23/692 (P)
desejo e, 23/308 (P), 68/21 (P)
materiais e espirituais do planeta, 23/672 (P)
planetária - confrontar a vontade pessoal com a, 21/20 (P), 5/9
qual é a única ?, 23/803 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

suprimento de, 32/87 (P), 59/11 (P), 68/53 (P)
verdadeira - única, 23/583 (P), 23/703 (P)
NECESSITADOS, 14/344 (P), 68/26 (P)
NEGAR-SE A SI MESMO, 23/601 (P)
NEGATIVO
positivo e, 23/60 (P)
NEGLIGÊNCIA, 41/13 (P), 51/4 (P)
NEÓFITO, 23/817 (P)
NEPAL
relato do grupo à serviço no, 68/52 (P)
NERVO ESPINHAL, 20/74 (P)
NETUNO (planeta), 34/5 (P), 50/4 (P)
NEURASTENIA, 34/15 (P)
NEUROSE / S, 23/337 (P), 32/37 (P)
NEUTRALIDADE, 14/119 (P), 14/295 (P), 14/77, 19/58 (P), 19/79 (P), 23/219 (P), 23/498 (P), 23/642 (P), 23/747 (P), 23/89 (P), 33/3 (P), 45/5
(P)
como atingir, 14/325 (P), 23/644 (P), 23/654 (P)
como requisito para o contato interno, 68/10 (P)
diante das informações, 68/52 (P)
diante de conflitos, 14/36, 23/198 (P)
diante de um suicídio, 23/817 (P)
diante dos noticiários, 14/119 (P)
e indiferença - diferença entre, 23/700 (P)
e o trabalho dos espelhos, 68/25 (P)
em um grupo espiritual, 14/74, 23/622 (P), 24/17 (P)
na transmissão do ensinamento, 68/21 (P)
nos corpos, 14/331 (P), 14/347 (P)
praticar a, 23/704 (P), 35/10 (P)
NEWMAN (MARIA TERESA)
menção a, 19/35 (P), 23/258 (P), 23/308 (P), 23/444 (P), 23/459 (P), 23/483 (P), 23/653 (P), 23/681 (P), 52/14 (P)
NICOLÁS, 20/49 (P)
mantra passado por, 23/719 (P)
menção a, 10/25, 14/21, 14/310 (P), 14/316 (P), 23/141 (P), 23/162 (P), 23/309 (P), 23/401 (P), 23/522 (P), 23/551 (P), 32/79 (P)
orientações de, 2400/12 (P)
NINA ROSA (Instituto) (ver INSTITUTO NINA ROSA - *; )
NIRVANA, 23/631 (P)
NISKALKAT, 14/234 (P), 32/48 (P), 50/4 (P)
e os átomos permanentes, 23/88 (P), 33/4 (P)
na transição planetária - papel de, 20/41 (P)
NÍVEIS SUPRAFÍSICOS
contato com os, 23/802 (P)
unirmo-nos aos, 23/802 (P)
viver os, 23/802 (P)
NÍVEL / IS
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ardentes, 39/1 (P)
da Nave Alfa e do Núcleo Sohin, 18/13 (P)
de consciência
de contato com a Hierarquia, 23/686 (P)
de sonhos, 14/330 (P)
espiritual, 52/17 (P)
humano - transcender o, 18/13 (P), 23/254 (P), 23/601 (P), 23/609 (P)
intermediários - ilusão dos, 57/1 (P)
internos - contato com os, 14/311 (P), 2800/1 (P), 30/2 (P)
intuitivo, 23/211 (P)
sublimes, 19/57 (P), 23/345 (P)
superiores, 11/4 (P)
superiores - aperfeiçoamento do contato com os, 13/9, 14/285 (P), 14/314 (P), 23/345 (P)
superiores de consciência - estar receptivo aos, 14/13, 23/629 (P), 59/12 (P), 62/4 (P), 68/4 (P)
suprafísicos - a mente no contato com os, 10/8
suprafísicos - experiências nos, 10/18, 59/2 (P)
supramentais - contato com os, 14/14, 23/549 (P), 9/1
NÍVEL / IS DE CONSCIÊNCIA, 10/31, 14/13, 14/303 (P), 14/336 (P), 14/359 (P), 14/360 (P), 19/57 (P), 23/238 (P), 23/323 (P), 23/341 (P), 23/551
(P), 23/587 (P), 23/632 (P), 23/638 (P), 59/12 (P), 60/3 (P), 62/6 (P)
divino - do monádico ao, 52/17 (P)
e a Escola Interna de Vênus, 60/4 (P)
e suas leis, 23/774 (P)
expansão e integração dos, 59/11 (P), 59/16 (P)
interação dos, 23/817 (P)
NÓ GÓRDIO, 14/171 (P)
NÓDULOS PSÍQUICOS
dissolução de, 23/75 (P)
NOÉ, 14/242 (P), 23/357 (P), 23/630 (P), 32/61 (P)
a nova arca de, 10/25
NOITE / S, 23/484 (P)
acordar durante a, 23/510 (P)
ativa do espírito, 6/7
ativa dos sentidos, 6/7
escura da alma, 23/807 (P)
escuras da alma, 14/138 (P), 14/177, 14/329 (P), 23/409 (P), 23/495 (P), 23/569 (P), 52/16 (P) (ver também ALMA / S - noites escuras
da; )
medo da, 23/484 (P), 23/517 (P)
medo durante a, 23/140 (P)
profunda (das 22h30 às 2h30), 20/48 (P), 23/182 (P), 23/198 (P), 23/44 (P), 23/543 (P), 23/705 (P), 23/84 (P), 4/4 (P)
ritmos da, 23/138 (P)
terrestre, 23/572 (P)
NOITE PROFUNDA, 14/356 (P)
NOME / S, 19/40 (P), 23/186 (P), 23/199 (P), 23/302 (P), 23/516 (P), 23/61 (P), 23/648 (P), 23/694 (P), 23/94 (P), 32/71 (P)
como tarefas, 10/11, 10/34, 68/51 (P)
cósmico, 23/544 (P), 23/551 (P), 23/665 (P), 23/776 (P), 23/808 (P), 68/51 (P)
dados ao Aspecto Feminino da Divindade, 14/328 (P)
de divindades em seres humanos, 23/562 (P)
de Hierarquias, 23/524 (P), 23/544 (P), 23/568 (P), 23/584 (P), 23/672 (P), 23/745 (P), 32/70 (P)
interno / espiritual, 23/110 (P), 23/524 (P), 23/665 (P)
não ter, 19/6 (P)
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troca de, 14/174 (P), 23/212 (P), 23/268 (P), 23/283 (P), 23/296 (P), 23/395 (P), 23/451 (P), 23/471 (P), 23/481 (P), 23/51 (P),
23/544 (P), 23/555 (P), 23/694 (P), 23/808 (P)
NONA SINFONIA DE BEETHOVEN, 14/339 (P), 23/265 (P), 23/497 (P)
NORUEGA
levantamento gradativo da costa da, 23/630 (P), 59/12 (P)
NOSSA SENHORA (ver VIRGEM - aparições da; )
NOSSO RUMO
segundo nossas decisões, 68/50 (P)
NOSTRADAMUS, 23/394 (P), 23/420 (P), 23/548 (P)
NOTICIÁRIOS
neutralidade diante dos, 14/119 (P)
NOVA CIVILIZAÇÃO (ver também TERRA (planeta) - Nova; )
nascimentos na, 10/34, 23/639 (P)
NOVA ERA, 23/516 (P)
NOVA GERAÇÃO, 23/519 (P), 52/9 (P) (ver também ADOLESCENTES - *; JOVEM / S - *; )
NOVA HUMANIDADE, 10/34, 13/5, 14/242 (P), 14/326 (P), 14/342 (P), 23/507 (P), 23/615 (P), 23/634 (P), 23/664 (P), 52/3 (P), 59/11 (P),
68/12 (P)
cultura na, 10/44
e contato intuitivo com a Hierarquia, 68/24 (P)
e nível intuitivo de consciência, 68/22 (P)
e os raios imateriais, 20/103 (P)
formação da, 14/345 (P), 21/21 (P), 23/690 (P), 23/711 (P), 62/5 (P)
pela oração - preparação da, 63/3 (P)
procriação na, 23/358 (P)
NOVA ORDEM PLANETÁRIA (ver também TERRA (planeta) - Nova; )
América do Sul e a, 10/24
após a transição, 16/1 (P), 9/3 (P)
NOVA ORLEANS
purificação em, 14/240 (P), 23/339 (P)
NOVA YORK, 23/324 (P)
blecaute de 1989 em, 10/29
NOVO, 52/3 (P)
abrir-se ao, 14/337 (P), 23/621 (P), 23/680 (P), 23/699 (P), 23/700 (P), 60/7 (P), 62/2 (P)
centros planetários e o, 14/300 (P), 14/301 (P)
NOVO CALENDÁRIO SOLAR, 10/5
NOVO CÓDIGO GENÉTICO (GNA), 10/13, 10/19, 14/162 (P), 14/169 (P), 14/73, 14/74, 17/16 (P), 19/45 (P), 20/91 (P), 23/174 (P), 23/262 (P),
23/288 (P), 23/307 (P), 23/362 (P), 23/385 (P), 23/393 (P), 23/406 (P), 23/431 (P), 23/518 (P), 23/679 (P), 32/39 (P), 32/42 (P), 32/55 (P),
32/84 (P), 41/15 (P), 42/1 (P), 50/5 (P), 68/10 (P), 68/22 (P), 68/25 (P)
ausência de hereditariedade no, 23/105 (P)
colaborar com o desenvolvimento do, 10/41, 21/29 (P), 23/328 (P), 23/627 (P), 23/647 (P), 23/728 (P)
crianças que já nascem com o, 10/34, 10/8, 11/2, 23/385 (P), 32/39 (P) (ver também CRIANÇA / S - que já nascem com o novo código
genético; )
desenvolvimento do, 14/94, 18/9 (P), 21/7 (P), 23/171 (P), 23/229 (P), 23/53 (P), 25/12, 32/75 (P), 59/6 (P)
desenvolvimento do consciente direito e o, 10/18, 10/3
e a 4ª. dimensão, 68/41 (P)
e a consciência cósmica, 13/8
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e a glândula pituitária, 10/6, 14/11
e a Serra do Roncador, 23/652 (P)
e a unidade mental entre os homens, 10/4
e androginia, 14/348 (P)
e as naves-laboratório, 14/15
e Cidade Branca, 23/660 (P)
e o idioma Irdin, 23/665 (P)
e o trabalho da entrega, 23/563 (P)
e os seres extraterrestres, 14/333 (P)
implantação do, 10/41, 14/12, 14/310 (P), 18/11 (P), 18/13 (P), 21/29 (P), 23/161 (P), 23/290 (P), 23/296 (P), 23/377 (P), 23/531
(P), 23/632 (P), 23/671 (P), 23/677 (P), 23/679 (P), 23/728 (P), 23/747 (P), 32/10 (P), 35/6 (P), 40/5 (P), 47/6 (P), 59/14 (P), 59/6
(P), 61/7 (P), 62/5 (P), 9/3 (P)
jejum e o desenvolvimento do, 10/17
livre arbítrio e o, 61/9 (P)
mudanças trazidas pelo, 10/8, 14/310 (P), 14/348 (P), 14/59, 23/643 (P), 23/664 (P), 23/671 (P), 23/679 (P), 23/707 (P), 59/11 (P),
59/4 (P), 68/51 (P)
NOVO TESTAMENTO, 23/503 (P) (ver também BÍBLIA - *; )
NÚCLEO / S INTERNO / S
como ponto de ligação com o Cosmos, 23/625 (P)
diferença entre mundo interno e, 23/319 (P)
do ser, 14/143 (P), 19/1 (P), 23/193 (P), 23/46 (P), 52/16 (P), 58/3 (P), 59/18 (P), 6/8
função do nosso, 14/60
vivificar o, 19/52 (P)
NÚCLEO DE FIGUEIRA EM BELO HORIZONTE, 14/337 (P), 14/88, 20/57 (P), 23/528 (P), 23/611 (P)
NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO CARLOS, 14/88, 20/31, 20/70 (P), 23/528 (P), 23/572 (P), 23/683 (P)
NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO PAULO, 14/88, 23/313 (P), 23/435 (P), 23/528 (P), 23/683 (P)
sonho com bandeja vazia no, 23/75 (P)
NÚCLEO EREMÍTICO
em Maiorca, 23/614 (P), 23/648 (P), 23/654 (P), 59/11 (P), 60/3 (P), 62/1 (P)
NÚCLEO SOHIN (ver SOHIN (Núcleo) - *; )
NÚCLEOS CÁRMICOS
e serviço planetário, 23/787 (P)
NÚCLEOS DE FIGUEIRA
internacionalização dos, 59/11 (P)
passos sugeridos aos membros dos, 23/601 (P)
vida interior nos, 23/647 (P)
NÚMERO / S, 23/299 (P), 23/302 (P), 23/58 (P), 32/54 (P) (ver também SONHO / S - com números; )
1 (um), 23/58 (P)
10 (dez), 23/62
11 (onze), 23/260 (P), 23/314 (P), 23/389 (P)
12 (doze), 14/130 (P), 20/53 (P), 23/107 (P), 23/228 (P), 23/718 (P), 2899/1 (P)
13 (treze), 23/228 (P)
144 (cento e quarenta e quatro), 23/395 (P)
144000 (cento e quarenta e quatro mil), 23/307 (P)
145 (cento e quarenta e cinco), 23/395 (P)
2 (dois), 14/309 (P), 23/205 (P), 23/58 (P), 23/710 (P)
25 (vinte e cinco), 23/428 (P), 23/508 (P)
3 (três), 23/284 (P), 23/523 (P), 23/58 (P), 23/62, 2899/1 (P)
33 (trinta e três), 56/11 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

33 (trinta e três) e a próxima civilização, 31/15 (P)
4 (quatro), 14/309 (P)
40 (quarenta), 23/191 (P)
41 (quarenta e um), 23/302 (P)
42 (quarenta e dois), 14/309 (P), 14/310 (P)
5 (cinco), 23/154 (P), 23/299 (P), 23/428 (P), 23/695 (P)
6 (seis), 14/309 (P)
7 (sete), 14/219 (P), 23/710 (P), 58/1 (P), 68/12 (P)
72, 14/344 (P), 23/710 (P)
77 (setenta e sete), 14/219 (P)
8 (oito), 23/302 (P)
9 (nove), 23/190 (P), 23/291 (P)
NUTRIÇÃO / R, 14/320 (P)
NUTRIENTES, 23/517 (P)
NUVENS
formas nas, 14/188 (P), 23/118 (P), 23/243 (P)
nosso poder sobre as, 23/521 (P)
que ocultam naves, 10/29, 23/107 (P), 23/146 (P), 23/150 (P)
O MELHOR LUGAR, 23/807 (P)
O SER
a evolução do, 68/54 (P)
o que é?, 68/54 (P)
O TODO, 31/13 (P)
OBEDECER
ou cumprir ?, 23/781 (P)
OBEDIÊNCIA, 1/1, 14/356 (P), 19/8 (P), 21/19 (P), 21/26 (P), 21/4, 23/128 (P), 23/180 (P), 23/247 (P), 23/261 (P), 23/438 (P), 23/447 (P),
23/484 (P), 23/629 (P), 23/640 (P), 23/653 (P), 23/666 (P), 23/692 (P), 23/720 (P), 23/736 (P), 23/813 (P), 26/7 (P), 35/10 (P), 58/8 (P), 68/52
(P)
a Deus, 23/734 (P)
à guiança interna, 23/755 (P)
a Hierarquia, 23/820 (P)
a importância da, 23/795 (P)
à intuição, 14/342 (P)
à lei superior, 14/54, 23/710 (P), 23/734 (P), 52/16 (P)
ao Eu interior, 23/734 (P)
ao Único, 14/322 (P)
compreensão da, 23/780 (P)
diferença entre submissão e, 23/216 (P), 23/511 (P)
exatidão na, 23/801 (P)
formal, 23/640 (P)
liberdade, ordem e, 23/222 (P)
pela obediência, 23/787 (P)
voto de, 21/17 (P), 23/626 (P), 23/720 (P), 23/742 (P), 25/2
OBESIDADE, 14/261 (P)
OBJETOS COMO SÍMBOLOS, 23/124 (P)
OBLATOS, 19/30 (P)
monges, zeladores e, 20/6, 21/4, 21/5
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OBRAS
da Hierarquia, 23/688 (P), 23/692 (P), 23/706 (P), 23/812 (P)
divinas, 14/322 (P)
fé e, 14/38
OBSCURANTISMO, 23/558 (P)
OBSERVAÇÃO, 23/505 (P), 23/608 (P), 23/702 (P), 26/6 (P), 51/3 (P)
contínua e alinhamento dos corpos, 23/810 (P)
das nossas intenções, 21/29 (P)
e o coração - poder de, 52/13 (P)
OBSERVADOR INTERNO, 23/316 (P), 23/367 (P), 23/464 (P)
OBSERVATÓRIO EM FIGUEIRA, 23/327 (P), 50/4 (P)
OBSESSÃO, 14/58, 23/141 (P), 23/169 (P), 23/212 (P), 23/439 (P), 23/560 (P)
OBSTÁCULOS, 23/391 (P), 23/526 (P), 33/1 (P), 41/12 (P)
à elevação da consciência, 23/673 (P), 4/4 (P)
à individualização dos animais, 23/657 (P), 60/6 (P)
ao contato superior, 68/52 (P)
ao cumprimento do Plano Evolutivo, 14/351 (P)
aparentemente intransponíveis, 20/56 (P)
como carma, 14/205 (P)
dissolução de, 14/136 (P), 21/20 (P), 23/289 (P)
transpor, 23/691 (P), 23/805 (P)
OBSTINAÇÃO, 44/4 (P)
OCA DA VIGÍLIA PERMANENTE, 20/104 (P), 20/26 (P), 23/139 (P), 23/265 (P), 23/520 (P), 23/620 (P), 23/631 (P), 23/692 (P), 34/2 (P), 44/7 (P),
68/5 (P), 68/52 (P)
Casa Luz da Colina, Casa de Oração e, 23/696 (P)
em um plano superior - visão da, 23/621 (P)
Espelho da, 20/104 (P)
OCEANO / S, 14/341 (P), 14/349 (P), 23/378 (P), 23/458 (P), 23/655 (P), 23/722 (P), 47/5 (P)
ÓCIO, 14/156 (P)
OCULTISMO, 14/199 (P), 14/253 (P), 23/678 (P), 23/739 (P), 32/56 (P), 57/3 (P), 57/7 (P)
ÓDIO, 22/8
amor e, 23/195 (P)
medo e, 23/395 (P), 23/650 (P)
ODONTOLOGIA, 14/286 (P), 23/333 (P), 27/1, 27/2 (P), 27/3, 27/4 (P)
OFENSA, 23/119 (P)
OFERECER TUDO AO ÚNICO, 14/102 (P), 23/585 (P), 23/671 (P)
OFERTA
de Jesus e as Mônadas, 23/793 (P)
incondicional às leis universais, 47/6 (P)
para acoplagem de outras formas de amor em nós, 47/6 (P)
OGIVAS NUCLEARES, 14/295 (P) (ver também ARMAS NUCLEARES - *; )
OITAVA DIMENSÃO, 14/344 (P)
OITO DE AGOSTO (DE 1988), 14/288 (P), 23/226 (P), 23/40 (P), 23/76 (P), 59/14 (P) (ver também AGOSTO DE 1988 - *; )
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OITO DE AGOSTO (DE 2009), 18/13 (P), 23/646 (P), 59/14 (P)
ÓLEOS ESSENCIAIS
inalações com, 14/137 (P)
OLFATO
interno, 14/172 (P), 23/105 (P), 23/269 (P), 31/1 (P)
pessoa que não tem, 23/152 (P)
OLHAR
através do olhar da Essência Feminina, 14/328 (P)
como espelho da alma, 23/716 (P)
de um ser orante, 56/5 (P)
energia do, 23/156 (P), 23/352 (P)
nos olhos das pessoas, 23/316 (P)
OLHOS
e carma, 23/840 (P)
formas que vemos quando fechamos os, 23/265 (P)
mudanças na consciência e os exercícios para os, 23/54 (P)
observar os próprios, 23/369 (P)
problemas nos, 23/168 (P), 23/274 (P), 23/407 (P), 23/473 (P)
purificação dos, 23/236 (P)
simbolismo, 23/683 (P)
OLIMPÍADAS ESPORTIVAS, 68/5 (P)
OMBROS, 23/418 (P)
dor nos, 14/186 (P), 23/228 (P)
e a circulação de energia no ser, 14/302 (P)
OMISSÃO, 23/423 (P), 23/753 (P)
diante do plano evolutivo, 68/21 (P)
diferença entre silêncio e, 23/219 (P)
e governos terrestres, 14/310 (P)
e intromissão - equilíbrio entre, 23/135 (P), 23/687 (P), 23/708 (P)
ONDAS GIGANTES (ver MAREMOTO / S - *; )
ONDE DEVO ESTAR ?, 23/807 (P), 23/818 (P)
durante a transição?, 59/21 (P)
ONIPRESENÇA (9º. Raio), 14/162 (P), 14/322 (P), 14/324 (P), 17/12 (P), 20/4, 20/83 (P), 23/268 (P), 23/370 (P), 23/584 (P), 23/97 (P), 34/1
(P), 61/2 (P), 61/3 (P), 62/4 (P), 62/6 (P)
e Erks, 60/3 (P)
e liberação como energias do segundo nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
Hierarquias cósmicas e, 23/647 (P)
ONISCIÊNCIA (11º. Raio), 14/162 (P), 14/324 (P), 20/83 (P), 23/268 (P), 34/1 (P), 61/3 (P), 62/4 (P), 62/6 (P)
nos seres evoluídos, 23/537 (P)
ONO-ZONE, 23/169 (P), 23/444 (P), 23/478 (P), 23/580 (P), 32/20 (P)
Brill e, 23/72 (P)
e Deus, 32/21 (P)
prana e, 23/403 (P)
ONU (Organização das Nações Unidas)
sobre a situação da SOMÁLIA - informe da, 23/808 (P)
OPÇÕES INTERNAS, 23/208 (P), 23/562 (P), 23/563 (P), 59/12 (P)
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OPERAÇÃO INTERGALÁCTICA, 10/37
OPERAÇÃO RESGATE, 10/22, 10/25, 14/119 (P), 14/184 (P), 20/32 (P), 20/38 (P), 23/163 (P), 23/235 (P), 23/315 (P), 23/361 (P), 23/443 (P),
23/550 (P), 23/645 (P), 23/686 (P), 24/10 (P), 24/17 (P), 32/49 (P), 47/6 (P), 56/11 (P), 58/1 (P), 59/14 (P), 59/17 (P), 59/7 (P), 68/21 (P)
(ver também RESGATE - *; )
e os animais, 23/438 (P)
e os desencarnados, 23/600 (P)
energia astrológica e a, 22/3
grupos da, 14/119 (P)
livro "A Quinta Raça" e as informações sobre a, 23/194 (P)
papel de Ashtar Sheran e de Samana na, 10/34
participar da, 17/11 (P), 19/41 (P), 24/1
OPERATIVO
conceito de grupo, 23/789 (P)
OPINIÃO, 23/608 (P)
madura, 44/2 (P)
não formar, 14/315 (P)
pública, 23/313 (P)
OPORTUNIDADES CÍCLICAS, 10/10, 35/11 (P), 68/8 (P)
especiais hoje, 23/811 (P)
não perder as, 10/7, 14/321 (P), 21/20 (P)
OPÚSCULO
do monastério - menção ao, 14/288 (P), 14/66, 23/244 (P)
oblatos, 19/30 (P)
ORAÇÃO / ÕES, 10/50 (P), 14/192 (P), 14/193 (P), 14/22, 14/332 (P), 14/334 (P), 14/339 (P), 14/345 (P), 14/349 (P), 14/61 (P), 17/11 (P),
17/14 (P), 17/9 (P), 20/38 (P), 20/99 (P), 23/108 (P), 23/113 (P), 23/158 (P), 23/185 (P), 23/192 (P), 23/246 (P), 23/250 (P), 23/312 (P),
23/324 (P), 23/339 (P), 23/402 (P), 23/418 (P), 23/425 (P), 23/44 (P), 23/458 (P), 23/471 (P), 23/525 (P), 23/550 (P), 23/554 (P), 23/557 (P),
23/576 (P), 23/64, 23/641 (P), 23/648 (P), 23/67 (P), 23/671 (P), 23/673 (P), 23/675 (P), 23/684 (P), 23/703 (P), 23/712 (P), 23/812 (P), 23/91
(P), 32/64 (P), 41/11 (P), 45/6 (P), 56/1 (P), 56/3 (P), 58/9 (P), 59/17 (P), 61/6 (P), 63/1 (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 63/4 (P), 68/1 (P), 68/23
(P) (ver também ORAR - *; )
a Grande Invocação, 23/158 (P), 23/440 (P), 23/645 (P), 23/693 (P)
além da, 23/67 (P)
amor e liberdade na, 14/91
aperfeiçoamento da, 23/590 (P)
aridez na, 68/33 (P)
arte e, 23/791 (P)
auxílio na castidade, 31/9 (P)
Ave Maria (ver AVE MARIA (oração) - *; )
bocejo durante a, 68/24 (P)
caminho misterioso da, 68/57 (P)
com anjos e arcanjos, 56/5 (P)
com os Crop Circles, 23/696 (P)
como chave para sentir a presença da Hierarquia, 14/308 (P), 23/593 (P), 23/747 (P)
como equilíbrio à gravidade da situação planetária, 20/101 (P), 23/547 (P), 23/556 (P), 23/612 (P), 23/613 (P), 23/646 (P), 23/681 (P),
23/743 (P), 60/6 (P), 64/1 (P), 68/52 (P)
como instrumento para contatar dimensões superiores, 68/12 (P)
como instrumento para fechar portas às forças involutivas, 35/10 (P)
como meio para contatar os Centros Planetários, 61/5 (P)
como meio para entrar em contato com o conhecimento de que necessitamos, 14/349 (P)
como porta de entrada para meditação e contemplação, 23/810 (P)
como porta para o templo interno, 14/366 (P)
como serviço, 20/101 (P), 23/419 (P), 23/619 (P), 23/677 (P), 41/11 (P), 68/21 (P)
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como único recurso indicado pela Hierarquia, 23/614 (P), 23/616 (P), 23/810 (P), 56/11 (P), 56/4 (P), 58/8 (P), 59/8 (P), 66/1 (P)
concentração na, 23/582 (P)
consciência na, 14/349 (P)
contemplação e meditação, 68/51 (P)
contínua, 14/339 (P), 17/13 (P), 21/21 (P), 23/317 (P), 23/458 (P), 23/542 (P), 23/632 (P), 23/661 (P), 23/698 (P)
contínua em Maiorca, 59/9 (P)
crianças e, 23/624 (P), 23/747 (P)
curadores e, 14/137 (P)
da Fraternidade Branca, 23/745 (P)
da Mãe Universal, 23/832 (P) (ver também MÃE UNIVERSAL - oração da; )
de intenção, 35/6 (P)
desapegada, 23/677 (P)
desenvolvimento da, 23/797 (P)
dia mundial da (ver DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO - *; )
diferença entre vigília e, 23/512 (P), 23/623 (P), 23/651 (P)
dificuldades na, 23/564 (P), 23/614 (P), 23/632 (P), 23/676 (P), 68/22 (P)
direcionada, 23/359 (P), 23/364 (P)
do coração, 14/355 (P)
do Tibetano, 14/176 (P), 14/297 (P)
e a alma, 19/19 (P)
e a operação resgate, 23/701 (P), 24/17 (P), 56/11 (P)
e a repetição de contas, 56/8 (P)
e a transição planetária, 23/570 (P), 23/639 (P), 60/3 (P), 68/12 (P)
e ação, 23/649 (P), 59/5 (P)
e carma, 20/26 (P)
e contemplação, 14/320 (P), 17/12 (P), 23/602 (P), 23/630 (P), 23/634 (P), 23/642 (P), 23/648 (P), 23/649 (P), 23/655 (P), 23/721
(P), 57/12 (P), 60/2 (P), 66/2 (P)
e estado de claustro, 23/658 (P)
e forças retrógradas, 23/555 (P), 23/752 (P)
e impulso, 35/12 (P)
e mantras - constância na prática de, 23/542 (P)
e o trabalho de coligação com os Espelhos, 20/100 (P)
e onipresença, 61/2 (P)
e os Crop Circles, 23/696 (P)
e os intervalos na, 56/12 (P)
e quantidade de contas, 68/38 (P)
e raios imateriais segundo Blavatsky (Enyalak), 56/12 (P)
e ritmo, 23/604 (P)
e serviço, 23/818 (P)
e silêncio, 56/6 (P)
e símbolos, 23/807 (P)
e terapias, 23/560 (P)
e união, 23/771 (P)
e vigília permanente, 68/52 (P)
e vigília segundo João XXIII, 23/584 (P), 58/7 (P)
e votos internos, 23/583 (P)
em auxílio às árvores, 23/592 (P), 58/10 (P)
em situações de perigo - valor da, 31/3 (P)
entrega, personalidade e, 23/131 (P)
escola da, 23/829 (P)
estado de, 23/123 (P), 23/698 (P), 23/743 (P)
etapas da, 23/332 (P), 23/554 (P), 23/677 (P)
falada, 56/6 (P)
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fervorosa como requisito para o contato com Entidades Superiores, 23/630 (P)
formal, 14/212 (P), 17/15 (P), 39/4 (P)
formal e oração silenciosa, 20/26 (P), 23/31 (P), 23/626 (P)
formas antigas de, 14/183 (P)
formas de, 17/10 (P), 23/564 (P), 23/616 (P), 23/673 (P), 23/699 (P), 23/717 (P), 23/808 (P), 56/10 (P), 68/23 (P)
graus de, 14/91, 31/7 (P), 66/2 (P)
grupal, 14/349 (P), 19/19 (P), 23/709 (P), 64/1 (P), 68/47 (P), 68/52 (P)
grupo operativo e a, 68/43 (P)
grupos de, 23/378 (P), 23/460 (P), 23/506 (P), 23/661 (P), 23/696 (P), 32/26 (P), 41/11 (P)
horário dos cartuxos para a, 31/6 (P)
horário para a prática da, 14/366 (P), 23/283 (P), 59/11 (P)
importância da, 14/328 (P), 14/335 (P), 19/19 (P), 23/814 (P), 59/2 (P), 64/2 (P), 66/3 (P), 68/52 (P)
impulsos de salvação, 56/9 (P)
individual, 23/712 (P), 68/52 (P)
instrumento de dissolução de conexões das forças involutivas, 23/610 (P), 59/1 (P)
interrupção da, 23/200 (P)
jubilosa, redentora, transmutadora e iluminadora, 14/332 (P)
leitura do coração e, 32/87 (P)
Luz para ver e Amor para distribuir, 23/92 (P), 33/1 (P)
Mãe Universal (ver MÃE UNIVERSAL - oração da; )
magia e, 23/231 (P), 23/693 (P)
monge e, 57/12 (P)
mundiais, 23/111 (P)
na Casa Luz da Colina, 23/674 (P)
natural, 23/639 (P)
necessidade de, 23/299 (P), 23/595 (P), 57/11 (P), 59/14 (P), 60/6 (P), 66/3 (P), 68/12 (P), 68/53 (P)
noite profunda e, 23/84 (P)
o mundo da, 23/824 (P)
ofertar tudo como, 23/758 (P)
operativa, 56/11 (P)
Pai Nosso (ver PAI NOSSO (oração) - *; )
para espantar demônios, 23/814 (P)
para os Monastérios e para os Espelhos, 23/696 (P)
passada por Ahkiuk, 23/664 (P), 66/2 (P)
pela oração, 68/43 (P)
pelas almas, 23/806 (P)
pelas almas penadas/prisioneiras, 23/661 (P)
pelas almas prisioneiras da África, 23/655 (P)
pelos seres decaídos, 66/3 (P)
permanente, 31/15 (P)
poder da, 23/632 (P), 23/809 (P), 56/5 (P), 68/53 (P)
posição física na, 23/229 (P), 23/620 (P), 23/646 (P), 68/8 (P)
precauções com a, 23/35 (P)
que é a, 23/137 (P), 23/139 (P), 23/809 (P)
que pode advir da, 14/328 (P), 14/331 (P), 14/344 (P), 17/12 (P), 23/606 (P), 23/613 (P), 23/646 (P), 23/652 (P), 23/657 (P),
23/712 (P), 23/743 (P), 23/811 (P), 56/4 (P), 62/4 (P), 68/21 (P), 68/22 (P), 68/51 (P), 68/9 (P)
raios e disciplina na, 20/105 (P)
rede mundial de, 23/556 (P), 23/607 (P)
segundo Ahkiuk
segundo Teresa de Ávila, 56/8 (P)
sem cessar, 31/15 (P)
Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, 14/183 (P), 23/317 (P), 56/6 (P)
silêncio, 23/807 (P)
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silenciosa, 14/313 (P), 68/9 (P)
simplicidade e, 14/329 (P), 23/743 (P)
sintonia com as palavras, 23/797 (P)
solução pela, 23/606 (P), 23/618 (P), 61/9 (P)
trabalho e, 14/79
transformadora, 14/344 (P)
usufruir ou servir?, 68/56 (P)
valor da, 21/38 (P)
veículo para o plano astral, 23/764 (P)
ORÁCULO, 32/56 (P)
de Delfos, 23/231 (P)
interior, 23/276 (P)
ORÂNDIO, 23/812 (P), 23/814 (P)
e Abraão, 23/793 (P)
ORAR, 2/12 (P) (ver também ORAÇÃO / ÕES - *; )
150 contas, 68/49 (P)
72 contas, 23/710 (P)
arte de, 14/339 (P)
com a Hierarquia, 60/2 (P)
com alegria, 23/815 (P)
com contas, 14/344 (P), 17/10 (P), 17/14 (P), 23/607 (P), 23/812 (P)
com fervor, 68/21 (P)
com o coração, 23/711 (P), 23/809 (P), 23/813 (P)
com simplicidade, 23/743 (P)
com todo ser, 17/11 (P), 23/675 (P)
como ?, 56/8 (P), 68/49 (P)
como quer, 23/824 (P)
convite de pessoas para, 24/17 (P)
e adaptar-se ao, 68/54 (P)
e atrair seres sutis, 68/49 (P)
e transmutar, 68/23 (P)
e vigiar, 18/12 (P), 33/2 (P), 68/52 (P)
em grupo, 23/576 (P), 23/641 (P), 23/671 (P), 68/52 (P)
em segredo, 31/7 (P)
em silêncio ou cantando, 23/830 (P)
formas de, 14/339 (P), 23/582 (P), 23/641 (P), 23/808 (P), 23/832 (P), 56/11 (P), 59/14 (P), 68/22 (P)
local para, 68/49 (P)
motivos para, 23/694 (P), 63/2 (P), 66/3 (P)
pela paz, 14/335 (P), 18/13 (P), 68/52 (P)
pela Providência Divina, 23/777 (P)
pelas almas da China, 60/6 (P)
pelas crianças da África, 23/809 (P)
pelo planeta, 14/328 (P), 23/575 (P), 23/803 (P)
pelos antepassados - a propósito de, 23/352 (P)
pelos outros, 23/777 (P)
pelos outros - a propósito de, 19/19 (P), 20/26 (P), 23/44 (P), 23/637 (P)
por amor, 23/581 (P)
por orar, 14/332 (P), 14/345 (P), 20/101 (P), 23/632 (P), 23/646 (P), 23/648 (P), 23/656 (P), 23/675 (P), 23/677 (P), 23/699 (P),
23/710 (P), 23/752 (P), 35/10 (P), 59/17 (P), 61/6 (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 66/3 (P), 68/1 (P), 68/51 (P), 68/61 (P), 68/9 (P)
sem cessar, 14/328 (P), 17/11 (P), 20/99 (P), 23/547 (P), 56/2 (P)
sempre, 68/62 (P)
virtude e dom de, 23/550 (P)
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ORDEM / NS, 14/249 (P)
atenção, precisão e, 23/53 (P), 59/3 (P)
caos e, 28/1 (P), 32/50 (P)
e criatividade, 14/320 (P)
e cura, 45/5 (P)
e devoção, 12/2 (P)
e harmonia, 23/54 (P)
e harmonia - participar da implantação da, 23/644 (P)
e harmonia em um grupo, 23/53 (P)
e harmonia nos ambientes, 20/45 (P), 23/657 (P), 23/751 (P)
e organização (ver ORDEM E ORGANIZAÇÃO (7º. Raio) - *; )
e prioridade, 14/211 (P)
espirituais desatualizadas, 23/225 (P)
externa e interna, 23/830 (P)
interna e externa no trabalho grupal, 23/658 (P)
liberdade, 23/222 (P)
monásticas, 21/18 (P), 23/629 (P)
monásticas - restauração das, 10/49 (P)
monásticas e trabalho oculto de Erks, 60/5 (P)
no Universo, 68/35 (P)
nos pensamentos e a austeridade, 31/11 (P)
perfeita, 52/12 (P)
segundo Juan Diego - nova, 14/345 (P)
ORDEM E ORGANIZAÇÃO (7º. Raio), 14/161 (P), 14/262 (P), 14/40, 19/49 (P), 20/12, 23/121 (P), 23/27 (P), 23/498 (P), 23/53 (P), 23/590 (P),
23/644 (P), 23/682 (P), 23/688 (P), 24/11 (P), 37/1 (P), 41/14 (P), 5/15, 5/16, 5/17, 57/7 (P), 6/11, 6/12, 68/22 (P) (ver também CERIMÔNIA / AL
- *; )
e os rituais
e a oração transmutadora, 14/332 (P)
e a transição planetária, 23/676 (P), 68/22 (P)
e desativação de registros antigos, 68/22 (P)
em Figueira, 12/2 (P), 14/23 (P), 14/315 (P), 14/55, 20/28 (P)
época de, 68/10 (P)
magia e, 14/306 (P)
ORDEM GRAÇA MISERICÓRDIA, 10/49 (P), 20/103 (P), 21/19 (P), 21/26 (P), 21/27 (P), 23/629 (P), 23/644 (P), 23/720 (P), 23/721 (P), 23/742 (P),
68/21 (P)
criação da, 21/18 (P), 23/688 (P)
e a síntese, 23/773 (P), 23/781 (P), 23/792 (P)
e necessidade de seres consagrados, 14/351 (P)
estatuto da, 21/26 (P), 21/27 (P)
objetivos da, 21/18 (P)
ordens antigas e a, 68/40 (P)
segundo Murielh, 23/823 (P)
ORDEM SECRETA DE MELQUISEDEC, 23/589 (P)
ORFANDADE
segundo Madre Teresa de Calcutá, 23/595 (P)
ORGANIZAÇÃO E RITMO, 23/179 (P)
ÓRGÃO (instrumento musical), 23/436 (P)
ÓRGÃOS (do corpo humano), 23/416 (P), 23/483 (P), 57/8 (P)
de desencarnados - doação de, 15/3 (P), 23/163 (P), 9/2
doação de, 10/11, 15/3 (P), 23/20 (P), 23/222 (P), 23/325 (P), 23/598 (P), 23/629 (P), 23/630 (P)
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e a memória do conhecimento adquirido na época da Atlântida, 23/592 (P)
extirpação de, 9/1
genitais - doenças nos, 9/1
mal-formados, 32/37 (P)
planetas e, 23/311 (P)
sutis no Núcleo Sohin - cura dos, 23/643 (P)
transmutação de, 23/20 (P), 32/44 (P)
transplante de, 10/11, 14/128 (P), 23/290 (P), 23/325 (P), 23/349 (P), 23/422 (P), 23/483 (P), 44/3 (P), 68/4 (P)
ORGULHO, 10/49 (P), 13/9, 14/194 (P), 14/224 (P), 14/236 (P), 14/291 (P), 19/9 (P), 20/85 (P), 23/293 (P), 23/347 (P), 23/358 (P), 23/375 (P),
23/445 (P), 23/46 (P), 23/532 (P), 23/601 (P), 36/2 (P), 44/4 (P), 57/3 (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 68/11 (P), 68/17 (P), 68/24 (P)
como dissolver o, 23/145 (P)
cuidado com o, 14/339 (P), 23/748 (P)
e oração, 68/57 (P)
e raios imateriais, 20/103 (P)
e vida monástica, 23/644 (P)
espiritual - cura do, 23/756 (P)
o perigo do, 23/740 (P)
serviço e, 23/338 (P)
ORIENTAÇÃO INTERNA, 1/2, 10/4, 19/28 (P), 23/841 (P)
precauções diante da, 14/206 (P)
ORIENTAÇÃO/ÕES
de Amajh sobre Vontade-Poder, humildade e entrega, 66/10 (P)
ORIENTE MÉDIO
e a Nave Alfa, 18/13 (P)
energia nuclear no, 23/648 (P)
Jesus e o, 23/124 (P)
para o planeta - importância do, 59/14 (P)
sofrimento das almas no, 23/616 (P), 23/617 (P)
ORIGEM
cura do esquecimento da própria, 14/333 (P), 18/12 (P), 23/688 (P)
da humanidade, 23/832 (P)
divina da vida e a Escola Interna de Urano, 60/4 (P)
dos seres - estudo sobre a, 23/563 (P)
importância de conhecermos nossa, 14/347 (P), 23/566 (P), 23/567 (P), 23/693 (P), 59/2 (P)
oração iluminadora e a coligação com a nossa, 14/332 (P)
primordial do ser e informações em Cidade Branca, 23/660 (P)
ORIGEM CÓSMICA DO HOMEM, 14/16, 14/336 (P), 14/343 (P), 18/12 (P), 23/616 (P), 23/745 (P)
ORÍGENES
menção a, 14/208 (P)
ORION, 55/3 (P)
conhecimento de, 68/10 (P)
e a operação resgate na Terra, 23/645 (P)
purificação e cura através de, 23/706 (P)
ORQUÍDEA, 23/232 (P)
OSSO / S, 23/282 (P)
fratura de (ver FRATURA - *; )
reorganização mineral dos, 68/22 (P)
OSTEOPOROSE, 9/1
(P) indica que a gravação já foi publicada

OSTHMIUK, 20/49 (P)
menção a, 20/35 (P), 23/16, 23/522 (P)
OURO, 16/3 (P), 23/124 (P)
e a energia de vários planetas, 52/17 (P)
e a vibração solar, 52/17 (P)
transformação de metais em, 14/238 (P)
OUSADIA, 14/355 (P), 23/516 (P), 23/99 (P), 26/6 (P), 35/11 (P)
e prudência, 14/339 (P), 23/636 (P), 23/649 (P)
OUVIDO / S
problema(s) no(s), 23/145 (P), 23/416 (P), 23/451 (P) (ver também AUDIÇÃO - *; SURDEZ - *; )
OUVIR, 23/80 (P), 41/8 (P)
a instrução repetidas vezes, 14/339 (P), 23/624 (P)
saber, 45/8 (P)
OVELHA / S
simbolismo, 19/40 (P)
OVO ÁURICO, 49/1 (P)
OVOS, 23/213 (P), 23/254 (P), 23/362 (P), 23/494 (P), 23/51 (P), 23/523 (P), 23/664 (P), 23/82 (P)
OZÔNIO
buraco na camada de, 23/94 (P)
PACIÊNCIA, 23/151 (P), 23/555 (P), 23/629 (P), 59/3 (P)
com quem está no caminho, 23/36 (P)
consigo próprio, 23/654 (P), 23/69 (P), 47/6 (P), 57/4 (P)
crítica e, 14/116 (P)
dissolução do conflito e, 62/7 (P)
e humildade, 68/25 (P)
e o coração, 52/13 (P)
e sabedoria, 47/6 (P)
e tolerância, 23/222 (P), 23/231 (P)
fé e, 62/1 (P)
imperfeição humana e a, 14/152 (P)
nas horas de caos - o valor da, 14/45
os impulsos espirituais e a, 14/57 (P)
quietismo e, 14/329 (P)
vontade-poder (1o raio) e, 23/602 (P), 23/637 (P), 68/11 (P)
PACIENTES TERMINAIS, 20/34, 23/182 (P), 23/73 (P)
PACIFICAÇÃO, 14/352 (P)
PACÍFICO (Oceano), 59/20 (P)
poluição no, 59/20 (P)
PADRÃO / PADRÕES, 14/292 (P), 20/88 (P), 20/93 (P), 23/102 (P), 23/254 (P), 23/659 (P), 32/53 (P), 60/6 (P)
planetários - desvinculação dos, 68/8 (P)
PADRE PIO, 14/179 (P), 14/251 (P), 23/184 (P), 23/212 (P), 23/267 (P), 23/296 (P), 23/347 (P), 23/416 (P), 23/435 (P), 23/476 (P), 23/509 (P),
23/532 (P), 23/674 (P), 23/814 (P), 24/6 (P), 26/3 (P), 32/18 (P), 32/80 (P), 41/12 (P)
aroma de fumo e, 23/349 (P), 23/38 (P), 23/472 (P), 31/1 (P), 52/14 (P)
citação de, 14/344 (P), 14/348 (P), 59/8 (P)
como intercessor na oração, 56/3 (P)
desce ao inferno, 14/248 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

devoção a, 23/448 (P)
dons e obras de, 23/542 (P)
e a confissão, 14/180 (P)
e a cura do medo, 14/176 (P)
e a devoção a Maria, 23/360 (P)
e a fundação da Casa Sollievo della Sofferenza, 23/688 (P), 68/21 (P)
e a humildade, 23/557 (P)
e a obediência, 23/247 (P), 23/692 (P), 58/8 (P)
e a onipresença, 14/322 (P), 61/2 (P), 62/4 (P)
e a oração, 23/438 (P), 61/6 (P)
e a redenção, 68/40 (P)
e a violência, 23/471 (P)
e Murielh, 23/743 (P), 23/812 (P)
e o demônio, 23/375 (P), 23/814 (P)
e o isolamento, 23/502 (P)
e o raio da Libertação (12o raio), 14/318 (P), 23/616 (P), 23/645 (P), 62/6 (P) (ver também IRMÃO PIO - e o raio da Libertação (12o raio); )
e o sofrimento, 20/51 (P), 23/166 (P), 23/198 (P), 23/343 (P), 23/390 (P)
e os estigmas, 23/463 (P)
estudar a biografia de, 23/814 (P)
frases de, 23/572 (P), 23/702 (P)
morte de, 2889/1 (P), 2889/2 (P)
PADRES DO DESERTO, 56/3 (P)
menção, 23/628 (P), 23/665 (P)
PADRINHO / S, 23/477 (P)
PAI (o)
mônada ou, 23/827 (P)
PAI / S, 23/385 (P), 23/457 (P), 23/514 (P)
e filhos, 23/122 (P), 23/194 (P), 23/200 (P), 23/220 (P), 23/456 (P), 23/509 (P), 23/598 (P), 23/660 (P), 32/66 (P), 68/5 (P)
e preparação para ter filhos, 23/748 (P)
filho que se desilude com o, 23/13
filho que tem mágoa do(s), 23/360 (P), 23/553 (P)
mônada ou, 23/827 (P)
responsabilidade na educação dos filhos, 23/509 (P)
PAI NOSSO (oração), 14/183 (P), 23/111 (P), 23/158 (P), 23/436 (P), 23/564 (P), 23/812 (P), 23/820 (P)
e os mantras - diferença entre, 23/122 (P), 23/498 (P)
em aramaico, 23/735 (P), 23/820 (P)
PAÍS (ver também NAÇÃO / ÕES - *; )
apego ao, 14/135 (P)
carma do, 14/135 (P)
diferença entre nação e, 14/196 (P)
mudança de, 23/458 (P)
PAITITI (Retiro da Fraternidade Branca), 62/5 (P)
e a Porta de Pusharo
menção a, 23/660 (P), 60/1 (P), 62/2 (P)
PAIXÃO / ÕES, 23/293 (P), 23/52 (P), 32/37 (P), 49/2 (P)
amor e, 23/419 (P)
transcender a, 23/21 (P), 23/265 (P)
PAIXÃO DE CRISTO
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símbolo da, 68/20 (P)
PALAVRA / S
controle da, 13/1, 14/297 (P), 14/42 (P), 14/77, 19/65 (P), 23/108 (P), 23/114 (P), 23/116 (P), 23/129 (P), 23/134 (P), 23/158 (P),
23/16, 23/176 (P), 23/184 (P), 23/201 (P), 23/27 (P), 23/278 (P), 23/361 (P), 23/415 (P), 23/490 (P), 23/5 (P), 23/61 (P), 23/669
(P), 4/17 (P), 7/1 (P)
e a energia sacerdotal, 21/16 (P)
importância da(s), 14/133 (P), 14/64 (P), 23/115 (P), 23/368 (P), 23/6 (P), 23/817 (P), 68/12 (P)
jejum de, 20/41 (P), 23/110 (P), 23/712 (P)
mágicas, 23/185 (P)
uso da, 14/75, 21/29 (P), 23/120 (P), 23/195 (P), 23/2 (P), 23/455 (P), 23/99 (P), 7/9 (P)
valor espiritual na, 23/129 (P), 23/638 (P), 23/711 (P)
PALMA DE MAIORCA, 20/99 (P), 23/449 (P), 23/638 (P), 23/648 (P)
PÂNICO, 23/134 (P), 23/152 (P), 23/376 (P), 23/474 (P)
desencarnar em situação de, 59/17 (P)
síndrome do, 23/120 (P)
PÃO
na Santa Ceia - simbolismo do, 23/645 (P)
no ritual da comunhão, 23/716 (P)
o espírito no, 14/8
trigo e, 23/257 (P)
PAPAGAIO, 23/137 (P)
PAR MONÁDICO, 23/418 (P), 23/588 (P) (ver também MÔNADA / S - pares de; )
PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO
simbolismo da, 22/4
PARACELSO
menção a, 21/18 (P), 41/9 (P)
PARAÍSO, 23/279 (P), 23/282 (P), 23/375 (P)
PARALISIA, 20/56 (P)
cerebral, 23/464 (P)
facial, 23/716 (P)
PARENTES, 23/627 (P)
PARENTESCO SANGÜÍNEO, 23/88 (P)
PARQUE
Figueira como, 20/74 (P), 20/77 (P), 23/323 (P), 23/331 (P), 41/10 (P)
PARRISH-HARRA (CAROL E.), 21/4, 23/436 (P), 56/2 (P)
menção a, 20/90 (P), 23/161 (P), 23/584 (P)
PARTILHA / S, 14/37, 14/41, 20/9, 23/505 (P), 32/84 (P), 5/17
3o Raio nas, 23/57 (P)
a propósito de anotar as, 23/240 (P)
animais nas, 23/648 (P)
como ouvir, 23/635 (P)
compreender as, 23/19 (P)
contradições aparentes nas, 23/458 (P), 23/593 (P)
correta atitude nas, 14/328 (P), 23/548 (P)
crianças nas, 23/644 (P), 23/648 (P), 23/688 (P)
cura nas, 59/19 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

de Shimani - tradução de, 23/620 (P)
em São Paulo e em Belo Horizonte, 14/279 (P)
energia das, 23/200 (P), 23/57 (P), 23/635 (P)
formas de assistir às, 23/783 (P)
função das perguntas nas, 14/162 (P), 23/316 (P)
o que ocorre nos planos sutis durante a, 14/342 (P), 23/356 (P), 57/10 (P)
ouvir e compreender as palavras, 23/768 (P)
pássaros nas, 20/91 (P)
perguntas e respostas nas, 20/18, 23/57 (P), 23/639 (P)
pessoa que não se lembra dos assuntos tratados nas, 23/505 (P)
pessoas que passam mal nas, 23/455 (P)
pessoas que sentem sono nas, 23/1 (P), 23/114 (P), 23/215 (P), 23/720 (P)
pessoas que tossem nas, 14/366 (P), 23/243 (P)
processamento energético na, 14/65
PASSADO, 23/420 (P), 46/2 (P)
apego ao, 23/469 (P), 23/728 (P), 68/51 (P)
cármico - cancelamento do nosso, 60/7 (P)
como lidar com as lembranças do, 13/5, 20/44 (P), 23/116 (P), 23/139 (P), 23/144 (P), 23/167 (P), 23/178 (P), 23/237 (P), 23/264
(P), 23/330 (P), 2889/2 (P), 32/22 (P), 4/2 (P)
entregar o, 14/323 (P), 14/335 (P), 14/337 (P), 17/16 (P), 23/670 (P), 23/804 (P)
equilíbrio de cargas negativas do, 23/742 (P)
impresso no corpo físico, 68/3 (P)
ligações cármicas do, 23/56 (P)
momentos em que nos parece estar vivendo coisas do, 23/177 (P)
não olhar para o, 14/325 (P), 23/347 (P), 23/379 (P), 23/628 (P), 23/667 (P), 23/680 (P), 32/84 (P), 35/10 (P), 55/2 (P), 59/18 (P),
68/2 (P)
purificação dos registros do, 68/8 (P)
renunciar ao, 23/809 (P), 61/5 (P)
sonhos com o (ver SONHO / S - com o passado; )
PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS, 14/192 (P), 23/112 (P), 23/189 (P), 23/583 (P), 23/586 (P), 23/599 (P), 23/689 (P) (ver também DIMENSÃO /
ÕES - *; PORTA / S - *; PORTAL / AIS - *; )
em Figueira, 23/451 (P)
no salão de partilha, 57/10 (P)
por sacerdotes - abertura e fechamento, 21/16 (P)
PÁSSARO / S, 14/84, 23/375 (P), 23/421 (P), 23/576 (P), 23/673 (P)
ajuda aos, 23/552 (P)
e anjos - relação entre, 68/23 (P)
e o reino dévico, 24/9 (P)
em Figueira, 23/323 (P)
em gaiolas, 23/188 (P), 23/234 (P), 23/274 (P), 23/400 (P), 23/584 (P), 23/8 (P), 23/82 (P)
morte de um, 23/252 (P)
nas partlhas, 20/91 (P)
pessoa que tem medo de, 23/369 (P)
PASSES, 23/385 (P), 41/16 (P)
PASSIVIDADE, 23/422 (P)
PASSOS, 14/335 (P), 23/530 (P), 23/639 (P)
com precisão - dar os, 23/680 (P)
dar no ar, 45/8 (P)
e momento cíclico atual, 21/22 (P), 23/580 (P)
PATAGÔNIA, 23/657 (P)
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PATÂNJALI
menção a, 23/558 (P)
PAULO DE TARSO, 23/183 (P), 23/464 (P), 23/502 (P)
citação de, 14/320 (P), 20/102 (P), 68/53 (P), 68/8 (P)
PAULO VI (PAPA), 58/6 (P)
PAUSA (ver TAREFA / S - pausas nas; )
PAUTA / S
de Murielh para alcançarmos a castidade, 31/10 (P), 31/9 (P)
de trabalho enviadas pelas Hierarquias, 23/747 (P)
disciplinares, 23/713 (P)
para o desenvolvimento das consciências sacerdotal e monástica, 14/326 (P), 21/23 (P), 59/10 (P)
PAZ, 10/25, 14/180 (P), 14/275 (P), 14/328 (P), 14/329 (P), 23/154 (P), 23/170 (P), 23/346 (P), 23/631 (P), 23/667 (P), 25/6, 32/73 (P), 41/19
(P)
anjo da, 12/1 (P)
colaborar com a, 68/34 (P)
como alcançar a, 23/56 (P), 23/749 (P), 59/18 (P)
consciência e, 14/359 (P)
consigo mesmo - como estar em, 23/333 (P)
das lutas à, 32/29 (P)
de espírito - irradiação de, 14/305 (P)
do tempo real, 61/1 (P)
e harmonia, 57/11 (P)
e quietude, 30/2 (P)
e verdade, 46/1 (P), 46/2 (P), 46/3 (P), 46/4 (P)
em meio ao caos, 23/135 (P)
encontrar a, 14/27 (P), 14/345 (P), 23/572 (P), 68/52 (P)
mundial - influência de Lis para a, 60/2 (P)
na Terra, 17/14 (P)
no centro do próprio ser, 59/12 (P)
no planeta - Núcleo de, 14/335 (P)
oração e, 14/335 (P), 20/99 (P), 23/675 (P), 59/14 (P), 63/3 (P)
para o universo - irradiar a, 23/810 (P)
Pax e, 25/6
trabalhar pela, 14/335 (P), 20/99 (P), 68/2 (P)
PÉ / S, 23/278 (P), 23/458 (P)
descalços, 23/476 (P), 23/639 (P), 23/805 (P), 68/11 (P) (ver também CALÇADOS - *; )
e a circulação de energia no ser, 14/302 (P)
simbolismo do(s), 14/328 (P), 23/614 (P), 23/692 (P)
suor excessivo nas mãos e nos, 23/414 (P)
PECADO / S / RES, 14/120 (P), 23/445 (P), 23/672 (P), 23/7 (P), 68/52 (P)
capitais, 14/236 (P), 21/29 (P), 23/748 (P), 23/814 (P)
mortal, 23/138 (P)
PEDIATRA, 23/104 (P)
PEDIR, 14/32, 14/34, 14/45, 23/139 (P), 23/213 (P), 23/299 (P), 23/451 (P), 23/711 (P), 23/749 (P), 5/2, 59/18 (P)
a cura, 20/101 (P), 23/514 (P)
ajuda, 14/267 (P), 17/4 (P), 23/185 (P), 23/313 (P), 23/432 (P), 23/592 (P), 23/677 (P), 23/712 (P), 23/713 (P), 23/811 (P)
fé, 23/814 (P)
luz, 23/691 (P), 23/722 (P), 23/92 (P), 57/3 (P)
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PEDRAS, 23/503 (P)
e minerais - uso terapêutico de, 23/135 (P)
no corpo (cálculos), 23/316 (P)
preciosas, 14/204 (P), 14/344 (P), 41/17 (P)
PEITO
dor no, 42/2 (P)
simbolismo, 23/692 (P)
PEIXES, 23/386 (P), 23/436 (P)
signo de, 22/13 (P), 32/63 (P)
PELE
câncer de (ver CÂNCER - de pele; )
cor de cobre, 23/427 (P)
doença de, 23/574 (P)
erupções na, 33/2 (P)
função na cura, 24/8 (P)
PELE COR DE COBRE, 23/427 (P)
PENDÊNCIAS CÁRMICAS
como resolver, 23/820 (P)
PÊNDULO, 23/518 (P)
PENSAMENTO / S, 14/224 (P), 19/67 (P), 23/37 (P), 23/45 (P), 23/647 (P), 23/682 (P), 26/2 (P), 36/3 (P), 52/3 (P), 53/2 (P), 8/2 (ver também
FORMAS-PENSAMENTO - *; PENSAMENTO DO DIA - *; )
abstrato - captação do, 23/534 (P)
antes da morte - importância do último, 4/9 (P)
antes do sono - importância do último, 4/8 (P), 4/9 (P)
ao infinito - entregar o, 59/15 (P)
arraigados, 23/477 (P)
coerência de, 23/64, 23/670 (P)
como neutralizar um mau, 23/94 (P), 41/1 (P)
controle do(s), 14/278 (P), 14/302 (P), 14/311 (P), 14/325 (P), 21/29 (P), 23/110 (P), 23/114 (P), 23/116 (P), 23/145 (P), 23/326
(P), 23/369 (P), 23/374 (P), 23/61 (P), 23/669 (P), 23/682 (P), 23/700 (P), 23/746 (P), 23/95 (P)
coração e, 23/142 (P), 23/665 (P)
criativo, 14/358 (P)
desejo e, 23/395 (P), 23/746 (P)
desidentificar-se dos, 68/3 (P)
dominar o, 3/2 (P)
e a atual situação planetária, 23/350 (P), 23/714 (P)
e consciência do claustro, 23/658 (P)
e desenvolvimento do consciente direito, 23/700 (P)
e os Crop Circles - simplificação do, 23/596 (P)
e os níveis ardentes, 39/4 (P)
educar o, 14/101 (P)
elevado - manter o, 23/64, 23/647 (P), 62/4 (P)
elevar o, 14/295 (P), 14/311 (P), 23/491 (P), 23/637 (P), 23/749 (P), 32/50 (P)
exercício com o, 14/2, 14/342 (P)
fixo em outra pessoa, 23/174 (P), 23/380 (P)
frenético - como conter o, 14/89
humano e consciência, 23/127 (P)
humanos - segundo São João da Cruz, 68/47 (P)
influência do, 14/347 (P), 23/101 (P), 23/655 (P)
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insetos nocivos e os nossos, 14/216 (P), 23/101 (P), 23/121 (P), 23/350 (P)
intervalos entre os, 50/2 (P)
jejum de, 23/263 (P), 23/712 (P)
materialistas, 23/228 (P)
mudar o, 14/333 (P), 14/337 (P), 23/486 (P), 23/665 (P), 23/666 (P)
negativos, 14/347 (P), 23/302 (P), 23/346 (P), 23/443 (P), 23/466 (P), 23/680 (P), 68/56 (P)
observar o(s), 14/23 (P), 14/72, 19/69 (P), 23/108 (P), 23/280 (P), 23/546 (P)
poder do, 23/157 (P), 23/499 (P), 23/670 (P)
qualidade nos, 14/164 (P)
servir com o, 14/96 (P)
subliminar, 23/670 (P)
supérfluos - como eliminar os, 23/505 (P)
três níveis de, 19/29 (P)
único, 14/174 (P), 23/666 (P)
unidade de, 14/169 (P), 32/42 (P), 32/84 (P)
PENSAMENTO DIVINO
da Mente Divina, 23/801 (P)
e a Imaculada Conceição, 23/801 (P)
PENSAMENTO DO DIA, 2859/2 Es e Pt (P)
caminho breve e o, 14/156 (P)
compreender os, 23/18, 23/208 (P), 23/83 (P)
finalidade dos, 23/157 (P), 23/3 (P), 23/455 (P), 23/458 (P), 23/46 (P), 23/746 (P), 51/1 (P)
PENTECOSTES E O 3º. RAIO, 23/111 (P)
PERCEPÇÃO / ÕES
como agir diante de uma, 23/354 (P)
da energia angélica, 68/24 (P)
de presenças sutis, 23/130 (P), 23/552 (P)
de realidades aparentes, 59/16 (P)
restritas, 47/6 (P)
sutis, 23/141 (P)
sutis negativas, 14/185 (P)
PERCEPÇÃO INTERNA, 20/48 (P), 23/11, 23/46 (P), 23/91 (P), 31/1 (P)
como confiar na, 22/4
desenvolvimento da, 14/172 (P), 14/7, 23/89 (P), 60/5 (P)
diferentes níveis de, 23/408 (P), 23/84 (P), 59/16 (P)
e intuição, 23/104 (P)
em Figueira - relatos de, 14/32
oração e, 63/3 (P)
por que se perde a, 14/152 (P), 23/704 (P)
PERDA / S, 14/303 (P), 23/335 (P), 36/3 (P), 51/1 (P)
como lidar com a, 23/222 (P)
de ente querido, 14/123 (P), 23/41 (P), 23/827 (P)
dor da, 23/62
dos dentes, 23/731 (P)
PERDÃO, 10/32, 14/205 (P), 14/323 (P), 14/329 (P), 14/60, 17/12 (P), 23/138 (P), 23/160 (P), 23/183 (P), 23/186 (P), 23/199 (P), 23/213 (P),
23/222 (P), 23/397 (P), 23/43 (P), 23/465 (P), 23/547 (P), 23/612 (P), 23/643 (P), 23/646 (P), 23/69 (P), 23/694 (P), 23/714 (P), 23/810 (P),
23/814 (P), 23/93 (P), 34/8 (P), 41/17 (P), 59/15 (P), 62/4 (P)
a si próprio, 20/50 (P), 21/29 (P), 23/161 (P), 23/656 (P), 61/9 (P)
do fundo do coração, 31/7 (P)
dos reinos à humanidade diante dos cosmos, 14/336 (P), 14/366 (P)
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e a consciência indígena, 23/683 (P)
e carma, 23/615 (P), 23/643 (P)
e cura cósmica, 61/9 (P)
e entrega, 62/6 (P)
e liberação, 14/331 (P)
e misericórdia, 60/6 (P)
e resgate por meio de Lis-Fátima, 61/6 (P)
em família, 23/813 (P)
incondicional, 21/29 (P)
liberação e, 23/787 (P)
nas civilizações intraterrenas, 23/686 (P)
oração e, 63/3 (P)
sublime, 61/4 (P)
PEREGRINAÇÃO, 68/63 (P)
áreas de, 23/197 (P)
PEREGRINO, 14/322 (P), 32/71 (P)
e desterrado - ser, 23/565 (P)
em Ibez, 14/305 (P)
PERFECCIONISMO, 23/380 (P)
PERFEIÇÃO, 14/108 (P), 14/143 (P), 14/95, 19/3 (P), 23/111 (P), 23/128 (P), 23/185 (P), 23/227 (P), 23/403 (P), 23/426 (P), 23/443 (P), 23/481
(P), 23/57 (P), 23/642 (P), 23/662 (P), 41/17 (P), 45/5 (P), 45/6 (P)
PERFUME / S, 14/131 (P)
das flores, 14/263 (P)
e incensos, 23/105 (P)
em Figueira, 23/23 (P), 23/330 (P), 68/44 (P)
sutis (ver AROMAS - sutis; )
PERGUNTAS
ao eu superior, 23/667 (P), 23/691 (P), 23/696 (P), 23/699 (P), 23/703 (P), 23/716 (P), 23/746 (P), 23/814 (P), 47/5 (P)
ao mundo interior, 41/20 (P)
aos reinos superiores, 23/658 (P)
às crianças, 14/366 (P)
e cartas que não são respondidas diretamente, 23/26 (P)
e respostas nas Partilhas, 14/162 (P), 23/263 (P), 23/316 (P), 23/57 (P), 23/681 (P), 23/814 (P)
que devemos nos fazer sempre, 14/327 (P), 14/338 (P), 14/347 (P), 20/101 (P), 23/577 (P), 23/652 (P), 23/664 (P), 23/674 (P),
23/688 (P), 23/691 (P), 23/696 (P), 23/707 (P), 60/4 (P), 68/53 (P), 68/6 (P)
que já contêm a resposta, 23/99 (P)
que nos devemos fazer nestes tempos de transição planetária, 52/14 (P), 66/1 (P)
sobre assuntos pessoais, 23/536 (P), 23/642 (P)
sobre nossa coligação com os centros planetários, 23/658 (P)
PERIGO / S, 20/73 (P), 23/177 (P)
o que nos protege dos, 14/334 (P)
segurança e, 23/107 (P)
situações de, 24/2 (P)
PERMISSIVIDADE
e Poder Judiciário, 14/310 (P)
PERNAS
cruzadas, 17/3, 23/100 (P), 23/245 (P), 23/457 (P), 23/646 (P), 68/8 (P)
dor nas, 14/219 (P), 23/303 (P), 23/339 (P), 41/10 (P)
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PÉROLAS
simbolismo das, 23/391 (P)
PERSEVERANÇA, 14/211 (P), 23/555 (P), 23/565 (P)
PERSISTÊNCIA, 14/339 (P), 21/17 (P), 57/9 (P)
na meta superior, 14/325 (P), 23/539 (P)
sem esperar resultados, 23/745 (P)
vontade-poder (1o raio) e, 23/602 (P)
PERSONALIDADE / S, 14/163 (P), 36/1 (P)
absorvida pela alma, 23/127 (P)
alinhamento com a alma, 19/9 (P), 23/504 (P), 37/1 (P)
alma e, 23/192 (P), 23/193 (P), 23/279 (P)
alma e os erros da, 23/144 (P)
alma, ego e, 14/187 (P), 23/668 (P)
carro como símbolo da, 23/626 (P)
como tema de estudo em Figueira, 41/15 (P)
construção da, 23/214 (P)
crise da, 52/7 (P)
desenvolvimento da, 14/208 (P), 23/646 (P)
destino da, 19/60 (P)
diferença entre ego e, 23/127 (P), 36/1 (P), 42/1 (P)
divinas, 23/40 (P)
do grupo, 23/159 (P)
dupla, 23/297 (P)
e a escolha pela evolução superior, 10/10
e o livre-arbítrio, 10/10
e prova de fé, 52/16 (P)
e reencarnação, 23/301 (P)
em Figueira - problemas de, 23/640 (P)
entrega, oração e, 23/131 (P)
entregar a, 23/523 (P)
espiritual, 14/163 (P), 17/2, 22/9, 23/519 (P)
grupal, 23/519 (P), 23/563 (P), 24/15 (P)
harmonização da, 23/415 (P)
integrada, 14/325 (P), 23/504 (P), 23/505 (P), 23/519 (P), 23/606 (P), 23/670 (P), 42/1 (P)
lidar corretamente com a, 4/18 (P), 57/6 (P)
mental, 14/106, 14/163 (P), 41/15 (P)
papel da glândula pituitária na elevação da, 7/5 (P)
por meio do serviço transcender a, 24/5 (P)
purificação da, 27/2 (P)
Raio da, 23/505 (P), 23/78 (P)
reflexos da evolução da mônada na, 52/16 (P)
simbolizada no mito de Hércules, 7/5 (P)
transcender o nível da, 14/325 (P), 23/640 (P)
PERTURBAÇÕES PSÍQUICAS, 23/9
PERU, 23/232 (P)
figuras gravadas no deserto do, 23/114 (P)
PERVERSÃO
o mental e a, 11/5 (P)
PESADELOS, 14/185 (P), 23/149 (P), 23/189 (P), 23/207 (P), 23/208 (P), 23/245 (P), 23/344 (P), 23/428 (P), 23/477 (P), 23/515 (P), 23/533

(P) indica que a gravação já foi publicada

(P), 23/568 (P), 23/64, 26/2 (P), 4/5 (P), 4/9 (P)
como evitar, 23/304 (P), 23/316 (P), 23/814 (P)
em Figueira, 23/303 (P), 23/477 (P)
PESCA, 23/424 (P)
carma da, 14/234 (P)
pessoa que tem uma profissão relacionada à, 23/63 (P)
PESQUISAS, 10/36
em Figueira, 20/45 (P), 23/426 (P)
na Central de Atendência, 23/9
PESSIMISMO
como evitar o, 10/1
PESSOA / S
afinidade entre, 23/191 (P)
desaparecidas, 23/387 (P)
diferença entre ser e, 23/450 (P)
idosas (ver IDOSO / S - *; VELHICE - *; )
para servirem ao propósito de manifestação dos Centros Planetários, 23/614 (P)
que não gostam de nós, 14/188 (P)
que têm muitos defeitos - como conviver com, 23/31 (P)
PETRÓLEO, 14/280 (P), 20/82 (P), 23/178 (P), 23/478 (P), 23/503 (P), 23/722 (P), 24/11 (P), 52/14 (P), 59/17 (P)
PETRÓPOLIS
trajédia de, 2400/11 (P)
PHORADENDRON E A ERVA-DE-PASSARINHO, 20/38 (P)
PIANO, 23/179 (P), 23/206 (P)
PIEDADE, 14/231 (P), 14/351 (P), 44/6 (P), 44/7 (P), 52/13 (P)
PILARES
simbolismo, 20/100 (P)
PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS (ver ANTICONCEPCIONAIS - *; )
PIMENTA, 14/246 (P)
PINEAL (glândula), 14/248 (P), 20/74 (P), 23/392 (P), 23/635 (P), 23/646 (P), 23/706 (P), 34/16 (P), 49/4 (P), 59/12 (P)
influência da eletricidade sobre a, 23/205 (P)
oração e, 63/1 (P)
transformação do sangue e a, 18/1, 23/252 (P)
PINHEIRO / S, 14/244 (P)
monastério e os, 14/361 (P)
PIO XII (PAPA), 58/6 (P)
PIONEIRISMO / PIONEIROS, 14/287 (P), 20/74 (P), 23/249 (P), 23/718 (P), 59/4 (P)
da vida futura, 23/641 (P)
PIRÂMIDE / S, 19/77 (P), 23/223 (P), 23/417 (P), 23/459 (P), 23/469 (P), 23/492 (P), 50/3 (P)
mensagens cifradas nas, 10/29
PISO
simbolismo, 20/100 (P)
PITÁGORAS, 23/244 (P), 23/304 (P), 23/392 (P), 32/54 (P)
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e o urso vegetariano, 23/246 (P)
PITRIS, 23/518 (P)
PITUITÁRIA (glândula), 10/39, 20/74 (P), 23/229 (P), 23/392 (P), 23/635 (P), 23/646 (P), 23/684 (P), 23/706 (P), 23/75 (P), 34/16 (P), 47/5 (P),
59/12 (P), 7/5 (P) (ver também TERCEIRO OLHO - *; )
implantação do novo código genético na, 10/41, 10/6, 10/8, 14/11
oração e, 63/1 (P)
PLANEJADOR, 23/197 (P)
PLANEJAMENTOS
efeitos do excesso de, 47/5 (P)
em momentos de emergências, 66/1 (P)
PLANETA / S
astrais, 68/8 (P)
confederados, 23/632 (P), 23/718 (P)
desejo de mudar de, 23/118 (P)
do Sistema Solar - diferentes estágios dos, 23/647 (P)
do sistema solar - fim do ciclo de um, 10/29
e a caridade, 23/765 (P)
em estado de vigília, 41/4 (P)
em estado líquido, 10/47, 14/17, 23/441 (P)
experiências em outros, 23/683 (P)
influência dos, 23/302 (P)
relação entre signos, centros planetários e, 43/4 (P), 48/3 (P)
sagrados, 14/181 (P), 14/196 (P), 14/222 (P), 14/296 (P), 21/29 (P), 23/656 (P), 50/1 (P)
sagrados - seres provenientes de, 23/158 (P), 59/2 (P)
Terra (ver TERRA (planeta) - *; )
viver em outros, 10/8, 14/226 (P)
viver para o, 23/607 (P)
PLANO / S (ver também PLANO ASTRAL / EMOCIONAL - *; PLANO CAUSAL - *; PLANO DIVINO - *; PLANO EVOLUTIVO - *; PLANO FÍSICO - *;
PLANO MENTAL - *; )
contato com outros, 14/192 (P), 14/220 (P), 14/311 (P), 14/69
de consciência - interação entre, 14/323 (P), 14/44, 17/15 (P), 23/545 (P), 23/547 (P), 23/551 (P), 23/613 (P), 23/620 (P), 23/638 (P)
de consciência - unificação dos, 14/326 (P), 21/15 (P), 23/627 (P), 60/4 (P), 68/1 (P)
inferiores de consciência - serviço nos, 14/117
internos - buscar soluções nos, 23/22 (P)
internos - Rede de Serviço nos, 14/39 (P)
Maior - elevar-se pela entrega a um, 64/1 (P)
monádico, 23/203 (P)
pessoais e Justiça Divina, 23/813 (P)
superiores - ajuda dos, 10/7, 14/26 (P)
superiores - deslocar o foco da consciência para, 14/328 (P), 23/587 (P), 23/595 (P), 35/6 (P)
superiores de consciência - contato com os, 14/21, 23/549 (P), 63/1 (P)
sutis - serviço nos, 14/234 (P), 14/69, 23/49 (P), 23/704 (P)
tridimensionais - habitantes dos (ver MUNDO / S - materiais -- habitantes dos três; )
tridimensionais - transcender os, 10/38, 23/660 (P), 23/751 (P), 7/4 (P)
PLANO ASTRAL / EMOCIONAL, 1/1, 14/117, 14/184 In.S (P), 14/321 (P), 23/118 (P), 23/161 (P), 23/189 (P), 23/404 (P), 23/408 (P), 23/443 (P),
23/508 (P), 23/524 (P), 23/817 (P), 42/1 (P), 49/2 (P)
animais no, 23/469 (P)
cirurgias no, 23/801 (P)
colônias espirituais no, 23/362 (P), 23/535 (P)
contato com o, 23/499 (P)
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cósmico (ver ASTRAL CÓSMICO - *; )
desanuviamento do, 14/8
desencarnar do, 23/817 (P)
diferença entre o Astral Cósmico e o, 23/551 (P)
e os animais selvagens, 68/56 (P)
efeitos da oração verbal no, 56/11 (P)
forças involutivas e, 23/818 (P)
mônadas e grupos de mônadas no, 23/817 (P)
níveis do, 68/26 (P)
oração e serviço no, 68/51 (P)
planetário, 14/233 (P)
serviço no, 20/3 (P)
sonhos e carma no, 47/5 (P)
subníveis do, 23/463 (P)
terrestre para o plano astral cósmico - passar do, 10/8
transcender o, 14/45
PLANO CAUSAL, 39/1 (P)
PLANO DIVINO, 14/303 (P), 14/320 (P), 23/166 (P), 23/238 (P), 23/267 (P)
PLANO ESPIRITUAL
estar consciente no, 35/8 (P)
PLANO ETÉRICO, 23/380 (P)
efeitos da oração verbal no, 56/11 (P)
habitantes do, 14/321 (P)
impressões no, 23/706 (P)
planetário - os devas e a revitalização do, 23/625 (P)
PLANO EVOLUTIVO, 14/308 (P), 23/443 (P), 23/466 (P), 52/5 (P), 60/5 (P)
adesão ao, 66/3 (P)
amar o, 23/714 (P), 23/742 (P)
atualização do, 14/106
colaborar com a manifestação do, 10/22, 14/181 (P), 14/60, 17/14 (P), 23/216 (P), 23/593 (P), 23/626 (P), 23/628 (P), 23/642 (P),
23/702 (P), 23/704 (P), 23/718 (P), 23/749 (P), 59/10 (P), 59/3 (P)
como saber se estamos seguindo o, 23/168 (P)
concentração no, 23/680 (P), 23/689 (P), 23/691 (P)
consagração ao, 68/21 (P)
cumprimento do, 14/296 (P), 14/351 (P), 20/98 (P), 23/372 (P), 23/546 (P), 23/604 (P), 23/810 (P), 23/813 (P), 68/53 (P)
Deus e o, 23/371 (P)
e seres consagrados, 23/808 (P)
entrega ao, 14/185 (P), 14/309 (P), 23/639 (P), 23/647 (P)
Guerreiros e a defesa do, 26/5 (P)
materialização do, 14/28 (P), 5/10
mudanças no, 14/219 (P)
nosso papel no, 14/182 (P), 14/310 (P), 14/331 (P), 23/170 (P), 23/328 (P), 23/543 (P), 23/689 (P), 23/747 (P)
oração e serviço ao, 61/6 (P)
revisão trimestral do, 31/1 (P)
serviço incondicional ao, 23/539 (P), 23/545 (P), 61/5 (P)
servir ao, 22/2, 23/228 (P), 23/306 (P), 23/710 (P), 23/720 (P), 23/747 (P), 66/2 (P), 68/53 (P)
tudo no universo é parte do, 24/15 (P), 57/1 (P)
PLANO FÍSICO, 10/23, 23/494 (P)
cósmico, 14/303 (P), 23/238 (P), 23/551 (P), 41/4 (P), 62/6 (P)
denso - habitantes do, 14/321 (P)
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erguer-se do, 59/16 (P)
ilusão no, 14/184 (P)
serviço ao, 20/100 (P)
subníveis do, 23/427 (P)
PLANO MENTAL, 49/3 (P)
coletivo, 14/295 (P), 20/34, 23/749 (P)
cósmico, 14/303 (P), 59/1 (P)
cósmico - Aurora, Mirna Jad e o trabalho com energias do, 59/10 (P)
cósmico e o trabalho da energia feminina, 14/331 (P)
desencarnar do, 23/817 (P), 68/2 (P)
guerra nuclear no, 10/27, 10/28, 11/3
habitantes do, 14/321 (P)
ilusão no, 14/184 (P)
influência das forças involutivas no, 23/575 (P)
níveis do, 14/321 (P)
superior - contato com a Hierarquia no, 23/686 (P)
surgimento de vírus a partir do, 10/34
transcender o, 14/45, 17/15 (P)
treinamento para funcionar no, 23/752 (P)
PLANO MONÁDICO, 23/203 (P), 23/586 (P)
estabilidade no, 21/12 (P)
PLANTAS, 14/263 (P), 14/274 (P), 20/90 (P), 23/271 (P), 23/515 (P) (ver também ÁRVORE / S - *; REINO VEGETAL - *; )
alucinógenas, 23/543 (P), 23/600 (P), 23/637 (P)
atuação sutil das, 23/282 (P), 23/543 (P)
comunicação com as, 20/77 (P)
cultivo de, 1100/1 (P), 1100/2 (P), 1100/3 (P)
e forças contrárias à evolução, 23/657 (P)
e o corpo físico, 23/397 (P)
e transmutação de forças, 20/60 (P)
em vasos, 14/274 (P), 23/358 (P), 23/417 (P), 23/472 (P), 23/583 (P)
especiais, 23/399 (P)
influência do pensamento sobre as, 23/101 (P), 23/305 (P)
medicamentos à base de, 23/206 (P)
medicinais, 23/386 (P), 23/468 (P), 23/492 (P)
no ambiente de trabalho, 23/402 (P)
trabalho com, 23/182 (P)
PLANTIOS (ver SETOR DE PLANTIOS - *; )
Central de Atendência e o setor de, 20/11 (P)
e o trabalho dévico, 23/565 (P)
em Figueira, 20/1, 20/77 (P), 23/14, 23/215 (P), 23/365 (P)
grupos de, 23/342 (P)
setor de, 20/60 (P), 23/182 (P)
Sexta Hierarquia e os, 20/43 (P)
trabalho espiritual nos, 20/2 (P)
PLÁSTICOS, 23/230 (P)
PLATÃO / TÔNICOS, 23/367 (P), 23/500 (P), 32/61 (P)
PLÊIADES, 14/343 (P), 43/4 (P), 50/4 (P)
e a nova genética na Terra, 14/335 (P)
intermediário entre Celea e a Terra - Ser das, 23/656 (P)
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transmissão da energia dos raios pelas, 52/12 (P)
Ursa Maior e as, 19/65 (P)
PLEIADIANOS, 14/343 (P)
ajuda dos, 23/756 (P)
PLENILÚNIO, 23/304 (P)
PLEXO SOLAR
contatos por meio do, 23/298 (P)
e intuição - previsões do, 23/638 (P)
PLUTÃO (planeta), 23/426 (P), 23/427 (P), 34/5 (P), 50/4 (P), 51/4 (P), 52/12 (P)
Saturno e, 20/42 (P)
PNEUMONIA, 32/37 (P)
POBRES E EXCLUÍDOS
trabalho com os, 14/349 (P), 14/39 (P), 21/20 (P), 23/403 (P), 23/721 (P), 66/1 (P)
POBREZA, 14/351 (P), 19/29 (P), 21/24 (P), 21/4, 23/281 (P), 23/666 (P), 28/3 (P), 41/3 (P), 52/14 (P), 68/22 (P)
de espírito, 14/331 (P), 66/2 (P)
de palavra e pensamento, 68/27 (P)
e austeridade, 23/776 (P)
material, 68/27 (P)
riqueza e, 23/441 (P), 23/728 (P), 24/5 (P)
São Francisco de Assis e a, 23/438 (P), 23/653 (P)
sentido espiritual da, 14/47 (P), 21/24 (P), 23/578 (P), 23/653 (P), 23/746 (P)
verdadeira, 31/6 (P)
voto de, 21/24 (P), 23/69 (P), 23/742 (P), 23/746 (P), 23/748 (P), 25/2
POÇOS ARTESIANOS, 1100/1 (P)
PODER / ES, 10/22, 14/208 (P), 14/256 (P), 14/283 (P), 20/59 (P), 22/8, 23/424 (P), 23/425 (P), 52/5 (P), 6/2, 68/11 (P)
anjo do, 12/1 (P)
consciência e, 14/359 (P)
da obscuridade, 58/9 (P)
da oração, 23/641 (P), 23/642 (P), 23/648 (P), 23/675 (P), 63/1 (P), 63/2 (P), 63/3 (P), 63/4 (P)
de alcançar uma vibração superior de consciência, 61/4 (P)
do Amor - o, 14/365 (P)
do homem - limites do, 23/156 (P)
do perdão, 59/15 (P)
energia do, 14/110 (P), 22/5
espiritual, 23/410 (P)
interior, 19/44 (P)
livre-arbítrio e, 23/446 (P)
monetario, 23/741 (P)
o que é ?, 66/5 (P)
segundo Morya, 68/45 (P)
sobre os elementos da natureza, 23/521 (P)
PODER CRIADOR, 14/264 (P), 23/86 (P)
e matéria virgem, 68/49 (P)
PODERES HUMANOS
judiciário, político e religioso, 14/310 (P), 59/6 (P)
POLARIDADE / S, 20/74 (P), 23/301 (P), 23/687 (P), 23/747 (P), 55/1 (P), 59/4 (P)
alma e, 20/55 (P), 23/152 (P), 23/650 (P)
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androginia e, 31/6 (P)
das nações, 23/280 (P), 23/546 (P)
equilíbrio das, 10/24, 14/116 (P), 14/119 (P), 14/141 (P), 14/147 (P), 14/172 (P), 14/181 (P), 14/348 (P), 14/69, 14/76, 14/77, 19/51
(P), 20/55 (P), 20/9, 23/110 (P), 23/121 (P), 23/320 (P), 23/36 (P), 23/56 (P), 23/67 (P), 23/699 (P), 25/8, 32/52 (P), 32/60 (P),
41/2 (P), 7/6 (P)
feminina, 14/149 (P), 14/320 (P), 23/634 (P)
feminina - qualidades de, 47/4 (P)
feminina - resgate da (ver RESGATE - da polaridade feminina; )
feminina do planeta, 14/172 (P), 14/227 (P), 14/344 (P), 19/79 (P), 23/123 (P), 23/124 (P), 23/176 (P), 23/196 (P), 23/278 (P),
23/394 (P), 23/638 (P), 32/18 (P), 35/7 (P), 46/2 (P), 55/1 (P), 68/21 (P)
feminina e Maria Madalena, 14/331 (P)
planetária - mudança da, 10/24, 23/179 (P), 23/546 (P), 23/638 (P), 23/796 (P), 56/11 (P)
poder e, 52/5 (P)
união das, 14/116 (P), 14/320 (P), 14/348 (P), 19/79 (P), 23/249 (P), 23/292 (P), 23/443 (P), 31/5 (P)
POLÊMICA, 23/278 (P)
POLÍTICA, 14/268 (P), 14/337 (P), 23/269 (P), 23/367 (P), 23/478 (P), 54/1 (P)
PÓLOS DA TERRA, 10/29
derretimento dos, 14/278 (P), 23/478 (P), 23/526 (P)
POLOS INTRATERRENOS DE CONTATO, 60/7 (P) (ver também CENTRO / S PLANETÁRIO / S - *; RETIROS DA FRATERNIDADE BRANCA - *; )
POLUÇÃO NOTURNA, 23/222 (P)
POLUIÇÃO
da água, 10/37
do ar em Santiago do Chile, 10/34
efeitos da, 34/7 (P)
no Ártico, 59/20 (P)
nos oceanos, 59/20 (P)
PÓLVORA
invenção da, 23/287 (P)
PONDERAÇÃO, 19/74 (P)
PONTES DE SAFENA, 23/509 (P)
PONTO DE INTERROGAÇÃO, 23/293 (P)
PONTUALIDADE, 23/116 (P), 23/650 (P)
POPULAÇÃO
aumento da, 23/141 (P), 23/527 (P), 23/536 (P), 41/12 (P), 45/8 (P)
do Brasil - maturidade espiritual da, 47/5 (P)
PORTA / S, 23/409 (P) (ver também PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS - *; )
abertas a novas experiências pela obediência, 23/653 (P)
abertas a todos para a abertura da consciência, 59/16 (P), 68/12 (P)
abertas para a ação das forças involutivas, 14/135 (P), 14/147 (P), 14/25, 14/302 (P), 14/339 (P), 35/10 (P), 57/3 (P)
abertas para a vida contemplativa em Dornes, 23/654 (P)
abertas para acesso ao conhecimento superior, 23/708 (P), 68/8 (P)
abertas para as forças da luz, 23/706 (P), 57/3 (P)
abertas para trabalho com Espelhos, 68/25 (P)
abertas pela leitura, 32/87 (P)
abertas pela oração, 14/329 (P), 61/6 (P), 68/21 (P)
de contato, de ingresso e de transmutação, 23/689 (P)
de entrada para naves, 23/571 (P)
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de entrada para o interior da Terra, 10/33, 10/8, 14/13
dificuldade com chaves e com, 23/28 (P)
do amor abnegado, 23/689 (P)
do amor compassivo, 23/689 (P)
do amor que redime, 23/689 (P)
do planeta, 21/15 (P), 48/1 (P), 48/2 (P), 48/3 (P), 48/4 (P), 48/5 (P), 58/8 (P)
do planeta - Aurora e as, 14/299 (P)
para a vida interior, 11/4 (P)
para outras dimensões pelo serviço aos reinos da natureza, 23/745 (P)
simbolismo, 20/100 (P)
PORTA DE PUSHARO, 14/312 (P)
menção, 23/660 (P)
PORTAL / AIS, 19/17 (P), 23/194 (P), 23/464 (P), 23/665 (P), 55/2 (P) (ver também PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS - *; )
abertura para atravessá-lo, 23/820 (P)
Cidade Branca como, 23/665 (P)
como símbolo de oportunidade cíclica, 7/1 (P), 7/10 (P), 7/11 (P), 7/12 (P), 7/2 (P), 7/3 (P), 7/4 (P), 7/5 (P), 7/6 (P), 7/7 (P), 7/8 (P),
7/9 (P)
de Erks, 23/646 (P)
de Mirna Jad, 23/646 (P)
de Miz Tli Tlan, 20/21
em 08/08/2009 - abertura de, 18/13 (P)
em Figueira, 23/583 (P)
interdimensionais criados por seres extraterrestres, 61/3 (P)
para Lis-Fátima - abertura de, 60/2 (P)
para outras civilizações - abertura de, 14/313 (P), 14/335 (P), 14/346 (P), 23/580 (P), 23/599 (P)
para outras dimensões - requisitos para abertura de, 14/346 (P)
sete, 23/395 (P)
PORTUGAL
anjo de, 14/232 (P)
POSITIVO E NEGATIVO, 23/309 (P), 23/387 (P), 23/60 (P)
POSSE/POSSES, 19/27 (P), 23/627 (P), 59/15 (P)
ter poucas, 21/21 (P)
POSSESSIVIDADE, 14/25, 23/277 (P), 23/449 (P)
relacionamentos e, 23/659 (P), 23/87 (P)
POTENCIAL INTERNO, 14/334 (P), 20/53 (P)
aprisionado, 14/333 (P), 23/628 (P)
POTÊNCIAS, 53/3 (P)
PRAGAS
novas, 66/1 (P)
PRANA, 11/2, 23/503 (P), 23/80 (P)
menção ao, 23/671 (P), 23/72 (P), 34/10 (P)
Ono-zone e, 23/403 (P)
PRANAYAMA, 14/21
PRATA (cor), 14/110 (P)
PRAXIS VERTEBRALIS, 14/33, 14/96 (P), 23/190 (P), 24/6 (P), 59/11 (P)
e outros
nas naves, 9/3 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

nas Terras da Irmandade - reavivamento da, 14/316 (P), 59/11 (P)
PRAZER, 23/412 (P), 23/438 (P), 23/683 (P), 49/3 (P)
PRÉ-HISTÓRIA, 23/294 (P)
PRECISÃO, 19/69 (P), 23/175 (P), 23/680 (P), 44/4 (P)
atenção, ordem e, 23/53 (P)
necessidade de, 21/17 (P), 23/697 (P), 61/5 (P)
PRECONCEITO / S, 14/294 (P), 14/295 (P), 23/154 (P), 23/178 (P), 23/810 (P), 55/3 (P)
cuidado com os, 14/321 (P)
sobre nada - não ter, 14/315 (P)
PREFERÊNCIAS, 23/703 (P), 35/10 (P)
PREGUIÇA, 14/236 (P), 21/29 (P), 23/814 (P)
prova da, 14/109 (P)
PRÊMIO, 23/466 (P)
PREMONIÇÃO, 23/106 (P), 23/127 (P), 23/242 (P), 23/435 (P), 23/812 (P), 4/17 (P)
PREOCUPAÇÃO, 14/133 (P), 23/100 (P), 23/178 (P), 23/203 (P), 23/361 (P), 23/406 (P), 23/752 (P), 68/22 (P), 68/24 (P)
com alguém, 14/366 (P)
com o dia de amanhã, 10/31, 23/498 (P)
e as forças involutivas, 10/11
não ter, 23/755 (P)
segundo Padre Pio, 23/775 (P)
PREPARATÓRIO
em Figueira, 23/632 (P)
no caminho espiritual, 14/105 (P), 23/638 (P), 23/654 (P), 23/680 (P)
transcender o nível, 10/38, 18/12 (P), 68/21 (P)
PRESENÇA SILENCIOSA, 23/723 (P)
PRESENTE (tempo), 23/121 (P), 23/614 (P) (ver também ETERNO PRESENTE - *; )
concentrar-se no, 23/642 (P), 23/702 (P), 23/809 (P)
estar sempre no, 14/365 (P)
viver no, 14/323 (P), 21/19 (P), 21/22 (P)
PRESSA, 14/285 (P), 14/295 (P), 23/601 (P), 23/636 (P), 23/675 (P)
PRESSÁGIOS
premonições e, 23/127 (P)
PRESSÃO
alta, 23/416 (P)
vinda dos níveis superiores, 14/6, 14/60, 2/4, 8/2
PRESUNÇÃO, 19/36 (P), 23/293 (P)
PRETO (cor), 23/594 (P)
nas roupas, 14/249 (P)
PREVISÃO / ÕES (ver também PROFECIA / PROFECIAS - *; )
diferença entre profecia e, 32/58 (P)
do futuro, 23/124 (P), 23/253 (P), 23/400 (P), 23/445 (P)
sobre o fim do mundo - a propósito de, 14/13, 23/445 (P)
PRIMEIROS SOCORROS, 23/385 (P), 23/420 (P), 23/497 (P)
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PRINCIPADOS, 53/3 (P)
PRÍNCIPE DA TERRA, 14/268 (P)
PRINCÍPIOS, 19/75 (P)
criadores e a Mãe Universal - os 12, 23/719 (P)
das Comunidades Luz, 2859/2 Es e Pt (P)
os cinco, 34/3 (P)
Regente, mônadas e, 19/76 (P), 52/7 (P)
PRIORIDADE / S, 23/87 (P), 56/2 (P)
e simultaneidade, 23/184 (P)
ordem e, 14/211 (P)
rever as, 23/615 (P), 23/692 (P), 62/4 (P)
PRISÃO
como ajudar um parente que está na, 23/419 (P)
conceito da Irmandade de, 23/714 (P)
do ser humano, 23/606 (P), 23/746 (P), 66/2 (P)
PRISÃO DE VENTRE
PRIVACIDADE, 23/464 (P)
PROBLEMAS, 14/127 (P), 14/267 (P), 23/174 (P), 23/263 (P), 23/284 (P), 23/474 (P), 23/58 (P), 23/652 (P), 39/3 In.S (P)
não criar, 23/653 (P)
sociais, 20/78 (P), 23/300 (P)
PROCESSAMENTO ENERGÉTICO
nas partilhas, 14/65
nos indivíduos, no grupo e no centro espiritual, 14/65
PROCESSO / S
cármicos imaginários, 57/12 (P)
emocionais doentios, 23/154 (P)
espirituais dolorosos, 23/241 (P)
evolutivo - assumir o próprio, 10/38, 23/678 (P), 23/703 (P), 8/1
evolutivo - fidelidade ao, 10/18
evolutivos - diferentes, 23/619 (P)
individuais e grupais, 23/681 (P)
internos - cuidados ao compartilhar, 23/63 (P)
judiciais (ver JUSTIÇA - processos na; )
PROCRIAÇÃO, 14/187 (P), 14/197 (P), 14/234 (P), 20/53 (P), 23/172 (P), 23/201 (P), 23/268 (P), 23/272 (P), 23/328 (P), 23/694 (P), 41/12 (P),
41/15 (P), 68/4 (P) (ver também REPRODUÇÃO - *; )
androginia e, 14/320 (P), 14/348 (P), 23/410 (P), 23/687 (P)
aspectos internos da, 23/752 (P), 7/6 (P)
celibato e, 14/348 (P), 23/160 (P), 23/687 (P)
como criatividade superior, 23/836 (P)
como serviço, 14/205 (P), 23/10 (P), 23/621 (P), 23/694 (P), 23/700 (P), 68/12 (P), 68/5 (P)
desordenada, 23/157 (P), 23/534 (P), 23/575 (P), 23/617 (P), 23/645 (P), 23/681 (P), 35/6 (P), 59/6 (P), 68/13 (P)
energia sexual e, 10/39, 23/651 (P), 23/664 (P), 23/669 (P), 23/683 (P), 23/746 (P)
mudança futura no processo de, 14/81, 14/94, 19/45 (P), 23/27 (P), 23/482 (P)
mundos adiantados e, 14/343 (P), 14/348 (P)
na nova humanidade, 23/358 (P)
no reino animal, 14/154 (P)
no reino animal e no reino humano - diferença entre a, 23/357 (P)
nos mundos intraterrenos, 23/687 (P)
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outros processos de, 10/13
seres evoluídos e, 14/348 (P), 14/73
PROCRIAÇÃO A NÍVEL ETÉRICO, 68/41 (P)
PROFECIA / PROFECIAS, 14/216 (P), 14/291 (P), 23/371 (P), 23/394 (P), 23/420 (P), 23/810 (P), 32/62 (P), 58/1 (P), 58/11 (P), 58/8 (P), 58/9
(P) (ver também PREVISÃO / ÕES - *; )
aprofundamento da visão ao trabalhar com, 58/3 (P)
atitude diante das, 23/704 (P)
de João XXIII, 10/37, 58/6 (P), 58/7 (P)
de Medjugorje, 23/439 (P)
de Nostradamus, 23/548 (P)
diferença entre previsão e, 32/58 (P)
do Mestre Tibetano (Mestre), 14/216 (P), 14/262 (P)
dom da, 23/112 (P)
e João XXIII - energias das, 61/6 (P)
e livre-arbítrio, 23/124 (P)
e o tempo real, 23/564 (P)
mudanças nos fatos previstos nas, 23/253 (P), 58/3 (P)
para o Brasil, 58/5 (P) (ver também BRASIL - e a frase "oculto a semente"; )
recebidas em sonhos, 14/330 (P)
relacionada à vida vegetal, 58/10 (P)
saber ver os aspectos positivos das, 10/48
PROFESSOR / ES
diferença entre instrutor e, 23/393 (P)
e o sistema de educação vigente, 14/129 (P), 23/328 (P), 23/518 (P), 31/4 (P)
PROFETA / S, 23/394 (P), 23/420 (P), 58/2 (P)
e o tempo real, 58/3 (P)
Instrutores, Sábios e, 26/2 (P)
maiores e profetas menores, 58/2 (P)
PROFISSÃO, 23/284 (P), 23/683 (P)
aperfeiçoamento técnico na, 27/1
carma da, 17/4 (P), 23/342 (P)
como conciliar vida espiritual e, 14/91, 23/654 (P)
conflito com a, 23/137 (P)
mudança de, 45/7 (P)
relacionada à pesca, 23/63 (P)
retorno financeiro na, 27/1
serviço espiritual dentro da, 27/1
PROGRESSO, 45/5 (P)
PROJEÇÃO, 23/521 (P)
astral, 14/330 (P)
astral - diferença entre sonho astral e, 14/57 (P)
da própria pessoa, 23/370 (P)
PROJETO / S GENÉTICO / S , 14/335 (P), 14/338 (P), 18/13 (P), 23/565 (P), 23/660 (P), 68/7 (P) (ver também CÓDIGO GENÉTICO - mudança do; )
PROMESSAS, 19/58 (P), 21/21 (P), 23/452 (P)
PROMETEUS
o mito de, 14/248 (P), 7/10 (P), 7/3 (P)
PROMISCUIDADE ENERGÉTICA, 23/623 (P)
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PRONTIDÃO, 14/294 (P), 14/295 (P), 23/263 (P), 23/605 (P), 26/6 (P), 55/3 (P)
tempos de, 66/1 (P)
PROPAGANDA, 23/313 (P)
PRÓPOLIS
mel e, 20/1
PROPÓSITO, 14/182 (P), 23/463 (P), 52/9 (P), 60/5 (P)
da criação, 67/1 (P)
Divino - manifestação do, 21/18 (P), 35/8 (P), 68/22 (P)
estar inteiro no, 23/659 (P), 23/711 (P)
Superior - identificação com o, 59/16 (P)
superior da existência, 57/11 (P)
único, 23/810 (P), 59/15 (P)
PROPÓSITO DA HUMANIDADE
sobre a Terra, 61/7 (P)
PROTEÇÃO, 10/1, 14/108 (P), 14/153 (P), 14/334 (P), 14/5, 14/57 (P), 19/54 (P), 20/73 (P), 23/107 (P), 23/152 (P), 23/24 (P), 23/542 (P),
23/668 (P), 26/1 (P), 66/1 (P)
angélica, 23/737 (P)
de nós mesmos e do ambiente até a realização dos votos, 35/11 (P)
dos monges eremitas, 23/665 (P)
e o mantra Mishuk, Mishuk, Mishuk, 17/16 (P)
hábito monástico como energia de, 23/718 (P)
pela oração, 63/1 (P)
redes de, 57/12 (P)
PROTEÍNAS
animal, 23/358 (P), 23/517 (P)
PROTESTANTISMO, 23/290 (P)
PROTETOR SOLAR, 23/378 (P)
PROVA / S, 23/363 (P), 23/492 (P), 23/495 (P), 23/559 (P), 32/81 (P), 51/1 (P), 51/2 (P), 51/3 (P), 51/4 (P)
aceitar a, 14/166 (P), 14/96 (P), 23/249 (P)
cármicas, 14/145 (P), 23/644 (P), 59/16 (P)
como elementos de transformação, 17/13 (P), 23/159 (P), 23/553 (P), 23/626 (P), 23/677 (P)
compreender as, 14/204 (P), 23/179 (P), 23/336 (P), 23/60 (P)
da abundância e da carência, 68/22 (P)
da abundância e da escassez de alimentos, 14/344 (P)
da alma, 14/110 (P)
da compaixão, 20/46 (P)
da covardia, 14/109 (P), 14/110 (P), 20/41 (P)
da dor, 23/142 (P)
da dúvida, 20/41 (P)
da entrega, 20/103 (P), 45/1 (P)
da fartura, 20/54 (P)
da fé, 1/2, 10/17, 14/130 (P)
da fidelidade, 20/46 (P)
da gratidão, 14/47 (P)
da mentira, 14/109 (P), 20/41 (P)
da preguiça, 14/109 (P), 20/41 (P)
da soberba, 14/109 (P)
discípulo em, 14/109 (P)
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do amor, 20/36 (P)
do bem comum, 14/110 (P)
do controle dos corpos, 23/86 (P)
do deserto, 14/142 (P)
do discernimento, 66/3 (P), 7/7 (P)
do ego, 23/334 (P), 36/2 (P)
do orgulho, 20/41 (P)
do poder, 14/110 (P)
do silêncio, 14/208 (P), 20/46 (P)
do uso da energia, 14/109 (P)
do vestibular, 23/334 (P)
e a lei da compensação, 14/52 (P)
e adolescência, 23/578 (P)
e o aspirante espiritual, 7/1 (P), 7/10 (P), 7/11 (P), 7/12 (P), 7/2 (P), 7/3 (P), 7/4 (P), 7/5 (P), 7/6 (P), 7/7 (P), 7/8 (P), 7/9 (P)
e o Mito de Hércules, 31/13 (P)
e o novo código genético, 68/22 (P)
em sonhos, 23/755 (P)
espirituais, 10/2, 14/109 (P)
estar diante da(s), 10/26, 32/22 (P), 59/16 (P)
função das, 14/124 (P), 20/41 (P), 23/39 (P), 23/705 (P), 46/4 (P), 59/12 (P)
humanas, 14/110 (P)
inéditas, 14/304 (P)
internas, 23/64
na família, 23/124 (P)
no amor humano, 23/208 (P)
no caminho espiritual, 10/38, 14/130 (P), 14/25, 14/29, 20/102 (P), 20/103 (P), 20/66 (P), 23/142 (P), 23/36 (P), 23/619 (P), 23/705
(P), 59/3 (P)
no uso da energia monetária e sexual, 23/493 (P)
para a mente, 14/179 (P)
para os distintos níveis de consciência, 68/39 (P)
períodos sem, 23/317 (P)
reconhecimento do potencial evolutivo das, 68/22 (P)
ser grato às, 14/142 (P), 14/325 (P), 52/16 (P)
sutis, 14/87, 32/84 (P)
transformar-se pelas, 68/39 (P)
PROVIDÊNCIA
o que é ?, 23/777 (P)
PROVIDÊNCIA DIVINA, 23/748 (P), 23/83 (P)
e os elementos da natureza, 23/743 (P)
PRUDÊNCIA, 19/46 (P), 23/427 (P), 23/516 (P), 23/542 (P), 23/617 (P), 44/1 (P)
e ousadia, 14/339 (P), 23/636 (P), 23/649 (P)
no trabalho de grupos espirituais, 24/17 (P)
segundo João XXIII, 58/7 (P)
PSICANÁLISE, 23/58 (P), 41/4 (P)
PSICOGRAFIA, 23/275 (P), 23/92 (P), 31/16 (P), 35/5 (P)
PSICOLOGIA, 14/157 (P), 14/159 (P), 14/262 (P), 23/183 (P), 23/245 (P)
científica e espiritual - diferenças entre, 23/699 (P)
e alma, 14/205 (P)
e crianças, 23/737 (P)
e cura, 8/2
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esotérica, 32/57 (P), 5/1
espiritual, 26/3 (P), 34/5 (P), 4/2 (P)
infantil, 23/104 (P)
medicina e, 24/13 (P), 34/14 (P), 34/15 (P)
nova, 23/110 (P), 23/384 (P)
psiquiatria e, 20/67 (P)
Raios e, 23/455 (P)
PSICOTRÓPICOS, 23/305 (P)
PSIQUISMO
coletivo - influência do, 23/455 (P)
terrestre - influência das tempestades sobre o, 23/205 (P)
terrestre - neutralidade diante do, 14/89
PULMÃO / ÕES, 23/111 (P), 23/239 (P), 23/426 (P), 23/52 (P)
PUREZA, 21/4, 57/8 (P)
as almas e a, 23/824 (P)
caminho para a, 23/792 (P)
como contatar a energia da, 23/247 (P), 23/662 (P)
de coração, 68/42 (P)
de intenções, 23/612 (P), 23/657 (P), 23/658 (P), 23/704 (P)
diferença entre castidade e, 23/324 (P)
e Cidade Branca, 23/660 (P)
e os Crop Circles, 14/336 (P)
magnética, 23/663 (P)
magnética das roupas, 18/3, 23/2 (P)
na oração, 20/99 (P)
nas relações com o supranatural, 14/341 (P)
no relacionamento com os outros reinos, 14/319 (P)
original, 14/238 (P), 14/300 (P), 14/301 (P), 23/679 (P)
reino dévico e a, 23/625 (P), 23/684 (P)
PURGATÓRIO, 23/166 (P), 23/463 (P), 23/694 (P), 35/10 (P)
PURIFICAÇÃO, 14/184 (P), 14/327 (P), 20/55 (P), 23/136 (P), 23/416 (P), 23/463 (P), 23/468 (P), 23/473 (P), 23/591 (P), 23/60 (P), 23/612
(P), 23/662 (P), 23/666 (P), 32/17 (P), 32/73 (P), 32/79 (P), 68/8 (P) (ver também LEI DA PURIFICAÇÃO - *; )
abrir-se à, 19/28 (P), 23/646 (P)
assumir a, 14/303 (P), 23/666 (P), 23/719 (P)
como uma das razões de estamos no planeta terra, 68/52 (P)
condições básicas para que ocorra a, 13/2
consciente e purificação compulsória, 19/50 (P), 23/719 (P)
da matéria, 20/71 (P), 22/6
da memória, 19/54 (P)
da mente, 23/5 (P)
da personalidade, 19/21 (P), 27/2 (P)
da Terra pelo Sol, 10/28
da vontade, 19/54 (P)
de almas em catástrofes naturais, 23/614 (P)
de intencões segundo Mishuk, 31/17 (P)
do átomo-permanente, 19/47 (P)
do corpo astral, 14/132 (P)
do corpo e jejum, 23/700 (P)
do corpo etérico, 14/132 (P)
do corpo físico, 23/341 (P)
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do reino vegetal, 11/2
do subconsciente, 23/24 (P), 23/706 (P), 57/6 (P)
doença e, 23/250 (P), 23/70 (P), 23/84 (P)
dos corpos, 19/38 (P), 23/695 (P), 23/703 (P), 23/84 (P), 61/3 (P)
dos sentidos, 19/54 (P)
e a lei da manifestação, 68/35 (P)
e transcendência, 18/13 (P)
e transmutação, 14/316 (P), 23/707 (P), 23/819 (P)
exercício de, 23/449 (P)
lei da (ver LEI DA PURIFICAÇÃO - *; )
Lis-Fátima e a, 14/300 (P), 14/301 (P)
magnética, 10/27
mais ampla, 23/824 (P)
na vida diária, 23/116 (P)
pela água, 23/344 (P), 23/693 (P), 23/743 (P), 56/11 (P)
pelo fogo, 14/128 (P), 68/44 (P)
por meio das tarefas, 23/655 (P)
processos de, 2400/11 (P)
sem sofrimento, 14/90
ser instrumento de, 21/9 (P)
sofrimento e, 23/390 (P)
transmutação, sublimação e, 20/25, 21/1, 23/170 (P), 23/599 (P), 62/1 (P)
voto de, 25/2
PURIFICAÇÃO PLANETÁRIA, 10/21, 10/22, 10/33, 10/34, 10/37, 10/43, 10/44, 10/6, 10/7, 10/8, 14/14 Fr, 14/234 Fr (P), 14/240 (P), 14/288 (P),
14/326 (P), 16/3 (P), 17/16 (P), 23/132 (P), 23/197 (P), 23/26 (P), 23/306 (P), 23/351 (P), 23/362 (P), 23/574 (P), 23/615 (P), 23/627 (P),
23/630 (P), 23/686 (P), 23/690 (P), 23/722 (P), 25/4, 32/53 (P), 32/76 (P), 41/16 (P), 46/2 (P), 46/3 (P), 55/2 (P), 59/14 (P)
aliviar a, 14/345 (P), 23/620 (P), 23/663 (P), 23/667 (P), 23/705 (P), 59/11 (P), 61/6 (P)
compromisso com a, 23/543 (P), 23/653 (P)
e carma, 23/783 (P)
e oração, 23/639 (P), 66/3 (P)
e os elementos, 23/815 (P)
e os reinos da natureza, 23/817 (P)
estar a serviço da, 14/93, 23/615 (P)
por meio do vento, 13/7
preparação para a, 23/376 (P), 23/547 (P), 23/581 (P), 59/17 (P)
PUSHARO
menção a, 60/1 (P)
QUADRADO, 23/521 (P), 23/526 (P), 23/587 (P)
QUADROS DA MADONA, 41/6 (P)
QUAL É O MEU LUGAR NA VIDA ?, 68/50 (P)
QUARTA DIMENSÃO, 14/343 (P), 68/37 (P)
e a lei do serviço, 68/11 (P)
e os espelhos de médio alcance, 68/25 (P)
sintonizar com a, 23/741 (P), 23/775 (P)
QUARTZO, 41/12 (P) (ver também CRISTAL / IS - *; )
QUE SOU EU ?, 23/783 (P), 23/805 (P), 23/818 (P)
QUEDA / S, 23/418 (P)
da Terra, 14/218 (P)
do homem, 10/47, 14/234 (P), 22/2, 32/55 (P), 50/5 (P)
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dos seres celestiais, 23/119 (P)
medo de, 23/82 (P)
no caminho espiritual, 14/219 (P), 20/8, 22/1, 23/383 (P), 23/446 (P)
QUEDA DE AVIÃO, 23/501 (P), 30/3
QUEIJO, LEITE E OVOS, 23/362 (P), 23/523 (P), 23/82 (P)
QUEIMADAS NA AMAZÔNIA, 10/33
QUEIMADURAS E ACIDENTES COM FOGO, 14/75
QUEIXAS, 14/176 (P), 33/1 (P)
de pessoas que vivem em Figueira, 23/350 (P)
QUEM FAZ ?, 31/12 (P)
QUÊNIA
campo de refugiados no, 23/808 (P)
QUERER, 24/16 (P), 59/18 (P)
como conciliar dever e, 23/158 (P)
nada, 23/699 (P), 48/4 (P), 63/2 (P)
QUERUBIM / NS, 53/3 (P)
QUESTÕES EXISTENCIAIS, 33/1 (P)
QUIETISMO, 23/626 (P), 31/4 (P), 63/4 (P)
QUIETUDE, 14/144 (P), 14/334 (P), 22/4, 22/7, 23/268 (P), 23/423 (P), 30/2 (P), 52/9 (P)
QUÍMICA, 23/101 (P)
diferença entre alquimia e, 14/238 (P)
oculta - curas pela, 14/178 (P), 24/16 (P), 68/21 (P)
oculta e oração, 14/334 (P)
oculta na aspiração, 23/745 (P)
oculta no alimento, 14/311 (P), 14/8, 23/185 (P), 23/436 (P)
QUIMIOTERAPIA, 23/467 (P)
QUINTA DIMENSÃO, 14/343 (P), 21/21 (P)
o corpo de luz e a, 41/20 (P)
QUIROMANCIA, 23/327 (P)
QUÍRON, 23/428 (P)
RAÇA / S, 23/236 (P), 23/248 (P), 23/382 (P), 23/444 (P), 23/490 (P), 23/630 (P), 23/685 (P), 32/39 (P), 32/42 (P), 32/48 (P) (ver também RAÇA
FUTURA - *; )
atual, 23/159 (P)
branca, 10/8
centros planetários e, 23/372 (P)
consciência monástica e a unificação das, 14/326 (P)
cósmicas, 20/106 (P)
desenvolvimento da, 23/42 (P), 23/694 (P)
diferentes origens das, 10/8
e as glândulas, 23/635 (P), 59/12 (P)
e códigos genéticos, 21/7 (P), 32/28 (P)
e os elementos, 23/151 (P)
e reproducão, 23/633 (P)
Figueira e o trabalho com as, 23/150 (P)
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harmonia entre, 32/46 (P)
indígena, 14/345 (P), 23/593 (P), 23/679 (P), 23/714 (P), 23/748 (P), 66/2 (P), 68/5 (P) (ver também ABORÍGENES - *; ÍNDIOS / SERES
INDÍGENAS - *; )
indígena - nosso débito com a, 23/747 (P), 68/12 (P)
intraterrena (ver CIVILIZAÇÕES INTRATERRENAS - *; )
miscigenação das, 14/268 (P), 14/338 (P), 23/406 (P)
mudança de, 2/2
negra, 10/8, 23/525 (P), 23/98 (P)
nova, 10/7, 19/13 (P), 23/10 (P), 23/98 (P)
oração e o cumprimento do advento da nova, 14/339 (P), 59/14 (P)
precursores da nova, 59/4 (P)
Quarta, 23/490 (P)
Quinta, 10/8, 11/1, 13/8, 14/101 (P), 14/291 (P), 19/75 (P), 23/236 (P), 23/288 (P), 23/405 (P), 23/455 (P), 25/9, 32/39 (P), 46/2
(P)
Sexta, 21/12 (P)
síntese do conhecimento das, 66/2 (P)
Solares - Sete, 23/679 (P)
vermelha, 10/8
RAÇA ÁRIA / ANA, 23/204 (P), 23/463 (P), 4/12 (P)
menção, 23/635 (P)
seres indígenas na, 23/679 (P)
RAÇA ATLANTE (ver ATLÂNTIDA - *; )
RAÇA FUTURA
e androginia, 14/320 (P)
educação na, 14/7
preparação da, 14/327 (P), 14/344 (P), 14/6, 14/7, 20/6, 21/21 (P), 23/711 (P)
presença entre nós de seres de, 23/694 (P)
reprodução na, 6/8
RAÇA HUMANA
como colaborar com a, 23/325 (P)
e monádica, 23/698 (P)
evolução da, 20/33 (P), 23/629 (P), 23/648 (P), 23/810 (P)
formação da, 14/101 (P)
RAÇA LEMURIANA (ver LEMÚRIA - *; )
RACIOCÍNIO INSTANTÂNEO, 23/410 (P)
RACIONALIDADE, 59/6 (P)
RACISMO, 23/382 (P), 23/685 (P)
RADIAÇÃO NUCLEAR
contaminação pela, 10/28
RÁDIO, 20/92 (P), 23/644 (P)
RAFAEL
pessoa que se chama, 23/220 (P)
RAHMA
vibração, 2/5 (P), 23/777 (P)
RAINHA DOS ANJOS (ver MAINHDRA - *; )
RAIO / S, 14/241 (P), 14/324 (P), 23/494 (P), 23/566 (P), 32/57 (P), 41/14 (P), 62/5 (P)
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10o (ver TRANSFIGURAÇÃO (10º. Raio) - *; )
11o (ver ONISCIÊNCIA (11º. Raio) - *; )
12o (ver LIBERTAÇÃO (12º. Raio) - *; )
1o (ver VONTADE-PODER (1º. Raio) - *; )
2o (ver AMOR-SABEDORIA (2º. Raio) - *; )
3o (ver INTELIGÊNCIA ATIVA (3º. Raio) - *; )
4o (ver HARMONIA ATRAVÉS DO CONFLITO (4º. Raio) - *; )
4º. educação e conflito no, 68/48 (P)
5o (ver CONHECIMENTO CONCRETO (5º. Raio) - *; )
6o (ver DEVOÇÃO (6º. Raio) - *; )
7o, 23/730 (P) (ver também ORDEM E ORGANIZAÇÃO (7º. Raio) - *; )
8o (ver INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS UNIVERSOS (8º. Raio) - *; )
9o (ver ONIPRESENÇA (9º. Raio) - *; )
a alma, os corpos e os, 23/142 (P), 23/326 (P), 41/10 (P)
afinidade entre pessoas e os, 23/191 (P)
atributos e, 20/52 (P)
centros planetários e, 20/71 (P)
como trabalhar com os, 14/161 (P), 23/340 (P), 23/443 (P)
conflito de, 23/30 (P)
conjunturas de, 14/189 (P)
consciente direito e, 14/162 (P)
da mônada, 20/62 (P), 23/817 (P)
da mônada, da alma e dos corpos da personalidade, 23/211 (P), 23/547 (P), 23/563 (P)
da nação brasileira, 58/5 (P)
da personalidade, 20/62 (P), 23/505 (P)
de aspecto, de manifestação e imateriais, 14/189 (P)
de uma Hierarquia (ver HIERARQUIA / S - raio de uma; )
descobrir o próprio, 23/287 (P), 5/1, 5/18
diferença entre Linhagem e, 23/340 (P)
dos animais, 23/407 (P), 23/421 (P)
dos corpos, 14/241 (P), 23/322 (P), 23/668 (P), 23/78 (P)
e a mente, 14/257 (P), 23/669 (P), 23/706 (P)
e ação das Plêiades na Terra, 52/12 (P)
e as Plêiades - os sete, 14/343 (P)
e ilusão, 23/448 (P)
e o UM, 31/13 (P)
e os centros planetários, 2898/1 (P), 60/2 (P)
e psicologia, 23/455 (P)
em Figueira, 14/71, 14/95, 20/28 (P), 20/83 (P)
encontrar o Mestre de, 6/1
ensinamento vindo do Mestre de, 4/10 (P), 4/12 (P)
estudo dos, 14/338 (P), 23/167 (P)
expressões dos, 6/1
finalidade do estudo dos, 26/3 (P), 5/18
impulsos dos, 19/38 (P)
instrução no nível do eu superior a respeito dos, 4/10 (P)
introdução ao estudo dos sete, 5/1
livre-arbítrio e os, 34/1 (P)
Mônadas, Centros Planetários e, 23/597 (P)
na obra literária de Trigueirinho, 32/2 (P)
ono, 14/233 (P), 23/135 (P)
os 3 primeiros raios, 23/727 (P)
que atuam na Argentina, 14/196 (P)
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que atuam na fase de construção do Núcleo Sohin, 18/1
reino angélico e os, 6/1
sermos os, 14/189 (P)
sintetizar os doze, 19/12 (P)
troca de, 32/57 (P)
RAIOS IMATERIAIS
amor, interesse e devoção pelos, 68/48 (P)
do 8º ao 12º, 14/108 (P), 14/161 (P), 14/324 (P), 14/47 (P), 14/86, 19/11 (P), 23/166 (P), 23/268 (P), 23/284 (P), 23/337 (P),
23/495 (P), 23/636 (P), 23/645 (P), 23/730 (P), 2400/12 (P), 34/1 (P), 60/2 (P), 61/3 (P), 62/6 (P)
em nós - ingresso de, 20/103 (P)
importância de trabalhar com os, 21/15 (P), 23/616 (P), 23/646 (P), 23/659 (P)
RAIVA, 23/135 (P), 23/145 (P), 23/290 (P), 23/621 (P), 23/721 (P) (ver também IRA - *; )
RAMAKRISHNA
citação de, 23/745 (P)
menção a, 23/202 (P), 23/3 (P), 23/600 (P)
RAMATIS, 23/724 (P), 68/24 (P) (ver também KHUTHULLIM - *; )
RATOS
baratas, moscas e, 23/112 (P), 23/181 (P)
origem dos, 23/658 (P)
RAZÃO, 14/123 (P), 23/21 (P)
como lidar com alguém que age muito pela, 23/154 (P)
REAÇÃO / ÕES
controlar as próprias, 23/178 (P)
diante de um ato de violência, 23/494 (P)
não ter, 14/211 (P), 23/550 (P), 23/642 (P), 23/659 (P), 23/702 (P)
REAL, 14/6, 4/10 (P), 52/9 (P)
REALIDADE, 23/761 (P)
celestial, 68/10 (P)
conexão com a, 21/22 (P), 23/593 (P), 68/2 (P)
e indiferença humana, 59/17 (P)
ilusão e, 19/67 (P)
imaterial, 19/76 (P)
oculta - origem e solução de tudo o que acontece, 23/538 (P), 23/611 (P), 57/1 (P)
REALIZAÇÃO NO CAMINHO ESPIRITUAL
etapa de, 14/105 (P)
REBELIÃO, 23/714 (P)
RECAPITULAÇÃO
do dia, 68/47 (P)
RECEBER E DAR, 14/47 (P), 23/135 (P)
RECÉM-NASCIDOS, 23/311 (P), 41/15 (P) (ver também BEBÊ / S - *; )
alma dos, 23/209 (P)
e carma, 23/649 (P)
em Figueira, 23/319 (P), 23/574 (P), 41/15 (P)
falar com, 23/431 (P)
morte de, 23/421 (P)
parentes de, 23/310 (P)
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RECEPTIVIDADE, 14/320 (P), 45/5 (P)
às energias do alto, 23/636 (P)
RECICLAGEM DE MATERIAL CÁRMICO, 14/323 (P)
RECLUSÃO INTERNA, 23/623 (P)
RECOLHIMENTO, 23/444 (P), 26/6 (P)
na Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
trabalho diário de, 23/80 (P)
RECOMPENSA
não esperar por, 21/21 (P), 23/647 (P), 26/5 (P)
RECONCILIAÇÃO, 23/111 (P), 23/584 (P), 23/747 (P)
do Planeta Terra com o Cosmos, 23/655 (P)
entre os corpos, a alma e a mônada, 23/706 (P)
entre os reinos, 60/6 (P)
na Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
o que é ?, 23/788 (P)
RECONHECIMENTO, 23/601 (P), 52/11 (P)
de arquétipos e padrões, 23/697 (P)
necessidade de, 66/3 (P)
RECURSOS, 14/354 (P) (ver também DINHEIRO - *; )
RECURSOS PLANETÁRIOS
consciência na utilização dos, 14/171 (P), 14/196 (P), 14/346 (P), 23/746 (P), 24/11 (P)
exploração pelo homem, 21/17 (P), 23/651 (P)
REDE DE CURA, 23/641 (P), 23/672 (P), 66/1 (P)
enfoque da, 23/644 (P)
formação da, 52/13 (P)
Rede de Serviço, Monastério da Caridade e, 68/7 (P)
REDE DE SERVIÇO, 14/215 (P), 14/217 (P), 14/62 (P), 20/56 (P), 20/59 (P), 20/63 (P), 20/64 (P), 20/76 (P), 22/11 (P), 23/114 (P), 23/282 (P),
23/394 (P), 23/4 (P), 23/403 (P), 23/437 (P), 23/502 (P), 23/517 (P), 23/656 (P), 24/11 (P), 24/5 (P), 24/7 (P), 32/65 (P), 66/1 (P) (ver
também SERVIÇO - *; )
Central de Atendência e, 14/58, 23/9
colaboração com outros setores, 14/190 (P)
colaboração de pessoas que não freqüentam Figueira, 20/76 (P)
distribuição criteriosa de bens na, 23/396 (P)
distribuição de alimentos na, 24/5 (P)
e a evolução espiritual, 24/5 (P)
Encontro da, 23/379 (P)
importância da, 14/38
incondicional, 61/5 (P)
menção à, 12/2 (P), 14/272 (P), 23/189 (P), 23/226 (P), 23/666 (P), 23/88 (P), 24/9 (P), 32/76 (P), 45/4 (P)
Monastério da Caridade, Rede de Cura e, 68/7 (P)
nos planos internos, 14/39 (P)
o corpo mental na, 14/257 (P)
pessoas negativas na, 20/76 (P)
serviço interior e, 14/102 (P), 23/622 (P), 64/2 (P)
REDE DO TEMPO, 23/660 (P) (ver também RETIROS DA FRATERNIDADE BRANCA - *; )
REDE ETÉRICA (ver CORPO ETÉRICO - *; )
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REDE MAGNÉTICA DA TERRA
fortalecimento da, 21/15 (P)
REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO, 23/641 (P), 59/11 (P)
REDENÇÃO, 14/323 (P), 14/329 (P), 14/357 (P), 18/12 (P), 23/614 (P), 23/643 (P), 23/652 (P), 23/686 (P), 23/698 (P), 23/709 (P), 23/711 (P),
23/713 (P), 23/776 (P), 2898/1 (P), 2898/2 (P), 2898/3 (P), 35/11 (P), 52/10 (P), 60/7 (P), 64/2 (P), 68/24 (P)
da humanidade e o trabalho com a água, 23/624 (P)
das águas, 23/624 (P)
das almas, 17/14 (P), 23/809 (P)
de grupos de almas, 23/695 (P)
do planeta, 17/16 (P), 19/30 (P), 23/643 (P)
e Andrômeda, 52/12 (P)
e energias imateriais, 59/10 (P)
e o nosso aspecto cósmico, 52/21 (P)
e os cristais prisão, 23/714 (P)
e tensão planetária, 23/617 (P)
em Mirna Jad, 52/21 (P)
equilíbrio cármico e, 23/775 (P)
nos Retiros da Fraternidade Branca, 14/314 (P)
oração e, 63/3 (P)
REDES LUZ, 35/7 (P)
resgate através das, 2400/11 (P)
REENCARNAÇÃO, 14/183 (P), 14/296 (P), 23/323 (P), 23/419 (P), 23/438 (P), 23/516 (P), 23/817 (P), 23/85 (P), 32/61 (P) (ver também
ENCARNAÇÃO / ÕES / AR - *; LEI DA REENCARNAÇÃO - *; )
a igreja católica e a, 23/791 (P)
animais e a, 23/374 (P), 23/690 (P)
concílio de Nicéia e a, 35/1 (P)
crianças e a, 41/4 (P)
diferença entre renascimento e, 23/54 (P)
e a formação e evolução da consciência física, 23/627 (P)
e ciência, 59/4 (P)
finalidade da, 23/341 (P)
Igreja e, 23/255 (P), 23/817 (P)
lei da, 10/43
necessidade de, 23/663 (P)
personalidade e, 23/301 (P)
polêmicas sobre, 23/817 (P)
prova da existência da, 4/5 (P)
reencontros na, 14/247 (P)
transcender a lei da, 10/31, 22/5
REENCARNAR
deixar de, 23/312 (P), 23/77 (P)
REENCONTRO, 23/518 (P)
de si mesmo, 23/702 (P)
REFEIÇÃO, 23/405 (P)
REFLETIR / REFLEXÃO
necessidade de, 14/326 (P), 23/636 (P)
REFLORESTAMENTO, 23/418 (P), 23/508 (P), 23/530 (P)
REGENERAÇÃO CELULAR, 14/345 (P)
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em Sohin, 18/12 (P)
REGENERAÇÃO DA NATUREZA, 58/10 (P)
REGENERAÇÃO DO SER
Central de Atendência e a, 14/33
e do planeta, 23/662 (P), 58/4 (P)
e o trabalho em colaboração com o reino dévico, 58/10 (P)
nas civilizações intraterrenas, 23/686 (P)
pela contemplação, 23/634 (P)
REGENTE DO PLANETA, 23/490 (P), 23/638 (P), 23/812 (P)
REGENTE MONÁDICO, 14/175 (P), 14/188 (P), 14/241 (P), 14/264 (P), 19/81 (P), 23/18, 23/286 (P), 23/323 (P), 23/453 (P), 25/9, 32/20 (P),
32/29 (P)
A Mãe e o, 23/396 (P)
alma, mônada e, 14/143 (P), 14/206 (P), 20/95 (P), 45/7 (P)
destino do, 19/60 (P), 23/95 (P)
e a evolução cósmica, 23/821 (P)
e a realização de arquétipos, 23/662 (P)
e a união, 23/821 (P)
e as escolas internas, 60/4 (P)
e as sete mônadas, 19/2 (P), 23/360 (P), 23/490 (P), 23/691 (P), 23/707 (P)
e Erks, 25/8
entregar-se à guiança do, 14/327 (P)
os cinco Princípios, as sete mônadas e o, 19/76 (P), 23/588 (P), 52/7 (P)
REGENTE SOLAR, 23/305 (P) (ver também MHAYHUMA - *; )
REGIMES ALIMENTARES, 20/39 (P), 23/406 (P), 23/80 (P)
REGISTROS AKASHICOS, 23/104 (P), 23/168 (P), 23/597 (P) (ver também ARQUIVOS AKÁSHICOS - *; ÉTER - registros no; )
REGRAS
cumprir as, 23/628 (P)
de Aurora sobre o "falar", 61/5 (P)
diferença entre leis e, 23/306 (P), 23/577 (P), 34/13 (P)
espirituais diárias para quem vive de maneira plena, 14/315 (P)
monásticas e família, 23/650 (P)
para quem está no Monastério, 21/12 (P), 21/13 (P), 21/17 (P), 21/29 (P), 23/577 (P) (ver também SÃO BENTO - Regra de; )
REGRESSÃO, 10/13, 14/128 (P), 14/33, 23/168 (P), 23/74 (P), 31/2 (P), 9/2
a vidas passadas, 23/433 (P), 41/4 (P)
REI, 68/24 (P)
história simbólica do brâmane e o, 5/10
REI AKBAR
menção ao, 14/208 (P)
REI ARTUR
e o Santo Graal, 61/4 (P)
menção ao, 10/28
REI DO FIRMAMENTO (ver INDRA - *; )
REI SALOMÃO
menção ao, 14/208 (P)
REINO / S, 14/336 (P), 14/360 (P), 18/6, 20/81 (P), 23/398 (P), 23/493 (P), 23/543 (P), 23/555 (P), 23/709 (P), 25/1, 51/1 (P), 53/1 (P), 57/6
(P) (ver também REINO ANGÉLICO - *; REINO ANIMAL - *; REINO DÉVICO - *; REINO ESPIRITUAL - *; REINO HUMANO - *; REINO MINERAL - *;
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REINO VEGETAL - *; )
a Consciência Indígena e união entre os, 14/326 (P), 23/679 (P)
ajuda aos, 10/16, 14/255 (P), 23/350 (P), 23/359 (P), 23/490 (P), 23/513 (P), 23/525 (P), 23/641 (P), 23/663 (P), 23/685 (P)
carma com os, 23/172 (P)
carma dos, 23/173 (P)
carma entre os, 14/154 (P), 14/204 (P)
Casa Luz da Colina e o serviço aos, 14/316 (P), 23/613 (P), 64/2 (P)
como requisito para a cura - harmonia com os, 23/679 (P)
como se dá a passagem para outro, 23/81 (P)
comunicação com os, 23/749 (P), 59/9 (P)
consciência dos, 21/20 (P), 23/646 (P), 23/800 (P)
contato com os, 14/162 (P), 14/331 (P), 55/2 (P)
da natureza - relação entre, 68/65 (P)
das almas - do reino humano ao, 23/353 (P)
de Mu, 25/3
de Mu - menção ao, 32/45 (P), 32/70 (P)
e a Alma dos, 52/17 (P)
e a Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
e o Instrutor do Mundo - evolução dos, 35/7 (P)
e o juízo, 23/782 (P)
e resgate, 23/817 (P), 68/62 (P)
elevar os, 23/763 (P)
em ERKS - trabalho com os, 21/20 (P)
hierarquia dos, 23/460 (P), 23/546 (P)
interação entre os, 14/322 (P), 60/6 (P)
lei da compensação aplicada aos, 10/16
nas civilizações intraterrenas, 23/444 (P)
nas grandes cidades, 41/13 (P)
nas Terras da Irmandade - união entre, 14/316 (P)
no Alojamento - trabalho com os, 20/95 (P)
nossos irmãos, 23/753 (P)
padrões de perfeição nos, 20/67 (P)
paralelos, 14/171 (P), 14/33, 19/9 (P), 20/45 (P)
pela oração - cura dos, 63/1 (P)
ponte com os, 14/61 (P)
presentes na Terra, 56/11 (P)
relacionamento com os, 1100/2 (P), 14/204 (P), 14/233 (P), 14/243 (P), 20/78 (P), 23/157 (P), 23/166 (P), 23/186 (P), 23/199 (P),
23/207 (P), 23/349 (P), 23/387 (P), 23/412 (P), 23/436 (P), 23/542 (P), 23/716 (P), 32/10 (P), 32/11 (P), 68/1 (P)
responsabilidade do homem na evolução dos, 10/16, 14/319 (P), 23/603 (P), 23/662 (P), 23/664 (P), 23/670 (P), 23/745 (P), 34/2 (P),
35/8 (P), 46/4 (P), 47/5 (P), 56/11 (P), 58/10 (P)
servir aos, 14/319 (P), 23/628 (P), 23/658 (P), 23/81 (P), 35/7 (P), 68/53 (P)
sofrimento dos, 23/346 (P), 68/1 (P)
trabalho com os, 20/60 (P), 23/125 (P), 23/182 (P), 23/365 (P), 23/373 (P), 23/604 (P), 23/621 (P), 28/2 (P)
unidade dos, 23/622 (P), 37/1 (P)
REINO ANGÉLICO, 23/295 (P), 23/625 (P), 23/635 (P) (ver também ANJO / S - *; HIERARQUIA / S - angélica; )
contato com o, 12/1 (P), 19/32 (P), 23/715 (P)
e as linhagens monádicas, 23/687 (P)
e os Raios, 6/1
origem, 23/806 (P)
REINO ANIMAL, 14/223 (P), 14/255 (P), 20/68 (P), 20/81 (P), 23/125 (P), 23/183 (P), 23/220 (P), 23/350 (P), 23/384 (P), 23/485 (P), 26/2 (P),
53/1 (P), 59/5 (P), 8/3 (ver também ANIMAIS DOMÉSTICOS - *; ANIMAL / IS - *; )
ajuda ao, 14/247 (P), 14/349 (P), 23/213 (P), 23/353 (P), 23/359 (P), 23/450 (P), 23/560 (P), 23/633 (P), 23/811 (P), 23/98 (P)
alma no, 23/357 (P), 23/598 (P) (ver também ANIMAL / IS - alma dos; )
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carma do, 14/281 (P), 23/173 (P), 23/192 (P), 23/234 (P), 23/273 (P), 23/318 (P), 23/477 (P), 23/516 (P), 23/595 (P), 23/760 (P),
23/98 (P), 41/7 (P), 47/5 (P), 52/2 (P)
como saber se uma pessoa é adequada para trabalhar com o, 23/93 (P)
desenvolvimento do, 14/154 (P), 59/17 (P)
devas e o, 23/224 (P)
domesticidade do, 23/378 (P)
e a formação de egos, 23/674 (P)
e impressão dos crop circles, 14/336 (P)
e o homem, 10/13, 23/495 (P), 23/607 (P), 23/614 (P), 23/636 (P), 23/655 (P), 23/657 (P), 32/59 (P), 5/7
e o medo da morte, 15/2 (P)
e o monastério de Erks, 21/20 (P)
em lugares sagrados, 20/36 (P)
evolução do, 10/20, 14/84, 23/670 (P), 68/53 (P)
extinção de espécies no, 14/216 (P), 68/10 (P)
individualização no, 23/357 (P), 23/614 (P), 2898/2 (P), 59/17 (P)
juízo no, 23/260 (P), 23/379 (P), 23/535 (P), 23/811 (P)
Lis-Fátima e o, 14/300 (P), 14/301 (P)
mudança de espécie no, 23/224 (P)
mudança do código genético no, 14/243 (P)
nosso débito com o, 23/582 (P)
o desenvolvimento da mente no, 23/800 (P)
passagem para o reino humano, 23/103 (P), 23/220 (P), 23/309 (P), 37/1 (P)
Raios que atuam no, 20/80 (P)
relacionamento com o, 23/224 (P), 23/234 (P), 23/630 (P), 23/72 (P), 23/746 (P), 32/10 (P), 64/2 (P)
responsabilidade do homem para com o, 23/357 (P), 23/552 (P), 23/559 (P), 23/628 (P), 23/662 (P), 23/708 (P), 23/745 (P)
retrocesso ao, 14/154 (P)
serviço ao, 23/746 (P), 23/763 (P), 47/5 (P), 68/27 (P)
serviço do, 23/387 (P), 23/526 (P), 23/552 (P), 23/654 (P)
sofrimento no, 23/234 (P), 23/662 (P)
telepatia no, 23/210 (P)
transformação do, 23/121 (P)
vidência no, 50/2 (P)
REINO CELESTE, 23/809 (P), 68/12 (P)
REINO DE AURORA, 2800/1 (P)
anéis do, 2400/12 (P)
REINO DÉVICO, 14/84, 23/169 (P), 23/224 (P), 23/565 (P), 23/618 (P), 23/625 (P), 23/684 (P), 23/714 (P), 24/9 (P), 2898/2 (P), 37/1 (P), 53/1
(P) (ver também DEVAS - *; )
a Hierarquia, os sons e o, 14/133 (P)
crianças e o, 23/624 (P)
e a gestação humana, 23/308 (P)
e a implantação do novo código genético, 32/42 (P)
e canais de transmissão de energias da Terra, 23/743 (P)
proximidade do, 21/17 (P), 23/613 (P)
seres alados e o, 23/188 (P)
seres inocentes e o, 23/261 (P)
trabalho com o, 14/319 (P), 14/341 (P), 20/91 (P), 23/248 (P), 23/620 (P), 23/622 (P), 58/10 (P), 62/4 (P)
trabalho em colaboração com Sacerdotes, 26/7 (P)
REINO ELEMENTAL, 53/1 (P)
REINO ESPIRITUAL
e serviço, 1/1
passar do reino humano ao, 14/102 (P), 18/7 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

REINO HUMANO, 10/36, 14/7, 23/460 (P), 23/474 (P), 53/1 (P), 8/1
ao reino das almas - transição do, 23/353 (P)
ao reino espiritual - passar do, 14/102 (P), 23/560 (P)
características do reino animal no, 5/7
e o equilíbrio com os outros Reinos, 52/17 (P)
e reino dévico, 23/625 (P), 37/1 (P), 62/4 (P)
juízo no, 23/260 (P)
ligação entre o irracional e o supraracional, 52/17 (P)
passagem do reino animal para o, 14/223 (P), 23/103 (P), 23/309 (P), 37/1 (P)
qualidades a serem manifestadas pelo, 14/35
REINO MINERAL, 20/81 (P), 23/125 (P), 53/1 (P) (ver também MINERAIS - *; )
alma-grupo no, 23/515 (P)
coluna vertebral do planeta, 23/664 (P)
e impressão dos crop circles, 14/336 (P)
e o 7o Raio, 37/1 (P)
e o monastério de Erks, 21/20 (P)
e serviço que presta ao homem, 23/672 (P)
evolução do, 23/670 (P)
mudanças no, 10/37, 23/39 (P)
na cura, 23/214 (P)
respeito ao, 23/542 (P), 23/665 (P), 23/672 (P), 23/755 (P)
REINO PLANETÁRIO, 23/658 (P)
REINO VEGETAL, 20/60 (P), 20/81 (P), 20/90 (P), 23/125 (P), 23/13, 23/259 (P), 23/271 (P), 23/373 (P), 23/432 (P), 23/555 (P), 23/572 (P),
23/592 (P), 23/661 (P), 23/673 (P), 23/711 (P), 23/810 (P), 53/1 (P) (ver também ÁRVORE / S - *; PLANTAS - *; )
a alegria no, 21/17 (P)
ajuda do, 23/79 (P)
alma no, 23/357 (P), 23/461 (P), 23/598 (P)
ampliação da atuação do, 23/600 (P)
carma no, 20/38 (P), 31/2 (P)
comunicação no, 23/210 (P)
e a lei do serviço, 14/13
e a nossa transformação, 52/17 (P)
e impressão dos crop circles, 14/336 (P)
e o Plano Evolutivo, 23/644 (P)
em Sohin, 32/12 (P)
evolução do, 23/670 (P), 23/719 (P)
extinção de espécies do, 23/394 (P)
harmonia no, 32/68 (P)
juízo no, 58/10 (P)
magnetismo no, 23/120 (P), 23/650 (P)
nós e o, 23/305 (P), 23/309 (P), 23/339 (P), 23/644 (P), 23/653 (P), 23/711 (P), 23/719 (P)
nos locais de cura, 23/417 (P)
novas espécies no, 20/77 (P)
purificação do, 11/2
sentimento e pensamento no, 20/77 (P)
serviço do, 23/386 (P), 23/589 (P), 23/711 (P), 68/53 (P), 9/2
sutilização do, 14/214 (P)
trabalho em cooperação com o, 20/2 (P), 21/17 (P), 23/574 (P), 59/9 (P), 68/4 (P), 68/53 (P)
transformação do, 20/43 (P)
translado de consciências do, 59/9 (P)
REINOS DA FRATERNIDADE BRANCA, 2800/1 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

REIS E RAINHAS, 23/589 (P), 23/690 (P)
REJEIÇÃO, 20/101 (P), 44/8 (P)
compreender a, 23/16
e inclusão, 23/114 (P)
REJUVENESCIMENTO, 14/144 (P)
RELACIONAMENTO COM O ESPAÇO, 31/10 (P)
RELACIONAMENTO / S, 14/157 (P), 14/56 (P), 23/132 (P), 23/167 (P), 23/208 (P), 23/335 (P), 23/442 (P), 23/550 (P), 23/559 (P), 23/609 (P),
36/1 (P) (ver também CASAMENTO - *; MATRIMÔNIO - *; )
afetivo, 23/356 (P)
amoroso consigo próprio, 13/5
cármicos, 23/125 (P)
com as pessoas, 14/180 (P), 14/77, 2/3, 23/100 (P), 23/129 (P), 23/221 (P), 23/301 (P), 4/11 (P)
com energias de raio, 23/636 (P)
com os reinos, 23/552 (P), 23/711 (P), 32/10 (P), 32/11 (P)
com os seres suprafísicos, 14/310 (P)
com pessoas de difícil convivência, 23/402 (P)
com pessoas que não estão no caminho espiritual, 23/324 (P)
conflito em um, 41/17 (P)
conjugal, 20/66 (P), 23/201 (P), 23/413 (P)
dificuldade de, 14/325 (P), 23/515 (P)
e familiaridade, 23/30 (P)
e possessividade, 23/87 (P)
em um centro espiritual, 23/496 (P), 68/4 (P)
entre homem e mulher, 23/443 (P)
entre pais e filhos, 23/122 (P), 23/660 (P)
entre pessoas do mesmo sexo, 23/255 (P)
entregar os, 31/4 (P)
familiar, 14/305 (P), 14/327 (P), 23/632 (P)
graus de oração e, 63/4 (P)
humanos, 23/77 (P)
impessoalidade nos, 23/381 (P), 23/668 (P)
individuais e grupais corretos, 14/209 (P)
interplanetário como fato individual, 13/4
monastério e, 57/11 (P)
não ter preferência por, 14/79
sexual, 23/746 (P), 57/8 (P)
término de um, 23/185 (P), 23/242 (P), 23/283 (P), 23/416 (P), 23/465 (P), 23/528 (P), 41/17 (P), 41/2 (P)
união interna e correto, 23/537 (P), 23/612 (P), 23/668 (P)
RELAXAMENTO
profundo - diferença entre inércia e, 23/136 (P)
tensão e, 32/68 (P), 68/5 (P)
RELIGIÃO / ÕES, 14/213 (P), 23/117 (P), 23/151 (P), 23/270 (P), 23/392 (P), 23/453 (P), 23/497 (P), 23/531 (P), 23/647 (P), 23/652 (P), 37/1
(P), 68/62 (P)
decadência das, 19/12 (P)
e a energia sacerdotal, 26/7 (P)
e formas de oração, 17/10 (P)
e medo, 14/176 (P)
e orações com contas, 23/554 (P)
e seitas, 23/240 (P)
ecumenismo e, 52/22 (P)

(P) indica que a gravação já foi publicada

finalidade das, 23/127 (P), 23/628 (P)
formais - misticismo e, 14/199 (P)
mistérios e, 23/633 (P)
nova, 23/658 (P)
o que é ?, 31/18 (P)
organizadas, 23/562 (P), 23/608 (P)
pessoa que passou por várias, 23/77 (P)
planetárias e os Monges Brancos de Erks, 60/5 (P)
RELIGIOSIDADE / RELIGIOSO, 10/44, 14/202 (P), 23/560 (P), 23/562 (P), 23/679 (P), 23/77 (P), 59/12 (P)
acolher, 64/2 (P)
verdadeiro, 23/628 (P)
RELÓGIO
biológico, 23/819 (P)
simbolismo do, 23/163 (P), 23/293 (P), 23/698 (P), 31/4 (P)
REMANESCENTE / S, 25/3
da raça atlante, 23/552 (P), 23/714 (P)
de outras civilizações - contato com, 14/338 (P)
REMANESCENTES CÓSMICOS, 23/542 (P), 23/543 (P), 23/646 (P)
REMÉDIOS (ver MEDICAMENTO (S) / REMÉDIO (S) - *; )
REMORSO, 14/215 (P), 23/213 (P), 23/383 (P) (ver também CULPA/S - *; )
culpa e, 14/103 (P), 14/27 (P), 14/38, 23/176 (P)
RENASCER, 23/477 (P), 23/580 (P), 23/742 (P)
diferença entre reencarnar e, 23/54 (P)
RENDIÇÃO, 68/23 (P)
RENOVAÇÃO, 14/228 (P)
RENÚNCIA, 14/303 (P), 14/328 (P), 19/29 (P), 20/102 (P), 20/72 (P), 20/95 (P), 23/114 (P), 23/153 (P), 23/219 (P), 23/278 (P), 23/36 (P),
23/423 (P), 23/710 (P), 23/748 (P), 32/43 (P), 36/3 (P), 68/11 (P)
aos próprios planos e tarefas evolutivas, 23/813 (P)
e raios imateriais, 62/6 (P)
libertar-se pela, 68/50 (P)
residentes em Figueira e a, 14/27 (P)
REPARTIR, 23/813 (P)
REPOUSO, 23/517 (P), 51/3 (P), 51/4 (P)
encarnação de (ver ENCARNAÇÃO / ÕES / AR - de repouso; )
no quarto nível da Nave Alfa, 18/13 (P)
REPOUSO CRIATIVO
segundo Taykhuma, 20/107 (P)
REPRESENTAÇÃO DA TERRA NOS CONSELHOS INTERPLANETÁRIOS E INTERGALÁCTICOS, 10/34, 14/141 (P)
REPRESSÃO
controle e, 23/378 (P)
diferença entre transmutação de forças e, 14/99 (P)
emocional - diferença entre educação e, 23/280 (P)
REPRODUÇÃO (ver também PROCRIAÇÃO - *; )
artificial, 23/506 (P)
em outros mundos, 23/639 (P)
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mudança no sistema de, 14/310 (P), 14/94, 23/240 (P), 23/245 (P), 23/258 (P), 23/27 (P), 32/84 (P)
na raça futura, 14/331 (P), 6/8
sexuada, 10/47, 23/633 (P), 23/637 (P)
sexuada - limitações da, 10/22
REPROGRAMAÇÃO MONÁDICA, 23/589 (P), 59/8 (P)
REPULSÃO
e a dissolução dos apegos - energia da, 23/70 (P), 59/12 (P)
e o 1º. Raio, 68/38 (P)
energia da, 10/32, 23/278 (P)
RESERVAS FÍSICAS, 14/293 (P), 23/516 (P), 23/653 (P)
RESERVATÓRIO GERAL DOS ÁTOMOS DO PLANETA, 23/292 (P), 2889/2 (P)
RESGATAR ALMA/S
de onde ? de que?, 23/831 (P)
RESGATÁVEIS (ver também SERES RESGATÁVEIS - *; )
quem são os ?, 23/819 (P)
RESGATE, 14/184 (P), 14/242 (P), 14/339 (P), 19/30 (P), 20/41 (P), 20/89 (P), 21/11 (P), 23/235 (P), 23/260 (P), 23/45 (P), 23/461 (P), 23/479
(P), 23/551 (P), 23/571 (P), 23/630 (P), 23/747 (P), 24/17 (P), 25/3, 25/5, 32/26 (P), 32/27 (P), 32/49 (P), 32/76 (P), 58/3 (P), 59/14 (P), 59/2
(P), 59/3 (P) (ver também OPERAÇÃO RESGATE - *; )
carma e, 23/43 (P)
colaborar com o, 19/41 (P), 20/32 (P), 23/678 (P), 23/701 (P), 23/79 (P), 2800/1 (P)
da consciência indígena, 20/104 (P), 23/747 (P), 23/748 (P)
da energia criativa, 23/669 (P)
da polaridade feminina, 14/331 (P)
da vida essênia, 20/104 (P)
de almas, 68/5 (P)
de almas e mônadas, 23/836 (P)
de almas pela oração, 17/14 (P), 23/661 (P), 23/839 (P)
de forma ecumênica, 23/823 (P)
de parte da humanidade da superfície da Terra, 10/19, 10/34, 10/4, 11/3, 13/1, 13/2, 13/3, 16/1 (P), 59/12 (P)
diversos níveis de, 14/58, 23/549 (P), 23/683 (P), 23/686 (P), 68/21 (P)
do átomo permanente mental, 23/10 (P)
dos corpos, 47/6 (P)
e a lei do retorno, 32/39 (P)
e cura em Figueira, 24/3
e o supranatural, 14/341 (P)
e os Exércitos do Cosmos, 23/669 (P)
e perdão por meio de Lis-Fátima, 61/6 (P)
e transmigração, 21/1
Erks e o, 14/202 (P)
Figueira como centro de, 14/49 (P), 23/547 (P), 23/749 (P), 24/15 (P), 2800/1 (P)
grupos de, 20/22
planetário, 23/683 (P), 35/11 (P)
total, 14/49 (P), 23/817 (P)
RESIDENTES EM FIGUEIRA, 20/96 (P), 21/5, 23/585 (P), 68/6 (P) (ver também FIGUEIRA - residentes em; )
e a renúncia, 14/27 (P)
e nos seus Núcleos, 20/101 (P), 20/70 (P), 23/639 (P)
e sintonia com o Conselho de Mirna Jad, 23/583 (P)
segundo Murielh, 14/362 (P)
RESISTÊNCIAS
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à passagem da energia - efeitos de haver, 47/5 (P), 62/3 (P)
como lidar com as próprias, 14/325 (P), 23/139 (P)
transcender as, 19/11 (P), 23/587 (P), 23/702 (P)
RESPEITO, 23/371 (P)
RESPIRAÇÃO, 23/16, 23/363 (P), 23/501 (P), 47/1 (P), 59/14 (P)
as leis do espírito e a, 23/133 (P)
aspiração e, 23/281 (P)
atenção à, 23/572 (P), 62/5 (P)
correta, 14/21, 14/4, 23/184 (P), 62/5 (P)
e celibato, 23/609 (P)
e interiorização, 23/387 (P)
e serenidade, 14/4
mantras e, 23/317 (P)
observar a própria, 14/342 (P), 23/52 (P), 23/603 (P)
oração e, 63/1 (P)
problemas relacionados à, 23/154 (P), 23/379 (P)
técnicas de, 14/226 (P)
RESPONDER
ao nosso compromisso, 23/823 (P)
RESPONSABILIDADE, 23/158 (P), 23/626 (P), 57/5 (P)
alegria e, 20/53 (P)
amor, silêncio, sintonia e, 23/147 (P)
coletiva, 23/445 (P)
compreensão e, 14/315 (P), 23/811 (P)
conhecimento e, 14/302 (P), 18/13 (P), 20/104 (P), 23/692 (P), 23/711 (P), 68/21 (P)
de cada um por si mesmo, 14/341 (P), 23/603 (P), 23/623 (P), 23/693 (P), 23/713 (P), 56/11 (P), 58/11 (P), 68/21 (P), 68/3 (P)
do homem diante do Plano Evolutivo, 23/810 (P)
grupal, 23/636 (P)
na manifestação do Plano Evolutivo - consciência da, 23/706 (P)
pela transformação do planeta, 14/337 (P), 68/21 (P)
RESPOSTA / S, 23/685 (P), 55/2 (P)
a perguntas de outras pessoas - como dar, 23/330 (P)
busca por, 14/338 (P), 14/39 (P), 23/345 (P), 23/581 (P), 23/814 (P), 42/2 (P)
como saber se vêm da mente ou do eu interno, 23/327 (P)
de Trigueirinho, 23/516 (P)
dos corpos e da alma aos impulsos, 58/9 (P)
encontrar, 23/219 (P), 23/50 (P), 23/814 (P)
internas que percebemos no corpo etérico, 23/546 (P)
perguntas que já contêm a, 23/99 (P)
por meio de sonhos, 23/49 (P)
que damos às Hierarquias, 68/21 (P)
RESSENTIMENTO / S, 14/25, 14/255 (P), 14/97 (P), 23/248 (P), 23/253 (P), 23/553 (P)
de vidas passadas, 23/77 (P)
RESSURREIÇÃO, 14/331 (P), 23/198 (P), 23/406 (P), 23/434 (P), 23/620 (P), 32/61 (P), 68/10 (P)
de Lázaro, 23/162 (P), 32/61 (P)
RETÂNGULO, 23/526 (P), 23/587 (P)
RETIRO / S, 14/297 (P), 23/116 (P), 23/21 (P), 23/397 (P), 23/526 (P), 23/554 (P), 23/590 (P), 23/683 (P), 23/89 (P), 32/26 (P), 68/11 (P)
alma e o, 14/260 (P), 49/4 (P)
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concentração mental e, 23/542 (P)
corpo emocional e o, 23/404 (P), 49/2 (P)
corpo físico e o, 49/1 (P)
corpo mental e o, 49/3 (P)
de 07 dias, 23/510 (P)
de 21 dias, 20/83 (P), 23/457 (P), 23/465 (P), 23/468 (P), 23/510 (P), 23/529 (P), 32/74 (P)
de 40 dias, 23/465 (P), 23/468 (P), 23/510 (P)
em Figueira, 14/260 (P), 14/321 (P), 14/65, 20/79 (P), 23/131 (P), 23/185 (P), 23/21 (P), 23/217 (P), 23/27 (P), 23/316 (P), 23/327
(P), 23/335 (P), 23/468 (P), 23/510 (P), 23/600 (P), 23/677 (P), 23/69 (P)
em Medjugorje, 21/36 (P)
eremítico, 23/132 (P), 23/316 (P), 23/541 (P)
forças involutivas nos, 23/27 (P)
grupal, 23/414 (P)
jejum nos, 23/489 (P)
monástico, 32/86 (P)
nas 3ªas. feiras, 20/107 (P)
nas Terras do Sol, 20/58 (P)
no Caminho Breve, 14/186 (P)
RETIROS DA FRATERNIDADE BRANCA, 14/311 (P), 14/314 (P), 14/326 (P), 23/540 (P), 23/597 (P), 23/600 (P), 23/602 (P), 23/709 (P), 62/5 (P),
68/12 (P)
através do reino vegetal - ligação da superfície da Terra com, 23/661 (P)
contato com, 21/19 (P), 23/713 (P), 23/728 (P), 59/11 (P), 61/5 (P), 62/2 (P)
e acolhimento de seres resgatáveis, 14/339 (P)
e o trabalho dos reinos, 23/673 (P)
e o trabalho dos sacerdotes, 21/16 (P)
e os cristais-prisão, 23/714 (P)
ensinamentos provenientes dos, 21/19 (P), 23/711 (P), 23/715 (P), 62/2 (P)
experiência com os, 14/312 (P)
menção a, 23/652 (P), 61/1 (P)
nomes dos, 14/346 (P)
rede de antenas nos, 56/11 (P)
RETIROS INTRATERRENOS (ver RETIROS DA FRATERNIDADE BRANCA - *; )
RETORNO / AR, 23/80 (P)
ao Regente Interno, 14/327 (P)
caminho do (ver CAMINHO - do retorno; )
Figueira e a lei do, 20/7 (P)
RETROCESSO / S, 19/61 (P), 59/14 (P)
da mônada, 23/330 (P)
REUMATISMO, 23/117 (P)
REVELAÇÃO / ÕES, 19/78 (P), 23/286 (P), 23/429 (P)
do nome cósmico, 68/51 (P)
dom da, 23/112 (P)
dos centros planetários, 23/597 (P), 23/755 (P)
dos mundos internos, 23/565 (P)
internas, 20/14
no trabalho com os Crop Circles, 23/697 (P)
nossas atitudes diante das, 23/696 (P)
para os tempos atuais, 23/696 (P), 62/2 (P), 68/12 (P)
REVERÊNCIA, 14/104 (P), 14/327 (P), 19/20 (P), 23/349 (P), 23/45 (P), 23/457 (P)
despertar a, 23/702 (P)
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rigor, sobriedade e, 23/33 (P)
Samana e a, 61/2 (P)
REVITALIZAÇÃO DO SOLO
trabalho de, 14/40, 20/2 (P)
REVITALIZANTES SUTIS EM FIGUEIRA, 14/36
REVOLTAS SOCIAIS, 58/4 (P)
REVOLUÇÃO FRANCESA, 14/239 (P)
menção à, 19/37 (P)
revolução russa e, 23/124 (P)
Saint Germain e a, 14/208 (P), 20/37 (P), 23/547 (P), 41/9 (P)
RIGOR / IDEZ, 23/192 (P), 23/604 (P)
consigo mesmo, 23/333 (P)
e flexibilidade - equilíbrio entre, 14/55, 14/81, 23/206 (P)
reverência, sobriedade e, 23/33 (P)
RIM / NS, 23/261 (P), 41/12 (P)
doença crônica nos, 23/238 (P)
extirpação de, 23/120 (P)
implante de microórgãos nos, 10/43
pedras nos, 23/498 (P), 41/12 (P)
RIO DE JANEIRO, 23/195 (P)
trabalho das espaçonaves nos céus do, 14/18
RIO SÃO FRANCISCO, 14/336 (P), 21/17 (P)
transposição do, 35/6 (P)
RIQUEZA, 19/29 (P)
e apegos, 23/649 (P)
e pobreza, 23/728 (P), 24/5 (P)
RISHI / S, 2899/2 (P)
menção aos, 20/78 (P)
RISHKAMEL
comunicado de, 66/2 (P) (ver também TERESA DE CALCUTÁ (madre) - *; )
menção, 23/672 (P)
RISO, 14/347 (P), 23/433 (P), 23/593 (P), 41/14 (P), 68/14 (P), 7/7 (P)
RITMO / S, 17/3, 23/516 (P), 23/540 (P)
cerimonial e, 19/49 (P)
da vida - importância de se seguir os, 5/16
diferença entre hábitos, vícios e, 23/623 (P)
e o subconsciente, 3/4 (P)
em Figueira, 23/329 (P)
grupal, 17/3, 23/529 (P), 24/15 (P)
importância dos, 14/3, 23/648 (P)
mudança nos, 23/704 (P)
organização e, 23/179 (P), 23/275 (P)
planetários e a aprendizagem das mônadas, 60/4 (P)
superior - encontrar o, 14/359 (P)
RITMO SOLAR DE VIDA, 23/679 (P)
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RITUAL / IS, 23/329 (P), 23/62, 23/817 (P)
de aproximação às energias solares e extraterrestres, 23/679 (P)
desatualizados, 23/113 (P)
hoje, 23/139 (P)
natural e ritual artificial, 5/16
para abrir a consciência, 14/326 (P), 23/365 (P), 61/4 (P)
religiosos, 14/211 (P)
sacerdotais, 14/326 (P), 26/7 (P), 61/6 (P)
RIVALIDADE, 68/5 (P)
ROCK, 23/268 (P)
drogas, seitas e, 23/174 (P)
RODA DA VIDA, 23/62, 59/15 (P)
ROERICH (HELENA), 55/2 (P), 55/3 (P)
ensinamento de, 23/656 (P), 23/677 (P), 61/4 (P)
menção a, 21/4, 23/194 (P), 23/204 (P), 23/343 (P), 23/401 (P), 23/508 (P), 23/517 (P), 23/556 (P), 23/577 (P), 24/10 (P), 40/2 (P)
ROERICH (NICHOLAS)
exercício com os quadros de, 20/53 (P)
menção a, 14/181 (P), 21/4, 23/205 (P), 23/304 (P), 23/320 (P), 23/46 (P), 23/485 (P), 23/77 (P), 32/74 (P), 37/1 (P), 37/2 (P),
57/3 (P)
símbolo da bandeira da paz nos quadros de, 23/389 (P)
ROMA
menção a, 58/6 (P)
ROMPIMENTO / S
abruptos na vida, 23/184 (P)
de nódulos mentais, 23/533 (P)
RONCADOR (Retiro da Fraternidade Branca), 23/600 (P), 60/8 (P) (ver também MONASTÉRIO TEÚRGICO DO RONCADOR - *; SERRA DO RONCADOR - *;
)
conhecimento depositado na, 23/715 (P), 23/748 (P), 62/2 (P)
contato com o, 23/795 (P)
leis de equilíbrio e de reciprocidade no processo de cura no, 14/315 (P)
sobre nós - trabalho físico e sutil da, 14/315 (P), 23/652 (P)
RORAIMA (Retiro da Fraternidade Branca), 68/2 (P)
Monastério Raima em, 23/698 (P)
ROSA (cor), 23/594 (P)
nos sonhos, 23/241 (P)
ROSA / EIRA, 14/235 (P)
simbolismo, 23/710 (P)
ROSA-CRUZ, 23/287 (P), 23/390 (P)
ROSA-LILÁS (cor)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
ROSA-MAGENTA (cor)
devas, 23/618 (P)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
ROSÁRIO, 17/10 (P)
e o centro coronário, 23/577 (P)
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ROSENKREUTZ (CHRISTIAN), 23/287 (P)
menção a, 21/18 (P), 41/9 (P)
ROSTO
simbolismo, 23/716 (P)
ROTAÇÃO DA TERRA, 10/43, 11/1, 11/2, 11/3, 14/296 (P)
ROTINA, 14/181 (P), 23/443 (P)
e eternidade - relação entre, 14/3
oração e, 14/193 (P)
tarefa e, 23/126 (P)
valor da, 23/18
ROUBO, 14/98 (P), 2/3, 20/66 (P), 23/169 (P), 23/179 (P), 23/192 (P), 23/87 (P), 44/6 (P), 6/3, 68/15 (P)
ROUPAS, 23/261 (P), 23/397 (P), 23/95 (P)
calçados e, 23/278 (P)
cor das, 14/249 (P)
pureza magnética das, 18/3, 23/2 (P)
RUÍNAS DE ANTIGAS CIVILIZAÇÕES NOS ANDES PERUANOS, 10/21
RÚSSIA
menção, 58/4 (P)
SAARA (Deserto do)
e cataclismos passados, 23/630 (P), 59/12 (P)
SABEDORIA / R, 14/133 (P), 14/170 (P), 14/231 (P), 14/239 (P), 14/303 (P), 19/48 (P), 21/17 (P), 23/21 (P), 23/219 (P), 23/617 (P), 23/672 (P),
23/685 (P), 23/8 (P), 41/8 (P), 44/1 (P), 5/6
anjo da, 12/1 (P)
aspirar à, 14/312 (P)
de nada - não querer, 14/315 (P)
diferença entre conhecimento e, 14/183 (P)
diferença entre formação, conhecimento e, 23/68 (P), 59/2 (P)
e aperfeiçoamento da consciência, 14/359 (P)
e contemplação, 14/334 (P)
e intuição, 14/116 (P)
e oração, 63/2 (P)
humano, 46/3 (P)
Siddhartha Gautama e a, 23/344 (P)
SABER ESPERAR, 14/320 (P)
SÁBIOS, 14/199 (P), 23/672 (P)
e os Monges Brancos de Erks - linhagem dos, 60/5 (P)
Instrutores, Profetas e, 26/2 (P)
segundo Sarumah, 59/18 (P)
SABONETES E DETERGENTES, 23/230 (P)
SACERDÓCIO, 17/14 (P), 20/17 (P), 21/16 (P), 21/23 (P), 23/613 (P), 26/7 (P), 59/10 (P), 61/1 (P), 61/2 (P), 61/6 (P)
caminho breve e, 14/67
de Samana, 23/783 (P)
vigília e, 20/20
SACERDOTE / S, 14/326 (P), 17/14 (P), 21/16 (P), 21/23 (P), 21/6, 23/585 (P), 23/602 (P), 23/617 (P), 23/620 (P), 23/687 (P), 26/5 (P), 26/7
(P), 61/2 (P)
e o trabalho de cura e instrução em nossas almas, 23/617 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e sacerdote maior - diferença entre, 23/560 (P), 26/7 (P), 41/1 (P)
em Figueira, 20/6
interno e externo - diferença entre, 14/326 (P)
Linhagem dos (ver LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Sacerdotes; )
maiores, 50/3 (P)
na cerimônia do banho de imersão - função do, 23/35 (P)
no processo da desencarnação - ajuda de, 14/321 (P)
o Graal no coração dos, 61/4 (P)
o preparo do, 14/67
o que é ?, 31/6 (P)
SACRIFÍCIO / S, 14/136 (P), 23/24 (P), 23/492 (P), 23/629 (P), 23/647 (P)
caminho do, 23/71 (P)
de animais e de seres humanos, 23/467 (P)
e a Lei das Presenças, 23/663 (P)
e devoção, 23/25 (P)
o caminho ao Poder, 68/45 (P)
o poder do, 66/5 (P)
pequenos, 14/366 (P)
poder e, 14/208 (P), 20/59 (P)
símbolo do, 2400/12 (P)
SAGITÁRIO (signo), 22/9, 32/63 (P)
Aurora e a energia de, 22/9
SAGRADA ENERGIA FEMININA (ver ASPECTO FEMININO DA DIVINDADE - *; )
SAGRADA FACE, 24/14 (P)
SAINT GERMAIN (Conde de), 14/208 (P), 20/37 (P), 20/49 (P), 23/124 (P), 23/256 (P), 23/287 (P), 23/370 (P), 23/490 (P), 23/547 (P), 23/668
(P), 23/681 (P), 23/714 (P), 40/3 (P), 41/9 (P), 59/8 (P)
e o conhecimento oculto, 62/2 (P)
e o elixir da longa vida, 14/121 (P)
mantra de, 23/706 (P)
SAL, 10/41, 14/246 (P), 23/282 (P), 52/10 (P)
SALIVA, 23/655 (P)
SALMO / S
"Se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam", 14/24
diferença entre os mantras e os, 20/3 (P), 23/158 (P)
SALVAÇÃO, 14/224 (P), 23/617 (P), 23/655 (P), 23/667 (P), 32/82 (P), 68/21 (P)
da Terra, 23/773 (P)
de almas pela oração, 56/9 (P)
do planeta Terra, 56/11 (P)
SALVADOR
menção a Nicolás, Padre Pio e, 10/25
SALVADORES DO MUNDO, 52/9 (P), 68/5 (P)
SAMANA, 14/115 (P), 14/141 (P), 14/218 (P), 14/326 (P), 14/353 (P), 23/167 (P), 23/329 (P), 23/500 (P), 23/522 (P), 23/646 (P), 25/5, 32/40
(P), 41/9 (P), 50/5 (P), 57/3 (P), 61/2 (P)
Casa Luz da Colina e, 64/2 (P)
comunicado de, 68/42 (P)
Cristo, Maitreya e, 62/1 (P)
e a adoração, 56/7 (P)
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e a Misericórdia, 68/39 (P)
e a operação resgate, 10/34, 59/14 (P)
e o exercício da Adoração, 52/15 (P)
e o trabalho com o fogo, 56/7 (P)
e o trabalho do perdão na Terra, 59/15 (P)
frases de, 52/18 (P)
Jesus e, 14/290 (P), 23/256 (P), 23/523 (P), 68/24 (P)
Jesus, Cristo e, 10/49 (P), 14/221 (P), 23/248 (P), 23/478 (P), 23/503 (P)
mantra de, 14/141 (P), 14/72, 23/317 (P), 23/4 (P)
o que é ?, 23/770 (P)
proximidade de, 68/7 (P)
sacerdócio de, 23/783 (P)
Sacerdote Maior, 17/14 (P), 68/39 (P)
tornar-se um com, 63/1 (P)
ver todos os seres como, 64/2 (P)
SAMSKARAS, 23/118 (P)
SAMUEL (Profeta)
menção a, 21/18 (P), 23/287 (P), 41/9 (P)
SANAT KUMARA, 14/201 (P), 14/302 (P)
SANDÁLIA (ver CALÇADOS - *; )
SANGUE, 23/459 (P), 23/655 (P)
circulação do, 24/12 (P) (ver também SISTEMA CIRCULATÓRIO - *; )
de Jesus, 23/827 (P)
deficiência crônica de, 41/10 (P)
doação de, 23/222 (P), 23/325 (P), 23/425 (P)
doenças do, 9/2
eterização do, 23/252 (P), 23/253 (P)
impressão de novos padrões lumínicos no, 62/5 (P)
transformação do, 14/35, 18/1, 68/22 (P)
transfusão de, 23/195 (P), 9/2
transmutação do, 18/11 (P)
valor simbólico do, 9/2
SÂNSCRITO
e Irdin, 23/836 (P)
SANTA CATARINA (Estado)
menção às enchentes em, 14/314 (P), 23/600 (P), 23/601 (P)
SANTA CATARINA DE SIENA
citação de, 58/3 (P)
SANTA CATARINA TOMAZ
e a Casa Fraternidade da Paz, 62/1 (P)
SANTA CEIA, 23/436 (P), 23/645 (P), 23/716 (P), 32/16 (P), 61/4 (P)
SANTA CLARA, 14/156 (P), 23/298 (P), 23/704 (P), 68/2 (P)
citações de, 23/582 (P)
e São Francisco de Assis, 35/7 (P)
estudo de uma frase de, 14/47 (P), 23/579 (P)
múmia de, 14/155 (P), 14/235 (P)
SANTA FAUSTINA
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orientações, 68/33 (P)
SANTA JULIANA DE NORWICH
citação de, 58/3 (P)
SANTA MARIA FAUSTINA, 10/49 (P)
oração de, 68/26 (P)
SANTA MÔNICA
e a ajuda a Santo Agostinho, 23/632 (P)
SANTA ROSA DE LIMA, 10/49 (P)
SANTA TERESA DE ÁVILA (Sta. Teresa de Jesus), 14/130 (P), 20/37 (P), 21/12 (P), 23/470 (P), 23/539 (P), 23/579 (P), 23/687 (P)
citação de, 23/583 (P), 68/3 (P)
e a fundação de monastérios, 23/709 (P)
e alimentos, 14/307 (P)
e contemplação, 23/648 (P), 68/51 (P)
e obscurantismo, 23/558 (P)
ensinamento de, 23/578 (P), 23/587 (P)
estudo de frase de, 23/580 (P)
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS (Sta. Teresinha de Lisieux), 21/23 (P)
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23/220 (P), 23/479 (P)
SANTIAGO DO CHILE
poluição do ar em, 10/34
SANTIFICAÇÃO, 61/6 (P)
SANTO / S, 14/199 (P), 14/236 (P), 23/254 (P), 23/454 (P), 23/596 (P), 23/652 (P), 23/662 (P), 23/812 (P), 57/7 (P), 68/52 (P), 9/3 (P)
e forças adversas, 56/5 (P)
SANTO AGOSTINHO, 23/373 (P)
SANTO ANTÃO
citação de, 23/698 (P)
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
menção a, 23/584 (P), 23/652 (P), 49/2 (P)
SANTO GRAAL, 61/4 (P) (ver também CÁLICE - *; )
SÃO BENTO, 21/12 (P), 23/190 (P), 23/646 (P)
menção a, 18/13 (P), 23/44 (P), 23/813 (P)
Regra de, 21/12 (P), 21/14 (P), 23/224 (P), 23/717 (P), 68/20 (P)
SÃO BERNARDO, 23/773 (P)
alimentação segundo, 14/307 (P)
SÃO BRUNO
surgimento da ordem dos Cartuxos, 4/12 (P)
SÃO CARLOS (ver NÚCLEO DE FIGUEIRA EM SÃO CARLOS - *; )
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 14/322 (P), 21/24 (P), 23/271 (P), 23/283 (P), 23/373 (P), 23/438 (P), 23/454 (P), 23/93 (P), 35/5 (P), 35/7 (P), 68/2
(P)
Casas fundadas por, 23/709 (P)
e a postura diante do roubo, 14/98 (P), 2/3
e o amor aos reinos, 14/349 (P)
e o poema que fala sobre a segunda morte, 31/3 (P)
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e os "loucos de Deus", 23/718 (P)
hoje, 23/555 (P), 23/558 (P), 23/812 (P)
instruções de, 23/653 (P)
SÃO JERÔNIMO
alimentação segundo, 14/307 (P)
SÃO JOÃO BATISTA
menção a, 10/13, 12/1 (P), 14/97 (P), 23/302 (P), 58/11 (P), 58/2 (P)
SÃO JOÃO DA CRUZ, 23/751 (P) (ver também ANDRÉS - *; )
citação de uma frase de, 14/284 (P), 18/1, 19/8 (P), 23/41 (P), 23/481 (P), 23/642 (P), 23/705 (P), 23/811 (P), 45/8 (P), 61/3 (P)
e a androginia, 14/116 (P)
e a entrega, 23/33 (P)
e a obediência, 58/8 (P)
e as imperfeições da natureza humana, 14/329 (P)
e as provas, 51/2 (P)
e frustração, 59/5 (P)
e instruções sobre energia crística, 14/339 (P)
e o perdão, 59/15 (P)
e obscurantismo, 23/558 (P)
sobre o caminho espiritual - ensinamento de, 21/22 (P), 68/3 (P)
SÃO JOÃO EVANGELISTA
menção a, 14/255 (P), 14/348 (P), 23/382 (P), 23/392 (P), 23/398 (P), 2898/3 (P), 58/4 (P)
SÃO JORGE, 23/104 (P)
SÃO JOSÉ
Maria e o matrimônio com, 68/60 (P)
menção a, 21/18 (P), 23/287 (P), 23/343 (P), 68/9 (P)
SÃO MALAQUIAS, 23/296 (P)
profecias de, 23/557 (P), 58/11 (P)
SÃO MATEUS
menção a
SÃO PAULO (ver PAULO DE TARSO - *; )
SÃO SÉRGIO, 14/208 (P)
SAPATOS, 23/476 (P) (ver também CALÇADOS - *; )
simbolismo dos, 23/181 (P), 68/11 (P) (ver também CALÇADOS - *; )
SARAMPO, 14/209 (P)
SARUMAH, 18/11 (P), 23/522 (P), 23/667 (P), 46/1 (P), 50/6 (P), 56/2 (P), 68/13 (P), 68/18 (P)
comunicado de, 14/322 (P), 14/344 (P), 21/21 (P), 23/592 (P), 23/624 (P), 23/656 (P), 23/667 (P), 23/697 (P), 23/705 (P), 23/812
(P), 59/14 (P), 66/1 (P), 68/12 (P), 68/13 (P), 68/22 (P), 68/9 (P)
e a Praxis Vertebralis, 59/11 (P)
e as nuvens, 23/243 (P)
e cidade Figueira, 23/553 (P), 23/656 (P), 23/704 (P), 2800/1 (P), 59/14 (P), 68/13 (P), 68/6 (P)
indicações para contato com Erks segundo, 23/543 (P)
mensagem gravada no Vale de Erks, 25/12
no Vale de Erks, 23/76 (P)
sobre Crop Circles - instruções de, 23/697 (P)
sobre estes tempos - impressões de, 59/18 (P)
SATÉLITES
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sistemas de, 32/45 (P)
SATISFAÇÃO, 14/187 (P), 20/101 (P), 23/396 (P), 23/573 (P)
espiritual, 14/329 (P)
negar a, 68/3 (P)
SATURNO (planeta), 14/194 (P), 23/333 (P), 34/5 (P), 43/3 (P), 50/4 (P)
e o reino mineral, 20/81 (P)
Escola Interna de, 23/682 (P), 60/4 (P)
Plutão e, 20/42 (P)
SAUDAÇÕES
contato físico nas, 23/269 (P)
SAUDADE DE ALGO DESCONHECIDO, 23/108 (P)
SAÚDE, 14/120 (P), 14/95, 23/254 (P), 23/307 (P), 24/12 (P), 24/4 (P), 31/1 (P), 34/15 (P), 34/16 (P), 8/2
causas da deterioração da, 10/45
crise no sistema de, 10/34
da alma, 23/56 (P)
doença e, 14/173 (P), 24/8 (P)
e consciência física, 23/627 (P)
livre-arbítrio e, 23/109 (P)
psíquica - importância dos sonhos para a nossa, 4/15 (P)
pública - serviço no campo da, 23/323 (P)
setor saúde e cura (ver SETOR SAÚDE E CURA - *; )
SEDATIVOS, 23/443 (P)
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 58/1 (P)
compreender a, 14/7
e atuação d'A Mãe, 14/335 (P)
SEGUNDA MORTE
São Francisco de Assis e o poema que fala sobre a, 31/3 (P)
SEGURANÇA, 23/135 (P), 23/436 (P), 24/3, 32/8 (P), 45/3 (P), 46/4 (P)
como se sentir em, 10/1, 14/103 (P), 14/9, 59/18 (P)
e perigo, 23/107 (P)
ilusão da, 14/184 (P)
interna - como se adquire, 14/85, 22/4
quanto ao dia de amanhã, 23/290 (P)
SEIOS, 23/355 (P)
SEITAS, 23/391 (P), 23/644 (P), 23/647 (P)
drogas, rock e, 23/174 (P)
SELOS DO LIVRO DO APOCALIPSE, 58/1 (P), 58/3 (P), 58/4 (P)
SELVA DE LA MOSQUITIA, 23/661 (P)
SÊMEN, 14/225 (P), 23/222 (P)
SEMENTES, 14/225 (P), 14/274 (P), 23/235 (P), 23/310 (P), 23/472 (P), 23/644 (P), 58/10 (P)
da vida consagrada, 23/683 (P)
das raças futuras, 14/305 (P), 21/21 (P), 23/681 (P)
do sacerdócio implantada por Jesus, 17/14 (P)
energias sutis, 23/790 (P)
transgênicas, 23/607 (P)
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trazidas das florestas, 14/305 (P)
SENHOR DA INSTRUÇÃO (ver INSTRUTOR DO MUNDO - *; )
SENHOR DO MUNDO, 14/201 (P), 14/237 (P), 20/82 (P), 23/268 (P), 23/343 (P), 23/490 (P), 23/684 (P), 2400/12 (P), 35/7 (P), 68/8 (P)
SENHORES DA CONFEDERAÇÃO
e a operação resgate, 24/17 (P)
SENHORES DO CARMA, 33/3 (P), 58/8 (P)
e nós no ciclo atual, 23/661 (P), 68/13 (P)
SENILIDADE, 24/12 (P)
e ajuda da Constelação de Escorpião, 23/700 (P)
SENSAÇÃO / ÕES
busca de, 14/25, 23/449 (P)
cuidado com as, 20/101 (P)
de eternidade no inferno, 23/653 (P)
de haver alguém nos acompanhando, 23/512 (P)
de já conhecer alguém com quem encontramos pela primeira vez, 68/22 (P)
de já ter estado em determinado lugar, 14/219 (P)
de já ter vivido algo que está acontecendo, 23/242 (P), 23/680 (P)
SENSIBILIDADE
às impressões das Hierarquias, 21/9 (P)
astral e mental, 14/304 (P)
evolução da, 14/180 (P), 23/179 (P), 23/546 (P), 58/9 (P)
humana - transcender a, 47/6 (P), 9/2
vegetal, 68/4 (P)
SENSITIVO
por que se deixa de ser, 14/152 (P)
SENSO COMUM, 23/361 (P), 44/4 (P)
SENSO DE PROPRIEDADE, 14/293 (P), 19/26 (P), 36/3 (P), 45/8 (P), 68/12 (P)
pela oração - liberação do, 63/3 (P)
SENSUALIDADE, 32/37 (P), 51/2 (P)
SENTAR-SE COM AS PERNAS CRUZADAS
a propósito de, 17/3, 23/100 (P)
SENTIDO / S, 32/73 (P), 32/84 (P)
como lidar com os, 14/168 (P)
controle dos, 23/673 (P)
horário e sentido anti-horário - simbolismo de, 23/201 (P), 23/547 (P)
internos, 14/145 (P), 14/172 (P), 14/177 (P), 14/273 (P), 23/105 (P), 23/11, 23/269 (P), 23/317 (P), 23/488 (P), 23/555 (P), 31/1
(P), 41/11 (P), 57/7 (P), 59/16 (P)
materiais - estar além dos, 14/359 (P), 23/617 (P)
noite ativa dos, 6/7
noite dos, 14/177 (P)
os elementais e os nossos, 51/4 (P)
purificação dos, 19/54 (P)
quando a vida perde o, 23/110 (P)
sonhos como atividade dos, 4/16 (P)
SENTIDO TRIBAL
trabalhar pelo desenvolvimento do, 23/679 (P)
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SENTIMENTO / S, 23/448 (P), 23/527 (P)
afeto, amor e, 23/588 (P)
controle dos, 21/29 (P)
de culpa, 10/36, 10/39, 23/176 (P)
de derrota, 23/128 (P)
de superioridade, 23/136 (P)
do mundo - escravidão e, 23/786 (P)
e consciência do claustro, 23/658 (P)
jejum de, 20/41 (P), 23/712 (P)
selecionar os, 23/647 (P)
silenciar os, 23/669 (P)
superior, 59/15 (P), 68/6 (P)
SENTIR, 23/458 (P)
SEPARAÇÃO, 23/448 (P), 23/502 (P), 23/508 (P)
entre o joio e o trigo, 23/817 (P)
SEPARATIVIDADE, 19/61 (P), 20/104 (P), 23/628 (P), 23/665 (P), 24/17 (P), 36/2 (P)
mental entre nós e os extraterrestres - cuidado com a, 59/2 (P)
transcender a, 23/543 (P), 23/747 (P), 68/9 (P)
SEPULTAMENTO, 14/233 (P), 23/748 (P)
cremação e, 14/128 (P), 23/353 (P), 23/415 (P), 23/457 (P), 23/652 (P) (ver também CREMAÇÃO - *; )
SEQÜESTRO
e outros tipos de violência, 14/135 (P)
medo de, 20/34
SEQUÓIA, 20/77 (P), 52/14 (P)
SER / ES
abençoado, 57/8 (P)
ascencionado, 23/505 (P)
como a Hierarquia, 23/561 (P)
como uma folha em branco, 23/811 (P)
consagrado, 20/102 (P), 23/720 (P), 68/21 (P)
contato, 23/838 (P)
diferença entre pessoa e, 23/450 (P)
elevação da freqüência vibratória do, 14/144 (P), 62/4 (P)
em desintegração, 23/704 (P)
espiritualizado, 23/102 (P)
laboratório, 23/240 (P)
nada - não querer, 14/315 (P), 21/17 (P)
nascimento de novos aspectos no nosso, 23/743 (P)
núcleos do, 23/112 (P), 23/323 (P)
o que sabemos, 14/359 (P), 23/666 (P)
o que se é realmente, 10/22, 10/30, 16/2 (P), 2/2, 20/54 (P), 20/55 (P), 23/112 (P), 23/16, 23/30 (P), 23/681 (P), 23/688 (P), 23/689
(P), 59/15 (P), 68/11 (P), 68/21 (P), 68/3 (P)
prisioneiros nos cristais suprafísicos, 68/24 (P)
psíquico, 23/237 (P)
puros, 61/4 (P)
verdadeiro, 23/111 (P), 23/559 (P), 57/4 (P), 59/16 (P)
vitais, 23/741 (P)
SER / ES - CONTATO, 21/19 (P), 23/544 (P), 23/552 (P), 23/593 (P), 23/643 (P), 23/718 (P), 23/750 (P), 68/33 (P) (ver também HOMENS-CONTATO
- *; )
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Centros Planetários e a preparação de, 23/597 (P), 58/2 (P)
de hoje e o Santo Graal, 61/4 (P)
diferença entre iniciados e, 23/123 (P)
e a mente, 23/629 (P)
e alimentação, 23/586 (P), 23/715 (P)
e os Espelhos, 52/12 (P)
Licancábur e a preparação de um, 23/602 (P)
para o planeta - importância dos, 17/13 (P)
preparação de, 23/714 (P)
requisitos para ser um, 17/13 (P), 17/15 (P)
todos somos, 23/740 (P)
SER / ES - ESPELHO, 68/10 (P) (ver também SERES-ESPELHOS - *; )
e a disciplina dos corpos, 68/31 (P)
segundo Mishuk, 68/31 (P)
SER CONFIÁVEL
para a Hierarquia, 23/782 (P)
SER CÓSMICO
origem do, 23/768 (P)
SER FEMININO, 14/320 (P), 14/331 (P) (ver também POLARIDADE / S - feminina; )
frases passadas por um, 14/331 (P)
SER HUMANO
considerá-lo como Alma, 23/825 (P)
tratá-lo como Mistério, 23/825 (P)
SER INTERNO / SER INTERIOR, 23/128 (P), 23/326 (P), 58/11 (P)
chamado do, 23/116 (P)
como conseguir a coligação com o, 31/3 (P)
como nutrir o, 23/229 (P), 23/749 (P)
contato com, 23/755 (P)
e dissolução de forças negativas, 23/543 (P)
fases do processo de união com o, 35/4 (P)
hoje - aprendizado do, 23/708 (P), 58/9 (P)
pedir ajuda ao, 23/625 (P), 23/670 (P), 57/5 (P)
sentir a presença do, 14/164 (P), 23/630 (P)
sinais do, 23/336 (P), 57/5 (P)
SER REAL
o que é o, 2400/12 (P)
SER RECEPTIVO-CRIATIVO, 14/320 (P) (ver também POLARIDADE / S - feminina; )
SERAFIM / NS, 53/3 (P)
SERAPIS, 14/275 (P), 23/115 (P)
SERENIDADE, 23/675 (P), 32/73 (P)
a busca da, 1/3, 14/3
em um grupo - manter a, 27/2 (P)
espiritual, 23/539 (P)
por meio da firmeza interna, 14/4
respiração e, 14/4
SERES
criados, 23/796 (P)
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emanados, 23/796 (P)
SERES ALADOS, 23/604 (P), 42/2 (P) (ver também AVE / S - *; PÁSSARO / S - *; )
Casa Redención e os, 14/316 (P)
SERES AUTO-REALIZADOS, 23/417 (P)
SERES CONFEDERADOS, 23/658 (P)
e a ajuda à Terra, 17/14 (P), 23/683 (P)
e ação nos Centros Planetários, 61/5 (P)
e o Santo Graal, 61/4 (P)
SERES CÓSMICOS NA TERRA, 10/23, 23/708 (P), 35/11 (P)
SERES DE VIBRAÇÃO DENSA
como lidar com a manifestação de, 23/152 (P)
SERES DECAÍDOS, 66/3 (P) (ver também SERES DEPORTADOS - *; )
SERES DEPORTADOS, 14/338 (P), 23/597 (P) (ver também SERES DECAÍDOS - *; )
abrigar, 64/2 (P)
e o trabalho de Aurora, 61/5 (P)
SERES DIVINOS
encarnação de, 23/76 (P)
SERES ELEMENTAIS (ver ELEMENTAIS - *; )
SERES ESTELARES
e a proteção ao Cálice, 61/4 (P)
na transição planetária - apoio dos, 18/12 (P), 23/649 (P), 62/5 (P)
SERES EVOLUÍDOS
angústia em, 14/185 (P)
aparente incompatibilidade entre, 23/597 (P)
câncer em, 23/3 (P), 23/427 (P), 23/47 (P), 23/97 (P)
contato com, 14/313 (P), 14/346 (P), 17/13 (P), 23/663 (P), 32/46 (P), 62/6 (P)
conversar com, 14/311 (P)
e a materialização do monastério de Erks, 21/20 (P)
e manutenção dos corpos sutis após a morte, 23/743 (P)
e o sacrifício, 23/663 (P)
e procriação, 14/73
exemplos de vida, 23/810 (P)
manifestações dos, 23/812 (P)
morte violenta de, 23/109 (P), 23/439 (P)
obediência e, 23/692 (P)
poderes dos, 23/617 (P), 23/649 (P)
que estão sempre disponíveis para nos auxiliar, 23/628 (P), 52/15 (P)
que estão sempre doentes, 23/89 (P)
que se retiram, 41/1 (P)
reconhecer os, 23/694 (P)
SERES EXCEPCIONAIS, 10/10, 10/47 (ver também SERES MONGOLÓIDES - *; )
e o resgate planetário, 10/34
SERES EXTRATERRESTRES, 10/22, 10/33, 10/47, 11/1, 14/16, 14/17, 14/206 (P), 14/267 (P), 14/333 (P), 23/162 (P), 23/560 (P), 23/635 (P), 23/679
(P)
ajudas que prestam ao homem de superfície, 23/677 (P), 23/701 (P)
contato com, 10/21, 10/26, 10/35, 10/37, 13/4, 14/167 (P), 14/267 (P), 14/269 (P), 20/90 (P), 20/91 (P), 23/342 (P), 23/344 (P),
23/356 (P), 23/441 (P), 23/634 (P), 33/4 (P), 41/6 (P), 55/2 (P), 59/1 (P)
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cuidados ao falar sobre a origem dos, 23/564 (P)
diferentes fases da aproximação dos, 10/37, 14/18
e a criação de portais interdimensionais, 61/3 (P)
e a Lua Negra, 68/9 (P)
e orientações sobre sonhos, 23/664 (P)
ERKS e o contato com, 23/592 (P)
na Lua, 23/701 (P)
na Terra, 14/264 (P), 14/296 (P), 23/446 (P), 23/665 (P), 23/690 (P), 23/692 (P), 23/701 (P), 23/89 (P), 32/19, 32/78 (P), 59/2 (P),
62/2 (P), 62/5 (P)
no Egito antigo, 23/676 (P)
pouco evoluídos, 10/41, 23/202 (P)
que se manifestaram na Califórnia, 10/37
seres humanos de superfície, seres intraterrenos e, 14/336 (P), 23/646 (P), 23/677 (P), 41/4 (P)
sobre nossa alimentação - orientação dos, 23/664 (P)
SERES HOSTIS, 43/2 (P)
SERES HUMANOS, 23/620 (P)
aprisionados - o trabalho com a água e a liberação de, 23/624 (P)
aprisionados em cristais suprafísicos, 23/714 (P), 68/12 (P) (ver também CRISTAL / IS - prisão; )
de superfície, intraterrenos e extraterrestres - o que são, 23/55 (P)
de superfície, intraterrenos e extraterrestres - trabalho conjunto de, 23/646 (P)
diferenças entre os, 23/127 (P)
diferentes destinos evolutivos, 23/640 (P), 59/12 (P)
e o serviço aos reinos da natureza, 23/624 (P)
que canalizam energia material e monetária para os Projetos da Hierarquia Espiritual, 14/322 (P)
que cometeram erros cósmicos, 24/17 (P) (ver também SERES DEPORTADOS - *; )
que têm energia intraterrena ou extraterrestre, 23/494 (P)
SERES INTRATERRENOS, 10/15, 14/19, 14/200 (P), 23/162 (P), 23/207 (P), 23/321 (P), 23/386 (P), 23/494 (P), 23/686 (P), 32/46 (P), 48/4 (P),
50/3 (P), 68/22 (P)
ajuda que nos prestam, 14/333 (P), 23/677 (P)
alimentação dos, 23/716 (P)
contato com, 10/37, 13/4, 14/167 (P), 14/312 (P), 23/344 (P), 23/599 (P), 32/14 (P), 33/4 (P), 48/4 (P)
diferenças entre os seres humanos de superfície e os, 14/333 (P), 23/677 (P), 23/686 (P), 61/5 (P), 68/1 (P), 68/5 (P)
e intraoceânicos - contato com, 32/13 (P)
materialização de, 23/508 (P), 23/611 (P)
seres humanos de superfície, seres extraterrestres e, 23/646 (P), 41/4 (P)
SERES INVISÍVEIS, 23/508 (P)
SERES INVOLUTIVOS, 43/2 (P)
SERES MONGOLÓIDES, 10/47, 14/16, 14/17, 14/264 (P), 23/441 (P), 23/446 (P), 23/448 (P), 23/471 (P) (ver também SERES EXCEPCIONAIS - *; )
e a sexualidade, 23/448 (P)
e o amor, 10/10
planetas em estado líquido e os, 10/34
SERES NÃO-RESGATÁVEIS, 10/6, 10/7, 14/219 (P), 23/443 (P), 23/540 (P), 41/16 (P), 58/3 (P)
SERES ORANTES, 14/328 (P)
como canais de transmutação, 68/23 (P)
e a operação resgate, 24/17 (P), 56/11 (P)
e Aurora, 56/9 (P)
na Casa Fraternidade da Paz, 60/3 (P)
na Nave Alfa, 18/13 (P)
SERES REBELDES
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e a operação resgate, 24/17 (P)
SERES RESGATÁVEIS, 10/41, 10/42, 10/43, 14/15, 14/219 (P), 20/32 (P), 23/331 (P), 23/362 (P), 23/479 (P), 23/705 (P), 23/747 (P), 33/4 (P),
41/16 (P), 59/6 (P)
destino dos, 23/340 (P), 62/5 (P), 68/7 (P)
diferença entre autoconvocados, iniciados e, 23/294 (P)
e a Casa Luz da Colina, 23/636 (P)
e o livre-arbítrio, 23/352 (P)
e o trabalho das naves, 59/14 (P)
na fase aguda da transição planetária - deslocamento dos, 23/590 (P)
papel dos, 10/21, 10/7, 9/3 (P)
SERES SUPRAFÍSICOS, 43/2 (P)
materializados, 59/8 (P)
SERES SUPRATERRESTRES, 40/3 (P)
SERES SUTIS
contato com, 23/134 (P)
manifestação de, 23/130 (P)
SERES ULTRATERRESTRES, 23/631 (P), 23/635 (P)
SERES-ESPELHOS, 17/8 (P), 23/103 (P), 23/486 (P), 23/490 (P), 23/491 (P), 23/674 (P), 23/687 (P), 2896/2 (P), 52/12 (P), 52/6 (P), 68/25 (P)
(ver também ESPELHO / S - *; LINHAGEM / NS MONÁDICA / S - dos Espelhos; )
em corpos masculinos, 23/522 (P)
SERIEDADE, 20/66 (P)
SERRA DO RONCADOR, 21/12 (P), 23/139 (P), 23/63 (P), 32/33 (P) (ver também RONCADOR (Retiro da Fraternidade Branca) - *; )
civilização indígena intraterrena na, 23/600 (P), 23/692 (P)
e novas raças, 58/5 (P)
fundação de Figueira e, 23/621 (P), 23/692 (P)
monastério interno da, 57/11 (P), 58/5 (P)
SERVIÇO, 14/113, 14/169 (P), 14/205 (P), 14/209 (P), 14/222 (P), 14/298 (P), 19/24 (P), 19/39 (P), 20/64 (P), 20/76 (P), 20/85 (P), 21/4, 22/11
(P), 22/12 (P), 23/108 (P), 23/11, 23/140 (P), 23/162 (P), 23/186 (P), 23/228 (P), 23/269 (P), 23/278 (P), 23/284 (P), 23/286 (P), 23/326 (P),
23/337 (P), 23/340 (P), 23/376 (P), 23/379 (P), 23/394 (P), 23/420 (P), 23/426 (P), 23/437 (P), 23/449 (P), 23/455 (P), 23/466 (P), 23/489
(P), 23/511 (P), 23/522 (P), 23/567 (P), 23/595 (P), 23/628 (P), 23/647 (P), 23/669 (P), 23/679 (P), 23/699 (P), 23/700 (P), 23/717 (P), 23/720
(P), 23/76 (P), 24/7 (P), 28/2 (P), 32/65 (P), 45/8 (P), 46/3 (P), 49/4 (P), 66/2 (P), 68/11 (P), 68/19 (P) (ver também LEI DO SERVIÇO - *; )
a comunidades carentes, 23/292 (P)
à família e à humanidade, 14/214 (P)
a pessoas com vícios, 23/410 (P)
abnegado como porta para o tempo interno, 14/366 (P)
alma e, 14/64 (P), 23/118 (P), 23/193 (P), 23/226 (P), 23/63 (P), 23/728 (P), 23/748 (P), 68/53 (P)
altruísta, 14/9, 19/50 (P), 23/656 (P), 32/84 (P), 7/3 (P)
altruísta - mudança de ânimo nos que se dedicam ao, 23/84 (P)
amor incondicional por meio do, 2/1
ao ego, 23/77 (P)
ao mundo, 14/99 (P), 22/13 (P), 23/632 (P), 23/705 (P)
ao planeta, 14/159 (P), 14/335 (P), 14/337 (P), 23/154 (P), 23/626 (P), 23/659 (P), 23/709 (P), 52/16 (P), 62/3 (P), 68/52 (P), 68/8
(P)
ao reino animal, 23/746 (P), 68/43 (P)
após a morte, 2889/3 (P)
às águas, 23/624 (P)
às almas, 23/9
avançar por meio do, 23/742 (P)
carma dos corpos e, 14/191 (P)
com o corpo mental, 14/257 (P)
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com o pensamento, 14/96 (P)
como requisito para a Graça, 23/544 (P)
cordialidade no, 2889/3 (P)
corpo emocional e, 23/386 (P)
corpo físico e, 23/355 (P)
correto, 14/42 (P), 23/690 (P)
criança e, 23/49 (P)
da alma, 20/102 (P), 28/1 (P)
da mônada, 19/16 (P), 68/22 (P)
da mônada - ampliação do, 19/2 (P)
das almas evoluídas nos tempos atuais, 14/3
definição de, 24/5 (P)
desapego e, 14/152 (P)
desinteressado, 14/12, 23/160 (P), 23/519 (P), 23/671 (P)
desproporção entre o número de servidores e o tamanho do, 14/5
diferença entre ajuda e, 23/471 (P)
diferença entre trabalho e, 41/14 (P)
dinheiro e fraternidade branca, 23/575 (P)
dispor-se ao, 19/59 (P), 23/265 (P), 23/629 (P), 23/663 (P), 23/687 (P), 23/708 (P), 68/53 (P)
do ser andrógino, 14/320 (P)
do ser consagrado, 20/102 (P)
do terapeuta, 33/1 (P)
durante o sono, 23/167 (P), 23/332 (P), 23/545 (P), 23/550 (P), 23/651 (P)
dúvida quanto ao, 23/149 (P)
e a energia espiritual, 1/1, 13/9
e alinhamento dos corpos, 23/810 (P)
e carma, 14/248 (P), 14/97 (P), 23/152 (P), 23/9
e contemplação, 23/634 (P), 23/655 (P)
e o reino espiritual, 1/1
e oração, 23/818 (P)
e trabalho, 68/44 (P)
e vitalidade, 20/52 (P)
ego e, 14/64 (P), 23/749 (P)
em áreas de violência, 23/513 (P), 23/85 (P)
em colaboração com a Hierarquia, 14/62 (P), 23/743 (P)
em nível de discipulado, 2899/1 (P)
em um centro espiritual, 14/84
em um país em guerra, 41/10 (P)
em vários planos, 23/634 (P), 23/663 (P)
encontrar o próprio campo de, 23/30 (P), 23/720 (P), 6/1
energia do, 23/543 (P), 23/56 (P)
ensinamento por meio do, 20/57 (P), 59/3 (P)
entrega e, 23/464 (P), 23/551 (P), 23/559 (P), 23/672 (P)
espiritual em Figueira, 23/570 (P)
estar a, 23/244 (P), 23/656 (P)
evolutivo, 14/25
evolutivo e nome cósmico, 68/51 (P)
flexibilidade e adaptabilidade no, 23/649 (P)
grupal evolutivo, 10/19, 10/20, 13/4, 14/176 (P), 17/15 (P), 17/7 (P), 23/655 (P), 23/707 (P), 7/11 (P)
Hierarquia e, 23/191 (P), 23/743 (P), 40/2 (P)
impessoal, 21/23 (P), 7/10 (P), 7/11 (P)
impessoal - como chegar ao, 14/51 (P)
incondicional, 19/52 (P), 21/17 (P), 23/556 (P), 23/561 (P), 23/589 (P), 61/5 (P)
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interesse pelo, 14/337 (P), 23/404 (P)
interior e Rede de Serviço, 14/102 (P)
interno e serviço externo, 23/69 (P), 41/10 (P)
livre-arbítrio e, 23/191 (P), 23/672 (P), 23/743 (P)
manter o foco no, 14/323 (P), 59/11 (P)
não depende do local, 23/95 (P)
não ter idéias pré-concebidas sobre o, 1/1
não ter preferências no, 21/22 (P), 23/148 (P), 23/703 (P), 23/708 (P), 23/748 (P)
obstáculos ao, 14/247 (P)
ofertar-se ao, 14/164 (P), 20/46 (P), 23/249 (P), 23/389 (P), 23/677 (P), 23/690 (P), 23/734 (P)
oração e, 17/14 (P), 20/101 (P), 23/418 (P), 23/419 (P), 23/661 (P), 23/675 (P), 23/684 (P), 56/1 (P), 63/1 (P), 68/23 (P)
orgulho e, 23/338 (P)
planetário, 13/8, 21/9 (P), 7/12 (P)
planetário - oração iluminadora e o, 14/332 (P)
prazer no, 23/235 (P)
preocupação com o, 23/406 (P)
prestado pelos corpos sutis de instrutores desencarnados, 14/25
próprio e serviço divino, 14/64 (P)
Rede de (ver REDE DE SERVIÇO - *; )
religioso, 21/26 (P)
remunerado, 23/519 (P)
segundo Teresa de Calcutá (RISKHAMEL), 35/13 (P)
sem preconceitos, 23/555 (P)
ser canal para o, 33/2 (P)
signos de, 32/63 (P)
social, 23/223 (P)
superior, 23/644 (P), 32/27 (P)
supremo hoje, 23/703 (P)
transcender a personalidade por meio do, 24/5 (P)
transformar as tarefas cotidianas em verdadeiro, 23/605 (P)
universal, 14/272 (P), 23/742 (P)
vida de, 23/509 (P)
SERVIDOR / ES, 14/351 (P), 23/289 (P), 23/314 (P), 68/13 (P), 68/21 (P)
coligados, 23/642 (P)
consagrados e colaboradores, 14/365 (P), 21/38 (P)
do plano evolutivo - diferença entre um colaborador e um, 23/535 (P), 23/547 (P), 45/8 (P)
e o orgulho, 23/338 (P)
na Casa Fraternidade da Paz, 60/3 (P)
no final do ciclo, 23/656 (P)
pelas regras de Aurora - como reconhecer um verdadeiro, 61/5 (P)
sinceros, 23/810 (P), 68/7 (P)
SERVIR, 23/775 (P)
a quem ?, 23/806 (P)
como ?, 23/806 (P)
no lugar certo, 23/773 (P)
no plano astral, 20/3 In.S (P), 68/15 (P)
no plano material, 23/92 (P)
nos momentos de holocausto, 23/651 (P), 66/1 (P)
nos monastérios, 23/694 (P), 23/702 (P)
nos níveis intermediários, 57/1 (P)
nos planos inferiores de consciência, 14/117
nos planos sutis, 14/234 Fr (P), 14/69, 23/49 (P)
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o apego do ego e a vaidade segundo a Mãe, 68/54 (P)
onde preciso for, 23/765 (P)
por meio da contemplação, 14/334 (P)
por meio da Presença da Essência Feminina, 14/328 (P)
por meio da própria irradiação, 14/325 (P), 23/647 (P), 23/706 (P), 35/7 (P), 68/21 (P)
por meio das artes cênicas, 23/103 (P)
por meio de mantras e oração, 68/21 (P)
por meio dos cânticos, 23/701 (P)
SESSÃO ESPÍRITA, 40/4 (P)
SESTA, 4/8 (P)
SETE LUMINÁRIAS (Retiro da Fraternidade Branca)
e Mirna Jad, 20/104 (P)
SETE VOTOS, 23/759 (P)
SETÊNIOS, 14/291 (P) (ver também CICLO / S - de sete anos; )
SÉTIMA DIMENSÃO
de consciência - convocação para a, 14/344 (P)
e a Morada dos Puros, 23/808 (P)
SETOR CÂNTICOS, 20/97 (P), 23/525 (P)
SETOR DE ACOLHIMENTO, 20/86 (P)
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, 20/87 (P)
SETOR DE ESTUDOS, 20/86 (P), 23/468 (P)
SETOR DE HOSPEDAGEM, 23/468 (P)
SETOR DE PLANTIOS, 20/60 (P) (ver também PLANTIOS - *; )
SETOR DE RETIROS, 14/260 (P), 20/86 (P), 23/468 (P)
SETOR EU SOU, 23/350 (P), 23/535 (P)
SETOR SAÚDE E CURA, 14/286 (P), 20/45 (P), 20/51 (P), 23/143 (P), 23/224 (P), 23/333 (P), 23/384 (P), 23/411 (P), 23/427 (P), 23/468 (P),
23/502 (P), 23/513 (P), 23/529 (P), 23/568 (P), 23/640 (P), 23/655 (P), 24/11 (P), 24/12 (P), 34/4 (P), 34/6 (P) (ver também - ; CENTRAL DE
ATENDÊNCIA - *; CURA - em Figueira; )
colaboração com outros setores, 14/190 (P)
e a oração, 41/11 (P)
e a rede de serviço, 20/63 (P)
SETOR SOLO E ÁGUA, 23/357 (P)
SEXO, 23/301 (P), 23/436 (P), 23/483 (P), 23/644 (P), 23/651 (P), 23/690 (P) (ver também ENERGIA SEXUAL - *; )
e meditação, 23/482 (P)
no casamento - quando um não quer, 23/100 (P), 23/404 (P), 23/460 (P)
SEXUALIDADE (ver também ENERGIA SEXUAL - *; SENSUALIDADE - *; SEXO - *; )
antes de adormecer - deixar de lado a preocupação sobre a, 4/10 (P)
e homeopatia, 23/749 (P)
espiritualidade e, 23/354 (P), 23/723 (P)
transcender os condicionamentos sobre a, 23/699 (P), 4/2 (P)
SHAKESPEARE (WILLIAM), 41/9 (P)
menção a, 21/18 (P), 23/287 (P), 23/87 (P), 32/19
SHAMBALLA, 23/372 (P), 23/495 (P), 23/638 (P), 23/811 (P), 46/1 (P), 46/2 (P), 56/11 (P), 68/52 (P), 68/53 (P)
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e o Santo Graal, 61/4 (P)
fundação de, 62/2 (P)
hoje, 68/52 (P)
menção a, 10/44, 14/190 (P), 14/221 (P), 14/288 (P), 14/302 (P), 20/61 (P), 20/86 (P), 23/226 (P), 23/304 (P), 23/327 (P), 23/371
(P), 23/384 (P), 23/551 (P), 23/812 (P), 2898/1 (P), 2899/1 (P), 32/15 (P), 32/21 (P), 32/39 (P), 32/48 (P), 41/1 (P), 48/3 (P), 48/5
(P)
viagem do grupo operativo a, 56/11 (P)
SHANGRILÁ
menção a, 46/1 (P)
SHIKHUMA, 20/49 (P), 23/522 (P), 23/540 (P), 25/3, 50/5 (P)
alegria e o cântico, 14/48 (P)
cântico, 25/3
grupo de mônadas, 68/18 (P)
menção a, 14/242 (P), 19/32 (P), 23/374 (P), 23/506 (P), 25/12, 32/70 (P), 44/4 (P), 50/6 (P)
o comandante, 68/18 (P)
preparador da consciência, 68/18 (P)
SHIMANI, 56/2 (P)
tradução de partilhas de, 23/620 (P)
SHOPPING CENTER, 23/654 (P)
SÍFILIS, 23/426 (P), 23/525 (P), 32/41 (P), 32/69 (P)
SIGNO / S
aspectos ocultos dos, 23/329 (P)
cósmico e signo zodiacal (ou astrológico), 23/186 (P), 23/42 (P), 2899/1 (P)
cósmicos, 14/306 (P), 20/3 (P), 23/318 (P), 23/341 (P), 2899/1 (P), 2899/2 (P), 48/2 (P), 60/4 (P)
de Aquário (ver AQUÁRIO - signo de; )
de Áries (ver ÁRIES (signo) - *; )
de Câncer (ver CÂNCER - signo; )
de Capricórnio (ver CAPRICÓRNIO (signo) - *; )
de Escorpião (ver ESCORPIÃO (signo) - *; )
de Gêmeos (ver GÊMEOS - signo; )
de Leão (ver LEÃO - signo; )
de Libra (ver LIBRA (signo) - *; )
de Peixes (ver PEIXES - signo de; )
de Sagitário (ver SAGITÁRIO (signo) - *; )
de Touro (ver TOURO - signo; )
de Virgem (ver VIRGEM - signo; )
relação entre centros planetários, planetas e, 43/4 (P), 48/3 (P)
seqüência dos, 14/248 (P)
trabalhos de Hércules e os, 32/63 (P)
SILÊNCIO, 10/50 (P), 14/147 (P), 14/209 (P), 14/214 (P), 14/230 (P), 14/54, 14/90, 20/26 (P), 20/90 (P), 21/28 (P), 23/125 (P), 23/134 (P),
23/233 (P), 23/241 (P), 23/272 (P), 23/278 (P), 23/286 (P), 23/321 (P), 23/346 (P), 23/5 (P), 23/575 (P), 23/623 (P), 23/669 (P), 23/675 (P),
23/721 (P), 23/87 (P), 23/95 (P), 24/5 (P), 28/1 (P), 2859/2 Es e Pt (P), 30/3 (P), 32/20 (P), 41/8 (P), 43/1 (P), 45/5 (P), 57/12 (P), 58/11 (P),
68/20 (P), 68/6 (P)
amar o, 14/313 (P), 14/359 (P), 20/99 (P), 21/19 (P)
anjo do, 12/1 (P)
aprofundar o, 14/359 (P), 23/490 (P), 23/625 (P), 23/629 (P), 23/637 (P), 23/711 (P)
como energia, 34/8 (P)
convite ao, 14/347 (P), 23/383 (P)
cultivar o, 10/14, 14/342 (P), 21/21 (P), 21/29 (P), 23/645 (P), 68/6 (P)
depois da oração, 56/6 (P)
diferença entre meditação e, 23/358 (P), 23/720 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

e cura, 68/30 (P)
e obediência, 23/692 (P), 58/8 (P)
e recolhimento, 14/182 (P)
em Figueira, 20/39 (P), 20/45 (P)
estar em atitude de, 14/9
excesso de barulho e o, 31/6 (P)
formal, 23/640 (P)
importância do, 14/24, 20/99 (P), 23/356 (P), 23/368 (P), 23/584 (P), 23/599 (P), 52/12 (P), 59/4 (P), 60/7 (P), 64/1 (P), 7/9 (P)
interior, 10/31, 14/334 (P), 14/359 (P), 23/340 (P), 45/8 (P)
lei do (ver LEI DO SILÊNCIO - *; )
maturidade psicológica e, 23/158 (P), 23/623 (P)
mental, 14/59, 14/67, 23/311 (P), 23/720 (P), 26/7 (P), 32/36 (P), 41/9 (P), 64/1 (P)
mental e físico, 21/19 (P)
monge e, 57/12 (P)
nas áreas de retiro em Figueira, 23/185 (P), 23/217 (P)
nos encontros com a vida monástica e nas vigílias mensais, 20/103 (P), 57/11 (P)
o verdadeiro, 23/608 (P)
ouvir no, 10/51 (P)
prova do, 14/208 (P), 20/46 (P)
Seres-Espelhos e o, 2896/2 (P)
sintonia, responsabilidade, amor e, 23/147 (P)
trabalhar em, 23/451 (P), 59/3 (P)
viver o, 23/816 (P)
SIM
não e, 23/122 (P)
SIMÃO (mago), 68/6 (P)
SÍMBOLO / S, 10/18, 14/178 (P), 20/90 (P), 23/437 (P), 23/524 (P), 23/671 (P), 32/54 (P), 32/66 (P), 4/13 (P), 4/18 (P), 52/10 (P), 56/1 (P)
chuva e sol como, 23/538 (P)
como interpretar, 23/594 (P)
da comunhão, 23/729 (P)
da coruja, 23/696 (P)
da cruz, 14/146 (P) (ver também CRUZ - *; )
da posição de joelhos, 20/103 (P)
das edificações, 20/100 (P)
das rosas nas pinturas de quadros de Maria, 23/710 (P)
de Erks, 32/85 (P)
do vinho, 23/647 (P)
e cores no exercício para desenvolver o consciente direito, 10/3
exercício com, 23/401 (P), 23/95 (P)
hoje - revelação de, 14/309 (P), 61/4 (P), 62/2 (P), 62/3 (P)
hoje - trabalho com, 57/2 (P)
individuais e símbolos grupais, 23/752 (P), 4/13 (P)
individuais, planetários e cósmicos, 23/613 (P)
mau uso dos, 23/624 (P)
MONTRAC-JAD, 23/751 (P)
na Casa do Pátio - trabalhos especiais com, 23/751 (P)
no mito de Hércules, 7/1 (P), 7/10 (P), 7/11 (P), 7/12 (P), 7/2 (P), 7/3 (P), 7/4 (P), 7/5 (P), 7/6 (P), 7/7 (P), 7/8 (P), 7/9 (P)
nos trigais (ver CÍRCULOS NOS TRIGAIS (CROP CIRCLES) - *; )
objetos como, 23/124 (P)
óculos escuros como, 23/538 (P)
palha, cruz e montanha como, 23/199 (P)
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pelo coração contatar os, 14/336 (P)
trabalho com, 20/104 (P), 23/401 (P), 23/623 (P), 23/692 (P), 23/724 (P), 30/3 (P), 35/6 (P)
trajes monásticos como, 23/628 (P), 23/647 (P), 23/676 (P), 23/706 (P)
ver os fatos como, 23/476 (P), 23/681 (P), 31/5 (P)
SIMPATIA, 23/361 (P), 23/538 (P), 44/4 (P)
antipatia e, 14/140 (P), 14/246 (P)
SIMPLICIDADE, 14/127 (P), 14/171 (P), 14/294 (P), 14/306 (P), 14/325 (P), 14/327 (P), 14/329 (P), 17/16 (P), 19/48 (P), 20/44 (P), 20/73 (P),
23/441 (P), 23/653 (P), 23/691 (P), 5/13
na execução das tarefas, 23/649 (P)
no contato com o supranatural, 14/341 (P), 14/346 (P)
no estudo espiritual, 23/629 (P)
no relacionamento com os outros reinos, 14/319 (P)
no trabalho de grupos espirituais, 24/17 (P)
segundo Clara de Assis (Santa Clara), 23/582 (P)
SINAIS, 14/31, 23/524 (P), 23/71 (P)
Boletim de (ver BOLETIM DE SINAIS - *; SINAIS DE FIGUEIRA - *; )
da presença de extraterrestres na Terra, 14/333 (P)
da união entre o céu e a terra, 23/579 (P)
de alarme, 59/5 (P)
do mundo interior, 23/608 (P), 59/4 (P)
formados pelas nuvens, 23/107 (P)
na terra e no céu, 58/4 (P)
nas plantações (ver CÍRCULOS NOS TRIGAIS (CROP CIRCLES) - *; )
SINAIS DE FIGUEIRA
por que não há anúncios de patrocinadores no periódico, 20/70 (P)
SINAL DA CRUZ, 14/185 (P), 14/330 (P), 23/122 (P), 23/554 (P), 23/637 (P), 32/43 (P) (ver também CRUZ - *; )
com nomes das Hierarquias, 23/64, 41/9 (P)
como proteção
SINCERIDADE, 23/104 (P), 23/642 (P), 45/5 (P)
como requisito para contato com a Irmandade, 23/657 (P)
e a vocação monástica, 23/659 (P)
na oração, 63/2 (P)
no caminho, 17/16 (P)
no sentimento, 23/649 (P)
para atender ao chamado de Erks, 21/20 (P)
SÍNDROME DE DOWN (ver SERES EXCEPCIONAIS - *; SERES MONGOLÓIDES - *; )
SÍNDROME DO PÂNICO, 23/120 (P)
SINFONIA / S
de Beethoven e as emoções, 31/9 (P)
SINO, 14/137 (P), 23/198 (P), 23/399 (P), 23/604 (P), 23/671 (P), 30/2 (P)
chamado novo, 61/9 (P)
simbolismo do, 52/23 (P)
SÍNTESE, 23/114 (P), 23/278 (P), 41/3 (P)
antigas ordens e, 68/35 (P)
aprender a fazer, 23/665 (P), 23/713 (P), 66/2 (P), 68/7 (P)
capacidade de, 23/592 (P)
da encarnação, 14/128 (P), 15/2 (P), 23/109 (P), 23/271 (P)
das Leis, 23/813 (P)
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de opostos e os Crop Circles, 23/596 (P)
e a mente, 31/13 (P)
e conhecimento direto, 21/21 (P)
e os três primeiros Raios, 31/13 (P)
encarnação de, 23/116 (P)
energia de, 14/54, 35/4 (P)
época de, 14/189 (P), 23/601 (P), 23/697 (P), 23/742 (P), 59/11 (P), 66/2 (P), 68/11 (P)
SINTONIA
benefício de uma, 23/697 (P), 23/704 (P)
com o reino dévico, 14/341 (P)
com o transcendente, 23/692 (P)
com os Discos Solares, 31/14 (P)
com outros universos, 59/14 (P)
correta e a lei da manifestação, 23/586 (P)
diferentes níveis de, 23/287 (P), 23/573 (P), 64/1 (P)
interna, 14/150 (P), 14/311 (P), 14/337 (P), 23/532 (P), 23/645 (P), 23/709 (P)
interna com cidades dos planos sutis, 2800/1 (P)
responsabilidade, amor, silêncio e, 23/147 (P)
revelação em visão, 68/37 (P)
superior - mente e coração em, 23/574 (P)
SIRIUS, 14/159 (P), 14/194 (P), 23/267 (P), 23/383 (P), 23/386 (P), 23/498 (P), 23/603 (P), 32/28 (P), 35/1 (P), 41/6 (P), 43/4 (P), 50/4 (P),
52/12 (P)
as Hierarquias maiores e, 14/93
e as dispensações, 23/392 (P)
e o Comando Ashtar, 23/315 (P)
ensinamento de, 68/9 (P)
impulsos de, 19/12 (P)
Jesus, Vênus e, 2899/1 (P)
o caminho de, 14/160 (P)
Paul Brunton e, 14/160 (P), 19/44 (P)
seres de, 23/512 (P), 23/692 (P), 68/9 (P)
vida em, 23/415 (P)
SISTEMA CIRCULATÓRIO, 23/483 (P), 4/2 (P)
SISTEMA DIGESTIVO
futura modificação no, 11/2
problemas no, 33/4 (P), 4/11 (P), 4/2 (P)
SISTEMA ENERGÉTICO, 59/4 (P)
SISTEMA FINANCEIRO
a crise do, 16/2 (P), 66/1 (P)
e sistema de trocas, 14/216 (P)
sob controle dos seres decaídos, 66/3 (P)
SISTEMA NERVOSO, 14/358 (P), 23/483 (P), 23/515 (P), 34/10 (P)
efeitos da oração no, 63/2 (P)
efeitos da superestimulação do, 62/3 (P)
pela oração - cura do, 63/3 (P)
problemas no, 23/255 (P), 23/260 (P), 23/275 (P), 23/655 (P)
SISTEMA SOLAR, 23/321 (P), 23/395 (P), 23/597 (P), 45/8 (P)
ajuda entre planetas no, 21/19 (P)
e as escolas internas, 60/4 (P)
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e impulsos evolutivos, 18/12 (P), 68/25 (P)
e o poder, 66/5 (P)
e os Raios, 66/5 (P)
lei regente do, 23/813 (P)
Raios e as manifestações do, 14/323 (P), 20/104 (P)
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, 10/24, 23/235 (P), 56/11 (P), 62/5 (P) (ver também CANAIS DE COMUNICAÇÃO PLANETÁRIOS - *; )
SISTEMAS DE ESPELHOS, 23/655 (P), 32/45 (P), 52/12 (P), 62/5 (P), 68/25 (P) (ver também ESPELHO / S - rede de; )
SISTEMAS DE GOVERNO AO LONGO DOS TEMPOS, 14/41
SITUAÇÃO / ÕES
de perigo - autocontrole em, 14/135 (P), 23/533 (P)
de perigo - valor da oração em, 31/3 (P)
indesejadas - como proceder em, 23/355 (P), 23/627 (P)
mudança de, 23/512 (P)
SOBERBA, 19/9 (P), 68/11 (P)
no caminho espiritual, 23/198 (P)
prova da, 14/109 (P)
SOBRIEDADE
rigor, reverência e, 23/33 (P)
SOCIEDADE TEOSÓFICA (ver também MOVIMENTO TEOSÓFICO - *; TEOSOFIA - *; )
menção à, 23/304 (P)
SÓCRATES
menção a, 48/1 (P), 48/2 (P)
SOFRIMENTO, 14/206 (P), 14/247 (P), 14/327 (P), 19/52 (P), 19/76 (P), 23/149 (P), 23/15, 23/244 (P), 23/428 (P), 23/527 (P), 23/686 (P),
23/695 (P), 24/10 (P), 2400/11 (P), 28/2 (P), 41/17 (P), 51/3 (P)
amor e, 23/185 (P)
compreender o, 10/8, 19/73 (P), 23/364 (P), 23/600 (P), 23/676 (P), 23/810 (P), 59/17 (P)
consciência comum e, 21/20 (P)
consciência de outros mundos e libertação do, 23/649 (P)
corpo emocional e o, 57/11 (P)
da mulher ao dar à luz, 10/2
das crianças da África, 23/809 (P)
decorrente do apego, 19/50 (P)
desejo e, 10/2, 2898/2 (P)
diferença entre dor e, 14/21, 23/676 (P)
dissolução do ego humano por meio do, 10/2
do planeta, 23/789 (P)
dos reinos, 23/346 (P)
e a energia do coração, 52/13 (P)
e dor - por que há, 14/124 (P), 14/179 (P), 21/2 (P), 23/41 (P), 6/4
espiritual e o despertar da fé, 10/2
função do, 10/2, 14/123 (P), 23/300 (P), 68/1 (P)
humano e a matança de animais, 8/2, 8/3
moral e o desenvolvimento do caráter, 10/2
no planeta Terra, 23/231 (P)
no reino animal, 23/234 (P), 23/414 (P)
origem do, 8/1
Padre Pio e o, 20/51 (P), 23/166 (P), 23/390 (P)
provas e, 23/249 (P)
provocado por doença - como amenizar o, 23/84 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

purificação sem, 14/90, 20/99 (P)
santos e, 14/179 (P)
sintonia com o Universo, 23/824 (P)
SOHIN
Comandante, 68/38 (P)
e a família universal, 68/47 (P)
o novo código genético e, 68/38 (P)
SOHIN (área)
cura na, 18/12 (P), 18/6
Hierarquias da, 18/8 (ver também HIERARQUIA / S - em Sohin; )
mantras na, 18/8
pássaros na, 14/84
purificação no lago da, 23/103 (P)
reino vegetal na, 32/12 (P)
SOHIN (Hierarquia), 14/308 (P), 18/11 (P), 18/12 (P), 18/6, 20/49 (P), 23/275 (P), 23/683 (P), 52/2 (P)
comunicado de, 18/13 (P)
menção a, 14/331 (P), 23/374 (P), 23/513 (P), 23/549 (P), 23/595 (P)
SOHIN (mantra de) (ver MANTRA / S - Sohin; )
SOHIN (Núcleo), 18/11 (P), 18/13 (P), 18/4, 18/9 (P), 20/21, 20/23, 20/54 (P), 20/56 (P), 20/84 (P), 20/98 (P), 23/304 (P), 23/307 (P), 23/549
(P), 23/595 (P), 32/12 (P), 68/4 (P)
ajuda à manifestação do, 18/2, 23/595 (P)
alinhamento no, 23/102 (P)
anexação da mata próxima ao, 20/48 (P)
cura no, 14/331 (P), 14/341 (P), 18/1, 18/10 (P), 18/12 (P), 18/5, 18/8, 20/23, 20/40 (P), 23/427 (P), 23/638 (P), 23/643 (P), 61/5
(P), 68/30 (P)
e a Casa Luz da Colina, 14/272 (P)
e a Hierarquia, 18/5
e a natureza, 23/8 (P)
e a Nave Alfa, 14/331 (P), 23/412 (P), 23/593 (P), 23/595 (P), 23/643 (P)
e Erks, 23/654 (P) (ver também ERKS (centro planetário) - Núcleo Sohin e ; )
e o Coral de Figueira, 18/5
energia espiritual no, 18/6
função do, 14/44, 18/3
hidroterapia no, 14/44, 18/2, 18/3
introdução ao, 18/1
laboratório no, 20/45 (P)
lago do, 14/341 (P), 20/104 (P)
lavanderia do, 18/3
odontologia no, 27/4 (P)
Raios que atuam na fase de construção do, 18/1
tarefas do, 18/5
trabalho cármico no, 18/7 (P)
trabalho com flores no, 23/650 (P)
transformação do magnetismo no, 18/3
tratamentos no, 24/8 (P)
união ao, 68/30 (P)
SOHIN (Vale de), 18/11 (P), 18/8
SOJA, 23/664 (P)
e derivados como substitutos da carne, 14/223 (P), 23/246 (P), 24/9 (P)
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SOL, 14/213 (P), 19/22 (P), 23/378 (P), 23/469 (P), 23/471 (P), 23/507 (P), 23/655 (P), 32/37 (P), 34/5 (P), 43/3 (P), 48/2 (P)
ação purificadora do, 24/1
anjo do, 12/1 (P)
com o eu superior - ligação interna do, 68/23 (P), 7/12 (P)
como símbolo de serviço, 23/700 (P)
disco dourado do, 14/296 (P)
e consciência universal, 23/696 (P), 61/6 (P)
e o fogo, 14/75
e os raios ono, 23/135 (P)
e sistema de espelhos, 68/25 (P)
Escola Interna do, 60/4 (P)
espiritual, 68/2 (P)
exercício com o, 23/253 (P), 23/4 (P)
exposição aos raios do, 23/696 (P)
impulsos vindos do, 23/400 (P), 23/517 (P)
purificação da Terra pelo, 10/28, 23/488 (P)
relação entre o ouro e o, 16/3 (P)
três níveis do, 23/253 (P), 23/326 (P), 23/378 (P), 42/1 (P)
SOL CENTRAL
da galáxia, 23/611 (P), 59/1 (P), 61/7 (P)
SOLDADO ORANTE, 14/344 (P)
SOLHUAT KHUTULLI
menção a, 23/93 (P)
SOLIDÃO, 14/327 (P), 23/107 (P), 23/286 (P), 23/399 (P), 23/471 (P), 23/482 (P), 23/523 (P), 23/683 (P), 23/691 (P), 23/89 (P), 41/11 (P),
41/3 (P), 58/9 (P)
como instrumento da alma, 19/10 (P)
dificuldade de se estar em, 23/121 (P)
estar em atitude de, 14/9, 23/120 (P), 23/60 (P)
interior, 14/21
monge e, 21/6, 26/5 (P), 57/12 (P)
na vida grupal, 68/53 (P)
seres evoluídos e, 23/515 (P)
união verdadeira na, 26/5 (P), 57/11 (P)
voluntária, 23/376 (P)
SOLIDARIEDADE, 23/284 (P)
SÓLIDOS DE PLATÃO, 23/500 (P)
SOLO
cultivo do, 1100/1 (P), 1100/2 (P), 1100/3 (P), 23/300 (P)
da Austrália, 13/2
regeneração do, 17/7 (P)
trabalho das naves sobre o, 10/34
trabalho de revitalização do, 14/40, 20/2 (P)
SOM / NS, 14/275 (P), 19/65 (P), 23/115 (P), 23/488 (P), 30/1 (P), 30/2 (P), 30/3 (P), 30/4 (P), 37/1 (P) (ver também MÚSICA - *; )
como instrumento para entrar em contato com dimensões superiores, 14/346 (P)
cura pelos, 14/137 (P)
Devas, Hierarquia e, 14/133 (P), 14/339 (P)
dos planos superiores - ouvir o, 21/20 (P)
e cura, 23/6 (P)
e energia, 30/4 (P)
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e o idioma Irdin, 23/672 (P)
fala e, 47/10 (P)
inspirados pela Hierarquia, 14/345 (P)
interno, 23/399 (P)
Irmandade do, 30/1 (P)
mistério do, 20/97 (P)
que emitimos - os animais e os, 14/133 (P)
relação entre as flores e os, 23/101 (P)
trabalho com, 14/306 (P), 14/339 (P), 14/346 (P), 17/5 (P), 23/417 (P), 23/42 (P), 23/693 (P), 68/12 (P)
tratamentos com cores e, 14/96 (P), 18/5
vibrações e, 23/139 (P), 23/656 (P), 43/2 (P)
SOMÁLIA, 23/808 (P)
SONAMBULISMO, 23/115 (P), 23/243 (P), 23/29 (P), 4/11 (P), 68/19 (P)
SONDA GALILEU
perigo da, 10/28, 10/37
SONHAR
acordado, 20/54 (P), 23/194 (P), 23/273 (P), 23/377 (P), 4/10 (P), 4/15 (P), 4/16 (P), 4/19 (P), 4/9 (P)
com pessoas, 14/321 (P), 23/627 (P)
importância de, 14/289 (P), 14/330 (P), 4/1 (P)
que está descalço tentando comprar sapato, 23/575 (P)
que está sonhando, 23/566 (P)
SONHO / S, 14/289 (P), 14/330 (P), 23/524 (P), 23/599 (P), 23/660 (P), 23/724 (P), 4/1 (P)
abertura espiritual em, 23/19 (P)
acordada, no Nepal, 23/819 (P)
ajuda por meio de, 14/105 (P), 4/11 (P), 4/4 (P), 4/5 (P), 68/6 (P)
anotar os, 14/220 (P), 23/199 (P), 23/281 (P), 23/285 (P), 23/352 (P), 32/51 (P), 4/10 (P), 4/13 (P), 4/15 (P), 4/17 (P), 4/2 (P), 4/8
(P)
ansiedade e, 4/2 (P)
antigos, 23/440 (P), 23/836 (P)
aprendizado pelos, 23/122 (P), 23/590 (P), 68/36 (P)
ários, 23/506 (P)
astral e projeção astral - diferença entre, 14/57 (P)
ataque de forças involutivas em, 23/64
ausência de, 14/132 (P), 23/115 (P), 23/267 (P), 23/413 (P), 23/75 (P)
autêntico - como reconhecer um, 23/11, 23/695 (P), 23/717 (P)
captar o real no, 23/218 (P), 4/10 (P)
cerebrais, 4/4 (P), 4/6 (P)
cirurgias realizadas em, 14/117, 23/258 (P), 23/35 (P), 23/689 (P), 23/717 (P), 4/11 (P)
coloridos, 23/203 (P), 23/75 (P), 4/11 (P), 4/9 (P)
com a Casa do Pátio, 23/188 (P)
com a casa Espelho, 59/5 (P)
com a Granja Vianna, 23/169 (P)
com a infância, 23/136 (P)
com a letra H, 54/1 (P)
com a mesma pessoa, 23/559 (P)
com a Oca da Vigília Permanente, 23/257 (P)
com a própria morte, 23/248 (P), 23/250 (P), 23/286 (P), 23/309 (P)
com a roda da vida, 23/62
com a rotina diária, 23/179 (P), 23/64
com a Virgem de Fátima, 23/214 (P)
com abelhas, 23/251 (P), 23/402 (P), 23/450 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

com abismo, 14/247 (P), 68/3 (P)
com aborto, 23/267 (P)
com abraço, 14/220 (P)
com abrigo, 23/525 (P)
com acidente, 14/135 (P), 23/215 (P), 23/282 (P), 23/626 (P)
com acontecimentos planetários, 23/44 (P), 23/593 (P), 23/615 (P), 23/667 (P), 59/17 (P)
com aeroporto, 23/203 (P)
com agressão, 23/398 (P)
com água, 20/54 (P), 23/151 (P), 23/158 (P), 23/164 (P), 23/277 (P), 23/300 (P), 23/354 (P), 23/434 (P), 23/481 (P), 23/495 (P),
23/587 (P), 23/632 (P), 23/69 (P), 41/7 (P)
com agulhas, 23/200 (P)
com alarme soando em Figueira, 24/1
com aliança de ouro, 23/342 (P)
com alimento e flauta, 38/1 (P)
com alimento sendo preparado, 23/216 (P)
com alimentos, 23/553 (P)
com almofada, 23/713 (P)
com altar, 23/437 (P)
com ambulância, 18/10 (P), 23/190 (P)
com amigo, 23/549 (P)
com analista, 23/183 (P)
com andorinhas, 23/42 (P)
com anel, 23/378 (P), 23/692 (P)
com animais, 20/68 (P), 23/209 (P), 23/239 (P), 23/356 (P), 23/40 (P), 23/520 (P), 23/697 (P), 68/10 (P)
com animais ferozes, 14/330 (P), 23/210 (P), 23/560 (P)
com animais que se transformam em seres humanos, 23/453 (P)
com anjo, 23/503 (P)
com Antuak, 23/490 (P)
com aranhas, 23/459 (P), 23/550 (P)
com argolas retiradas da boca, 23/643 (P)
com armário (s), 14/71, 23/142 (P), 23/219 (P), 23/671 (P)
com árvore (s), 14/35, 23/166 (P), 23/199 (P), 23/228 (P), 23/248 (P), 23/301 (P), 23/320 (P), 23/426 (P), 23/433 (P), 23/456 (P),
23/482 (P), 32/42 (P), 41/10 (P), 68/1 (P)
com árvore que simboliza o grupo interno, 14/55
com árvore sendo podada, 19/42 (P), 23/16
com árvore tombada, 23/555 (P)
com árvores em círculo, 23/546 (P)
com as Terras do Sol, 20/18, 23/161 (P)
com aspecto infantil do próprio ser, 23/223 (P)
com aspecto obscuro do próprio ser, 23/619 (P)
com assaltantes em casa, 23/837 (P)
com atividades artísticas, 23/74 (P)
com aula de psicologia, 23/301 (P)
com automóvel (ver SONHO / S - com carro; )
com ave branca, 20/42 (P), 23/526 (P)
com avenida, 23/324 (P)
com aves voando, 23/249 (P), 23/514 (P) (ver também SONHO / S - com pássaro (s); )
com avião, 14/138 (P), 23/133 (P), 23/165 (P), 23/228 (P), 23/231 (P), 23/276 (P), 23/414 (P), 23/752 (P), 23/82 (P), 60/4 (P)
com avisos, 23/187 (P)
com azaléias, 23/472 (P)
com bagagem, 23/526 (P), 23/637 (P)
com bandeja vazia na Granja Vianna, 23/75 (P)
com bandejas, 23/700 (P)
com banheiro(s), 23/255 (P), 23/314 (P), 23/632 (P)
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com banhos, 23/755 (P)
com baratas, 23/293 (P)
com barbante, 23/495 (P)
com barco, 23/381 (P), 31/5 (P)
com barcos no mar, 23/148 (P), 23/664 (P)
com bebê, 23/188 (P), 23/255 (P), 23/355 (P), 23/484 (P), 23/498 (P), 23/567 (P), 23/746 (P)
com bebê e com o cordão umbilical, 23/806 (P)
com bichinhos nas paredes, 23/279 (P)
com bicicleta, 23/235 (P), 23/46 (P), 23/654 (P), 23/670 (P), 23/752 (P), 23/826 (P), 68/5 (P)
com bigorna e martelo, 23/150 (P)
com bolas, 68/5 (P)
com botas, 39/3 (P)
com braço direito, 14/330 (P)
com braço estendido servindo uma bandeja, 23/671 (P)
com brincos, 23/374 (P)
com bruxas, 23/249 (P)
com búfalos ferozes e igreja, 23/573 (P)
com cabelo (s), 23/138 (P), 23/166 (P), 23/208 (P), 23/248 (P), 23/443 (P), 23/506 (P), 52/2 (P)
com cabide (s), 23/23 (P), 23/298 (P)
com cachorro (ver SONHO / S - com cão; )
com cacos de vidro, 23/227 (P)
com cadeira, 23/251 (P), 68/41 (P)
com cadeira de rodas, 14/184 In.S (P), 52/18 (P)
com cadeiras sendo retiradas de uma sala, 23/155 (P)
com caderno de anotações pessoais, 23/713 (P)
com caixas de CDs em forma geométrica, 23/587 (P)
com cálice, 23/258 (P), 23/499 (P), 23/652 (P), 23/66 (P)
com camas de solteiro, 23/219 (P)
com caminhada que deixa marcas no solo, 23/11
com caminhão (ões), 23/218 (P), 23/590 (P), 23/655 (P)
com caminhar sem sapatos, 23/198 (P), 23/614 (P)
com caminho, 20/51 (P), 23/100 (P), 23/183 (P), 23/431 (P), 23/643 (P)
com caminho em espiral na montanha, 23/618 (P)
com campainha, 23/200 (P)
com campânula, 23/242 (P)
com cão, 14/289 (P), 20/53 (P), 23/103 (P), 23/147 (P), 23/204 (P), 23/205 (P), 23/241 (P), 23/434 (P), 23/437 (P), 23/475 (P),
23/518 (P), 23/527 (P), 23/639 (P), 23/749 (P)
com caos, 23/166 (P)
com carne, 23/194 (P)
com carneiros no céu, 23/228 (P)
com caroços no lado direito do corpo, 23/222 (P)
com carro, 23/100 (P), 23/216 (P), 23/242 (P), 23/255 (P), 23/271 (P), 23/273 (P), 23/407 (P), 23/412 (P), 23/464 (P), 23/491 (P),
23/533 (P), 23/590 (P), 23/632 (P), 23/652 (P), 23/835 (P), 23/87 (P), 23/99 (P), 41/2 (P)
com carruagem, 23/816 (P)
com carteira de identidade, 14/141 (P), 23/632 (P)
com casa (s), 14/131 (P), 14/180 (P), 23/108 (P), 23/140 (P), 23/166 (P), 23/195 (P), 23/214 (P), 23/266 (P), 23/274 (P), 23/286
(P), 23/327 (P), 23/354 (P), 23/355 (P), 23/356 (P), 23/465 (P), 23/516 (P), 23/549 (P), 23/630 (P), 23/69 (P), 23/718 (P), 23/723
(P), 32/11 (P), 41/10 (P), 41/2 (P)
com casa de família desabando, 23/570 (P)
com casa em reforma, 23/221 (P)
com casamento, 23/356 (P)
com cascas de árvores, 23/140 (P)
com castanhas, 23/311 (P)
com castelo, 35/10 (P)
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com catavento, 23/124 (P)
com catedral, 20/31
com cavalo (s), 23/151 (P), 23/195 (P), 23/236 (P), 23/260 (P), 23/279 (P), 23/377 (P), 23/380 (P), 23/458 (P), 23/46 (P), 23/523
(P), 23/71 (P), 23/738 (P)
com cegonhas, 23/205 (P)
com cegueira, 23/370 (P)
com centauro, arco e flecha, 23/748 (P)
com cetro de ouro e diamante, 23/803 (P)
com céu, 14/189 (P), 41/14 (P)
com chamado, 23/521 (P)
com chão coberto de insetos, 23/165 (P)
com chão sujo, 14/226 (P)
com chapéu, 23/200 (P)
com chave(s), 20/54 (P), 23/187 (P), 23/195 (P), 23/219 (P), 23/303 (P), 23/307 (P), 23/581 (P), 23/631 (P), 31/5 (P)
com chinelos, 14/335 (P)
com choro, 23/104 (P), 23/497 (P)
com chuva que não molha, 23/204 (P)
com ciclos de encarnações, 23/187 (P)
com cidade, 23/523 (P), 41/17 (P)
com cilindro, 14/214 (P)
com cinto, 23/258 (P)
com círculo de seres de luz, 20/53 (P)
com círculos, 23/567 (P)
com círculos e esferas, 23/320 (P)
com cirurgia no ouvido direito, 23/432 (P)
com cobertor verde, 23/587 (P)
com cobra (s) / serpente (s), 14/197 (P), 23/12, 23/186 (P), 23/200 (P), 23/215 (P), 23/216 (P), 23/251 (P), 23/286 (P), 23/322 (P),
23/33 (P), 23/338 (P), 23/359 (P), 23/376 (P), 23/385 (P), 23/420 (P), 23/422 (P), 23/425 (P), 23/429 (P), 23/471 (P), 23/546 (P),
23/603 (P), 41/6 (P)
com colar, 23/374 (P)
com colheita de milho, 20/16
com coluna de pedra, 23/239 (P)
com coluna vertebral, 23/232 (P)
com companheiro que se relaciona com outras mulheres, 23/623 (P)
com computador, 23/239 (P)
com constelação, 23/329 (P)
com construção de estrada, 23/561 (P)
com cordão amarelo-laranja no pescoço, 23/550 (P)
com córrego, 23/196 (P)
com corrida, 23/530 (P)
com criança (s), 23/140 (P), 23/172 (P), 23/224 (P), 23/229 (P), 23/231 (P), 23/241 (P), 23/259 (P), 23/265 (P), 23/271 (P), 23/291
(P), 23/315 (P), 23/431 (P), 23/513 (P), 23/743 (P), 23/814 (P), 23/9
com criança abandonada, 23/137 (P)
com criança na água, 23/783 (P)
com criança sendo amamentada, 23/135 (P), 23/414 (P)
com crianças e adolescentes, 23/76 (P)
com cristais, 23/755 (P)
com cruz, 18/3, 23/139 (P), 41/2 (P)
com cubo, 23/382 (P)
com cultos cristãos, 23/654 (P)
com cursos incompletos, 23/489 (P)
com dedo da mão direita, 23/393 (P)
com dedos das mãos, 23/568 (P)
com degraus, 23/445 (P)
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com deixar cair as coisas, 23/632 (P)
com dente (s), 23/108 (P), 23/150 (P), 23/158 (P), 23/184 (P), 23/195 (P), 23/201 (P), 23/229 (P), 23/277 (P), 23/355 (P), 23/382
(P), 23/412 (P), 23/452 (P), 23/459 (P), 23/472 (P), 23/480 (P), 23/499 (P), 23/61 (P), 23/683 (P), 23/773 (P), 23/817 (P), 23/99 (P),
27/3
com dentes caindo, 23/690 (P)
com dentes de cães, 23/549 (P)
com dependente de drogas, 23/137 (P)
com desencarnados, 23/654 (P), 23/688 (P) (ver também SONHO / S - com pessoa(s) desencarnadas(s); )
com deserto em noite estrelada, 23/535 (P)
com despedida, 41/12 (P)
com despenhadeiro, 23/489 (P)
com devas, 23/222 (P)
com discussão, 23/426 (P)
com discussão entre padres, 23/565 (P)
com documentos roubados, 23/581 (P)
com doença, 23/434 (P), 23/56 (P)
com dragão, 23/272 (P), 23/46 (P)
com duas chaves douradas, 23/572 (P)
com edifício de cem andares, 23/157 (P)
com elefantes, 23/822 (P)
com elevação do nível do mar, 23/277 (P), 30/3 (P)
com elevador, 23/165 (P), 23/354 (P), 23/474 (P), 23/491 (P), 23/695 (P), 23/748 (P), 23/804 (P)
com encarnações passadas, 23/511 (P), 23/717 (P)
com enforcamento, 41/6 (P)
com entidades, 23/473 (P)
com entrevista, 23/291 (P)
com enxada, 23/652 (P)
com enxurrada, 23/836 (P)
com ervilhas, 23/238 (P)
com escada, 23/136 (P), 23/177 (P), 23/272 (P), 23/276 (P), 23/306 (P), 23/475 (P), 23/485 (P), 23/615 (P), 23/668 (P), 23/79 (P)
com escadaria desmoronando, 23/394 (P)
com escalada, 23/368 (P)
com escola, 23/243 (P)
com escorpião, 23/212 (P), 23/223 (P), 23/323 (P)
com escova sendo entregue ao grupo, 23/22 (P)
com espelho, 23/250 (P), 23/300 (P), 23/506 (P), 23/561 (P)
com estar descalço, 23/475 (P), 23/505 (P)
com estar levitando, 23/601 (P)
com estar morto, 23/603 (P)
com estar perdido de casa, 23/835 (P)
com estar perdido em casa, 23/835 (P)
com estátuas, 23/256 (P)
com estrada, 23/348 (P)
com ex-cônjuge, 23/508 (P)
com explosão, 23/590 (P)
com facas, 23/540 (P)
com familiares, 23/12, 23/309 (P), 23/378 (P), 23/493 (P), 23/568 (P), 23/625 (P), 23/654 (P), 68/5 (P)
com familiares desencarnados, 14/103 (P), 14/117, 23/137 (P), 23/303 (P), 23/380 (P)
com farol, 23/300 (P)
com faxina, 23/801 (P)
com faxina desordenada, 14/186 (P)
com ferida no rosto, 23/277 (P)
com ferro e ar, 23/228 (P)
com festa, 23/488 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

com feto, 14/265 (P)
com Figueira, 23/159 (P), 23/236 (P), 23/242 (P), 23/260 (P), 23/283 (P), 23/296 (P), 23/328 (P), 23/475 (P), 23/493 (P)
com figura humana, 23/75 (P)
com figuras duplicadas, 23/227 (P)
com figuras geométricas, 14/132 (P), 20/16, 32/32 (P), 4/6 (P)
com fila de ônibus, 23/795 (P)
com filho (s), 23/152 (P), 23/268 (P), 23/273 (P), 23/277 (P), 23/472 (P), 23/547 (P), 23/659 (P), 68/5 (P)
com filho nu, 23/361 (P)
com flauta (s), 23/161 (P), 38/1 (P)
com flor (es), 20/31, 23/148 (P), 23/199 (P)
com fogão, 23/230 (P)
com fogo, 23/126 (P), 23/148 (P), 23/448 (P), 23/511 (P)
com fogo amarelo, 23/206 (P)
com folhas secas, 23/676 (P)
com fonte, 23/135 (P)
com forças involutivas, 23/324 (P)
com formas humanas, 23/187 (P)
com formigas, 14/224 (P)
com fotografia gigantesca, 23/320 (P)
com fotos de desconhecidos, 23/561 (P)
com fraldas, 23/671 (P)
com fuga, 23/46 (P)
com fumo, 23/505 (P)
com furacão, 14/197 (P)
com gata com filhotes, 23/342 (P)
com gato, 23/395 (P), 23/453 (P), 23/514 (P), 23/548 (P)
com gêmeos, 23/519 (P)
com genro, 14/186 (P)
com globo terrestre, 23/470 (P)
com golfinhos, 14/162 (P), 23/722 (P)
com gramado, 23/256 (P)
com grãos germinados, 23/336 (P), 23/667 (P)
com gravidez, 14/208 (P), 23/302 (P), 23/389 (P), 31/5 (P)
com grupo, 23/372 (P)
com grupo disperso, 23/556 (P)
com guerra, 23/214 (P)
com guilhotina, 23/264 (P)
com igreja e imagens de umbanda, 66/2 (P)
com ilha deserta, 23/125 (P)
com imagem de santo, 23/104 (P)
com imagens de Cristo, 23/183 (P), 23/706 (P)
com índio, 20/77 (P)
com interruptor de luz, 23/409 (P)
com inundação, 23/346 (P)
com irmãs, 23/173 (P)
com janela, 23/339 (P)
com janelas e portas, 45/2 (P)
com Jesus Cristo, 23/527 (P)
com joelhos sujos, 23/228 (P)
com jóias, 23/288 (P), 23/479 (P)
com jovens uniformizados e armados, 23/130 (P), 23/132 (P)
com laboratório, 23/553 (P)
com ladeiras, 23/499 (P)
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com ladrão, 23/207 (P)
com lagartixa, 23/46 (P)
com lâmpada que se apaga subitamente, 58/3 (P)
com lavagem de roupas, 23/613 (P), 23/642 (P), 23/702 (P)
com leão(ões), 23/158 (P), 23/280 (P), 23/343 (P)
com lebre, 23/382 (P)
com lentes de contato, 23/430 (P)
com lhamas, 23/508 (P)
com limpeza, 23/499 (P), 23/631 (P), 23/718 (P)
com limpeza de banheiros coletivos, 23/653 (P)
com livro (s), 23/249 (P), 23/411 (P), 23/713 (P)
com lobo guará faminto, 23/582 (P)
com loteria, 23/283 (P)
com luas e estrelas de seis pontas, 23/643 (P)
com Lúcifer crucificado, 23/223 (P)
com luvas brancas, 68/32 (P)
com luz amarela solar, 23/326 (P)
com luzes, 23/329 (P), 41/17 (P)
com maçãs, 23/521 (P)
com malas, 23/459 (P), 23/523 (P), 23/643 (P), 68/23 (P)
com malote contendo correspondências, 2896/2 (P)
com mandioca, 23/489 (P)
com manga, 23/413 (P)
com mangueira d´água, 23/499 (P)
com manto de cura, 14/224 (P)
com manto e cajado, 23/212 (P)
com mantra, 14/220 (P), 23/188 (P), 23/660 (P)
com mantralizações, 23/555 (P)
com mão direita, 23/138 (P), 23/223 (P)
com mão esquerda, 20/61 (P)
com mãos, 23/504 (P)
com mar, 23/324 (P), 23/412 (P), 23/492 (P), 23/713 (P)
com maremoto, 23/525 (P)
com marido morto, 23/836 (P)
com matar pessoas, 23/588 (P)
com médica, 23/242 (P)
com meias, 23/383 (P)
com mel, 23/420 (P)
com menstruação, 23/694 (P)
com Minas Gerais, 23/424 (P)
com moedas, 23/219 (P)
com monitor, 23/427 (P)
com monte contornado por rio, 14/99 (P)
com morcego, 23/213 (P), 23/373 (P)
com mordida de cão, 68/47 (P)
com morte, 23/147 (P), 23/152 (P), 23/181 (P), 23/42 (P), 23/422 (P)
com morte de filho, 14/220 (P)
com mortos (ver SONHO / S - com pessoa(s) desencarnadas(s); )
com movimento circular, 23/445 (P)
com mudança, 23/301 (P), 23/69 (P)
com mudança de planeta, 23/215 (P)
com mulher grávida, 23/470 (P)
com mulheres usando véus negros, 23/341 (P)
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com multidão, 17/7 (P)
com mutirão, 23/493 (P)
com nascimento de crianças gêmeas, 23/239 (P)
com nave(s), 14/289 (P), 23/118 (P), 23/179 (P), 23/318 (P), 23/380 (P), 23/487 (P), 23/521 (P), 23/531 (P), 23/550 (P), 23/67 (P),
23/679 (P), 32/51 (P)
com navio, 23/246 (P)
com ninho caído, 23/99 (P)
com noite, 23/270 (P)
com Nossa Senhora e o menino Jesus, 14/130 (P)
com Nova York, 23/324 (P)
com noz, 23/671 (P)
com nudez, 14/197 (P), 23/136 (P), 23/212 (P), 23/545 (P), 23/589 (P), 23/639 (P), 23/76 (P)
com números, 23/58 (P)
com o Abrigo (F2), 27/2 (P)
com o cântico Aurora, 23/169 (P)
com o Coral, 20/54 (P)
com o cotidiano, 23/144 (P)
com o Labirinto, 22/1, 41/15 (P)
com o lado direito do corpo, 23/150 (P)
com o lava-pés, 23/60 (P)
com o mantra de Samana, 14/141 (P)
com o Morro do Cristal, 23/548 (P)
com o Núcleo Sohin, 23/102 (P), 23/109 (P), 23/184 (P), 23/440 (P)
com o número 10, 23/378 (P)
com o número 11, 23/389 (P)
com o número 12, 14/130 (P)
com o número 145, 23/395 (P)
com o número 1667, 23/355 (P)
com o número 24648, 23/199 (P)
com o número 25002, 23/353 (P)
com o número 3, 23/523 (P)
com o número 41, 23/302 (P)
com o número 4999, 23/189 (P)
com o número 5, 23/154 (P)
com o número 999, 23/218 (P)
com o pai, 23/819 (P)
com o passado, 14/34, 23/139 (P), 23/24 (P), 23/370 (P), 23/705 (P)
com o pólo norte, 23/481 (P)
com o projeto Ananda, 23/198 (P)
com o próprio corpo sem pele, 23/253 (P)
com o próprio funeral, 23/251 (P)
com o próprio nome, 23/87 (P)
com o Setor Saúde e Cura, 34/6 (P)
com o Sol, 23/494 (P)
com obstáculos, 14/205 (P)
com óculos, 23/644 (P), 23/98 (P)
com olho vermelho, 23/683 (P)
com onça, 20/52 (P), 23/653 (P)
com onda (s) gigantesca (s), 14/233 (P), 23/211 (P), 23/227 (P), 23/354 (P), 23/581 (P), 55/2 (P)
com ônibus, 23/207 (P), 23/236 (P), 23/266 (P), 23/267 (P), 23/273 (P), 23/388 (P), 23/628 (P), 23/643 (P), 23/675 (P), 23/719 (P)
com oração, 23/810 (P)
com orquídeas, 23/232 (P)
com os lados direito e esquerdo do corpo, 23/702 (P)
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com ouro, 23/124 (P)
com ouvido, 23/371 (P), 23/446 (P)
com Padre Pio, 23/246 (P)
com pães, 19/37 (P), 23/194 (P)
com pagamento de dívidas, 23/427 (P), 23/728 (P)
com pais, 23/514 (P)
com palco, 23/166 (P)
com Palma de Maiorca, 23/449 (P)
com papéis, 23/208 (P)
com pára-quedas que não abre, 4/1 (P)
com paralisia, 23/273 (P)
com parede de água, 45/2 (P)
com partes do corpo que sangram, 23/692 (P)
com parto, 23/240 (P), 23/41 (P)
com passado longínquo, 23/133 (P)
com passaporte, 23/483 (P)
com pássaro (s), 23/229 (P), 23/240 (P), 23/408 (P), 23/487 (P), 23/514 (P), 23/61 (P), 23/664 (P), 23/673 (P), 23/713 (P), 32/54
(P), 68/3 (P)
com pátio amplo-aberto e luminoso, 23/535 (P)
com pátio sendo concretado, 23/211 (P)
com pedra verde, 33/4 (P)
com pedras e água, 23/262 (P)
com pedras e areia, 23/378 (P)
com pedras e espada, 23/78 (P)
com peixe fora d'água, 23/85 (P)
com pêlos sendo cortados, 23/166 (P)
com peneiras, 23/573 (P)
com pensamento do dia, 23/134 (P)
com pentágono, 14/208 (P)
com penteados, 23/300 (P)
com perda de carteira, 23/538 (P)
com perda de documentos, 14/139 (P), 23/522 (P), 23/523 (P), 23/628 (P), 23/667 (P)
com perda de sapatos, 23/538 (P), 68/11 (P)
com perfume, 23/253 (P), 23/568 (P)
com perna direita, 23/239 (P)
com pérolas, 23/363 (P), 23/391 (P)
com perseguição, 23/11, 23/326 (P), 23/356 (P), 23/358 (P), 23/588 (P)
com pés, 23/138 (P), 23/29 (P), 23/493 (P), 23/501 (P), 23/728 (P)
com pés descalços, 23/639 (P)
com pessoa com quem não se tem afinidade, 23/206 (P)
com pessoa deformada, 23/225 (P)
com pessoa idosa, 23/276 (P)
com pessoa(s) desencarnadas(s), 14/289 (P), 23/223 (P), 23/236 (P), 23/257 (P), 23/275 (P), 23/305 (P), 23/320 (P), 23/400 (P),
23/422 (P), 23/437 (P), 23/442 (P), 23/515 (P), 23/615 (P)
com pessoas falando, 23/313 (P)
com pessoas iguais, 23/424 (P)
com piano, 23/179 (P)
com pilastra, 23/211 (P)
com pinheiro (s), 14/214 (P), 23/266 (P)
com pinho, 23/238 (P)
com piolhos, 23/680 (P)
com pirâmide, 23/459 (P)
com piscina, 23/190 (P), 23/232 (P), 23/43 (P)
com planta, 23/460 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

com plantio, 23/472 (P)
com plantio de flores, 23/564 (P)
com pneus furados, 23/644 (P)
com poço, 23/222 (P), 23/343 (P)
com ponte, 23/236 (P), 52/2 (P)
com porta (s) / portão / porteira, 14/116 (P), 14/135 (P), 23/122 (P), 23/219 (P), 23/34 (P), 23/477 (P), 23/582 (P), 4/1 (P), 45/2 (P)
com portão de ferro, 23/640 (P)
com praia, 23/181 (P), 23/257 (P), 23/437 (P)
com prato sendo lavado, 20/55 (P)
com precipício, 23/360 (P), 68/3 (P)
com prédio (s), 20/67 (P), 23/360 (P), 23/367 (P), 23/520 (P), 23/720 (P)
com professor de física, 23/413 (P)
com prova de salto triplo, 14/166 (P)
com pulseira, 23/563 (P)
com quadrado, 23/46 (P)
com quarto entulhado, 23/374 (P)
com quatro seres e cadeira vazia, 23/481 (P)
com queda (s), 14/186 (P), 4/1 (P)
com ratos, 23/452 (P)
com reconciliação, 23/111 (P)
com redução de tamanho, 23/342 (P)
com referência ao livro de Jó, 4/15 (P)
com reflexos do trabalho de cura interior, 23/565 (P)
com relacionamento reatado, 23/263 (P)
com relógio (s), 14/212 (P), 23/231 (P), 23/460 (P), 23/470 (P), 23/529 (P), 23/795 (P), 23/810 (P)
com relógios e pianos, 23/66 (P)
com réplica da própria pessoa, 23/370 (P)
com reprovação na escola, 23/113 (P)
com retângulo, 23/526 (P)
com riacho, 23/77 (P)
com rio, 19/42 (P), 23/151 (P), 23/184 (P), 52/2 (P)
com rio e mar, 23/835 (P)
com rosa em centro de vórtice de energia, 23/573 (P)
com rosa na mão direita, 23/706 (P)
com rosário, 23/830 (P)
com roseiras, 23/69 (P)
com roubo, 14/226 (P), 23/169 (P), 23/427 (P)
com roupas, 23/140 (P), 23/259 (P), 23/395 (P), 23/409 (P), 23/550 (P), 23/715 (P), 68/5 (P)
com ruas íngremes, 23/122 (P)
com sacerdote, 23/179 (P)
com sala de aula, 23/112 (P)
com sala oval, 23/208 (P)
com salão com cadeiras brancas vazias, 23/693 (P)
com salto de sapato quebrado, 23/715 (P)
com sandálias, 23/252 (P), 23/305 (P), 23/383 (P), 23/636 (P), 23/676 (P), 23/792 (P), 23/89 (P), 38/1 (P)
com sangue, 23/313 (P)
com sapato (s), 23/136 (P), 23/204 (P), 23/205 (P), 23/218 (P), 23/305 (P), 23/354 (P), 23/568 (P), 23/804 (P)
com sapatos em forma de bandeja, 23/638 (P)
com seios amamentando, 23/186 (P)
com sementes, 18/7 (P), 23/208 (P)
com ser de um olho só, 23/250 (P)
com seres andróginos suprafísicos, 23/557 (P)
com seres nas Terras do Sol, 20/18, 23/161 (P)
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com seres no astral, 23/795 (P)
com seres que deambulam, 23/564 (P)
com serpente, 23/773 (P) (ver também SONHO / S - com cobra (s) / serpente (s); )
com sete de espadas, 23/444 (P)
com sete seres, 23/207 (P)
com shopping, 23/654 (P)
com show de rock, 68/57 (P)
com Sirius, 14/159 (P)
com situação de fim de mundo, 23/541 (P)
com Sohin, 23/275 (P), 52/2 (P)
com subníveis sutis de Figueira, 23/218 (P), 23/580 (P)
com taças vazias, 23/830 (P)
com tartaruga, 23/188 (P), 23/488 (P)
com teatro, 14/197 (P)
com teia de aranha, 23/79 (P)
com teleférico, 23/224 (P)
com telefone, 23/273 (P)
com tempestade, 14/197 (P), 23/149 (P), 23/82 (P)
com templo, 23/442 (P), 23/693 (P)
com ter sido roubado, 68/61 (P)
com terra, 20/43 (P), 23/195 (P)
com tesoura (s), 23/234 (P), 23/524 (P)
com tiro (s), 23/181 (P), 23/227 (P)
com tomadas de energia elétrica, 23/505 (P)
com torneira pingando, 23/676 (P)
com touro (s), 23/149 (P), 23/224 (P)
com traje monástico, 23/721 (P)
com transmigração durante a transição planetária, 23/664 (P)
com transporte de passageiros, 23/303 (P)
com tratamento (s), 23/134 (P), 23/298 (P)
com trator, 23/291 (P)
com travessia de pontes, 23/693 (P)
com travessia perigosa, 23/136 (P)
com trem de carga, 23/139 (P)
com tremor, 23/355 (P)
com três caminhos a escolher, 20/33 (P)
com três garrafas, 14/330 (P)
com triângulo, 23/130 (P), 23/242 (P), 23/454 (P)
com tufão, 23/552 (P)
com túnel, 23/120 (P), 23/250 (P)
com túnel em Figueira, 33/4 (P)
com TV, 23/816 (P)
com um chamado para servir, 68/49 (P)
com uma ordem, 23/676 (P)
com unhas, 23/150 (P), 23/533 (P)
com vara e anzol na Central de Atendência, 20/5
com vara sobre a cabeça, 14/219 (P)
com vaso de flor e com o sol, 23/566 (P)
com vaso de planta, 19/56 (P), 23/305 (P)
com vazio, 23/368 (P)
com veículos de transporte, 23/119 (P), 23/274 (P), 23/493 (P)
com vela acesa, 23/671 (P)
com vento, 23/520 (P)
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com viagem, 23/424 (P), 23/642 (P), 23/715 (P)
com viagem à Austrália, Índia e Argentina, 23/223 (P)
com viagem que não acontece, 23/314 (P)
com vidas passadas, 23/631 (P), 41/4 (P)
com vidro, 23/135 (P), 23/313 (P), 23/338 (P), 23/704 (P)
com volante, 23/274 (P)
com vôo, 23/100 (P), 23/123 (P), 23/138 (P), 23/219 (P), 23/231 (P), 23/250 (P), 23/259 (P), 23/283 (P), 23/492 (P), 23/514 (P),
23/652 (P), 23/83 (P)
com voz, 23/521 (P)
com xadrez, 23/493 (P)
com xale, 23/134 (P)
como atividade dos sentidos, 4/16 (P)
como continuação das atividades do dia, 4/6 (P)
como controlar o que se passa nos, 23/56 (P)
como elemento de cura, 34/2 (P)
como elevar a vida de, 23/101 (P)
como estudar os, 4/6 (P)
como ficar consciente nos, 23/526 (P)
como mensagens da alma, 4/12 (P), 4/13 (P), 4/18 (P), 4/19 (P), 4/3 (P)
como modificar o, 23/819 (P)
como reflexos de desejos, 23/177 (P), 23/686 (P)
como saber de onde vem um, 14/152 (P), 23/547 (P), 23/91 (P)
compreender os, 10/18, 23/208 (P), 23/274 (P), 4/5 (P), 9/2
condições para estarmos conscientes na vida de, 4/5 (P)
confusos, 23/352 (P)
conhecer a si próprio por meio dos, 4/7 (P)
conseqüências dos, 4/5 (P)
contato com o inconsciente por meio dos, 4/15 (P)
contato e compreensão dos
controlar os, 23/400 (P), 23/512 (P), 23/608 (P), 4/9 (P)
cores nos, 23/241 (P)
criação de carma em, 47/5 (P)
criatividade no mundo dos, 4/16 (P)
cuidados ao interpretar os, 4/1 (P)
cura em, 23/427 (P)
de José do Egito, 4/7 (P)
de natureza futura, 23/25 (P)
de outras pessoas, 23/201 (P)
de outras pessoas - participação em, 23/181 (P)
de outras pessoas conosco, 23/99 (P)
decisões tomadas em, 23/575 (P)
dentro de outro sonho, 23/25 (P), 23/518 (P)
desbloqueio do subconsciente por meio dos, 4/1 (P)
detalhes nos, 14/73, 23/274 (P), 23/354 (P), 4/17 (P), 68/5 (P)
devoção em, 14/130 (P)
diferentes tipos de, 23/274 (P), 4/2 (P)
dos animais, 23/480 (P)
e formas-pensamento, 23/593 (P), 4/12 (P)
e o surgimento da Ordem dos Cartuxos, 4/12 (P)
eliminações do subconsciente em, 23/181 (P), 23/705 (P)
em branco e preto, 14/132 (P), 23/203 (P), 23/75 (P)
em diferentes níveis de consciência, 23/534 (P), 4/9 (P)
encontros em, 32/51 (P)
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equilíbrio cármico em, 23/19 (P)
equilíbrio por meio dos, 4/1 (P)
eróticos, 23/277 (P), 23/591 (P)
evoluídos, 4/12 (P)
exercícios em, 23/205 (P)
experiências suprafísicas em, 32/19
grotescos, 23/174 (P)
harmonização por meio de, 23/43 (P)
igual ao de outra pessoa, 23/364 (P)
importância do estudo dos, 14/214 (P), 23/199 (P), 23/56 (P), 23/664 (P), 31/5 (P), 32/51 (P)
importância dos, 23/412 (P), 23/419 (P), 23/74 (P), 4/15 (P), 4/7 (P), 41/17 (P)
inspiração por meio dos, 4/1 (P), 4/5 (P), 4/7 (P)
instrução (ões) por meio dos, 14/338 (P), 20/76 (P), 23/114 (P), 23/115 (P), 23/157 (P), 23/208 (P), 23/249 (P), 23/263 (P), 23/293
(P), 23/349 (P), 23/630 (P), 23/692 (P), 23/697 (P), 23/705 (P), 23/720 (P), 4/1 (P), 4/13 (P), 4/7 (P)
interpretação de, 14/289 (P), 14/73, 23/521 (P), 23/654 (P)
intuição nos, 4/16 (P)
involutivos, 23/312 (P)
lado direito e lado esquerdo na linguagem dos, 4/16 (P), 4/6 (P)
lembrar dos, 23/106 (P), 23/152 (P), 23/186 (P), 23/205 (P), 23/208 (P), 23/244 (P), 23/419 (P), 23/442 (P), 23/460 (P), 23/475 (P),
23/477 (P), 23/506 (P), 23/514 (P), 23/515 (P), 23/63 (P), 23/97 (P), 33/1 (P)
liberadores em Figueira, 23/514 (P)
melhorar a qualidade dos, 23/255 (P)
mentais, 14/132 (P)
mental e sonho real - diferença entre, 23/129 (P)
Mozart inspirado por, 4/5 (P), 4/7 (P)
mudanças na consciência por meio de, 4/12 (P)
na época atlante, 4/19 (P)
não esquecer os, 23/835 (P)
não forçar a lembrança dos, 4/19 (P), 4/2 (P)
nirvânico, 23/274 (P)
no Novo Testamento, 4/5 (P)
no plano astral / emocional, 23/203 (P), 23/220 (P), 23/273 (P), 23/274 (P), 23/373 (P), 23/376 (P), 23/591 (P), 23/695 (P), 23/755
(P), 4/11 (P), 4/13 (P), 4/2 (P), 4/6 (P), 4/9 (P), 68/1 (P), 68/3 (P)
no plano mental, 4/15 (P), 4/6 (P)
no qual o grupo estava em dois ônibus diferentes, 14/87
no qual se é um filho adotado, 23/126 (P)
o que acontece no ?, 23/815 (P)
o que é o ?, 68/34 (P)
origem dos, 14/132 (P)
pessoa que pediu para não ter, 23/74 (P)
premonitórios, 23/106 (P), 23/15, 23/219 (P), 23/274 (P), 23/330 (P), 23/338 (P), 23/355 (P), 23/435 (P), 23/675 (P), 23/74 (P),
23/812 (P), 23/99 (P), 32/51 (P), 4/10 (P), 4/11 (P), 4/19 (P)
preparatórios, 23/33 (P)
procedimentos de cura em, 20/18
proféticos, 4/10 (P)
promíscuos, 23/148 (P)
purificadores, 23/520 (P)
qualidade da vida de, 4/9 (P)
quando a memória dos átomos emerge em, 19/46 (P)
que ajudam a superar o medo, 33/4 (P)
que dão medo, 23/296 (P), 23/64
que geram carma, 23/524 (P)
raiva nos, 23/265 (P)
recorrentes, 23/100 (P), 23/178 (P), 23/99 (P), 4/19 (P)
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requisitos para um saudável vida de, 4/17 (P)
resgates cármicos nos, 23/181 (P)
respostas por meio de, 14/73, 23/218 (P), 23/49 (P)
revelação do inconsciente por meio de, 4/9 (P)
seguir as mensagens dos sonhos, 23/676 (P), 23/755 (P), 4/19 (P)
sem conteúdo evolutivo, 23/568 (P)
sem imagens, 23/108 (P), 23/141 (P), 23/203 (P), 23/372 (P)
simbólicos, 23/371 (P), 23/382 (P), 23/671 (P), 23/98 (P), 31/5 (P), 4/1 (P), 4/13 (P), 68/36 (P)
solução de problemas por meio dos, 4/2 (P), 4/8 (P)
telepáticos, 4/11 (P)
trabalhos realizados nos, 4/11 (P)
tratamentos em, 23/253 (P), 23/358 (P)
tumultuados, 14/103 (P)
Van Gogh e Wagner inspirados por, 4/1 (P)
verdade nos, 23/664 (P), 4/16 (P)
violentos, 23/223 (P)
SONÍFEROS, 4/11 (P), 4/9 (P)
SONO, 14/117, 14/289 (P), 14/294 (P), 23/38 (P), 32/12 (P), 32/39 (P), 4/14 (P), 4/4 (P), 49/1 (P) (ver também DORMIR - *; )
ao ar livre em Figueira, 14/29, 20/24, 23/382 (P), 23/513 (P), 56/1 (P)
após o almoço, 4/8 (P)
barulho que atrapalha o, 23/248 (P)
carma adverso em relação às condições adequadas ao, 4/10 (P)
Casa do Silêncio e o, 20/46 (P), 20/53 (P), 34/2 (P)
chamado durante o, 23/720 (P)
como elevar a vida de, 23/101 (P)
consciente, 23/412 (P), 23/575 (P), 23/584 (P), 23/608 (P), 23/609 (P), 23/817 (P), 68/3 (P), 68/5 (P)
contatos com Aurora durante o, 32/18 (P)
correto aproveitamento do, 14/341 (P), 21/24 (P), 23/182 (P), 23/184 (P), 23/471 (P), 23/514 (P), 23/517 (P), 23/814 (P), 32/51 (P),
4/3 (P), 55/2 (P)
da criança, 23/131 (P), 23/747 (P)
duração do, 14/261 (P), 23/262 (P), 23/300 (P), 23/381 (P), 23/397 (P), 23/459 (P), 23/51 (P), 23/72 (P), 59/7 (P)
durante as partilhas, 23/1 (P), 23/114 (P), 23/215 (P), 23/720 (P)
e cura, 23/491 (P), 24/6 (P)
e morte - diferenças e semelhanças entre, 14/176 (P), 23/817 (P), 23/93 (P), 33/4 (P), 4/14 (P), 4/4 (P), 4/9 (P)
e vigília, 23/254 (P)
excessivo em Figueira, 23/358 (P)
exercício de preparo para o, 32/85 (P) (ver também EXERCÍCIO / S - de preparo para o sono; )
falar durante o, 4/9 (P)
harmonização durante o, 23/280 (P)
hipnótico - perigos do, 20/4
horário do, 23/460 (P), 4/8 (P)
importância do último pensamento antes do, 23/47 (P), 23/72 (P), 4/8 (P), 4/9 (P)
importância para o trabalho interior, 14/311 (P), 14/338 (P), 19/7 (P), 23/548 (P), 23/686 (P), 23/692 (P), 66/3 (P), 68/3 (P), 68/6 (P)
induzido por medicamento, 23/273 (P)
influência da leitura e dos programas de televisão no, 4/4 (P), 4/8 (P)
influência da lua cheia sobre o, 4/9 (P)
mente concreta e, 14/188 (P)
morte durante o, 2889/2 (P)
nos bancos de pedra em Figueira, 23/125 (P)
oferecer o, 23/186 (P), 23/609 (P), 23/627 (P)
passagem pelo plano astral ao entrar no, 23/408 (P), 23/627 (P)
posição durante o, 23/139 (P)
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precauções ao ler antes do, 4/3 (P)
preparação para o, 14/198 (P), 14/311 (P), 14/321 (P), 14/330 (P), 14/359 (P), 20/67 (P), 23/115 (P), 23/12, 23/179 (P), 23/196 (P),
23/220 (P), 23/252 (P), 23/273 (P), 23/310 (P), 23/47 (P), 23/533 (P), 23/591 (P), 23/593 (P), 23/605 (P), 23/615 (P), 23/627 (P),
23/727 (P), 23/730 (P), 23/755 (P), 23/783 (P), 23/95 (P), 2889/3 (P), 4/10 (P), 4/18 (P), 4/3 (P), 4/4 (P)
profundo, 14/198 (P), 19/13 (P), 20/24, 23/203 (P), 23/252 (P), 23/265 (P), 23/273 (P), 23/524 (P), 23/590 (P), 23/651 (P), 23/705
(P), 23/74 (P), 36/2 (P), 4/10 (P), 4/14 (P), 4/2 (P), 4/4 (P), 4/7 (P), 4/8 (P), 4/9 (P), 55/3 (P)
profundo e renovação, 52/18 (P)
qualidade do, 23/138 (P), 52/14 (P)
redução da necessidade de, 14/108 (P)
resolver dívidas cármicas no, 23/836 (P)
restaurador, 34/2 (P)
sem sonhos, 14/132 (P), 23/115 (P), 23/267 (P), 23/75 (P)
serviço durante o, 14/330 (P), 23/167 (P), 23/550 (P), 23/608 (P), 23/644 (P), 23/651 (P)
trabalho com o, 14/359 (P), 23/131 (P), 48/2 (P)
trabalhos de cura durante o, 14/331 (P), 14/96 (P), 23/643 (P), 66/3 (P)
vida de oração e, 63/3 (P), 68/1 (P)
vida no, 68/57 (P)
SONOLÊNCIA, 14/101 (P), 19/69 (P), 23/460 (P)
SORRISO, 20/99 (P), 23/467 (P), 41/14 (P)
SRI AUROBINDO
e o nível Divino, 2/5 (P) (ver também AUROBINDO (SRI) - *; )
STEINER (RUDOLF), 20/78 (P), 23/359 (P), 2899/1 (P), 35/5 (P)
e a transmutação, 35/4 (P)
e os evangelhos, 23/275 (P)
SUBCONSCIENTE, 23/432 (P)
condicionamentos e ritmos do, 3/4 (P)
contemplação e a dissolução do, 57/11 (P)
cuidado com o, 23/681 (P)
e forças involutivas, 26/5 (P), 57/4 (P)
e forças universais, 57/5 (P), 57/6 (P)
elevação do, 22/8
estabelecer sintonia com o, 14/2
lançar luz sobre o, 7/8 (P)
por meio de sonhos - desbloqueio do, 4/1 (P)
purificação do, 23/24 (P), 23/626 (P), 23/705 (P), 23/706 (P)
SUBLIMAÇÃO / AR, 14/225 (P), 14/58, 19/50 (P), 23/176 (P), 23/319 (P), 23/626 (P), 32/27 (P)
a nossa aspiração, 14/312 (P)
da energia, 23/114 (P), 2899/2 (P)
diferença entre transmutação e, 23/358 (P)
dos corpos, 23/41 (P)
purificação, transmutação e, 20/25, 21/1, 23/170 (P), 23/599 (P), 62/1 (P)
SUBLIME, 17/9 (P)
SUBMARINOS NUCLEARES, 23/187 (P)
SUBMISSÃO, 23/216 (P), 23/511 (P), 23/699 (P)
SUBSOLO
movimento das águas no, 11/2
SUBSTÂNCIA PRIMORDIAL, 23/801 (P)
SUCESSO, 14/83 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

SUÉCIA
levantamento gradativo da costa da, 23/630 (P), 59/12 (P)
SUFISMO
menção ao, 2898/2 (P), 58/3 (P)
SUICIDA
ajuda ao, 68/15 (P)
SUICÍDIO, 14/128 (P), 23/13, 23/154 (P), 23/164 (P), 23/257 (P), 23/294 (P), 23/303 (P), 23/355 (P), 23/364 (P), 23/401 (P), 23/412 (P),
23/417 (P), 23/465 (P), 23/466 (P), 23/509 (P), 23/576 (P), 23/593 (P), 23/817 (P), 23/827 (P), 24/17 (P), 31/3 (P), 41/3 (P), 68/4 (P)
como ajudar uma pessoa que pensa em cometer, 23/106 (P)
conseqüências do, 15/3 (P), 23/44 (P), 23/532 (P)
desejo de cometer, 23/474 (P), 59/2 (P)
forças involutivas e o, 23/320 (P)
motivos do, 23/735 (P)
SUOR, 23/414 (P)
SUPER- HOMEM, 63/2 (P)
SUPERFICIALIDADE, 14/196 (P), 20/102 (P)
SUPÉRFLUO, 21/22 (P), 23/288 (P), 23/308 (P), 23/680 (P)
abrir mão do, 14/112 (P), 14/193 (P), 14/343 (P), 20/76 (P), 23/114 (P), 23/651 (P)
SUPERIORIDADE
cura do sentimento de, 23/136 (P), 23/418 (P)
SUPERPOPULAÇÃO, 14/11, 23/47 (P), 6/12
SUPORTAR TUDO POR AMOR AO ÚNICO, 68/8 (P)
SUPRA-HUMANO, 56/1 (P)
SUPRACONSCIÊNCIA, 10/51 (P)
SUPRAMENTAL
contato com o, 14/14, 23/704 (P), 23/795 (P), 9/1
e os corpos
o lugar além da mente, 11/5 (P)
SUPRAMENTE, 14/277 (P), 14/278 (P) (ver também MENTE - supramente, sobremente e; )
SUPRANATURAL, 14/341 (P)
SUPRANATUREZA, 14/280 (P), 23/616 (P)
desequilíbrio planetário e a, 23/82 (P)
e as Terras do Sol, 20/11 (P)
e o amor a natureza, 52/17 (P)
e o jardim interno da Casa do Pátio, 20/11 (P)
reações da, 23/49 (P)
SUPRATERRESTRE, 55/3 (P) (ver também SERES SUPRATERRESTRES - *; VIAS SUPRATERRESTRES - *; )
SUPRIMENTOS MATERIAIS
e vida monástica, 23/641 (P)
lidar corretamente com os, 10/48
por que não se deve armazenar, 14/13
SURDEZ, 19/50 (P), 23/186 (P), 23/376 (P), 23/406 (P), 23/416 (P), 23/644 (P) (ver também AUDIÇÃO - *; OUVIDO / S - *; )
do ouvido direito, 23/567 (P)
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SUSCETIBILIDADE, 14/255 (P), 57/4 (P)
SUSTENTAÇÃO , 66/7 (P)
SUSTENTAÇÃO DA ENERGIA
em Figueira e nos seus Núcleos, 20/101 (P)
SUSTENTAR
como, 14/365 (P)
SUTILIZAÇÃO, 14/114 (P), 14/214 (P), 14/291 (P), 34/3 (P)
da galáxia, 10/5
da matéria, 23/145 (P)
da vida no planeta, 14/310 (P), 59/11 (P)
do planeta, 14/134 (P), 23/235 (P), 2898/1 (P)
do(s) corpo(s), 14/105 (P), 23/463 (P), 23/712 (P), 47/6 (P), 59/14 (P), 68/4 (P)
TABACO, 23/382 (P), 23/573 (P) (ver também CIGARRO - *; FUMO / FUMAR - *; )
aroma de, 23/6 (P)
TAGARELICE, 14/255 (P), 7/1 (P), 7/9 (P) (ver também PALAVRA / S - controle da; )
efeitos da, 23/579 (P)
TAJ MAHAL
menção ao, 23/304 (P)
TALAMPAYA (Retiro da Fraternidade Branca)
e experiência com cristais-prisão - monastério da União em, 23/714 (P)
TANTRA / ISMO, 23/12, 23/422 (P), 41/17 (P), 57/8 (P)
TAQUICARDIA
quedas de pressão e, 32/26 (P)
TAREFA / S, 14/188 (P), 14/32, 20/73 (P), 20/83 (P), 23/104 (P), 23/168 (P), 23/183 (P), 23/314 (P), 23/424 (P), 23/471 (P), 23/480 (P), 23/526
(P), 23/813 (P), 23/98 (P), 57/9 (P)
aceitar a, 14/291 (P), 20/76 (P), 23/249 (P), 23/315 (P), 23/427 (P), 23/518 (P), 23/657 (P)
alegria diante da, 14/219 (P), 20/42 (P)
alinhamento superior durante as, 23/553 (P)
aperfeiçoamento da, 23/279 (P), 23/655 (P)
assumir a de outros, 23/774 (P)
atitude durante as, 23/644 (P), 23/659 (P), 23/687 (P), 23/695 (P)
como optar por uma, 10/39, 20/78 (P)
como saber qual é a nossa, 14/180 (P), 23/178 (P), 23/604 (P), 23/628 (P), 23/632 (P), 23/659 (P)
como saber se estamos na correta, 23/111 (P), 23/208 (P)
complexas - como cumprir, 23/174 (P)
compreensão espiritual das, 10/49 (P), 14/70, 23/658 (P), 23/672 (P)
cotidianas - cumprimento das, 10/23, 23/685 (P)
cumprimento da, 23/140 (P), 23/411 (P), 23/475 (P), 23/707 (P), 23/812 (P), 31/2 (P), 35/11 (P)
das espaçonaves na Terra, 14/18
de grupos de resgate, 24/17 (P)
de limpeza dos banheiros, 20/61 (P)
diferença entre missão e, 14/18, 14/180 (P), 23/63 (P), 23/810 (P)
diferentes graus de compreensão do que é a própria, 23/541 (P)
dificuldades com, 23/442 (P), 23/478 (P)
dos Centros Planetários junto a nós, 23/755 (P)
dos contemplativos, 14/32
dos Monges Brancos de Erks, 60/5 (P)
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e função, 14/113
elevação da, 19/26 (P)
em Figueira, 23/471 (P), 23/552 (P), 23/600 (P) (ver também FIGUEIRA - tarefas em; )
em Figueira - setor de, 17/4 (P)
em oração - transformar, 23/606 (P)
em um centro espiritual, 23/216 (P), 23/605 (P), 23/717 (P), 36/3 (P)
em um centro espiritual - pessoas que se esquivam de, 14/47 (P)
em um grupo espiritual, 32/16 (P)
encontrar o verdadeiro significado da, 14/24
energia para cumprimento da, 20/102 (P), 23/657 (P), 23/68 (P), 53/3 (P)
energia sacerdotal nas, 14/40
espiritual, 23/134 (P)
espiritual - qual é a nossa, 14/88, 67/1 (P)
estar sozinho em uma, 23/402 (P)
evolutivas, 14/28 (P), 23/203 (P), 23/492 (P), 23/561 (P), 68/53 (P)
excesso de, 20/80 (P)
externas e internas, 38/1 (P)
fazer o que deve ser feito, 21/20 (P), 23/705 (P), 23/748 (P)
ficar coligado à, 17/4 (P)
graus de realização de uma, 14/315 (P), 23/654 (P)
grupais, 23/27 (P)
grupais - participação de crianças em, 23/104 (P)
Hierarquia e, 23/657 (P), 23/663 (P), 40/2 (P), 68/24 (P)
horário adequado para cada, 14/3
igual valor das, 68/9 (P)
inacabadas em Figueira, 14/71
independência nas, 14/358 (P)
maiores, 35/11 (P)
medo de não corresponder à, 19/54 (P), 23/315 (P)
mudança de, 23/216 (P), 23/219 (P)
não estar apegado às, 23/663 (P)
não exorbitar na, 68/18 (P)
não ter preferência por, 14/79, 20/64 (P), 23/214 (P), 23/78 (P)
nomes e, 23/61 (P), 23/808 (P)
operativa da oração, 56/11 (P)
para o bem geral, 14/358 (P)
pausas nas, 14/298 (P), 23/483 (P), 23/490 (P)
pergunta ao eu interno, 23/792 (P)
planetárias e os diferentes grupos espirituais do planeta, 23/745 (P)
planetárias, cósmicas e a energia da vontade, 20/103 (P)
realizada por mais de uma pessoa, 23/40 (P)
reconhecer e assumir a própria, 23/541 (P), 23/689 (P), 23/693 (P), 23/702 (P), 23/817 (P), 24/17 (P), 2800/1 (P), 52/12 (P), 61/4 (P),
9/3 (P)
ritmo da, 23/239 (P)
rotina e, 23/126 (P)
segundo Padre Pio
ser a, 23/654 (P)
ser aceito na, 23/774 (P)
sétimo Raio nas, 14/40
signos e, 23/380 (P)
tendência a sentir-se "dono" da, 23/68 (P)
transcender os obstáculos ao cumprimento das, 14/76
verdadeira - reconhecer a, 14/327 (P), 23/628 (P), 23/672 (P), 23/78 (P), 58/11 (P), 59/12 (P), 62/2 (P), 67/1 (P), 68/5 (P)
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TAROT, 23/518 (P)
TATO, 41/8 (P)
TATUAGEM, 23/367 (P), 23/464 (P), 23/501 (P), 23/511 (P)
TAYKHUMA
e a Lei do repouso criativo, 20/107 (P)
TAYNUK
menção a, 32/62 (P)
TEAR, 23/312 (P), 23/380 (P), 23/601 (P), 23/624 (P)
TEATRO, 23/103 (P), 23/460 (P), 23/606 (P), 23/723 (P)
TECNOLOGIA, 10/33
consciência e, 23/88 (P)
TEILHARD DE CHARDIN, 23/568 (P)
TELEFONE CELULAR, 23/430 (P), 23/521 (P), 23/621 (P), 23/644 (P)
TELEPATIA, 14/283 (P), 23/210 (P), 23/225 (P), 23/488 (P), 23/599 (P), 23/649 (P), 23/689 (P), 45/8 (P)
anímica, 14/350 (P), 68/43 (P)
cardíaca, 14/350 (P)
crianças e a, 14/366 (P), 59/4 (P)
mental
superior, 14/81, 23/620 (P), 23/643 (P), 23/650 (P), 23/711 (P), 59/16 (P), 60/3 (P)
TELESCÓPIO, 50/4 (P)
TELEVISÃO, 14/247 (P), 23/161 (P), 23/493 (P), 23/571 (P), 54/2 (P)
criança e, 32/39 (P)
formas-pensamento e a, 14/180 (P), 23/174 (P)
influência sobre o sono, 23/428 (P), 4/4 (P), 4/8 (P)
TEMOR, 23/686 (P) (ver também MEDO - *; )
diante da verdade da própria vocação - não ter, 23/659 (P)
pelo desconhecido, 14/334 (P)
repulsa pelo, 61/5 (P)
TEMOR A DEUS, 14/212 (P), 14/219 (P), 14/231 (P), 23/224 (P)
TÊMPERA DOMESTICADA, 47/5 (P)
TEMPERANÇA, 23/785 (P), 44/4 (P)
TEMPEROS, 34/2 (P)
TEMPESTADES, 23/205 (P)
TEMPLAR-SE
o que é ?, 66/8 (P)
TEMPLÁRIOS, 23/482 (P), 23/551 (P)
TEMPLO / S, 14/24, 23/160 (P), 23/452 (P), 23/593 (P), 39/2 (P) (ver também GRANDE TEMPLO - *; )
da Esfera, 25/6, 32/78 (P), 39/2 (P), 56/2 (P)
de cura, 9/3 (P)
de cura do monastério - a Central de Atendência e o, 14/66
de Ibez - menção ao, 21/5, 46/1 (P), 46/2 (P)
de Jacob, 23/799 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

de Lis, 61/6 (P)
despertar de antigos, 23/596 (P)
diferença entre centro espiritual e, 20/57 (P)
do universo - encontro com, 14/359 (P)
dos Mil Portais, 14/288 (P)
gregos, 14/350 (P)
interno - construção do, 23/799 (P)
irradiadas pelos monastérios - energia dos, 23/709 (P)
maior - Mirna Jad como, 19/20 (P)
na antiguidade - função dos, 16/3 (P)
religiosos, 57/10 (P)
simbolismo do, 25/5
tornar-se um, 14/308 (P), 14/66, 23/173 (P), 39/2 (P)
TEMPLO / S INTERNO / S, 14/350 (P), 14/66, 20/57 (P), 20/6, 23/475 (P), 32/29 (P), 46/4 (P), 66/2 (P), 66/8 (P)
construção do, 14/308 (P), 20/21, 23/693 (P), 23/711 (P)
de Mirna Jad, 14/192 Fr (P)
portas do, 14/366 (P)
TEMPO / TEMPOS
a perder - não há, 14/311 (P), 14/313 (P), 14/335 (P), 23/546 (P), 23/640 (P), 23/642 (P), 23/677 (P), 23/704 (P), 57/12 (P), 59/18
(P)
aceleração do(s), 14/338 (P), 14/343 (P), 17/15 (P), 23/193 (P), 23/217 (P), 23/296 (P), 23/667 (P), 23/680 (P), 23/98 (P), 31/1 (P),
59/18 (P), 68/53 (P)
astral, 23/159 (P), 23/653 (P)
correto aproveitamento do, 14/280 (P), 14/3, 14/55, 20/27, 23/199 (P), 23/275 (P), 23/541 (P), 23/571 (P)
de decisões, 21/11 (P), 23/667 (P), 68/2 (P)
de esforços especiais, 59/9 (P), 68/21 (P)
desperdício de, 68/36 (P)
e as dimensões, 23/665 (P)
elasticidade do, 14/181 (P), 23/107 (P)
em Figueira, 14/226 (P)
em um grupo - economia de, 23/659 (P), 24/2 (P)
externo e tempo interno, 23/196 (P), 23/25 (P), 23/571 (P), 23/638 (P)
falta de, 23/448 (P), 23/483 (P)
fim dos, 23/133 (P), 23/276 (P), 23/747 (P)
ilusão do, 10/12, 14/211 (P), 14/331 (P), 19/34 (P), 23/123 (P), 23/124 (P), 23/260 (P), 23/492 (P), 23/601 (P), 23/653 (P), 50/2 (P),
57/12 (P), 59/15 (P)
interno, 23/110 (P), 23/217 (P), 23/293 (P), 23/394 (P), 23/492 (P), 23/669 (P), 23/675 (P), 23/698 (P), 23/699 (P)
libertar-se da ilusão do espaço e do, 14/287 (P), 32/31 (P), 4/2 (P), 68/23 (P)
máquina do, 23/47 (P), 32/47 (P)
material - transformações do, 23/698 (P), 59/18 (P), 62/3 (P)
novo relacionamento com o, 23/552 (P), 23/667 (P), 23/698 (P), 23/704 (P), 68/23 (P)
perder a noção do, 23/248 (P), 68/51 (P)
transcender o, 14/343 (P), 45/3 (P)
TEMPO REAL, 23/693 (P)
aprender a entrar no, 14/311 (P), 21/19 (P), 23/667 (P), 23/669 (P), 23/692 (P), 59/11 (P), 68/11 (P), 68/23 (P)
e a 4ª. dimensão, 23/760 (P)
e a expansão da consciência, 59/16 (P)
e a expressão dos Crop Circles, 23/696 (P), 59/18 (P)
e a mente, 23/803 (P)
e as Hierarquias, 23/809 (P)
e contatos superiores, 23/646 (P)
e o serviço das mônadas, 23/586 (P)
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e o trabalho dos monastérios, 21/15 (P)
em Erks, 23/646 (P)
em Morlen, 14/343 (P)
entrar no, 14/304 (P), 23/624 (P), 23/664 (P), 23/680 (P), 23/683 (P), 23/698 (P), 59/18 (P), 62/3 (P), 68/2 (P)
experienciar o, 23/596 (P), 23/669 (P)
os profetas e o, 58/3 (P)
perceber o, 21/15 (P)
tempo material e, 14/320 (P), 14/322 (P), 23/542 (P), 23/547 (P), 23/607 (P), 23/621 (P), 23/623 (P), 23/636 (P), 23/660 (P),
23/667 (P), 23/674 (P), 23/692 (P), 57/2 (P), 58/3 (P), 60/1 (P), 62/3 (P), 68/2 (P), 68/9 (P)
viver no, 23/596 (P), 23/691 (P), 68/1 (P), 68/23 (P)
TEMPOS DE EMERGÊNCIAS
instrução para os, 59/21 (P)
TENDÃO / TENDÕES
problemas nos, 23/466 (P)
TENSÃO, 53/2 (P)
energia da alma e, 14/181 (P), 23/666 (P)
imaterial e os crop circles, 14/336 (P)
interna, 23/494 (P)
positiva, 14/101 (P), 23/17, 23/595 (P), 23/666 (P), 23/688 (P)
relaxamento e, 32/68 (P)
superior, 23/666 (P), 40/4 (P)
TENTAÇÃO / ÕES, 14/276 (P), 23/746 (P), 23/814 (P)
TEOLOGIA, 23/379 (P)
TEOSOFIA, 23/345 (P), 23/628 (P) (ver também MOVIMENTO TEOSÓFICO - *; SOCIEDADE TEOSÓFICA - *; )
TER O PÉ EM DUAS CANOAS, 21/29 (P), 23/644 (P), 23/665 (P), 52/16 (P), 59/14 (P), 68/52 (P)
TERAFIM, 23/197 (P), 23/449 (P), 23/578 (P), 56/2 (P)
imagem como um, 68/54 (P)
TERAPEUTA / S, 14/198 (P), 23/153 (P), 23/269 (P), 23/322 (P), 23/568 (P), 24/12 (P), 34/1 (P), 34/4 (P), 34/5 (P), 34/6 (P)
Curador e, 10/35, 24/6 (P)
Curador, médico e, 23/314 (P)
e a energia sacerdotal, 9/3 (P)
e a química oculta, 14/178 (P)
e as leis espirituais, 23/668 (P)
infantil, 23/104 (P)
na Central de Atendência - papel do, 14/96 (P)
que cobra pelo atendimento, 23/356 (P), 23/620 (P)
que não quer trabalhar por dinheiro, 14/156 (P), 23/187 (P), 23/231 (P)
que não tem vida de oração, 63/2 (P)
que sente sintomas do paciente, 14/366 (P), 23/472 (P), 23/500 (P)
que trabalha com técnicas orientais, 23/147 (P)
que transfere paciente a outro terapeuta, 23/354 (P)
que usa contato físico com os pacientes, 23/265 (P), 23/359 (P), 23/61 (P), 23/69 (P), 33/4 (P)
serviço do, 14/366 (P), 23/300 (P), 33/1 (P)
TERAPIA / S, 14/198 (P), 14/260 (P), 23/442 (P)
espirituais, 23/568 (P)
neural, 20/92 (P), 23/459 (P)
reações estranhas diante do uso de, 23/428 (P)
TERÇAS FEIRAS
(P) indica que a gravação já foi publicada

e a 4ª. dimensão, 31/6 (P)
TERCEIRA DIMENSÃO
além da, 10/29, 10/45, 11/2, 14/343 (P), 14/344 (P), 21/21 (P), 23/665 (P), 23/714 (P), 23/745 (P), 68/53 (P)
características de quem parou na, 14/343 (P)
TERCEIRA GUERRA MUNDIAL, 23/813 (P), 68/52 (P)
TERCEIRO OLHO, 23/684 (P)
e símbolos, 23/779 (P)
TERÇO, 17/10 (P), 23/809 (P)
e o centro cardíaco, 23/577 (P)
TERESA DE ÁVILA
e a oração, 56/8 (P)
TERESA DE CALCUTÁ (madre), 23/452 (P), 66/2 (P) (ver também RISHKAMEL - *; )
citação de, 23/642 (P), 68/6 (P)
comunicado de, 23/551 (P), 23/577 (P), 23/617 (P)
e a Rede de Cura Planetária, 23/641 (P)
e o trabalho com os mendigos em Belo Horizonte, 23/721 (P)
e orientação sobre uso dos nomes espirituais das Hierarquias, 23/672 (P)
frase de, 23/598 (P)
impressões sobre universo espiritual, 23/631 (P)
mensagem de
orfandade segundo, 23/595 (P)
TERRA (planeta), 14/222 (P), 14/277 (P), 14/296 (P), 14/338 (P), 14/341 (P), 20/82 (P), 21/15 (P), 21/22 (P), 23/302 (P), 23/510 (P), 23/514
(P), 23/655 (P), 23/656 (P), 23/660 (P), 23/663 (P), 23/664 (P), 43/3 (P), 48/1 (P), 62/5 (P) (ver também MUNDO / S - *; )
ajuda à, 14/335 (P), 17/16 (P), 21/19 (P), 23/115 (P), 23/511 (P), 23/616 (P), 23/670 (P), 23/683 (P), 23/703 (P), 23/810 (P), 24/1,
41/16 (P), 52/12 (P), 59/14 (P), 59/3 (P), 59/6 (P)
alimentação na nova, 23/653 (P)
alinhamento com Vênus e com o Sol, 23/210 (P)
amor espiritual na, 23/747 (P), 23/752 (P), 61/4 (P), 68/12 (P)
anjo da, 12/1 (P)
antes de Jesus - situação da, 68/51 (P)
aquecimento da, 14/258 (P), 14/279 (P), 23/281 (P), 23/357 (P), 23/529 (P), 41/6 (P), 55/1 (P) (ver também - ; )
arquivo da, 23/47 (P)
as águas na Nova, 68/23 (P)
atração de entidades cósmicas para a aura da, 21/8 (P)
bases no planeta, 23/670 (P)
canais de transmissão de energia da, 23/743 (P)
carma da, 23/308 (P)
catástrofes naturais na, 14/234 (P), 59/17 (P) (ver também CATACLISMOS - *; DESASTRE / S - naturais; )
ciclo futuro da, 14/336 (P), 20/102 (P), 23/665 (P), 23/684 (P), 26/7 (P), 45/8 (P), 59/11 (P)
ciência atual na, 23/811 (P)
círculo-não-se-passa da, 4/14 (P)
civilizações primitivas no centro da, 14/19
como campo de experiência singular, 23/640 (P)
como exemplo de ser feminino, 14/320 (P)
como não ser prisioneiro da, 14/326 (P), 23/616 (P), 23/665 (P), 5/9
como parte do cosmos, 23/586 (P)
como planeta escola, 14/343 (P), 14/366 (P), 23/556 (P), 23/613 (P), 23/616 (P), 23/638 (P), 23/682 (P), 23/686 (P), 23/708 (P),
68/12 (P), 68/52 (P)
contato com o governo interno da, 19/46 (P)
criada por Seres que retornam das Escolas Internas - nova dinâmica na, 60/4 (P)
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cura da, 14/331 (P), 23/19 (P), 32/41 (P)
degradação ambiental da, 23/652 (P), 23/667 (P), 23/705 (P), 59/7 (P)
desequilíbrio da (ver DESEQUILÍBRIO - planetário; )
despoluição da, 23/132 (P)
e a Lei da Harmonia, 23/659 (P)
e a necessidade de oração, 14/332 (P)
e a necessidade de perdão e misericórdia, 23/670 (P), 59/15 (P)
e as repercussões no universo - mudanças na, 18/12 (P)
e caridade e misericórdia cósmicas, 23/698 (P)
e o magnetismo lunar, 23/701 (P)
equilíbrio no espaço, 23/82 (P)
escola de cura na, 43/4 (P)
esferas que compõem a, 23/343 (P), 46/4 (P)
esgotamento dos recursos da, 14/196 (P), 23/585 (P), 59/5 (P)
estrutura eletromagnética da, 23/79 (P)
estrutura espiritual da, 23/54 (P)
fases de materialização e de desmaterialização, 16/1 (P), 23/633 (P)
forças involutivas na, 23/664 (P), 32/45 (P), 59/2 (P)
Governo da, 23/684 (P)
harmonização da superfície da, 14/11
Hierarquia espiritual da, 51/1 (P)
Hierarquias extraplanetárias e a proteção à, 14/6
história do, 23/571 (P), 23/597 (P), 23/599 (P), 23/629 (P), 23/715 (P), 59/12 (P), 62/2 (P), 68/12 (P)
inclinação do eixo magnético da, 47/5 (P), 58/4 (P) (ver também EIXO MAGNÉTICO PLANETÁRIO - *; )
inclusão na cosmogonia universal, 10/7
influência do comportamento humano nos acontecimentos da, 45/8 (P), 68/9 (P)
ingresso de energias imateriais na, 14/324 (P), 23/664 (P), 61/3 (P), 62/3 (P), 62/4 (P)
iniciação da, 14/138 (P), 14/250 (P), 61/4 (P)
introdução da Hierarquia na, 20/49 (P)
introdução de leis suprafísicas, 10/7
lei da materialização na reconstrução da, 38/1 (P)
leis da, 14/222 (P)
Logos da, 14/237 (P)
mistérios dos pólos, 10/29
mudança na rotação e na translação da, 10/43, 11/1, 11/2, 11/3
níveis de vida na, 48/2 (P)
Nova, 14/326 (P), 14/329 (P), 14/333 (P), 23/347 (P), 23/656 (P), 23/696 (P), 52/3 (P), 52/9 (P), 59/11 (P), 68/10 (P), 68/4 (P),
9/3 (P) (ver também NOVA CIVILIZAÇÃO - *; NOVA ORDEM PLANETÁRIA - *; )
núcleos magnéticos da, 21/15 (P)
papel da, 23/311 (P)
planeta-laboratório, 14/12, 23/647 (P), 23/649 (P), 23/686 (P), 68/52 (P)
pleiadianos na aura da, 14/343 (P)
polaridade feminina da (ver POLARIDADE / S - feminina do planeta; )
portas da, 10/33, 48/1 (P), 48/2 (P), 48/3 (P), 48/4 (P), 48/5 (P)
presença de jupiterianos na, 14/343 (P)
prisioneiros da, 20/70 (P), 23/671 (P), 23/708 (P), 52/9 (P)
projetos genéticos na, 68/7 (P)
propósito da vida na, 14/201 (P), 68/52 (P)
purificação pelo Sol, 10/28 (ver também PURIFICAÇÃO PLANETÁRIA - *; )
queda da, 14/218 (P)
reequilíbrio da, 14/319 (P), 23/690 (P), 32/58 (P), 59/17 (P)
rotação da (ver ROTAÇÃO DA TERRA - *; )
serviço à, 14/159 (P), 14/366 (P), 23/154 (P), 62/6 (P)
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seu representante no Cosmos, 10/34, 14/141 (P)
situação atual da, 11/3, 14/230 (P), 14/285 (P), 14/333 (P), 14/7, 17/14 (P), 21/11 (P), 23/289 (P), 23/350 (P), 23/357 (P), 23/676
(P), 23/749 (P), 23/752 (P), 23/94 (P), 32/59 (P), 41/5 (P), 55/1 (P), 56/11 (P), 59/4 (P), 60/6 (P)
sofrimento na, 23/231 (P), 23/649 (P), 23/686 (P), 23/695 (P), 59/17 (P)
solução para os problemas da, 14/194 (P), 19/67 (P)
surgimento da Hierarquia espiritual da, 19/46 (P)
sutilização da, 14/134 (P), 23/152 (P), 23/235 (P), 23/244 (P), 23/516 (P), 23/633 (P), 23/646 (P), 2898/1 (P), 48/2 (P), 58/3 (P),
59/12 (P)
transcender o âmbito da, 14/160 (P), 14/320 (P), 23/635 (P), 59/6 (P)
vida na superfície da, 20/102 (P), 23/628 (P), 32/18 (P), 59/3 (P)
vida no interior da, 23/207 (P), 48/3 (P), 48/4 (P)
vórtices magnéticos da, 21/15 (P)
TERRA / S, 20/82 (P) (ver também SOLO - *; )
cultivo da, 1100/1 (P), 1100/2 (P), 1100/3 (P), 58/10 (P)
degradadas - recuperação de, 20/84 (P)
no final do ciclo - importância das, 23/656 (P), 66/1 (P)
que fazem parte de Figueira, 20/84 (P), 23/105 (P)
sagrada, 14/181 (P), 43/3 (P)
Santa, 23/160 (P), 23/220 (P)
TERRAS DA IRMANDADE, 17/6 (P), 20/104 (P), 20/44 (P), 20/98 (P), 23/314 (P), 23/351 (P), 23/514 (P), 23/658 (P), 23/683 (P), 24/3, 24/9 (P),
41/13 (P)
ativação das, 14/316 (P)
construções nas, 59/11 (P)
e os Reinos, 20/43 (P), 59/11 (P)
energia das, 67/1 (P)
TERRAS DO SOL, 20/104 (P), 20/23, 20/25, 20/44 (P), 20/50 (P), 20/7 (P), 20/84 (P), 20/98 (P), 23/14, 23/161 (P), 23/314 (P), 23/351 (P),
23/514 (P), 23/596 (P), 41/13 (P)
a supranatureza e as, 20/11 (P)
e os Reinos, 20/43 (P), 23/552 (P)
retiros nas, 20/58 (P), 23/185 (P)
sonho com seres nas, 20/18, 23/161 (P)
TERREMOTOS, 10/22, 10/25, 10/41, 10/42, 10/48, 13/3, 23/353 (P), 59/17 (P)
como proceder durante, 23/352 (P)
e as ações humanas, 14/366 (P)
e maremotos, 14/275 (P), 31/1 (P)
TERRORISMO, 23/192 (P)
TESOURA
simbolismo da, 23/13
TETO
simbolismo, 20/100 (P)
TETRAPLEGIA, 23/322 (P)
TEURGIA / GO, 14/305 (P), 23/630 (P), 25/10
diferença entre espiritismo e, 23/367 (P)
THAYKHUMA, 20/49 (P), 23/522 (P), 23/543 (P), 23/646 (P), 23/674 (P), 25/10, 60/3 (P), 68/18 (P)
comunicado de, 23/660 (P), 56/11 (P), 68/10 (P)
e a operação resgate, 59/14 (P)
e o trabalho do perdão na Terra, 59/15 (P)
filhas genéticas de, 23/718 (P)
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TIBET, 23/635 (P)
e o contato com outras civilizações, 10/23
TIBETANO (MESTRE), 20/49 (P), 21/12 (P)
atualização dos ensinamentos do, 23/365 (P)
citação do, 23/641 (P), 23/742 (P), 23/752 (P), 59/11 (P), 68/52 (P)
edição de obras do, 23/556 (P) (ver também EDITORA / S - *; )
menção ao, 14/173 (P), 14/189 (P), 14/208 (P), 14/248 (P), 14/33, 14/339 (P), 14/71, 20/14, 20/16, 20/86 (P), 23/154 (P), 23/158
(P), 23/160 (P), 23/196 (P), 23/208 (P), 23/244 (P), 23/272 (P), 23/284 (P), 23/29 (P), 23/315 (P), 23/326 (P), 23/345 (P), 23/373
(P), 23/377 (P), 23/384 (P), 23/389 (P), 23/416 (P), 23/425 (P), 23/436 (P), 23/44 (P), 23/440 (P), 23/480 (P), 23/481 (P), 23/482
(P), 23/483 (P), 23/485 (P), 23/510 (P), 23/532 (P), 23/546 (P), 23/564 (P), 23/581 (P), 23/589 (P), 23/601 (P), 23/607 (P), 23/658
(P), 23/70 (P), 23/711 (P), 23/745 (P), 23/76 (P), 23/87 (P), 24/2 (P), 2889/1 (P), 2899/1 (P), 32/57 (P), 32/61 (P), 32/80 (P), 32/86
(P), 34/16 (P), 34/5 (P), 35/4 (P), 41/17 (P), 48/4 (P), 49/4 (P), 52/5 (P), 56/1 (P)
oração do, 14/176 (P), 14/297 (P), 23/554 (P), 23/645 (P), 23/693 (P)
profecias do, 14/216 (P), 14/262 (P), 58/11 (P)
sobre a energia sexual - ensinamento do, 23/664 (P), 23/711 (P)
TIMIDEZ
diferença entre humildade e, 23/243 (P)
vergonha e, 23/163 (P)
TIMO (glândula), 14/248 (P), 23/105 (P), 23/217 (P), 23/498 (P), 23/723 (P), 34/16 (P)
TIRADENTES (Joaquim José da Silva Xavier, dito), 14/213 (P)
TIREÓIDE (glândula), 14/205 (P), 23/261 (P), 23/392 (P), 34/16 (P)
problemas com, 23/775 (P)
TODO
agir em função do, 23/88 (P)
ter a consciência do, 21/9 (P), 5/15
tudo faz parte do, 23/555 (P), 23/556 (P), 23/755 (P), 23/809 (P), 58/2 (P)
TOLERÂNCIA, 23/521 (P), 44/4 (P), 52/14 (P)
compreensão ou, 68/59 (P)
paciência e, 23/222 (P), 23/231 (P)
TOLLE (ECKHART)
TOQUES FÍSICOS, 23/515 (P), 23/578 (P), 24/16 (P), 63/3 (P)
e sutis, 23/761 (P)
TORNOZELO, 23/418 (P)
TORRE DE BABEL, 23/127 (P), 38/1 (P), 38/2 (P)
TORRES GÊMEAS (em Nova York)
destruição das, 23/268 (P)
TOSSE, 14/366 (P), 23/273 (P)
TOURO
Constelação de, 52/12 (P)
signo, 22/2, 32/63 (P)
simbolismo, 23/149 (P), 23/382 (P)
TOXINAS
conseqüências da ingestão de, 9/1
TRABALHO / S, 14/296 (P), 19/24 (P), 23/150 (P), 41/14 (P)
ampliação gradual do, 14/308 (P)
anjo do, 12/1 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

com seres prisioneiros em cristais, 68/24 (P)
como saber se é inspirado pelo Alto, 23/314 (P)
compulsório, 23/321 (P)
de cooperação interplanetária, 10/34, 14/17
de Hércules (ver HÉRCULES - *; )
desenvolver a capacidade de, 23/657 (P)
diferença entre serviço e, 41/14 (P), 68/11 (P)
e adaptabilidade, 14/207 (P)
e interiorização, 23/578 (P), 23/645 (P)
e oração, 14/79
e serviço, 68/44 (P)
em ambiente inadequado, 23/292 (P), 23/392 (P), 23/524 (P), 23/621 (P)
em comunidades carentes, 33/3 (P)
em cooperação com o reino vegetal, 20/2 (P)
evolutivo das abelhas, 14/12
grupal - ilusões quanto ao, 2/2
grupal - importância do, 14/6, 23/707 (P)
hierárquico, 23/342 (P), 58/6 (P)
humildes em um grupo, 14/262 (P)
individual - importância do, 23/722 (P)
manuais - bordados e outros, 23/105 (P)
material e trabalho espiritual, 23/42 (P), 23/710 (P)
mudança de, 45/7 (P)
não ter limites diante do, 23/649 (P)
noturno, 23/530 (P)
oculto, 14/335 (P), 23/677 (P), 23/810 (P), 57/4 (P), 57/6 (P)
oferecer o próprio, 23/129 (P)
promoções no, 23/505 (P)
quando a energia se retira do, 14/106
remunerado, 10/9, 14/129 (P), 14/156 (P), 14/222 (P), 16/2 (P), 23/159 (P), 23/231 (P), 23/397 (P), 41/14 (P)
secreto do curador, 14/21
sobre si próprio, 14/156 (P), 21/21 (P), 23/426 (P), 23/608 (P), 23/702 (P), 23/747 (P)
social, 23/403 (P)
TRABALHO ESPIRITUAL, 14/281 (P), 21/17 (P), 23/712 (P), 25/4
com a mente, 14/62 (P), 23/634 (P)
de ajuda ao outro, 28/1 (P)
etapas do, 23/70 (P)
importância do estudo no, 13/1, 23/629 (P)
individual e grupal, 17/15 (P), 23/707 (P), 23/712 (P), 25/4
nos plantios, 20/2 (P)
privações no, 14/109 Fr.S (P)
TRABALHO INTERNO, 14/355 (P), 2/4, 23/185 (P), 59/3 (P)
e conflito de energias, 23/565 (P)
e trabalho individual - diferença entre, 32/67 (P)
importância do sono para o, 19/8 (P)
quando não se percebe o, 23/107 (P)
TRABALHOS DE HÉRCULES (ver HÉRCULES - *; )
TRADIÇÃO / ÕES, 21/23 (P)
TRAGÉDIA
coragem na, 2400/12 (P)
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TRAIÇÃO, 19/36 (P), 23/479 (P), 23/607 (P)
Judas e a, 14/365 (P)
TRAILER, 23/526 (P)
TRANSCENDÊNCIA, 23/584 (P)
conscientização, elevação e, 23/640 (P)
e purificação, 18/13 (P)
Figueira e a lei da, 20/7 (P)
mente e, 14/130 (P), 68/24 (P)
segundo Mishuk, 66/4 (P)
TRANSCENDER
a consciência humana, 23/699 (P), 23/775 (P), 47/5 (P)
a evolução natural, 35/11 (P), 4/10 (P), 62/6 (P)
a matéria, 11/6 (P)
a si mesmo, 23/765 (P)
a si mesmo - urgência de, 23/601 (P), 23/697 (P), 23/730 (P), 68/2 (P)
a vontade, 20/103 (P)
as leis materiais com auxílio da graça, 10/4, 23/545 (P)
ir além segundo AHKIUK, 62/7 (P)
limites (ver LIMITES - transcender; )
nascimento e morte, 23/639 (P)
os planos tridimensionais, 14/343 (P), 23/693 (P), 24/16 (P), 47/6 (P), 7/4 (P)
um condicionamento, 14/69, 23/693 (P), 23/708 (P)
TRANSFERÊNCIA OCULTA, 34/7 (P)
TRANSFIGURAÇÃO (10º. Raio), 14/149 (P), 14/162 (P), 14/189 (P), 14/324 (P), 14/331 (P), 23/268 (P), 23/646 (P), 23/730 (P), 32/87 (P), 34/1
(P), 61/3 (P), 62/6 (P), 68/10 (P)
TRANSFORMAÇÃO / ÕES, 14/13, 14/329 (P), 20/94 (P), 23/464 (P), 23/525 (P), 23/528 (P), 23/647 (P), 24/16 (P), 59/4 (P)
abrir-se à, 10/11, 10/12, 10/23, 10/24, 11/1, 14/10, 14/126 (P), 14/163 (P), 14/64 (P), 18/12 (P), 19/4 (P), 19/50 (P), 19/55 (P), 20/15,
20/18, 20/5, 20/9, 21/1, 21/17 (P), 23/10 (P), 23/106 (P), 23/200 (P), 23/253 (P), 23/366 (P), 23/375 (P), 23/446 (P), 23/498 (P),
23/635 (P), 23/651 (P), 23/671 (P), 23/710 (P), 23/711 (P), 23/83 (P), 2800/1 (P), 52/14 (P), 57/5 (P), 68/53 (P)
agora, 2400/11 (P)
aspirar à, 14/323 (P), 23/601 (P), 23/639 (P), 23/704 (P)
buscar em si o que precisa de, 17/13 (P), 20/103 (P), 23/601 (P), 23/626 (P), 23/707 (P)
como prioridade na vida, 14/337 (P), 23/811 (P)
contínua - vontade e amor à, 21/20 (P)
da água em vinho, 68/31 (P)
da vida, 14/326 (P), 23/628 (P), 23/650 (P), 23/746 (P), 60/5 (P), 68/12 (P)
dificuldades para chegar à, 23/351 (P), 23/92 (P)
dos corpos, 14/331 (P)
e cura, 14/341 (P), 23/655 (P)
e medicamentos homeopáticos, 23/695 (P)
e sofrimento, 23/170 (P)
energia de, 6/3
não resistir à, 14/26 (P), 23/708 (P), 62/3 (P)
não temer a própria, 14/171 (P), 14/37, 19/78 (P), 20/52 (P), 23/294 (P), 68/4 (P)
pela oração, 14/334 (P), 14/344 (P), 23/641 (P), 23/675 (P)
pelo cumprimento da tarefa, 23/659 (P)
pelo som, 20/97 (P)
planetária - adesão à, 23/640 (P), 59/12 (P), 68/4 (P)
por meio de contatos superiores, 23/814 (P)
preparação para grandes, 23/680 (P)
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profundas, 23/767 (P)
provas como elemento de, 23/159 (P)
psicológica e espiritualização, 23/389 (P)
segundo a Mãe, 11/5 (P)
transmutação e, 23/449 (P), 23/508 (P), 23/599 (P), 23/78 (P)
trazidas pela vida, 23/376 (P)
TRANSFUSÃO DE SANGUE, 23/195 (P), 23/655 (P), 9/2
TRANSGÊNICOS, 23/145 (P), 23/160 (P), 23/165 (P), 23/436 (P), 23/472 (P), 23/473 (P)
TRANSIÇÃO , 2400/11 (P)
2012 segundo Murielh, 2400/11 (P)
a oração como serviço ativo durante a, 23/836 (P)
resistir à, 41/20 (P)
TRANSIÇÃO PLANETÁRIA, 10/12, 10/20, 10/24, 10/28, 10/29, 10/34, 10/43, 10/5, 10/6, 10/7, 11/2, 13/3, 14/12, 14/13, 14/234 (P), 14/288 (P),
14/291 (P), 14/304 (P), 14/337 (P), 20/91 (P), 23/511 (P), 23/525 (P), 23/570 (P), 23/610 (P), 23/616 (P), 23/648 (P), 23/665 (P), 23/676 (P),
23/688 (P), 23/704 (P), 23/705 (P), 23/71 (P), 23/721 (P), 23/749 (P), 23/812 (P), 23/817 (P), 24/11 (P), 41/16 (P), 56/4 (P), 58/11 (P), 58/4 (P),
59/6 (P), 68/12 (P), 68/21 (P), 68/53 (P)
a oração como serviço ativo durante a, 17/14 (P), 23/675 (P), 68/52 (P), 68/9 (P)
a paz após a, 23/656 (P), 61/4 (P), 66/1 (P)
ajuda aos reinos na, 23/663 (P)
alegria nos momentos de, 14/18, 23/649 (P)
apoio dos Seres Estelares e da Nave Alfa na, 18/12 (P), 59/17 (P)
Aurora e a, 14/299 (P)
como ajudar na, 14/124 (P), 21/29 (P), 23/556 (P), 23/646 (P), 23/651 (P), 23/659 (P), 23/660 (P), 23/685 (P), 23/701 (P), 23/722
(P), 23/742 (P), 2800/1 (P), 57/3 (P), 59/10 (P), 62/6 (P)
como obter informações atualizadas sobre a, 13/2
compreender a, 10/25, 23/355 (P), 23/686 (P), 23/809 (P)
consciência indígena e a, 23/747 (P)
considerar positivo o processo de, 23/620 (P), 23/663 (P), 35/6 (P), 58/3 (P), 66/1 (P), 68/4 (P)
contato dos Irmãos do Cosmos no momento final da, 23/582 (P)
crianças e jovens na, 23/752 (P)
data da, 20/91 (P), 23/810 (P)
despreparo da humanidade de superfície diante da atual, 10/19, 23/594 (P), 23/628 (P)
destino das espécies na, 10/16
destino dos corpos na, 13/3
e evolução, 23/670 (P), 66/1 (P)
e misericórdia cósmica, 23/698 (P)
e mudanças necessárias em nós, 68/21 (P)
e os autoconvocados, 10/15
e os planos de consciência, 20/3 (P)
e sétimo raio, 68/22 (P)
e transformações, 23/640 (P), 68/52 (P)
energias da, 23/609 (P), 23/648 (P), 61/1 (P), 61/3 (P), 61/4 (P), 61/5 (P), 61/6 (P)
enfrentar inteligentemente, 23/639 (P), 47/6 (P)
equilíbrio cármico na, 23/809 (P)
estar a serviço durante a, 23/742 (P)
estar no espírito, 52/18 (P)
forças involutivas na, 23/610 (P), 23/646 (P)
inconsciência e a, 23/806 (P)
necessidade de fé durante a, 23/663 (P)
novo ordenamento após a, 16/1 (P)
ocorrências regionais que antecederão a, 23/601 (P), 23/606 (P)
papel de Antares na, 23/700 (P)
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papel de Figueira na, 20/41 (P)
papel de Niskalkat na, 20/41 (P)
papel dos centros planetários na, 20/41 (P), 68/13 (P)
participação da Lua como base na, 23/701 (P)
preparação dos corpos para a, 10/14, 23/116 (P), 47/6 (P), 59/12 (P), 68/12 (P)
preparação para a, 10/14, 13/4, 14/322 (P), 14/329 (P), 18/12 (P), 23/556 (P), 23/656 (P), 23/657 (P), 23/701 (P), 23/742 (P), 57/11
(P), 59/11 (P), 62/4 (P)
resgate das almas na, 47/6 (P)
retorno à origem como meta única na, 14/323 (P)
tarefas relacionadas à, 23/657 (P), 32/27 (P)
ter filhos nestes momentos de, 23/810 (P)
todos são importantes na, 68/9 (P)
transmutação monádica durante a, 14/15, 68/11 (P), 68/23 (P)
TRANSMIGRAÇÃO, 23/468 (P), 23/601 (P), 59/14 (P), 59/17 (P)
resgate e, 21/1, 47/6 (P)
TRANSMUTAÇÃO, 14/111 (P), 14/115 (P), 14/183 (P), 19/50 (P), 20/30 (P), 23/136 (P), 23/176 (P), 23/178 (P), 23/242 (P), 23/277 (P), 23/29
(P), 23/341 (P), 23/362 (P), 23/407 (P), 23/424 (P), 23/472 (P), 23/535 (P), 23/55 (P), 23/626 (P), 23/63 (P), 23/671 (P), 23/678 (P), 23/734
(P), 23/841 (P), 32/44 (P), 32/64 (P), 68/15 (P), 68/23 (P)
a alma e a, 23/819 (P)
ambiental, 23/122 (P), 23/138 (P), 32/27 (P)
animais e a, 23/783 (P), 23/805 (P)
anímica, 14/111 (P), 14/115 (P), 23/109 (P), 23/141 (P), 23/44 (P), 23/550 (P)
como falar com crianças sobre, 23/101 (P)
da dor do mundo, 23/621 (P)
da energia dos corpos, 14/331 (P), 23/138 (P)
da matéria, 14/252 (P)
da mente, 14/138 (P)
de coisas pelo corpo físico, 23/468 (P)
de Cristo em Jesus, 10/13, 14/111 (P), 14/14
de energias, 23/167 (P), 23/406 (P)
de forças, 14/119 (P), 14/165 (P), 23/11, 23/323 (P), 58/9 (P), 59/1 (P)
de forças - os animais e a, 14/154 (P), 23/261 (P)
de forças - repressão e, 14/99 (P)
de forças em Iberah, 2898/1 (P)
de forças psíquicas inferiores, 14/131 (P), 21/11 (P)
de mônada para Entidade, 14/82
de órgãos, 23/20 (P), 32/44 (P)
de padrões desvirtuados pelas bases planetárias, 23/670 (P)
de sofrimento em aprendizagem, 23/695 (P)
de Trigueirinho, 14/111 (P), 23/479 (P), 23/624 (P)
desmaio e, 23/91 (P)
diferença entre sublimação e, 23/358 (P)
diversos casos de, 14/111 (P), 14/14
do consciente coletivo, 61/6 (P)
do corpo mental, 23/156 (P)
do Logos planetário, 14/237 (P), 23/59 (P)
e androginia, 23/56 (P)
e carma, 14/111 (P), 14/115 (P)
e purificação, 23/819 (P)
e relacionamentos supérfluos, 56/12 (P)
em F2 - energia de, 14/341 (P), 20/18, 23/683 (P), 23/693 (P)
estado de coma e a, 14/14
iniciação e, 35/4 (P)
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intra-uterina - menção, 23/209 (P)
lei da (ver LEI DA TRANSMUTAÇÃO - *; )
mais de uma, 68/26 (P)
monádica, 14/111 (P), 14/115 (P), 14/15, 14/175 (P), 14/322 (P), 20/17 (P), 23/102 (P), 23/141 (P), 23/175 (P), 23/33 (P), 23/44
(P), 23/624 (P), 32/36 (P), 32/44 (P), 68/11 (P)
monádica - possibilidades de ocorrer, 24/17 (P)
monádica - reações dos corpos na, 23/157 (P)
monádica - suspensão da, 23/711 (P)
monge e, 14/334 (P), 21/14 (P)
na Ordem Graça Misericórdia, 21/26 (P)
naves-laboratório e a, 2889/1 (P)
no atendimento a outros, 68/26 (P)
oração e, 61/6 (P)
ou walk-in, 14/18
pessoal, regional, planetária e cósmica, 23/605 (P)
planetária, 14/280 (P), 21/13 (P), 23/200 (P), 62/3 (P)
possibilidade de ocorrer mais de uma no mesmo corpo, 23/296 (P)
preparação para a, 20/15
purificação e, 14/316 (P), 21/14 (P), 23/707 (P)
purificação, sublimação e, 20/25, 21/1, 23/170 (P), 23/599 (P), 62/1 (P)
qual é a condição para que haja uma, 23/156 (P)
serviço do reino animal, 23/552 (P), 23/797 (P)
transformação e, 23/261 (P), 23/449 (P), 23/508 (P), 23/599 (P), 23/711 (P), 23/78 (P)
TRANSMUTADO / S, 14/131 (P), 23/436 (P), 23/678 (P)
diferença entre iniciados e, 23/512 (P)
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, 10/11, 14/128 (P), 14/252 (P), 23/20 (P), 23/290 (P), 23/349 (P), 23/422 (P), 44/3 (P), 68/4 (P)
e coma, 23/837 (P)
em nível sutil, 23/528 (P)
em Sohin, 18/12 (P)
TRANSPOSIÇÃO
do rio São Francisco, 35/6 (P)
TRANSUBSTANCIAÇÃO, 14/331 (P), 19/61 (P), 23/645 (P), 23/646 (P), 24/16 (P)
a mônada e o seu carma, 23/821 (P)
TRAPISTAS (Ordem dos)
cura do medo da escuridão nos mosteiros, 23/697 (P)
relato sobre oração em um mosteiro, 23/810 (P)
TRASLADO, 14/282 (P), 23/309 (P), 23/468 (P), 59/14 (P), 59/17 (P), 61/3 (P)
de mônadas no cosmos e Antares, 23/700 (P)
grupos de, 32/26 (P)
resgate e, 47/6 (P)
TRATAMENTO / TRATAMENTOS
arte nos, 59/4 (P)
com cores, 14/121 (P)
de cura feito em uma nave - relato de, 9/3 (P)
de doenças cardíacas, 14/137 (P)
de obsedados, 23/560 (P)
gratuitos aos necessitados, 23/672 (P)
importância do estudo dos sonhos nos, 34/6 (P)
naturais, 14/286 (P)
nos planos sutis, 20/39 (P), 23/188 (P), 23/550 (P), 9/3 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

odontológico sob o enfoque do implante dos novos microórgãos, 13/6
participação dos devas nos, 23/618 (P)
que não dão resultado, 23/260 (P)
relação entre terapeuta e paciente nos, 23/655 (P)
toque físico nos, 23/535 (P)
TRAUMA, 23/186 (P), 23/465 (P)
de infância, 23/16
de útero, 23/413 (P)
TREVAS
luta entre a Luz e as, 26/1 (P)
TREZE DE FEVEREIRO (de 2010), 60/7 (P)
TRIÂNGULO / S
das Bermudas, 10/21, 18/13 (P)
das Bermudas - menção ao, 20/41 (P)
de energias na América do Sul, 32/76 (P)
energéticos nos grupos espirituais, 23/153 (P), 39/4 (P)
significado interno do, 10/3, 23/722 (P)
TRIBULAÇÕES
atitude correta diante de, 14/328 (P), 64/1 (P)
existência em todos os planos, 23/670 (P)
não fugir das, 58/11 (P)
TRIGO
pão e, 23/257 (P)
TRIGUEIRINHO
ajuda prática recebida em sonho, 4/11 (P)
atitude diante das informações transmitidas por, 10/19
cirurgia nos olhos em um sonho, 4/11 (P)
como recebeu os manuscritos do livro de Erks, 23/587 (P)
contato com uma civilização intraterrena materializada na superfície, 11/1
cópia de livros e CDs de, 23/389 (P)
direitos autorais de, 23/389 (P)
e a difusão do ensinamento espiritual, 20/86 (P)
e experiência com conversas com animais e plantas, 23/583 (P)
e experiência de contato com um suicida, 68/4 (P)
e experiência de oração em um mosteiro trapista, 23/810 (P)
e o 6o Raio, 5/13
e o agradecimento, 23/172 (P)
e o aprendizado com um ser extraterrestre, 59/2 (P)
e o equilíbrio cármico, 23/509 (P)
e os psicólogos, 14/157 (P)
e percepção de amiga já desencarnada que está trabalhando em Ibez, 14/338 (P)
e relato de como foi escrito o livro Sinais de Blavatsky, 23/678 (P)
e sonho com o final dos tempos, 23/667 (P)
em visita a um monastério da igreja católica, 20/96 (P)
encontro com Paul Brunton, 23/316 (P), 23/580 (P)
especulações sobre encarnações anteriores de, 23/358 (P)
experiência com o carma yoga, 4/14 (P)
livros de, 41/1 (P)
passagem por uma data facultativa para desencarnar, 14/5
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preparação dos seus corpos para a transmutação, 23/31 (P)
respostas de, 23/516 (P)
roupas, 23/64
sonho que o levou a abandonar uma profissão, 4/13 (P)
transmutação, 14/111 (P), 23/479 (P), 32/44 (P)
TRIMESTRE (ver CICLO / S - trimestrais; )
TRISTEZA, 2/1
alegria e, 23/41 (P)
o sábio não conhece, 23/600 (P)
por que há, 14/83 (P)
segundo Padre Pio, 23/775 (P)
TROCAS DE BENS MATERIAIS, 16/3 (P), 23/441 (P)
TROMBETAS, 23/213 (P), 58/4 (P)
TROMPAS
ligadura de, 14/185 (P), 23/269 (P) (ver também ANTICONCEPCIONAIS - *; )
TRONO / S, 53/3 (P), 58/3 (P)
TROVÕES E VOZES, 58/4 (P)
TSUNAMI (ver MAREMOTO / S - *; )
TUBERCULOSE, 20/63 (P), 23/525 (P)
TUMOR (ES), 23/358 (P) (ver também CÂNCER - *; )
causas internas do, 9/1
na Central de Atendência - tratamento de, 14/59
TÚNEL
como símbolo das comunicações nos mundos intraterrenos, 23/686 (P), 23/716 (P)
TÚNEL DE LUZ VISTO NO MOMENTO DA MORTE, 23/268 (P)
TURISMO, 23/478 (P)
religioso, 56/2 (P)
UMBANDA, 23/345 (P)
UMBIGO, 23/440 (P)
UNHAS, 23/150 (P)
UNIÃO, 14/350 (P), 19/79 (P), 2/4, 23/238 (P), 23/375 (P), 23/383 (P), 23/465 (P), 23/636 (P), 23/728 (P), 32/27 (P), 40/3 (P), 44/8 (P), 52/7
(P)
com a consciência estelar, 23/629 (P)
com o Alto e leitura, 32/87 (P)
com o Criador, 14/322 (P)
com o Único, 14/324 (P), 21/27 (P)
com outras humanidades, 23/781 (P)
com todos os seres - monge e, 21/23 (P), 57/12 (P)
da personalidade com o eu superior, 14/326 (P), 2/2, 2/3, 23/668 (P)
da Terra ao Cosmos, 23/824 (P)
de trabalho entre seres humanos de superfície, extraterrestres e intraterrenos, 23/646 (P)
diferentes manifestações da energia da, 2/3
e ecumenismo, 52/22 (P)
energia de, 14/328 (P), 23/553 (P), 32/16 (P), 5/6
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entre a Nave Alfa e o Núcleo Sohin, 18/13 (P)
entre o céu e a terra, 14/341 (P)
entre o material e o imaterial, 23/596 (P)
entre os seres humanos, 23/383 (P), 59/15 (P)
entre todos os reinos, 14/336 (P), 21/20 (P), 23/673 (P), 23/728 (P), 59/5 (P)
grupal, 17/15 (P), 23/626 (P), 23/742 (P), 62/2 (P)
interna, 14/337 (P), 22/3, 23/576 (P), 23/637 (P), 31/3 (P), 35/11 (P), 64/1 (P)
interna como chave para a cura, 24/16 (P)
interna e amor, 23/698 (P)
interna entre os seres, 15/1 (P), 23/537 (P), 23/642 (P), 23/668 (P), 23/680 (P), 64/1 (P)
interna planetária e o Senhor do Mundo, 35/7 (P)
interna por meio da oração, 61/6 (P)
mental, 14/134 (P), 23/781 (P)
mística, 23/614 (P)
pela oração, 23/641 (P), 68/52 (P)
UNIÃO SOVIÉTICA
manifestação de espaçonaves na, 10/37, 14/18
ÚNICA COISA NECESSÁRIA, 23/235 (P), 23/348 (P), 23/486 (P), 23/680 (P), 23/695 (P), 52/12 (P), 68/7 (P)
ÚNICO, 14/339 (P)
amor ao, 21/27 (P), 23/811 (P)
contato direto com o, 68/52 (P)
emanações do, 68/23 (P)
ÚNICO SENHOR, 10/42
a Libertação (12º Raio) como atributo do, 14/324 (P)
adesão ao, 20/103 (P)
ser instrumento do, 26/6 (P)
UNIDADE, 68/13 (P)
com Deus, 68/52 (P)
consciência da, 23/287 (P), 23/547 (P), 23/673 (P), 23/706 (P), 23/747 (P), 52/12 (P), 62/6 (P), 68/40 (P)
de consciência no reino vegetal, 23/661 (P)
de intenções, 20/101 (P), 23/810 (P)
de propósito, 23/810 (P)
e diversidade nos grupos de serviço atuais, 14/307 (P)
mental, 10/4, 14/203 (P), 51/1 (P)
no trabalho de grupos espirituais, 23/745 (P), 24/17 (P)
nos trabalhos espirituais, 68/52 (P)
viver em, 20/8, 23/747 (P)
UNIFICAÇÃO, 14/352 (P)
UNIVERSIDADE, 23/647 (P)
UNIVERSO / S, 19/27 (P), 23/174 (P), 32/50 (P), 52/1 (P), 52/2 (P) (ver também COSMOS - *; )
átomos enviados para outros, 23/704 (P)
confederados, 23/220 (P), 23/632 (P)
contato com a força do, 20/100 (P), 8/3
e lixo cósmico, 23/647 (P), 23/680 (P)
e o Cosmos, 14/365 (P)
e o serviço grupal atual, 17/15 (P)
elevar-se como colaboração para a evolução do, 23/622 (P)
evolução do, 23/324 (P)
função do, 23/330 (P)
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harmonia do, 1/3
interrelacionamento entre os (ver INTERRELACIONAMENTO ENTRE OS UNIVERSOS (8º. Raio) - *; )
material e universo imaterial, 14/188 (P)
material, mental e espiritual, 23/631 (P), 23/635 (P)
nossa postura diante do, 68/29 (P)
reconhecer-se parte do, 23/627 (P), 23/641 (P)
superiores, 14/344 (P)
UNIVERSO MENTAL (ver PLANO MENTAL - cósmico; )
UNIVERSO-TERRA, 32/39 (P)
URANO (planeta), 50/4 (P)
Escola Interna de, 23/682 (P), 60/4 (P)
URGÊNCIA, 23/385 (P)
hoje - o que é, 23/650 (P)
momento atual é de, 23/640 (P), 59/14 (P), 68/21 (P)
URINOTERAPIA, 23/208 (P), 23/482 (P)
URITORCO (Argentina), 23/63 (P)
URSA MAIOR
e as Plêiades, 14/343 (P), 19/65 (P)
e Ursa Menor, 43/4 (P)
URU, 23/218 (P)
URUGUAI
área intraterrena do, 10/23, 10/24, 10/25, 10/30
USINAS TÉRMICAS, 23/94 (P)
ÚTERO, 23/433 (P)
trauma de, 23/413 (P)
vida no, 23/496 (P)
UTILITARISMO, 57/10 (P), 58/5 (P)
UTOPIA, 14/292 (P)
VACINAS, 23/298 (P), 23/451 (P)
VAGA-LUMES, 14/307 (P)
VAIDADE, 13/9, 14/194 (P), 14/294 (P), 19/30 (P), 19/9 (P), 23/237 (P), 23/46 (P), 32/58 (P), 55/3 (P)
VALE DE ERKS, 10/25, 18/8, 21/20 (P)
a Hierarquia e os mantras no, 17/1, 23/633 (P)
e os Portais para o centro intraterreno, 23/646 (P)
estar fisicamente no, 23/648 (P)
trabalho dos Espelhos no, 2896/1 (P)
trabalho dos Monges Brancos no, 60/5 (P)
VALERIANA, 23/653 (P), 59/4 (P)
VALORES
restituição de, 23/695 (P)
VAMPIRISMO, 23/310 (P), 23/599 (P), 23/671 (P), 57/4 (P)
por meio da oração - proteção contra o, 63/3 (P)
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VAN GOGH (VINCENT)
inspiração em sonhos, 4/1 (P)
VANGLÓRIA, 23/110 (P), 23/270 (P)
VAPORES
cura pelos sons, aromas e, 14/137 (P)
VARANDAS
simbolismo, 20/100 (P)
VARUNA, 20/49 (P)
VASECTOMIA, 14/186 (P), 23/269 (P)
VATICANO, 23/608 (P)
VAZIO, 23/184 (P), 23/430 (P)
de amor, 68/18 (P)
sentimento de, 23/638 (P)
VEDAS, 14/84, 2899/2 (P)
Mãe Divina e Mainhdra, 23/824 (P)
VEGETARIANISMO, 23/161 (P), 23/183 (P), 23/213 (P), 23/246 (P), 23/254 (P), 23/273 (P), 23/280 (P), 23/318 (P), 23/354 (P), 23/357 (P),
23/376 (P), 23/387 (P), 23/416 (P), 23/418 (P), 23/432 (P), 23/433 (P), 23/436 (P), 23/442 (P), 23/459 (P), 23/482 (P), 23/487 (P), 23/509 (P),
23/523 (P), 23/529 (P), 23/535 (P), 24/12 (P), 32/38 (P), 32/54 (P), 58/11 (P) (ver também CARNE - *; )
crianças e o (ver CRIANÇA / S - vegetariana; )
VEÍCULOS DE TRANSPORTE
para os momentos de emergência, 66/1 (P)
simbolismo dos diversos tipos de, 23/119 (P), 23/207 (P)
VELA
simbolismo da, 52/23 (P)
VELHICE, 14/128 (P), 14/253 (P), 23/429 (P), 2889/2 (P) (ver também IDOSO / S - *; )
aperfeiçoamento espiritual na, 23/81 (P)
decrepitude na, 23/438 (P)
infância e, 23/65 (P)
juventude e, 23/88 (P)
VENCER A SI MESMO, 23/742 (P), 26/5 (P)
VENERÁVEIS DE ERKS, 25/8
VENEZUELA
núcleo de trabalho na, 68/2 (P)
VENTO, 13/7, 23/130 (P), 23/521 (P)
VÊNUS (planeta), 23/225 (P), 23/243 (P), 23/267 (P), 23/343 (P), 43/3 (P), 50/4 (P)
e informações contidas em Monte Shasta, 23/715 (P)
e Lua, 68/9 (P)
e o reino vegetal, 20/81 (P)
Escola Interna de, 23/682 (P), 60/4 (P)
Jesus, Sirius e, 2899/1 (P)
Shamballa e, 23/638 (P)
VER
a Hierarquia, 61/9 (P)
o oculto da vida, 52/17 (P)
(P) indica que a gravação já foi publicada

VERBO, 23/588 (P), 23/632 (P), 23/711 (P), 56/11 (P), 56/3 (P)
VERDADE / S, 14/13, 14/230 (P), 14/297 (P), 19/22 (P), 19/32 (P), 19/64 (P), 20/88 (P), 23/128 (P), 23/16, 23/17, 23/181 (P), 23/269 (P), 23/379
(P), 23/565 (P), 23/709 (P), 32/14 (P), 32/54 (P), 36/1 (P), 42/1 (P), 42/2 (P), 46/1 (P), 46/2 (P), 46/3 (P), 46/4 (P), 52/11 (P)
buscar a, 14/306 (P), 23/633 (P), 31/12 (P)
conhecimento da, 23/660 (P), 23/708 (P)
cósmicas em Erks - estudo das, 21/20 (P)
e luz, 23/771 (P)
persistir na, 59/16 (P)
que liberta, 23/578 (P), 23/676 (P)
sacerdote, guardião da, 61/2 (P)
VERDE, 14/110 (P), 14/249 (P), 14/271 (P), 14/280 (P), 23/241 (P), 23/587 (P), 23/594 (P)
devas, 23/618 (P)
no cultivo da terra, 58/10 (P)
VERGONHA E TIMIDEZ, 23/163 (P)
VERMELHO (cor), 23/594 (P)
devas, 23/618 (P)
VERMELHO NOS SONHOS, 23/241 (P)
VERTICALIZAR A VIDA, 35/8 (P), 47/5 (P), 68/52 (P)
VESÍCULA BILIAR
pedras na, 23/316 (P)
VESTIBULAR, 23/334 (P)
VESTUÁRIO
atitude diante do, 23/95 (P)
VETERINÁRIA / OS, 14/286 (P), 20/68 (P), 20/92 (P), 23/269 (P), 23/459 (P)
VÉU / VÉUS
das monjas, 23/660 (P)
simbolismo, 23/721 (P)
VIAGEM / NS
astral, 23/327 (P)
com a consciência, 10/18, 14/333 (P)
espaciais, 40/4 (P)
interplanetárias, 10/33, 20/72 (P)
VIAS RESPIRATÓRIAS
Licancábur e o trabalho em nossas, 14/314 (P)
VIAS SUPRATERRESTRES, 40/1 (P), 40/2 (P), 40/3 (P), 40/4 (P)
novas, 43/1 (P), 43/2 (P), 43/3 (P), 43/4 (P)
VIBRAÇÃO / ÕES, 17/3, 23/500 (P), 23/548 (P)
diferentes conforme o lugar, 23/383 (P)
elevar a própria, 10/22, 10/42, 21/23 (P), 23/635 (P), 23/681 (P), 23/703 (P), 57/3 (P)
extraplanetárias e nós, 23/813 (P)
grupal, 23/738 (P)
individual, 23/738 (P)
más, 14/180 (P)
na cura, 18/10 (P)
nós e as, 14/220 (P), 30/1 (P), 30/2 (P)
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Rahma, 23/777 (P)
sem sons, 23/246 (P)
sons e, 23/139 (P), 23/656 (P), 43/2 (P)
supramonádicas, 21/11 (P)
VIBUTIS, 23/562 (P)
VÍCIO / S, 14/224 (P), 23/382 (P), 23/450 (P)
como fuga da realidade, 14/178 (P)
da bebida - vencer o, 23/138 (P)
e ritmos - diferença entre hábitos, 23/623 (P)
filho com, 23/518 (P), 23/72 (P)
no caminho espiritual, 14/329 (P), 23/188 (P)
obsessão em pessoas que têm, 23/141 (P), 23/169 (P)
serviço a pessoas com, 23/410 (P)
VIDA / S, 14/264 (P), 19/24 (P), 23/243 (P), 23/370 (P), 51/1 (P), 55/1 (P) (ver também ENCARNAÇÃO / ÕES / AR - *; VIDA CRIATIVA - *; VIDAS
PASSADAS - *; VIVER - *; )
alheia, 23/124 (P), 2889/3 (P)
ampliar a compreensão da, 14/164 (P)
anjo da, 12/1 (P)
após a morte, 23/298 (P), 23/318 (P), 23/360 (P), 23/362 (P)
após os 50 anos, 23/507 (P)
as três etapas evolutivas da, 20/33 (P)
aumento da expectativa de, 23/120 (P)
caminhos de, 20/51 (P)
ciclos na, 23/213 (P), 23/507 (P), 52/8 (P)
como endireitar a, 14/185 (P)
como influenciamos a nossa, 23/469 (P)
como melhorar as condições de, 14/171 (P)
como um filme - ver a, 23/605 (P)
compreender os fatos da, 14/228 (P), 14/30 (P)
comum, 14/331 (P), 20/101 (P), 20/102 (P), 23/307 (P), 42/2 (P), 45/8 (P), 68/3 (P)
comum - transcender a, 10/6, 10/7, 14/144 (P), 14/85, 18/4, 19/38 (P), 19/59 (P), 23/126 (P), 23/30 (P), 23/368 (P), 23/613 (P),
23/683 (P), 23/810 (P), 60/4 (P), 68/3 (P)
comum e vida monástica, 68/61 (P)
comunitária evoluída, 12/1 (P)
consagrada, 14/144 (P), 14/287 (P), 20/102 (P), 22/7, 23/126 (P), 23/238 (P), 23/307 (P), 23/642 (P), 23/683 (P)
contemplativa, 20/8, 64/2 (P)
continuidade da, 23/817 (P), 40/2 (P)
cósmica - contato com a, 14/194 (P), 23/627 (P)
criativa (ver VIDA CRIATIVA - *; )
da alma, 6/11
dar mais atenção a tudo na, 23/671 (P), 47/6 (P)
de desperto - verdadeiro sentido da, 14/34
de erros - reestruturação da, 23/624 (P)
de oração, 20/99 (P), 23/590 (P), 23/674 (P)
de sono e de sonhos, 14/330 (P)
diária em um cerimonial - transformar a, 23/714 (P)
diferentes níveis de, 23/281 (P)
divinização da, 14/72, 23/102 (P), 23/4 (P), 23/629 (P), 23/696 (P), 23/76 (P)
doar a própria, 10/50 (P), 22/12 (P), 23/663 (P)
dom da, 44/1 (P), 63/2 (P)
dupla, 33/1 (P)
elevar a, 14/171 (P), 14/309 (P), 23/615 (P), 23/635 (P), 23/693 (P), 23/703 (P)
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em Figueira e nos seus Núcleos, 20/101 (P)
em signos cósmicos, 20/3 (P)
emocional e vida mental, 23/123 (P)
eremítica, 20/95 (P), 23/174 (P), 23/350 (P), 23/618 (P), 23/654 (P), 60/3 (P)
escola da, 23/39 (P), 23/537 (P)
essênia, 68/11 (P)
essênia - resgate da, 20/104 (P)
essênia e Mirna Jad, 14/27 (P)
estável, 23/156 (P), 23/253 (P)
estrita, 21/18 (P)
eterna - anjo da, 12/1 (P)
evolutiva - quando começa a, 14/79
externa como reflexo da vida interior, 10/22, 59/12 (P)
externa e vida interior, 14/326 (P), 14/338 (P), 23/122 (P), 23/675 (P), 23/711 (P), 23/723 (P), 57/7 (P), 59/7 (P), 64/2 (P)
extraterrestre, 23/207 (P)
fraterna, 20/75 (P), 20/89 (P)
futura - semear a, 14/319 (P), 20/97 (P), 21/20 (P), 21/21 (P), 23/628 (P), 23/637 (P), 61/3 (P), 9/3 (P)
gratidão pela, 14/174 (P)
humana - a mônada desperta e a, 23/136 (P)
humana - problemas da, 23/563 (P)
humana - transcender a, 21/17 (P), 23/628 (P), 23/683 (P), 43/4 (P), 62/5 (P), 68/53 (P), 9/3 (P)
imaterial, 14/226 (P), 14/264 (P), 21/29 (P), 23/624 (P) (ver também BASE / S - da vida imaterial; )
importância de se seguir os ritmos da, 5/16
inalterável, 14/264 (P), 14/333 (P)
inanimada, 14/226 (P), 14/264 (P)
influência das circunstâncias da, 23/11
integrada no reino vegetal, 23/661 (P)
interesse na, 23/743 (P)
intraterrena, 23/686 (P)
intraterrena e intraoceânica, 32/14 (P)
ler no livro da, 14/30 (P)
manifestação do divino na, 23/92 (P)
material - cuidado com a, 23/378 (P)
material - deterioração da, 23/247 (P)
material - transcender a, 14/86, 23/381 (P), 35/10 (P), 59/17 (P)
material e divina, 23/696 (P)
monádica, 48/5 (P)
mudanças que ocorrem na, 1/3, 14/228 (P)
na superfície da Terra, 20/102 (P), 23/590 (P), 23/660 (P), 23/686 (P), 23/91 (P), 32/18 (P), 62/5 (P)
na Terra - propósito da, 14/201 (P), 68/52 (P)
no interior da Terra, 23/207 (P)
nova, 10/6, 23/542 (P)
nova e o supérfluo, 68/48 (P)
oculta, 14/133 (P), 20/48 (P), 23/661 (P), 23/671 (P), 57/6 (P)
onipotência da, 14/31
ordenar a, 14/338 (P), 19/31 (P), 23/706 (P)
origem da, 14/239 (P)
padrão de, 19/78 (P)
planejar a, 23/391 (P)
planetária, 23/89 (P)
por outra pessoa - dar a, 14/101 (P)
por que temos pouca consciência dos outros planos de, 23/229 (P), 47/6 (P)
prolongamento da, 14/128 (P), 14/333 (P), 23/598 (P), 23/701 (P)
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qual é a razão da, 14/359 (P), 28/1 (P), 68/52 (P)
quando fica sem sentido, 23/110 (P)
renascer continuamente na, 23/742 (P)
roda da, 23/62
rompimentos abruptos na, 23/184 (P)
saber ler os fatos da, 14/30 (P), 14/31
sacerdotal, 21/23 (P)
salvar a (de alguém), 23/474 (P)
sem lutas, 23/57 (P)
sentido da, 14/285 (P), 23/302 (P), 23/326 (P)
simples nas Terras do Sol e nas Terras da Irmandade, 20/44 (P)
simplificar a, 14/171 (P), 14/325 (P), 22/10 (P)
sobre a Terra - nova, 58/11 (P)
superior, 23/489 (P), 23/597 (P)
suprafísica - contato com a, 32/31 (P)
sutil em Figueira, 23/25 (P)
temporal, 68/64 (P)
tomar um rumo na, 23/185 (P)
única, 23/635 (P), 23/755 (P), 23/808 (P), 58/8 (P)
VIDA CRIATIVA, 14/294 (P), 14/40, 23/307 (P), 4/17 (P), 4/2 (P), 41/15 (P), 67/1 (P) (ver também CRIATIVIDADE - *; ENERGIA / S - criativa; )
VIDA DIVINA, 14/320 (P), 20/102 (P), 23/285 (P)
a evolução humana e a, 11/6 (P)
chegar à, 19/51 (P)
Miz Tli Tlan e a, 23/33 (P)
mônada e, 23/95 (P)
VIDA ESPIRITUAL, 14/164 (P), 23/423 (P), 23/550 (P)
como conciliar profissão e, 14/91, 23/366 (P)
e amor, 23/698 (P)
e intuição genuína, 23/638 (P)
família e, 23/509 (P)
indecisão entre vida comum e, 23/341 (P)
os jovens e a, 23/356 (P)
quando se dá o interesse pela, 23/56 (P)
VIDA FUTURA
segundo nossas decisões, 68/50 (P)
VIDA GRUPAL, 23/388 (P), 23/54 (P), 68/53 (P)
e oração, 63/3 (P)
e vida individual, 32/67 (P)
em Figueira, 14/23 (P)
em um centro espiritual - sentido da, 14/65
harmonia na, 14/76
motivos da, 20/22
privacidade na, 23/464 (P)
VIDA IMATERIAL, 41/20 (P)
união com a
VIDA INTERIOR, 14/187 (P), 20/102 (P), 23/310 (P), 23/311 (P), 23/645 (P), 32/38 (P), 52/16 (P), 59/17 (P)
como contatar-la ?, 23/802 (P)
contato com a Irmandade e, 23/722 (P), 52/12 (P)
desenvolvimento da, 10/12, 10/25, 62/4 (P)
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e conhecimento cósmico, 23/751 (P)
manifestação da, 10/49 (P), 23/574 (P)
voltar-se para a, 14/30 Es (P), 14/31, 14/311 (P), 21/15 (P), 23/542 (P)
VIDA MONÁSTICA, 17/16 (P), 21/13 (P), 21/14 (P), 21/15 (P), 21/19 (P), 21/20 (P), 21/22 (P), 21/23 (P), 21/29 (P), 23/451 (P), 23/558 (P),
23/634 (P), 23/637 (P), 23/638 (P), 23/639 (P), 23/644 (P), 23/659 (P), 52/14 (P), 64/1 (P), 68/14 (P)
condições para a, 23/641 (P)
e a mudança de nomes, 23/648 (P)
essência da, 23/666 (P)
fora dos monastérios, 21/29 (P)
purificação para a, 23/593 (P)
VIDA SIMBOLICA, 41/19 (P)
animal, 59/19 (P)
leitura da, 41/19 (P)
VIDAS PASSADAS
capacidades desenvolvidas em, 23/60 (P), 23/629 (P)
carma de, 14/331 (P), 19/58 (P), 23/619 (P)
como lidar com as, 23/383 (P)
contatos com, 14/163 (P), 14/166 (P), 33/1 (P)
de outras pessoas - percepções sobre, 31/2 (P)
desvencilhar-se de experiências de, 23/808 (P)
e perdão, 59/15 (P)
emersão de conhecimentos de, 59/16 (P)
evidências de, 41/4 (P)
lembranças de, 14/330 (P), 23/168 (P), 23/209 (P), 23/373 (P), 23/511 (P), 23/689 (P)
magia negra e o uso do intelecto, 23/649 (P)
o que fomos em, 1/3, 23/123 (P), 23/329 (P), 23/352 (P), 41/12 (P)
por que não temos memória das, 33/3 (P)
preparo feito em, 14/334 (P), 21/11 (P)
reencontrar pessoas conhecidas em, 23/173 (P), 23/92 (P)
regressão a, 14/33, 23/433 (P), 23/689 (P)
terapia das, 23/177 (P)
VIDENTE / S / CIA, 14/174 (P), 23/490 (P), 50/2 (P)
de Medjugorje, 23/439 (P), 23/637 (P)
diferença entre um profeta e um, 58/1 (P)
e manifestações da Mãe Divina, 23/745 (P)
níveis de, 14/342 (P)
VÍDEO "A CARNE É FRACA", 14/233 (P), 23/273 (P)
VIDEO GAME, 23/495 (P), 23/499 (P)
VIDROS
simbolismo, 23/681 (P)
VIETNÃ
episódio da ajuda, no plano astral, a soldados na guerra do, 4/11 (P)
VIGIAR, 23/637 (P), 57/3 (P), 59/11 (P)
e cuidar, 23/587 (P), 23/702 (P), 23/749 (P)
orar e, 33/2 (P)
VIGILANTE / S
e guardiães segundo Wuithaykon, 66/7 (P), 66/9 (P)
e o silêncio, 66/9 (P)
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segundo Mishuk, 66/6 (P)
um ser templado, 66/8 (P)
VIGILANTES DO TEMPO (ver SENHORES DO CARMA - *; )
VIGÍLIA, 23/116 (P), 23/353 (P), 23/445 (P), 23/452 (P), 23/502 (P), 23/95 (P), 32/26 (P), 68/52 (P) (ver também VIGÍLIA PERMANENTE EM
FIGUEIRA - *; VIGÍLIA PERMANENTE MUNDIAL - *; )
crianças e o trabalho de, 23/624 (P)
diferença entre oração e, 23/512 (P), 23/623 (P), 23/651 (P), 23/671 (P)
dificuldades na, 23/116 (P), 23/671 (P), 23/811 (P)
e sacerdócio, 20/20
estado de, 13/1, 20/20, 23/613 (P), 23/621 (P), 23/622 (P), 23/651 (P), 23/700 (P), 64/2 (P)
grupos de, 23/378 (P), 32/26 (P)
mensal em Figueira, 20/8, 23/130 (P), 35/11 (P), 57/11 (P), 62/1 (P)
nos planos internos, 14/34
VIGÍLIA PERMANENTE EM FIGUEIRA, 14/265 (P), 17/2, 20/19 (P), 20/26 (P), 20/27, 20/8, 23/117 (P), 23/139 (P), 23/265 (P), 23/328 (P), 23/37
(P), 23/441 (P), 23/512 (P), 23/529 (P), 23/560 (P), 23/613 (P), 23/620 (P), 23/622 (P), 23/68 (P), 52/2 (P), 68/52 (P), 68/8 (P)
e nos seus Núcleos, 20/101 (P), 23/639 (P)
experiências na oca da, 23/159 (P), 23/450 (P), 23/547 (P), 23/621 (P), 68/9 (P) (ver também OCA DA VIGÍLIA PERMANENTE - *; )
grupo dos 12 na, 14/40
pessoa que dormiu e sonhou na, 20/52 (P)
pessoas inquietas na, 20/39 (P)
postura durante a, 23/700 (P)
VIGÍLIA PERMANENTE MUNDIAL, 20/86 (P)
VÍNCULOS CÁRMICOS, 23/375 (P), 23/467 (P), 23/668 (P), 23/715 (P) (ver também CARMA - *; LEI DO CARMA - *; )
VÍNCULOS PESSOAIS
cortar os, 21/11 (P), 68/8 (P)
nos corpos - efeito dos, 14/331 (P)
VINHO, 23/436 (P), 23/647 (P)
na comunhão, 23/793 (P)
na Santa Ceia - simbolismo do, 23/645 (P)
no ritual da comunhão, 23/716 (P)
significado oculto, 23/827 (P)
VIOLÊNCIA, 14/268 (P), 14/283 (P), 20/73 (P), 23/307 (P), 44/6 (P)
assaltos, seqüestros e outros tipos de, 14/135 (P)
carma por, 23/800 (P)
cientismo e, 23/272 (P)
com os reinos, 23/800 (P)
como se proteger da, 14/150 (P)
equilibrar o carma de, 14/5, 2/1, 23/105 (P), 23/688 (P), 23/710 (P), 31/3 (P), 9/1
não-, 2899/2 (P), 58/6 (P)
nas escolas, 23/493 (P)
no subconsciente, 68/24 (P)
sexual na infância, 23/270 (P), 23/515 (P), 23/681 (P), 31/3 (P)
urbana, 23/145 (P), 23/157 (P)
VIOLETA
chama (ver CHAMA VIOLETA - *; )
cor, 14/249 (P), 14/271 (P), 23/232 (P), 23/241 (P), 23/489 (P), 23/594 (P)
devas de cor, 23/618 (P)
VIRGEM, 23/429 (P) (ver também MARIA - *; )
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aparições da, 10/37, 14/118 (P), 14/232 (P), 14/329 (P), 20/71 (P), 23/162 (P), 23/171 (P), 23/271 (P), 23/381 (P), 23/421 (P), 23/470
(P), 23/520 (P), 23/561 (P), 23/590 (P), 23/628 (P), 23/809 (P), 32/10 (P), 32/67 (P), 58/6 (P), 61/6 (P) (ver também MAINHDRA aparições de; )
aparições em Medjugorje, 21/36 (P)
de Medjugorje - comunicação da, 23/637 (P)
energia da, 22/6, 23/249 (P)
signo, 22/6, 23/231 (P), 23/429 (P), 32/63 (P)
VIRGINDADE, 23/429 (P), 32/61 (P)
VIRTUDE / S, 19/80 (P), 53/3 (P)
dons e, 23/324 (P), 23/550 (P), 23/609 (P), 44/1 (P), 44/2 (P), 44/3 (P), 44/4 (P), 44/5 (P), 44/6 (P), 44/7 (P)
VÍRUS, 10/34, 23/117 (P), 23/197 (P), 23/513 (P) (ver também HIV - *; )
e micróbios - como não ser afetado por, 10/1
HIV - o que produz o, 23/97 (P)
no final do ciclo, 23/656 (P)
VISÃO / ÕES, 23/366 (P), 23/512 (P), 23/530 (P), 23/718 (P), 41/8 (P)
apocalíptica, 23/45 (P)
astral, 14/321 (P), 23/207 (P), 23/219 (P), 23/220 (P), 23/694 (P)
de Jesus, 14/290 (P)
de Nossa Senhora, 14/338 (P) (ver também VIRGEM - aparições da; )
deficiências na, 23/473 (P)
e abertura da glândula pituitária, 47/5 (P)
e cores, 23/751 (P)
espiritual, 14/273 (P), 50/1 (P), 50/2 (P)
etérica, 23/177 (P), 23/46 (P)
interna, 14/145 (P), 14/172 (P), 14/273 (P), 23/135 (P), 23/167 (P), 23/653 (P), 23/698 (P), 31/1 (P), 50/2 (P), 59/12 (P), 68/10 (P)
mística, 23/427 (P)
perda temporária da, 20/67 (P)
premonitórias, 47/5 (P)
problemas na, 23/274 (P)
simbólicas, 23/304 (P), 23/698 (P), 23/702 (P)
suprafísica, 23/343 (P), 23/364 (P)
sutis, 23/91 (P)
terceira, 23/167 (P), 23/646 (P) (ver também PITUITÁRIA (glândula) - *; )
VISHNU, 20/88 (P)
VISLUMBRE / S, 23/532 (P)
VISNUK, 14/80, 14/86, 23/179 (P), 23/506 (P), 23/540 (P), 23/683 (P), 23/697 (P), 32/70 (P), 41/1 (P)
Antuak, Hothohuma, Mishuk e, 23/64, 41/9 (P)
comunicado de, 23/655 (P), 23/751 (P)
e Figueira, 19/23 (P), 20/89 (P), 22/10 (P)
mantra de, 23/697 (P)
VITALIDADE, 14/140 (P), 14/246 (P), 23/100 (P), 23/377 (P)
serviço e, 20/52 (P)
VITAMINA / S
uso de, 23/655 (P)
VÍTIMA
pessoa que se sente, 23/346 (P)
VITÓRIA (Rainha)
menção à, 14/128 (P), 23/359 (P), 23/401 (P), 23/507 (P), 23/567 (P), 23/621 (P), 23/688 (P), 2889/3 (P)
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VIVER (ver também VIDA / S - *; )
a essência do ensinamento, 14/346 (P), 23/640 (P), 23/681 (P), 68/11 (P)
a lei, 23/813 (P)
a oração, 23/641 (P), 57/8 (P)
a redenção, 14/323 (P)
arte de, 14/11, 14/249 (P), 14/339 (P), 23/190 (P), 23/554 (P), 23/664 (P), 23/674 (P), 59/3 (P)
com as Hierarquias, 14/86
como alma, 33/2 (P)
como mônada, 60/4 (P)
conforme o eu interno, 20/44 (P), 23/630 (P)
é caminhar para a meta, 47/5 (P)
em amor, 59/14 (P)
em irmandade, 23/185 (P)
em oração, 14/345 (P), 23/632 (P)
em serviço, 23/687 (P)
motivos para, 14/329 (P), 47/5 (P)
na cidade ou no campo, 14/86
na Consciência Planetária, 23/803 (P)
na superfície do planeta neste momento - importância de, 23/91 (P)
nos dias de hoje, 14/277 (P), 14/278 (P), 23/469 (P)
o Espírito, 14/329 (P), 68/53 (P)
optar por, 14/5
saber, 59/15 (P)
só para o Único, 23/641 (P)
vontade de, 23/752 (P)
VIVISECÇÃO, 23/513 (P)
VIZINHOS
convivência com, 23/402 (P)
VOAR
alto, 23/626 (P)
pessoa que tem vontade de, 23/315 (P) (ver também SONHO / S - com vôo; )
VOCAÇÃO, 21/13 (P), 23/451 (P), 23/658 (P), 58/6 (P)
da alma, 23/787 (P), 23/803 (P)
monástica, 23/659 (P)
VOLUNTARIADO, 54/1 (P)
VONTADE, 14/189 (P), 19/25 (P), 20/103 (P), 20/73 (P), 21/24 (P), 23/258 (P), 23/606 (P), 23/680 (P), 23/691 (P), 36/2 (P), 44/8 (P), 57/4 (P)
(ver também VONTADE-PODER (1º. Raio) - *; )
amor, atividade e, 23/374 (P), 47/2 (P)
como fortalecer a, 14/337 (P), 21/22 (P), 23/265 (P)
como preparar a mente para receber a energia da, 14/179 (P)
concentrada e oração, 23/630 (P)
da alma, 23/98 (P)
da mônada, 23/791 (P), 68/30 (P)
de Deus, 14/130 (P), 23/522 (P), 23/830 (P), 56/11 (P), 58/1 (P)
de evoluir, 57/10 (P)
de viver, 23/752 (P)
do Cosmos e ordem perfeita, 52/12 (P)
do espírito, 23/327 (P)
do planeta, 48/2 (P)
e amor, 23/373 (P)
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e as nossas prioridades, 23/565 (P)
e cura, 68/30 (P)
e fé, 14/29
e sabedoria, 46/1 (P)
energia da, 19/62 (P), 21/9 (P), 23/564 (P), 23/760 (P), 68/2 (P)
espiritual, 23/15
humana e espiritual, 14/327 (P)
humana e vontade espiritual, 10/4, 20/28 (P), 23/565 (P)
interna, 14/113
maior, 14/93, 20/22, 23/109 (P), 23/116 (P)
maior - voltar-se para a, 14/323 (P)
para se transformar, 14/325 (P), 23/553 (P), 47/6 (P), 68/52 (P)
pessoal com a necessidade planetária - confrontar a, 5/9
pessoal e vontade superior, 23/203 (P), 23/281 (P), 23/676 (P), 8/2
purificação da, 19/54 (P)
superior, 1/2, 10/30, 14/224 (P), 23/393 (P), 23/522 (P), 52/16 (P)
uso da, 23/493 (P), 23/730 (P)
voltar-se para a, 23/788 (P)
VONTADE SUPREMA
ancorar a vida na, 14/322 (P)
coligar-se com a, 31/3 (P)
como saber qual é a, 23/341 (P)
viver segundo a, 23/784 (P)
VONTADE-PODER (1º. Raio), 14/110 (P), 14/189 (P), 14/212 (P), 19/22 (P), 19/23 (P), 19/27 (P), 19/42 (P), 19/62 (P), 20/27, 20/67 (P), 20/83 (P),
23/12, 23/506 (P), 23/563 (P), 23/586 (P), 23/681 (P), 23/89 (P), 32/21 (P), 35/12 (P), 46/1 (P), 5/2, 5/3, 5/4, 6/2, 68/11 (P)
abelhas como manifestação de, 23/1 (P)
Aurora e, 14/299 (P), 32/80 (P)
Aurora, energia Brill e, 14/33
com equilíbrio, 19/56 (P), 23/391 (P)
como trabalhar a energia da, 23/637 (P), 23/671 (P)
e a consciência, 14/72
e a inércia, 23/49 (P)
e a Lei do propósito Transcendente, 23/658 (P)
e a obediência, 58/8 (P)
e a oração transmutadora, 14/332 (P)
e os animais, 14/223 (P), 23/183 (P)
e superação do ego, 23/639 (P)
em Erks, 60/3 (P)
em Figueira, 14/95, 20/28 (P)
em nós, 14/326 (P), 23/602 (P), 23/666 (P), 23/667 (P), 61/3 (P)
em união ao 6º. Raio, 35/12 (P)
exercícios de, 14/89
formigas e, 23/272 (P)
no Núcleo Sohin, 18/1
no Sistema Solar futuro - manifestação do, 14/323 (P), 68/2 (P)
para que nos dominemos, 23/795 (P)
violência e força de, 58/6 (P)
VÓRTICES DE ENERGIA, 23/130 (P)
VOTO / S, 14/139 (P), 20/21, 23/628 (P), 23/676 (P), 23/69 (P), 23/729 (P), 25/2, 45/6 (P)
confirmação / renovação dos, 14/292 (P), 14/41, 19/59 (P), 23/201 (P), 23/70 (P), 23/703 (P), 25/6, 32/49 (P), 68/9 (P)
da mônada, da alma e do ego, 23/583 (P)
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de aceitação, 21/17 (P) (ver também ACEITAÇÃO / R - *; )
de austeridade, 23/720 (P)
de castidade, 23/527 (P), 23/720 (P), 23/742 (P), 23/804 (P), 45/8 (P)
de desapego, 23/720 (P)
de humildade, 23/720 (P), 23/736 (P), 23/742 (P)
de integridade, 14/325 (P), 21/17 (P) (ver também INTEGRIDADE - *; )
de obediência, 21/17 (P), 23/720 (P), 23/736 (P), 23/742 (P) (ver também OBEDIÊNCIA - voto de; )
de pobreza, 23/69 (P), 23/742 (P), 23/748 (P), 25/2
de serviço, 23/720 (P)
de silêncio, 23/720 (P), 45/8 (P), 68/20 (P)
diferentes níveis de, 23/832 (P)
e as provas vividas, 23/804 (P)
e nossas decisões, 35/11 (P)
eternos, 23/738 (P)
na Ordem Graça Misericórdia, 23/720 (P)
os sete, 21/29 (P), 23/736 (P), 68/20 (P)
perpétuos, 23/804 (P)
renovação dos, 23/577 (P)
série "As virtudes e os dons" e os, 23/608 (P)
VOTOS MONÁSTICOS, 14/352 (P)
VOZ / VOZES, 14/94, 23/115 (P), 23/525 (P)
interior - como reconhecer a, 14/330 (P), 23/360 (P), 23/516 (P), 23/687 (P)
interna, 23/116 (P), 23/748 (P), 23/793 (P)
interna e surdez, 23/644 (P)
ouvir, 23/723 (P)
por que se perde a, 23/134 (P)
VULCÃO, 23/464 (P)
WAGNER (RICHARD)
inspiração em sonhos, 4/1 (P)
WALK-IN OU TRANSMUTAÇÃO, 14/18 (ver também TRANSMUTAÇÃO - *; TRANSMUTADO / S - *; )
WHANAMY, 50/6 (P)
WORLD TRADE CENTER (ver TORRES GÊMEAS (em Nova York) - *; )
WYTHAIKON, 14/326 (P), 20/49 (P), 23/235 (P), 23/566 (P), 23/683 (P), 50/5 (P), 62/4 (P)
comunicado de, 14/326 (P), 23/679 (P), 62/4 (P)
e os espelhos do Cosmos, 23/789 (P)
XALE
simbolismo do, 23/134 (P)
XAVIER (FRANCISCO CÂNDIDO DE ALMEIDA), 23/345 (P), 23/535 (P), 23/611 (P)
YATRI
menção a, 14/292 (P)
YOGA, 20/65 (P), 23/332 (P)
e outras práticas físicas, 14/179 (P), 23/535 (P)
formas de Mantra, 17/10 (P)
hata, 23/177 (P)
YOGANANDA, 14/25, 23/477 (P)
ZACARIAS
(P) indica que a gravação já foi publicada

sonho com o Anjo Gabriel, 4/5 (P)
ZELADORES
monges, oblatos e, 20/6, 21/4, 21/5
ZEN
budismo - menção ao, 23/143 (P)
ZIMDAR, 2400/12 (P)
ZODÍACO, 52/12 (P)
ZOMBARIA, 23/172 (P)
ZUMBIDO, 41/14 (P)
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