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AO LEITOR

A vida interior daqueles que percorrem o caminho espi-
ritual é estimulada e acompanhada por Seres evoluídos que 
não se encontram em níveis materiais. 

Esses Seres chamam de “contato” a inefável comunica-
ção do indivíduo consciente com o seu núcleo profundo ou 
com as Hierarquias que trabalham para que a Terra trans-
cenda as leis materiais e naturais e passe a obedecer às Leis 
Superiores e Cósmicas.

O presente livro deverá trazer ao leitor uma silenciosa 
disposição para penetrar no mundo subjetivo, rumo a esse 
encontro interno.
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INTRODUÇÃO

Depois de bem difundidas as informações básicas e 
preparatórias, chegou a hora de entrarmos verdadeiramente 
em contato com o nosso Ser Interior e com as Hierarquias* 
com as quais estamos coligados nesta época.

Há necessidade de considerar alguns pontos na pre-
sente fase:

• o medo deve estar ausente, principalmente o medo do 
desconhecido e de abandonar as coisas do passado;

• o amor pela Verdade e a entrega do próprio ser ao 
Criador devem estar cultivados;

• a ambição precisa ter sido transcendida em certo grau. 
De outro modo, ela perverteria o ensinamento, abrindo 
assim as portas para o caminho da ilusão e da magia;

• a compaixão e a pureza de alma precisam estar desen-
volvidas, sem que as confundamos com sentimentos 
terrestres. 

Sentimentalismo e comiseração emanam da matéria, 
enquanto a compaixão é uma energia que provém de ní-

* Vide glossário.
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veis abstratos, contatados através do serviço altruísta e do 
autoesquecimento.

• um trabalho interno sobre o próprio caráter precisa já 
ter sido feito;

• a capacidade para dispensar aquilo que é inferior deve 
estar presente, a fim de nos abrirmos à vibração  do 
Mais Alto;

• é imprescindível a firme decisão de seguir as indica-
ções que vêm dos planos abstratos, como orientação 
para o desempenho de nossas tarefas.

Sem levar em conta essas considerações, não podemos 
ser um canal puro para o contato, um canal desimpedi-
do dos ataques das forças dissuasivas que circulam hoje 
livremente nos níveis psíquicos e materiais da superfície 
planetária.

Também a inclinação à autoanálise, ao sentimento de 
inferioridade ou de superioridade, a tendência a nos com-
pararmos ou a concorrermos com os outros, e a falta de 
controle da palavra são sérios obstáculos ao contato. Com 
essas impurezas não se vai além de certo nível de percepção.

O contato é como um fruto que, na árvore da vida de 
um indivíduo, deve ser amadurecido ao calor e à luz da Fé, 
na pura entrega às Leis Maiores. Com a fundamental pre-
sença da Fé, qualquer desvio involuntário é reconhecido, 
e uma proteção maior pode ocorrer. Sem a Fé, fica-se ao 
sabor das emanações de planos intermediários, planos que 
são campo de ilusão para a humanidade de superfície.

A busca do contato  não deveria ser como a busca de 
algo material, pois ele é decorrente do crescimento e do 
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amadurecimento do indivíduo. Quando se vai ao encontro 
da Vida que nutre, abençoa e eleva o Ser, o contato emerge 
como consequência.

Este é um livro sobre o contato. Destina-se aos que de-
votada e pacientemente trilharam o caminho preparatório, 
renunciando ao ego humano. Os que chegaram até aqui 
podem vir sem reserva a esse encontro, pois suas Moradas 
já os aguardam nos níveis de consciência onde não mais se 
tem de lutar. 

TRIGUEIRINHO
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Estareis em vossa Casa reunidos à vossa Irmandade. 
Dia a dia percebereis a integração dos planos em que viveis. 
Em vossos corações vibrará o tom de harmonia e alegria 
por compartilhardes da vida cósmica. Vossos passos serão 
nossos reflexos na Terra material. Estamos convosco, e vos-
sas consciências já se integraram ao Plano. O júbilo dos Ar-
canjos e dos Mestres desce sobre o vosso serviço. Trabalhai, 
sendo o puro reflexo da Luz. Nesta etapa, não vos ocupais 
em buscar os esclarecimentos que a vossa mente analítica 
possa requerer. Ocupai-vos em manifestar a energia que em 
vós imprimem os espelhos do Cosmos*.

Em vosso caminhar trareis a leveza e a alegria suave 
dos que vivem a paz do encontro interno.

Nós vos conduziremos à vossa Casa, com muitas por-
tas que permitirão o acesso a diferentes estados de cons-
ciência. Deixai que a necessidade interna de vossa Môna-
da* vos guie. Sabei, acima de tudo, que a transmissão da 
energia é uma tarefa nossa; sois como o plugue de uma 
tomada. A energia está sempre pronta para ser utilizada, 
mas é preciso que a ligação seja feita. Sabei observar a sin-
tonia correta do trabalho que executais, e a vossa doação 

* Vide glossário.
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permitirá que fiqueis ajustados a voltagens cada vez maio-
res. O trabalho que executamos para a transformação da 
energia, adequando-a à vossa capacidade, é minimizado 
ao vos elevardes.

Prossegui, pois fostes chamados e escutastes.

*  *  *

Estais diante de um novo circuito energético. Abrimo-
-vos para uma expansão maior de vossa atual compreensão. 
AQUELE que está acima não tem som; sua energia está no 
interior da respiração. Quando vos voltardes para dentro e 
para o Centro de Tudo, ouvireis a Palavra que tem três as-
pectos.   Nessas frases está a chave do contato com um outro 
Universo, algo infinitamente acima do vosso mundo tridi-
mensional, algo inimaginável e, ao mesmo tempo, presente 
em vosso íntimo. 

O Cosmos reclama vosso retorno. Vinde! Vencei 
quaisquer barreiras que vos possam separar dos que têm 
sede de crescimento e evolução. Tornai-vos servidores nas 
dádivas que o Pai vos preparou para que as ofertásseis aos 
que buscam verdadeiramente o Regresso*. Sabereis reco-
nhecer os que trazem o sinal da Lei que os chamou.

*  *  *

Estais, enquanto consciências encarnadas, vincula-
dos às leis do plano físico. Diferentes são os graus de dina-
mização e de visão que cada um expressa nesse plano. Os 
indivíduos são componentes energéticos de um todo, e a 

* Vide glossário.
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sua energia é somada à do conjunto. Uma química oculta 
equilibra as diferenças existentes entre eles. Em um gru-
po, se a ascensão de um dos componentes se acelera, um 
período de ajuste faz-se necessário até que todos estejam 
em harmonia com a nova frequência de vibração. Deveis 
saber que existem ciclos de maturação. Deixai que vossos 
irmãos deem, no ritmo correto, os passos que estão a eles 
destinados.

Trabalhai a humildade, o amor e a compreensão, co-
locando-vos em atitude de oração e entrega. Não dispenseis 
atenção às coisas materiais além do necessário. Deixai que 
as transmutações ocorram em vosso ser, atraídas pelo mais 
alto estado de vibração em que puderdes vos colocar. O re-
colhimento individual é necessário para que a energia se 
harmonize em vós.

*  *  *

Grupos internos* e suas composições no plano físico 
estão para ser revelados. Trabalhando em sintonia conosco, 
tereis as indicações necessárias. Na presente época, tudo 
está programado. Preparai-vos, pois estais sendo conduzi-
dos para, com a colaboração do Cosmos, assumir vosso pa-
pel no Plano Evolutivo. Há Mônadas que conscientemente 
se autoconvocaram para, em conjunto com outras, desem-
penhar tarefas preestabelecidas. Têm o conhecimento dos 
passos que devem dar para cumpri-las.

Algumas tarefas estão ligadas à Quarta Família, a da 
Harmonia e Ligação. Essa Família é composta de seres co-
ligados com o IV Raio Cósmico (Harmonia Através do 

* Vide glossário.
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Conflito)*, seres que, transmutados, devem manifestar no 
plano denso as qualidades superiores da União. Correta-
mente conduzida, a Energia do IV Raio Cósmico reúne 
elementos, dando forma à Beleza, à Luz, à Força; mas, se a 
Lei não está sendo cumprida, os mesmos elementos básicos 
geram o desequilíbrio.

*  *  *

O efeito produzido por uma oferta sincera e verdadeira 
é um grande vórtice de energia, de profunda atuação nos 
planos sutis. Quando feita por indivíduos conscientes da 
própria meta, é maior a sua potência e interação com as 
Forças Geradoras dos impulsos a serem manifestados. Ten-
de em conta, no entanto, que o Plano exige remanejamen-
tos e adaptações à medida que vai-se materializando, pois, 
como sabeis, nada na Terra pôde, até hoje, ser inteiramente 
cumprido como deveria. Mas é grande a Misericórdia Cós-
mica, e um ciclo de limitações está para terminar.

A cada um cabe uma tarefa a realizar, mas aos que 
estão verdadeiramente entregues cabe preencher também o 
espaço dos que não responderam ao Chamado. Não é pre-
ciso estendermo-nos sobre esse ponto, pois ao vosso redor 
tendes exemplos desse fato. A composição básica de vários 
grupos de serviço poderia ter sido enriquecida se todos os 
indivíduos tivessem atendido ao Chamado a contento e 
no momento adequado. Entretanto, a falta de algum ele-
mento pode também ser utilizada como prova e fator de 
crescimento para o grupo. O importante é não colocardes 
restrições em vossa entrega; falhas humanas podem ser 

* Vide A ENERGIA DOS RAIOS EM NOSSA VIDA, de Trigueirinho, Edi-
tora Pensamento, 1987.
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superadas, pois nossa Energia atua no vosso serviço, em 
resposta à vossa oferta.

O Plano está-se manifestando. Caminhai, cumpri vos-
sa parte e permanecei atentos, pois as indicações se sutili-
zam à medida que avançais no Caminho.

Quando obedeceis prontamente aos sinais, poupais a 
energia d’Aqueles que, nos planos internos, vos acompa-
nham, vos guiam e resguardam vosso trabalho. Entregai-
-vos com Fé, sem restrições. Nós vos esperamos.

*  *  *

Estamos conduzindo-vos a uma interação interestelar. 
A fase básica desse processo já foi cumprida, e agora vos 
adentrais numa nova etapa. Necessitamos que respondais 
mais prontamente aos nossos sinais, para que tudo se cum-
pra conforme o planejado. Vossos canais preparam-se para 
contatos diretos*, o que deve acontecer antes do fim deste 
ciclo. Trabalhai. Deveis funcionar em grupo como um só 
instrumento.

Há quanto tempo vos chamamos, há quanto tempo 
aguardamos vossa resposta! Agora o momento é chegado, 
como é chegada a vossa hora.

* Refere-se aos contatos com o Eu Interno, ou com os Seres Cósmicos.





1
Diante do inusitado
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Acolhei vossos semelhantes com amor e alegria. Assim 
poderão estar convosco espontâneos e serenos. Sabei dar a 
cada um o alimento de que necessita para superar os limites 
do próprio ego. Muitos estão tendo sua sintonia ajustada. 
Nunca vos esqueçais de que cada indivíduo é uma Mônada 
que, em diferentes graus e estágios, busca a libertação. Não 
vos enganeis, pois, com aparências. O conhecimento da Lei 
do Amor permitirá que uma série de processos de trans-
mutação de coisas mais grosseiras nem precise chegar ao 
plano físico. Se purificardes vossos níveis conscientes, ireis 
antecipadamente eliminando as camadas que devem ser 
liberadas antes que o Plano se cumpra.

À medida que caminhardes vos serão apresentados os 
desdobramentos que vosso trabalho pode ter, expansões 
que permanecem em aberto para serem assumidas ou não. 
Atentai, pois aí estão os vossos momentos de escolha.

A necessidade dos vossos semelhantes e a possibilida-
de de ampliardes o vosso trabalho favorecem a precipitação 
de vosso ingresso em novas etapas. Sabei que, com a dina-
mização criada por núcleos de serviço verdadeiros, muito 
é transformado na aura planetária. Aberturas são criadas, 
fruto da ação de toda uma rede de Mônadas que se reúnem 
para esse fim. Seu trabalho no plano físico é feito não só 
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com os seres encarnados que têm entre si uma forte ligação 
interna de Amor e Compreensão (duas energias potentíssi-
mas), mas também com aqueles que buscam um ponto de 
referência para os seus próximos passos. À medida que vos 
elevardes, cada vez menos tereis entre vós os que sugam a 
energia criadora.

Permanecei atentos e abertos às funções internas dos 
que se acercam de vós com atitude de entrega e de pura 
doação. Eles serão, no momento oportuno, peças-chave nas 
tarefas que irão-se apresentar a vós. Com amor desinteres-
sado, colaborai na sua formação, pois esses irmãos poderão 
ser como centelhas de Fogo irradiando-se por todo o grupo. 
Confiai na orientação interna que tendes ao vosso dispor, 
e saberei reconhecer a atitude correta para cada momento.

Os grupos que se ocupam de áreas específicas de ser-
viço (referimo-nos também a locais físicos) não devem ser 
rigidamente fixos, para que os indivíduos possam passar 
por diferentes estágios. Cada local manifesta cor e tom 
próprios.

Uma parte do programa de trabalho poderá ser percebi-
da previamente; outra só se tornará clara com a vivência do 
ritmo que em cada local se estabelecer. É preciso saber con-
fiar nos componentes do grupo, que devem permanecer uni-
dos, em oração, de forma a prestar o melhor serviço possível.

*  *  *

Somente depois de vos entregardes sinceramente ao 
Plano, é que vos serão dadas as chaves para o contato com a 
realidade interna. Para cada nível energético que alcançais, 
novas chaves são necessárias, pois é preciso que aprendais a 
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lidar com diferentes energias. Nesse conjunto estão incluí-
das as chaves para os mundos intraterrenos, pois muitos de  
vós terão esse destino no resgate que se aproxima.

Em subníveis sutis do plano físico existem conexões 
entre a superfície da Terra e civilizações intraterrenas mais 
avançadas. Há também faixas magnéticas na atmosfera que 
são campos vibratórios que permitem o deslocamento de 
naves e a condução de energias. Essas faixas se prestarão ao 
traslado de corpos resgatáveis e, em tempos futuros, esse 
será um mecanismo que utilizareis. No período atual elas 
funcionam como circuitos equilibradores das energias que 
estão presentes nos vários setores da operação de evacuação 
planetária.

*  *  *

Dizemo-vos ainda estais a tempo; sabei, porém, que 
o ponto a que chegastes deveria ter sido alcançado há dé-
cadas e, em certos casos, há séculos do vosso calendário 
terrestre. Muito fostes trabalhados para permitirdes que 
a Luz permeasse cada uma de vossas ações. Deveis, no 
entanto, trazer mais puramente à vossa consciência essa 
clareza agora tão necessária. Os que assumem uma tarefa 
no serviço espiritual, seja ela qual for, devem fazê-lo com 
amor e dedicação, sem se comparar com os demais e sem 
se envolver com o fato de que poderiam estar em outro 
ponto evolutivo.

Sabei que os ajustes em vossos corpos são feitos pouco 
a pouco, e não de uma só vez. Vossas desarmonias e vosso 
orgulho vão sendo transformados pela irradiação da Gran-
de Presença, sempre próxima. É somente à medida que vos 
curvardes inteiramente a ela que vos sentireis aliviados das 
impurezas que hoje vos tolhem realizar o verdadeiro serviço.
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Não deixeis escoar a oportunidade de permitir a ma-
nifestação do Divino nas tarefas que vos são oferecidas. es-
tais em prova, e vossa atitude determinará a realização ou 
não de certas etapas do trabalho do Plano Evolutivo. Ca-
bem-vos as decisões, mas estamos a vós vinculados; todos 
fazemos parte da rede que compõe esse Plano. Nada, por 
sua expressão material somente, tem a energia da beleza e 
da elevação. Só com amor, entrega, alegria e inteireza é que 
ocorre a transformação da matéria, de modo a espelhar a 
Luz divina e a estimular os indivíduos a buscarem um esta-
do de sublime elevação. Não ambicioneis recompensas, pois 
reforçaríeis assim aspectos do eu inferior que são obstáculos 
ao vosso caminhar.

Purificai os traços pessoais do vosso trabalho e am-
biente, para que sejais semeadores desta seara que o Gran-
de Cultivador vos entrega.

*  *  *

A translação da Terra está passando de uma faixa 
magnética para outra, superior. Isso eleva todo o padrão 
vibratório do planeta, e assim o código para se plasmar as 
formas físicas é modificado. Os Jardineiros do Espaço* re-
alizam os necessários ajustes a fim de que a matéria, como 
energia condensada, expresse esse novo grau de vibração. 
Todas as Mônadas e energias manifestadas e imanifestadas 
que permanecerem ligadas a este planeta entrarão nessa 
sintonia.

Esses ajustes incluem a troca do código genético dos 
indivíduos resgatáveis. Não nos referimos aqui à substi-

* Vide glossário.
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tuição de moléculas físicas, em princípio. Sabei que essa 
transformação está relacionada a uma ativação da energia 
interior do homem*. Entretanto, não confundais essa mu-
dança com o que chamamos de transmutação. Isso já está 
acontecendo com muitos de vós.

De nível a nível descerá a energia transformada e, por 
fim, quando as condições o permitirem, expressareis uma 
forma de vida mais adequada, que se implantará totalmente 
na superfície da Terra após sua purificação global.

Não vos surpreendais com as informações que tereis 
na presente etapa. Adaptai-vos à situação de estar dian-
te do inusitado. Não alimenteis discussão mental com o 
que está para vir; não forceis circunstâncias, tampouco o 
contato.

É a força que atua em vós, de dentro para fora, que 
expulsa de vossa aura elementos indesejáveis. O trabalho 
de purificação e de transmutação energética nos veículos** 
é permanente, sobretudo quando estais em alguma área 
trabalhada de modo especial pelas energias de nossas na-
ves***. Lembrai que a maior parte do trabalho em vós é feita  
inconscientemente.

*  *  *

Ao homem de superfície sempre foram dadas as indi-
cações necessárias a cada passo. Disso decorre, como sabeis, 
maior responsabilidade. As indicações emanam permanen-

* Vide O NOVO COMEÇO DO MUNDO e OS JARDINEIROS DO ESPA-
ÇO, de Trigueirinho, Editora Pensamento, 1989.

** Corpos.
*** Refere-se às espaçonaves intraterrenas, intraoceânicas e extraterrestres.
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temente dos Conselhos do Cosmos*. Cabe a vós elevar-vos 
a um nível em que o contato se torna possível para, a partir 
daí, receber o ensinamento.

Esse processo de estabelecimento do contato é uma 
questão de sintonia; é controlado e conduzido pelos Espe-
lhos. É também determinado pela qualidade do receptor 
(no que diz respeito à vibração), pelo Raio (ou energia cós-
mica) predominante no momento, e pela necessidade de 
manifestação do Plano, o que inclui sua expressão imediata 
bem como a preparação de etapas futuras.

Por isso o desapego e a falta de interesse humano pela 
informação devem estar presentes. Ainda que involuntaria-
mente, o interesse deturpa a informação, além de bloque-
ar e encobrir o caminho para o contato. A necessidade é, 
pois, de uma total entrega. Todos devem estar prontos para 
captar os Ensinamentos. É tarefa do homem de superfície 
elevar-se aos Céus, e a ponte para isso deve ser construída 
no átomo central do seu ser.

As chamadas “intuições” não são um processo aleató-
rio, mas fazem parte de um circuito de informações onde 
nossos Mensageiros estão presentes, atuando e controlan-
do todo o processo. Mesmo quando a inspiração provém 
de núcleos internos dos indivíduos, esses núcleos integram 
uma rede de contato, pois recebem de outras fontes o con-
teúdo a transmitir.

É preciso que vos impessoalizeis, para perceberdes 
essa rede da qual sois participantes.

A visualização de parte do Plano pode ocorrer com 
vários indivíduos ao mesmo tempo. Trabalhai com humil-

* Vide glossário.
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dade e espírito de colaboração; cultivai o contato grupal re-
gular, a confiança sincera, sem receios ou críticas mentais.

Havereis de vos precaver, no entanto, para não enfa-
tizar o lado fenomênico dessas percepções, como já deveis 
saber. Certas emanações são provenientes de planos sub-
conscientes e inferiores do ser, e o estudante inexperiente 
pode confundi-las com contatos verdadeiros. Devem ser 
purificadas através da entrega, pois na vida terrestre a ilu-
são ainda está presente. Os Espelhos transmutam e elevam 
essa energia condensada, o subconsciente. Antes que a Mô-
nada desperte, porém, não temos permissão para atuar nes-
se sentido.





3
O Plano não é fixo
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O Centro Intraterreno AURORA* foi fundado nos 
primórdios da implantação da Hierarquia neste planeta e, 
desde o início, teve a função de promover a conexão do ho-
mem com o Cosmos, sua origem. Pode ser compreendido 
como um Centro Iniciático, mas não no mesmo sentido de 
ERKS*. Lida com a cura e a transmutação dos elementos; a 
alquimia do Cosmos é um de seus segredos. Suas ramifica-
ções estendem-se além dos limites de vossa imaginação, e 
muitos personagens de vossa história foram seus Mensagei-
ros**. AURORA trabalha com a energia da MÃE CÓSMI-
CA*, que abriga no seio todos os seus filhos.

Esse Centro atuou várias vezes na superfície deste pla-
neta, e trasladou-se (como polarização) de uma região a 
outra. Em tempos pretéritos chegou a materializar-se. Por 
não poder expor-se ao ataque de forças adversas que eram 
potentes nos planos materiais em certos períodos de vossa 
história (como a época da Atlântida), necessitou recolher-
-se. Tornou-se então oculto, sutilizando-se. Sua atuação é 
profunda e não se restringe à Terra – abrange também ou-
tras áreas deste sistema solar. O que sabeis da manifestação 
de AURORA e dos Irmãos que se prestam ao sacrifício de 

* Vide glossário.
** Como, por exemplo, Padre Pio de Pietrelcina.
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externar-se materialmente é uma ínfima parcela do seu 
verdadeiro trabalho.

ANTUAKH* compõe as Falanges Energéticas de AU-
RORA e tem hoje sob  seu comando miríades de consci-
ências. Lida com a transmutação do elemento material de 
maneira alquímica, em todos os planos da manifestação. 
Podeis encontrar ANTUAKH, bem como outras Hierar-
quias, em diferentes planos, sob diversas roupagens. Não 
vos iludais com nenhuma delas – buscai sempre um ponto 
mais elevado de contato e união. Não vos fixeis no que já 
sabeis, pois vosso conhecimento se ampliará a cada passo 
que derdes.

A transmutação processa-se em nível intra-atômico e 
tem desdobramentos. O verdadeiro trabalho que se dá na 
transmutação ainda é para vós oculto, mas podereis par-
ticipar dele conscientemente à medida que vos elevardes. 
ANTUAKH, Hierarquia que internamente se encontra em 
contato com alguns de vós, tem conexão com um Centro 
intergalático “distante” e muito potente. O fato de uma 
Entidade como essa estar ligada a um Centro não exclui 
a possibilidade de ela atuar em várias partes e planos do 
Cosmos. Sua consciência é suficientemente ampla para isso, 
e diferente a sua expressão em cada nível de vida.

Para que, na Terra, um verdadeiro Centro de cura 
possa existir é necessário que ele tenha coligações interio-
res com Núcleos Cósmicos de transmutação. AURORA 
irradia sua Luz até os confins do horizonte cósmico. Evoca 
a resposta de aglomerados estelares ligados à transmuta-
ção. A transmutação é um dos vossos principais trabalhos 

* Vide glossário.
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agora; mas, como sabeis, não necessitais ter consciência 
dele para que seja efetivo.

*  *  *

As ações dos Centros Maiores (ERKS, AURORA e 
MIZ TLI TLAN*) sobrepõem-se, e não deveis diferenciá-
-las com a vossa mente analítica. Lembrai que há um só Ser, 
uma só Consciência. A atuação da energia gera, em cada 
plano, um arranjo diferente. Assim, qualquer informação 
sobre qualquer Centro ou Entidade refere-se a certo plano 
de realidade, que é sempre relativo.

Na superfície da Terra há passagens para naves que se 
dirigem às dimensões intraterrenas ou delas provêm. São 
lugares especiais, e quando em sua topografia existe o ele-
mento líquido, o trabalho dessas naves é facilitado. Há uma 
rede intraterrena sob os vossos pés, e podeis contatar suas 
vibrações.

A integração cósmica do homem da superfície da Ter-
ra está a caminho de uma realização superior. Levai sem-
pre a estimulação espiritual a vossos irmãos. Que nossos 
contatos não se percam na alegria vã que a percepção de 
fenômenos vos possa trazer. Muitas oportunidades de ver-
dadeira elevação foram assim perdidas. Vossos corações de-
vem soar em uníssono com o campanário cósmico e sereis, 
como nós, doadores de energia superior, e não buscadores 
de comprovações para vossas crenças ou suposições.

Tudo está controlado, e sois acompanhados interior-
mente. Todavia, a revelação é feita em diferentes níveis, e 

* Vide glossário.
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todas elas são verdadeiras em seu plano correspondente. A 
alavanca da consciência deve mover a pedra que guarda o 
acesso ao mundo interior. Fostes chamados e estais sendo 
esperados.

*  *  *

Quando estais sós, operamos certo tipo de estimula-
ção. Quando estais em grupo, é outra a formação energé-
tica, originando um trabalho que poderá diferir em grau, 
intensidade, voltagem e proveniência. Os canais unem-se 
e fortalecem-se. Os encontros que tendes devem ser real-
mente um serviço, e não mais uma tentativa de reunião de 
energias para vosso proveito.

Reconhecei os sinais e obedecei aos ciclos que vos são 
visíveis.

As provas apresentam-se para os indivíduos e para os 
grupos. Se vencidas, combinações mais amplas e em sinto-
nia com um maior grau de energização tornam-se possíveis. 
Quando um grupo decide assumir a tarefa que lhe foi de-
signada, o Plano pode então ser captado mais amplamente 
e ter seu desenvolvimento – que dependerá também da res-
posta encontrada nos níveis humanos.

O Plano não é fixo. Podereis adiantar etapas e precipi-
tar fases futuras que aguardam a oportunidade de se ma-
nifestar sobre a Terra.

O ataque de forças adversas é especialmente ativo du-
rante o trabalho interior. Lembrai-vos de que as portas de 
entrada para elas encontram-se nos planos psíquicos; a cada 
um de vós cabe fechar em si próprio a passagem para essas 
vibrações, e podeis fazê-lo deixando de alimentar os pró-
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prios vícios. Um vício é o produto de um hábito. Renunciai 
aos vossos hábitos e não mais sereis vulneráveis a vícios.

Sabei reconhecer os tempos de hoje e moldai vossas 
vidas em conformidade.





4
Transcender os níveis obscuros
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Os caminhos cruzam-se e voltam a encontrar-se. Es-
tais diante de uma etapa onde o homem, elo de ligação entre 
a matéria e o mundo sutil, poderá ser instrumento para a 
realização do Plano Evolutivo. É, para vós, um momento de 
escolha. Fostes chamados. Fostes eleitos para determinada 
tarefa. Aguardamos vossa resposta. Não vos compelimos. 
Temos, todavia, vossa permissão interna para assim vos 
convocarmos. Vossas Mônadas participam do processo de 
despertar, e é nossa tarefa de agora abrir vossos olhos para 
certas realidades e afinar vossos ouvidos para o chamado 
cósmico.

Alijai do vosso ser a sombria ação da dúvida. Expulsai 
também dele a paixão, ainda que secreta, pela “seguran-
ça” que lhe proporcionam os bens materiais. Até quando 
mantereis a fantasia de que estais a serviço do Plano, se na 
realidade desfrutais a própria vida humana? Reconhecei a 
iminência dos tempos! Sois elos de uma corrente. Cada elo, 
por mais elevado que esteja, não pode mover-se se os outros 
também não se movem. Quando todos se adiantarem, a 
corrente inteira se erguerá.

Vossa resposta virá como fruto da entrega e da de-
cisão. Atentai aos ardis das forças dissuasivas, pois pelas 
provas sois vós que tendes de passar, e aí não podemos 
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interferir. A ponte deve ser atravessada por vós. Estamos 
à vossa espera, na outra extremidade. Sinalizamo-vos os 
passos, pois já cruzamos esta e muitas outras pontes do 
Infinito. Vinde, não repitais o que, como tantos, fizestes 
milênios atrás. No silêncio do coração sabereis reconhecer 
a nossa Estrela.

A hora é chegada, irmãos. Que a Luz dos Espelhos do 
Cosmos seja por vós reconhecida e que possais utilizá-la 
para iluminar o Caminho. Enquanto é tempo, erguei as 
âncoras do vosso barco e parti, pois o Infinito vos espera.

*  *  *

Nossas naves trabalham todo o material presente em 
vossa atmosfera. Quando materializadas, elas cruzam o 
espaço transmutando certos elementos. O contato direto 
com uma nave materializada não é ainda possível para os 
homens em geral. No entanto, muito trabalho está sendo 
feito nos planos sutis como preparação para isso.

Algumas indicações já vos foram dadas e cabe-vos 
agora cumprir a vossa parte. Sereis inspirados à medida 
que trabalhardes. Dizemo-vos que, sem o cumprimento de 
uma etapa, a Lei não permite que se passe à próxima.

*  *  *

Abri-vos a reconhecer onde deveis estar, o trabalho 
que deveis fazer e a atitude que deveis ter a cada momento. 
Sabeis que internamente já vos integrais ao Serviço e, por-
tanto, não vos deixeis impressionar por situações do mundo 
tridimensional.
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Devemos falar-vos, também, sobre o uso correto do 
tempo. Vosso tempo está dentro de leis do nível mental. Se 
a energia da síntese e as corretas proporções forem incorpo-
radas por vós, abrireis passagem para vibrações supramen-
tais. Na polarização em níveis de pura luz está a chave da 
ascensão das energias do homem.

Mantende, em devoção e firmeza, todo o vosso ser en-
volto numa aura de elevação. Não busqueis experiências 
fenomênicas, mas aspirai ao Serviço e à União interna. À 
medida que evoluís em vossa doação ao Plano, outras por-
tas se abrirão, e uma nova possibilidade de manejo das leis 
materiais chegará gradualmente a vós.

O chamado já penetra vossos corpos. A Luz dos Es-
pelhos já se reflete em vossos rostos. Relaxai e permiti que 
vossas células sejam permeadas por essa energia. Experiên-
cias internas ocorrem ainda que vossos veículos não as per-
cebam. Preservai esses tesouros, afastai-os da curiosidade. 
Essa energia é inesgotável se por ela zelais.

A sintonização com estados sublimes vos recoliga à 
energia que foi através deles gerada. No eterno presente, 
voltais a tocar a Fonte que vos levou àquele encontro. Vossa 
mente, como elo de ligação, tem no seu mecanismo a pos-
sibilidade de colocar-vos em contato com a energia da Oni-
presença. Quanto mais a vossa vibração se eleva, mais aberto 
se torna o vosso campo mental ao contato com o Eterno 
Presente, mais sutil o grau de energia que chega a vós.

Falamo-vos assim para que estejais atentos aos vossos 
pensamentos. Através da vossa sintonia mental podeis ali-
nhar-vos com níveis de realidade superiores ou receber as 
baixas emanações dos planos mais densos. A escolha é vossa.
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*  *  *

Dizemo-vos que com o impulso a vós* enviado por 
volta do ano 1952 do vosso calendário terrestre, poderíeis 
ter-vos reunido aos vossos grupos internos. A energia 
disponível naquela época tinha potência suficiente para 
atrair-vos para núcleos de transformação; porém, vossa 
identificação com as densas camadas que vos envolviam e 
o domínio que sobre vós exercia a prática do livre-arbítrio 
sustaram vossa resposta imediata. O ambiente psíquico da 
Terra é ainda um material espesso, de carregadas nuvens 
escuras.

O impulso de décadas atrás permaneceu apenas como 
semente. A oportunidade de uma conscientização mais 
imediata foi frustrada pela pequena vida humana que le-
váveis, como se fosse a única realidade possível. Como não 
houve resposta ao chamado, as etapas entraram, a partir 
daí, num grau de vibração inferior ao que estava previsto. 
Para que essas etapas pudessem ter sido diferentes, teríamos 
de ter contato com a vossa abertura e com a purificação de 
vossos veículos numa medida maior, suficiente para uma 
transição de plano de consciência. É preciso que vos deixeis 
tocar pela energia da própria Mônada, para que com um 
“salto” transcendais esses planos obscuros.

*  *  *

O som das trombetas já ecoa por todos os rincões do 
vosso planeta. As naves já cruzam os céus dizendo-vos que 
é hora de vos colocardes a postos. Desligai-vos do conceito 
tempo, pois é chegado o momento, como no passado, de 

* Refere-se a uma oportunidade concedida a toda a humanidade.
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grandes cataclismos e holocaustos. Não há um instante de-
finido para que a evacuação se dê, da forma como possais 
imaginar. Conjunções que obedecem a ritmos maiores de-
terminam esse encontro. Haveis de estar preparados, pois, 
se os Mensageiros baterem à vossa porta e não a abrirdes 
prontamente, perdereis mais uma vez a oportunidade de 
unir-vos ao Plano. Estai sempre prontos, porque não sabeis 
quando o Senhor se revelará.





5
Na presença da energia
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Preparamo-vos para o encontro. Estai prontos para a 
todo momento permanecer na presença da Energia, com 
humildade e cientes da atuação e da revelação de outros 
níveis de consciência através de vossos corpos. Um trabalho 
de simplificação mental se faz necessário para que gradu-
almente possais reconhecer as indicações que vos damos. 
Como abertura, podeis sistematicamente anotar todas as 
percepções, ideias ou impressões que, sem premeditação, 
tiverdes. Em vosso interior crescerão a Fé e a confiança, sem 
as quais o Espírito não poderia implantar-se.

Vossos estudos serão aprofundados nesta nova etapa: a 
percepção do que é transmitido ao vosso consciente poderá 
ser comprovada pela própria experiência. Estais preparan-
do-vos para atuar nos planos sutis e vossa cura também fará 
parte do ensinamento, pois não se pode, na Terra, separar 
a cura da instrução.

Que vossas reuniões sejam, pois, sempre motivo de 
alegria interna por criardes juntos vórtices de ascensão e de 
abertura para o fluir da nossa Energia.

A forma externa do vosso trabalho conosco se mani-
festará a cada encontro. Não vos cristalizeis, não vos preo-
cupeis, nem deixeis vossa atenção voltada para este ponto. 
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O Pai, que cria com beleza e harmonia a diversidade das 
formas de todos os seres, deixaria de dar-vos clareza sobre 
como vos deveis conduzir? Buscai a Fonte, e o demais virá 
como acréscimo.

Não vos desanimeis pois, diante da estimulação plane-
tária já existente e que se acelera, muitos fatos hipotéticos se 
tornarão possíveis. Àqueles que se trabalham e se purificam 
continuamente, maior oportunidade de transcendência lhes 
é oferecida.

Assim como o sol e os planetas ocupam posições ener-
géticas dentro de um circuito sideral, o mesmo acontecendo 
com sistemas estelares e galáxias, também os homens se 
reunirão em grupos segundo funções energéticas, e não 
mais para joguetes de elementos cármicos. Viveis uma tran-
sição, e apesar da atual densidade da matéria física as men-
tes da transcendência hão de ser lançadas.

Estais trabalhando para o NOVO, e a vossa seara de-
verá florescer antes do INVERNO, para colhermos as se-
mentes para a NOVA ESTAÇÃO. Fostes escolhidos dentre 
muitos. Avançai, pois contais com a nossa ajuda.

*  *  *

Vossas ações, quando desnecessárias, reduzem o po-
tencial energético que tendes para vos dirigir para o Alto. 
A Síntese, tão pouco conhecida por vossa civilização que 
tem como base o supérfluo, muito vos ajudará. Tereis de 
vencer vossos egos, e para essa “luta” não podeis deixar es-
coar valiosa energia em nenhum tipo de envolvimento, seja 
ele com o mundo mental e emocional, seja com situações 
do plano físico. 
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Nesse estado de Sabedoria tereis equilíbrio em vossa 
doação a vossos irmãos. Levai em conta que, neste mo-
mento, nenhuma atitude poderia ser mais valiosa para o 
planeta.

Internamente, cada ser colabora na evolução de todos 
os Reinos e aspira por ela. Mantende essa clareza em vossos 
atos e, assim, percebereis vossa vibração sendo ajustada de 
acordo com a vossa abertura. Para vós, somos as portas de 
um novo Universo. Sois conduzidos por vossas Mônadas e 
pela cuidadosa mão desses Irmãos que com amor aplainam 
caminhos para cumprirdes vossos destinos superiores.

Nos encontros de oração e vigília podem ocorrer aber-
turas significativas sempre que vos colocardes interiormen-
te como refletores das Energias. Assim, cada participante 
poderá receber o que lhe cabe. Podeis atuar como uma base 
em que a energia-consciência pode refletir-se, descendo aos 
planos materiais de forma a acender em vossos irmãos a 
chama do Fogo Interior*.

Não espereis, porém, realizações externas, pois o 
desenvolvimento que vos aguarda dirige-se sempre ao 
imaterial. Não são fatos o que determina vossa evolu-
ção. Já estais conosco e juntos prosseguiremos. Abri-
-vos para o Serviço e vos unireis mais profundamen-
te a nós. Vossas Mônadas podem estar servindo em 
muitos pontos do Cosmos, e se caminhardes correta-
mente podereis ter consciência da ajuda que prestais. 
 Não vos preocupeis, pois não há limites para o vosso cres-
cimento. Isso diz respeito também a uma ampliação na evo-
lução de vosso eu consciente.

* Vide glossário.
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Quando tarefas internas vos são reveladas, trazem 
uma prova para o vosso eu consciente. É sempre preciso 
crescer em gratidão, entrega e humildade para que não se 
insufle o ego humano. Assim, certos aspectos internos do 
serviço só começarão a ser conhecidos por vós quando já 
tiverdes condições de passar por essa prova. Ela está aí e 
tereis de enfrentá-la. Enquanto isso se dá, em outras esferas 
de vosso Ser Interior degraus também vão sendo galgados. 
Com serenidade, reconhecereis a colaboração interna de 
que dispondes e sabereis que muitos são os coartífices do 
vosso desenvolvimento espiritual.

Vários véus de ilusão terão de ser reconhecidos e 
transcendidos para que chegueis a perceber essas nuanças. 
Desapegai-vos, e vereis o que a maioria não percebe.

*  *  *

Sabei diferenciar as horas de claridade daquelas de es-
curidão aparente, e utilizai-as propriamente. Lembrai-vos 
de que estais em um “laboratório” e que elementos estão 
sendo combinados para que se dê uma “reação química”. A 
pureza desses elementos (que sois vós) determinará a pure-
za da reação e o conseguimento do produto final. Falamo-
-vos por parábola para que ampliações ocorram.

Em vossa purificação, os alimentos deverão ser reco-
nhecidos em seu devido lugar dentro do processo. Para vós, 
a função deles é completar um circuito de energias no plano 
físico, e não satisfazer desejos ou servir de escape para vos-
so psiquismo. O alimento leve e puro deverá ser buscado 
sempre que possível. Ervas e certas raízes silvestres poderão 
ser utilizadas. Nas horas difíceis que virão, ireis permutar 
alimentos com vossos semelhantes.
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Grande será o conflito em todo o planeta, e na Igreja 
ocorrerá uma cisão. Através dessas lutas, forças involutivas 
irão atuar. Mantende-vos em oração, para não vos envolver-
des. Silenciar vossos movimentos perante a sociedade é algo 
prudente, e deverá ser cultivado. Deveis fazer vossos conta-
tos externos normalmente, sem separatividade e inspirados 
por vosso Ser Interior, mas sem perderdes as oportunidades 
de estar em solidão, em recolhimento, buscando a paz e a 
harmonia em vosso próprio íntimo.

A necessidade de transformação é grande e vosso ca-
lendário-terra prossegue em direção à mudança de ciclo 
esperada. Os Conselhos Suprafísicos observam-vos e, sabei, 
nossa Irmandade caminhará entre vós, pois nos momentos 
da evacuação planetária* isso será necessário. Guardai si-
lêncio e preservai um local adequado para os vossos conta-
tos. Avançai, sem pensar no passado nem no futuro.

Durante a evacuação planetária podereis estar traba-
lhando em planos sutis de consciência e, para tanto, co-
nexões prévias deverão ocorrer, bem como a preparação 
de trabalhos em conjunto conosco. Tereis a impressão, em 
certos momentos, de estar fora dos vossos corpos. Dian-
te dessas informações, porém, não deis asas à imaginação, 
mas redobrai vossa concentração no Eterno Presente.

* Vide glossário.





6
Afinar a vibração
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Sete são as chaves para o contato:

– Esperança
– Amor
– Vontade
– Fé
– Discernimento
– Aplicação do ensinamento na vida prática
– Elevação.

Usai essas chaves, pois tende-as ao vosso dispor. A en-
trega está implícita em todas elas, em diferentes graus. De 
vossa abertura interna depende vossa união com o Cosmos.

Sabei que nem todos têm a tarefa de captar mensagens. 
Muitos são os caminhos para que a energia se expresse em 
vossas vidas. Não desejeis, portanto, que todos sigam os 
mesmos passos, pois essa não é a Lei. Dizemo-vos, inclusi-
ve, que para alguns o caminho é a busca em si mesma e não 
propriamente o contato consciente.

*  *  *

Quando se trabalha com energias cósmicas, é necessá-
rio que processos humanos não ocupem espaço na consci-
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ência grupal. Tendes de saber que lidais com energias, e que 
vossas limitações serão supridas como decorrência do ser-
viço e do cumprimento das tarefas que vos são designadas.

Não espereis recompensas. O apoio mútuo é necessá-
rio, mas no sentido de conduzir-vos à elevação e à entrega, e 
não de desenvolver intrigas do consciente esquerdo*. Fostes 
eleitos para realizar tarefas do Plano Evolutivo, e para isso 
precisais de abertura e união, não de divergências.

Aprendei a incluir o que deve ser incluído, e a afastar 
o que deve ser afastado. Para isso vivei em entrega e humil-
dade. Sem elas não podereis ingressar no vestíbulo que dá 
acesso ao verdadeiro Ensinamento. As sementes do novo 
conhecimento estão sendo introduzidas em vós, e hão de 
encontrar campo fértil para germinar. Seus frutos não vos 
pertencerão, e suas raízes estarão cravadas no seio da LEI 
CRIADORA*. Sois partes de uma corrente Hierárquica, e 
deveis ter isso presente em vosso viver. Não sois filhos da 
Terra - somente vossos corpos tridimensionais provêm dela.

Afinai vossa vibração. Nos momentos de maior inten-
sidade, ela já apresenta os componentes de que necessitais 
para os passos que tendes de dar. Os Comandos das opera-
ções planetárias vos instruem e trabalham diretamente os 
vossos veículos. Permanecei estáveis em vossos propósitos 
evolutivos e despreocupados de resultados.

*  *  *

Atualizai os vossos votos interiores, pois estais sen-
do chamados a um outro grau de serviço. Vinde, pois as 

* Vide glossário.
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portas vos estão sendo abertas. Traços de violência deverão 
ser banidos de vossa consciência para que sejais ajudados a 
dar os passos necessários. Sem a transmutação nos planos 
materiais, não é possível que vosso trabalho interior entre 
em uma nova fase.

Não sois um, sois muitos em vós mesmos. 

Várias Mônadas trabalham em consonância, e sabeis 
que sois, também, elos de ligação com “famílias” de seres. 
Cada um tem sua linha de atuação e atrai os que vibram no 
mesmo tom. Assim, não deveis omitir-vos. Caminhai, pois 
os que estão internamente unidos a vós terão uma referên-
cia que os impulsionará a outros estados.

Cuidai, porém, para que o vosso modo de trabalhar 
não interfira no de vossos irmãos. Segui sempre a Lei que 
do vosso interior vos rege, mas não falai dela. Zelai para que 
não venha sobre vós o furor corrosivo da cobiça, da inveja 
ou da crítica. 

Como as estrelas que se arranjam no céu em confi-
gurações definidas, deveis estar, e também vossos irmãos, 
cada um no devido lugar.

Elevai-vos, e a vossos irmãos, sempre. A concretiza-
ção do nosso encontro interno é uma alegria e uma vitória 
sobre a densa inércia dos níveis materiais. Nosso Conselho 
abençoa-vos e pede a vossa atenção aos sinais e obediência 
às orientações. O marasmo do acomodamento humano não 
deve tolher vossas ações. Como sabeis, outros poderiam 
estar junto a vós, mas se deixaram tomar por forças dis-
suasivas. Foram chamados ao trabalho interior, mas não 
responderam com a intensidade necessária de entrega e de 
devoção à LEI.
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Vós, que respondestes a contento, não deveis contu-
do ficar satisfeitos com o que haveis alcançado. TODOS 
devem dar passos, sois parte de um só corpo. Em vossos 
corações imprimimos nosso sinal.

*  *  *

Quando estiverdes com a consciência mais livre, vereis 
que vosso corpo material é, em realidade, bem mais denso 
do que agora podeis perceber. Há grande disparidade entre 
a energia contatada e a resposta desse corpo material, dis-
paridade que não existe em vosso corpo de Luz, traje sutil 
que manifesta uma leveza para vós ainda desconhecida.

Acompanhando o ritmo da respiração, ondas de luz 
chegam aos vossos corpos permeando as células físicas e 
preenchendo-vos de serenidade. Deixai que a prática desse 
ensinamento brote espontaneamente em vós.

*  *  *

A Harmonia é para ser buscada em todos os seus as-
pectos, mas não vos deixeis confundir; a Harmonia é dinâ-
mica e eleva os seres; o “bem-viver” é filho das trevas e não 
deveria ser por vós acolhido. Ele faz parte do relacionamen-
to humano comum, que tenta manter situações que, para o 
crescimento de muitos, deveriam ser transformadas.

Nós não determinamos esquemas a serem seguidos. 
Determinamos, sim, a vibração que se deve implantar na 
matéria; para isso, a purificação é necessária.

*  *  *
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A parte material e humana do vosso ser está em luta 
com aquela que busca a vida interior. Devem-se dar condi-
ções, principalmente através da irradiação da energia que 
provém de um outro nível, para que a parte que aspira pela 
evolução possa prevalecer. Lembrai que vossa vida externa 
é apenas uma base material para a elevação da consciência, 
e não deve apossar-se de vossos sentidos mesmo nos mo-
mentos críticos que planetariamente ireis viver. A energia 
devocional será uma chave potente para esses momentos, 
pois irá abrir o vosso ser em oferta ao Cosmos.





7
Correta exteriorização da energia
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Estais em um trabalho de formação de uma nova raça, 
uma nova civilização. Os que se aproximam de vós buscam 
em vossa aura a energia clara e transparente que corres-
ponde a uma necessidade da qual eles já têm consciência 
ou que, latente no interior do seu ser, procura espaço para 
emergir. Assim, não deis campos para que entre vós se dis-
sipe a intensa preparação que juntos realizamos.

Nenhum trabalho grupal espiritual pode implantar-se 
no plano físico, se nos indivíduos houver o desejo de utili-
zar ou de manter ativos os centros energéticos inferiores 
do ser. Dizemo-vos que não há qualidade divina ou mesmo 
espiritual pura onde o sexo, a cobiça ou a ambição circulem.

Por isso, os Centros espirituais, locais que se dedi-
cam à transmutação, evacuação planetária ou irradiação 
de energias, atrairão os que estiverem prontos para se ex-
primir segundo novos padrões, os que não confirmarem 
etapas vivenciadas em evoluções anteriores.

Não poderá brotar na Terra outro nível de vida, se 
nesses Centros se abrirem portas para essas forças retró-
gradas.

Comportamentos instintivos e primitivos, que hoje 
ainda são a base de vossa civilização, são mantidos e jus-
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tificados por vossa ciência, mas esta não é parâmetro para 
aqueles que já estão sendo guiados pela consciência de um 
novo código genético e sob a energia desse código de ori-
gem incorpórea, todos os corpos do indivíduo passam a 
responder à necessidade evolutiva do seu Ser Interior. Essa 
necessidade está de acordo com um padrão preestabelecido 
em consonância com o ritmo de desenvolvimento da vida 
solar, e não mais terrestre.

Esse elevado padrão chega ao vosso planeta por inter-
médio de Hierarquias e Elevadas Consciências que, através 
de si, imprimem em vosso destino o arquétipo da vossa evo-
lução. Na presente etapa, a humanidade em geral não pode 
contatar diretamente essas Fontes de Sabedoria, pois não 
alcançou um grau de vibração que o permita.

A vida humana ainda está em disparidade com a 
verdadeira necessidade do Ser; pois os veículos externos 
formam-se hoje segundo condições cármicas e a partir de 
elementos hereditários. Não espereis, portanto, que vossos 
veículos respondam prontamente a esses princípios. Isso 
pode ocorrer, mas nem sempre. Para que a energia do Ser 
Interno possa emergir, queimas e transmutações fazem-se 
então necessárias.

Será com a elevação da vossa consciência trazida pela 
implantação do novo código genético, o GNA, que podereis 
construir vosso padrão externo (de acordo com a tarefa que 
viestes realizar na Terra).

Mantende vossa aspiração no ponto mais alto possível, 
e de lá descerá a energia que vos transformará. Sabei aon-
de deveis chegar – confiai no Pai, pois Ele já conduz vosso 
barco ao porto de paz e elevação.
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Deixai-vos levar por esse manancial de cura que sobre 
vós derramamos. Essa energia da transformação permitirá 
que se realize através de vós a implantação dos novos rumos.

*  *  *

A aspiração de transcender os próprios limites deve-
rá estar sempre presente em vós. Aqueles que não querem 
mudar seus atuais padrões de comportamento - e há tantos 
resgatáveis nessa situação – poderão ofertar ao Plano ape-
nas uma ínfima colaboração. Dizemo-vos que os relacio-
namentos deverão ser elevados ao nível dos padrões futu-
ros. Irmãos, não vos estamos falando, vindos de Plêiades e 
Galáxias distantes, para manter a órbita psíquica de vosso 
planeta em seu atual padrão, mesmo que este seja, em vossa 
concepção, o mais avançado possível. Sois capazes de trans-
cender o estado em que vos encontrais hoje, pois de outro 
modo não estaríeis sendo chamados.

Em nossas naves operamos transformações em vossos 
mecanismos; se existir em vós disposição para transcender 
o que agora viveis, não vos deveis admirar com o que vos 
poderá acontecer. Tendes Fé? Assim vos perguntou no pas-
sado o Grande Mensageiro, e assim vos perguntamos agora.

Prossegui, pois vossos passos serão os nossos e em vos-
so coração brilhará a chama do NOVO DESPERTAR. Vos-
sos filhos vos reconhecerão como irmãos, como também a 
nós. O verdadeiro sentido de fraternidade será a nota a soar 
em vossas vidas, sem o pieguismo e a deturpação do atual 
mundo emocional terrestre. Foi na escuridão do vosso pas-
sado que perdestes a chave da correta circulação da energia 
no relacionamento com vossos semelhantes.
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Não deis ouvidos, nestas etapas finais que estais vi-
vendo, aos argumentos psicológicos com respeito a relacio-
namento humano. Fostes chamados para avançar - e isso 
é possível, com ajuda que agora tendes. Sois parte de um 
sistema estelar em transformação; internamente vibrais e 
vos integrais nos distintos ciclos cósmicos. Todavia, custa-
-vos compreender que pertenceis a um conjunto de energias 
em evolução que conduzem o vosso caminhar. Custa-vos 
acreditar que não sois apenas seres individualizados.

A transformação é um processo de cura interior, e se 
caminhardes buscando-a permanentemente, estareis trans-
mutando, mudando as condutas que vos mantinham liga-
dos ao plano tridimensional sujeito à lei de causa e efeito. 
Conseguireis entrar, então, em um nível vibratório muito 
diferente, um nível mais elevado, sob o domínio de leis de 
um Universo para vós ainda desconhecido, mas para o qual 
estais habilitados por serdes filhos do Cosmos.

Não só entrar nesse conhecimento maior, mas tam-
bém corresponder a essa ordem cósmica, é o legado que 
vos pertence.



8
A Verdade vos espera
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Fostes convocados a atuar em um nível mais elevado. 
Não estamos tratando agora de processos ligados a vossa 
vida pessoal, pois chegastes a um ponto de relativa segu-
rança e firmeza. A preparação inicial está feita; tendes agora 
que aperfeiçoar vossos canais através da colaboração com 
o Plano Evolutivo.

Estais sendo preparados para durante o dia captar 
“fatos” de vossa vida interior. Não deixeis de registrá-los. 
Mantende sigilo sobre os vossos contatos internos, pois 
isso é correto e oportuno para não serdes perseguidos pela 
curiosidade, pela crítica e pelo julgamento alheios.

Não deixeis que outras atividades, supostamente prio-
ritárias, interponham-se entre vós e esse processo sutil. 
Sabei discernir. Avançai, pois os portais devem ser atraves-
sados para alcançardes um novo potencial. A VERDADE 
vos espera, assim como os SEGREDOS DO COSMOS. Em 
nossas naves o Encontro se dá: contatamo-vos na alegria 
do Senhor.

*  *  *

Entre os que trabalham nos níveis internos há WHA-
NAMY*, que representa a polaridade feminina de um Con-

* Vide glossário.
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selho que serve em planos suprafísicos e que tem uma tarefa 
específica ligada à evacuação dos seres da superfície da Ter-
ra. É também Membro de um Espelho que se revelará. Con-
tatos desse nível representarão uma nova etapa em vosso 
desenvolvimento, pois um novo canal pode abrir-se em vós.

WHANAMY representa o veio de uma Hierarquia 
encarregada da manifestação da Lei em mundos suprafísi-
cos, e por isso está presente neste momento em que as Leis 
planetárias mudam de vibração. Controla a “voltagem” da 
aplicação da nova Lei e sua tarefa está ligada ao centro MIZ 
TLI TLAN*. Essas correntes cósmicas e suas coligações 
são ainda misteriosas para vós. Estão atuando em planos 
profundamente internos, e suas manifestações se tornarão 
mais explícitas à medida que o processo de transição plane-
tário se acelerar rumo à liberação.

WHANAMY é guardiã de chaves que dão acesso às 
Novas Leis, e sua presença pode ser por vós invocada cons-
cientemente em momentos especiais.

*  *  *

Não é mais necessário preocupar-se com a vossa pró-
pria evolução, pois já tendes confirmações suficientes de 
que estamos convosco e de que vos conduzimos. Também 
vossas reuniões devem tornar-se momentos de verdadeira 
aproximação à Lei.

Deveis estar abertos para:

1. Receber instruções internas – e para isso é necessá-
rio silêncio.

* Vide glossário.



77

2. Ser canal de energia interior. Dispensai fórmulas 
conhecidas.

3. Aprender a reconhecer as Hierarquias com as quais 
estais trabalhando em cada oportunidade, sem no entanto 
buscar fenômenos. Não vos esqueçais de que quando uma 
informação é transmitida, ela diz respeito a certo plano e a 
certo nível de realidade.

4. Ter sempre presente que estais estabelecendo um 
contato com outros planos de consciência; que estais sendo 
abençoados quando vos reunis; que um canal está sendo 
formado e aprofundado; e que isso repercute em todo o pro-
cesso de transição do planeta.

*  *  *

O nascimento de uma Lei ocorre quando o INOMI-
NÁVEL se expande e encontra ressonância no éter mate-
rial. Aí surge uma centelha, dessa centelha, um vórtice de 
energia, desse vórtice, um movimento. O movimento atrai 
e distribui, repele e constrói. A Lei está em ação. Segue o 
impulso primordial. Tem vida, tem consciência. Está dentro 
do campo da manifestação. Nada pode tolher esse movi-
mento até que o ciclo dessa Lei se complete.

À medida que se expande, essa Unidade-Consciência, 
essa Força Motriz, rege e controla a matéria que é incorpo-
rada a seu campo de ação. Segundo a intensidade de sua 
rotação, estarão os planos nos quais atua.

Da interação de vários vórtices de energia teremos 
uma combinação de movimentos-vida que geram sequên-
cias e ritmos específicos. São corolários e subleis derivados 
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do primeiro círculo, e são a verdade nos seus próprios pla-
nos. Conduzem a matéria para o movimento central ou Lei 
Primeva, exercendo sobre ela sua regência.

Do NADA surge o TODO, que é manifestado. Do 
INOMINÁVEL surge o SOM, que cria e abençoa. A forma 
é decorrente da combinação de Leis que agem sobre a maté-
ria. Do Vazio Central emanam permanentemente impulsos 
geradores. Os Construtores obedecem ao Regente, que está 
ligado à Raiz Imaterial de todos os universos.

Enquanto está na evolução, a consciência permanece 
presa à matéria, nas suas diferentes vibrações. Quando atin-
ge o Imaterial, está a meio caminho do Supremo, que não 
tem nome, som, forma ou cor, e cuja Presença está no cerne 
de todas as coisas. 



9
Alcançar o VAZIO
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Quando a fase crítica da transição planetária aflorar 
totalmente, o rádio poderá ser um dos instrumentos usa-
dos por nós para contatar-vos. O controle da palavra, a 
impessoalidade, o rigor e a precisão devem ser cultivados, 
pois são condições básicas para desempenhardes tarefas 
conosco.

Lembrai-vos, porém, de que o contato a ser buscado é 
o interior, e que em vossa consciência poderá imprimir-se 
diretamente o que tereis de saber, sem o auxílio de meios 
externos. Recursos como esse do rádio serão empregados 
por nós em casos extremos, pois grande é o dispêndio de 
energia de nossa parte em contatos desse tipo.

Tendes condições de reconhecer em vosso próprio 
interior os nossos sinais, que, se necessário, se refletirão 
no plano físico. Mas não espereis por fenômenos – é a 
Serviço da Lei que estais sendo reunidos. Avançai e estai 
preparados.

*  *  *

Não percais de vista que, assim como nós, estais ser-
vindo. Sois encarregados de abrir caminhos. Assumi, pois, 
vossa tarefa e não deixeis que a rotina e os falsos impulsos 
vos tirem do verdadeiro contato.
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Não confundais entrega com rigidez, nem disciplina 
com repetição de fórmulas. Vigiai e permanecei sincera e se-
renamente entregues. Afirmai o que tendes de mais elevado, 
e assumi vossa tarefa. Vosso tempo é precioso. Usai-o corre-
tamente também quando estiverdes em grupo, pois é uma 
dádiva que verdadeiros encontros possam acontecer. Nessas 
oportunidades, não cuideis daquilo de que podeis ocupar-
-vos em outros momentos, individualmente. Aplicai-vos na 
devoção. Aplicai-vos na entrega. Servi. Tereis a nossa Paz.

*  *  *

Do Conselho de Anciãos* emana para vós um Ensi-
namento que vos guiará e a vossos irmãos na etapa que se 
aproxima. Hierarquias serão a vós reveladas e em união 
manifestareis a plenitude de um serviço em doação. Nada 
há, neste mundo, que valha a vossa dedicação a não ser a 
total rendição aos desígnios supremos.

Ao entregardes vossos esforços, vossa luta e vossos an-
seios ao Supremo Ser, sois elevados, e de plano em plano, de 
estágio em estágio, podereis reconhecer a verdadeira chama 
que vos guia. Não desanimeis frente às batalhas e ofensivas 
das reações. Também aí permanecei servidores, pois sois 
guerreiros e curadores, sois mensageiros valentes que, reco-
nhecendo as próprias fraquezas, galgam alturas até chegar 
ao destino que a tarefa lhes proporcionou.

Sois esperados. Repetiremos isso quantas vezes for ne-
cessário. Permiti que essa vibração se introduza em vosso 
ser e permeie vossas células. Sois esperados, e no seio de um 
profundo amor nos uniremos para não mais nos separar-
mos. Assim foi determinado pela LEI SUPREMA.

* Vide glossário.
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Vinde sem temores ou fantasias, sem culpas ou idea-
lismos, pois para esse encontro NADA podeis trazer. Com 
vossa entrega alcançareis o VAZIO, e desse VAZIO, sem 
saber como nem onde, vos encontrareis na plenitude da 
Sabedoria e do Amor. Acendei, com aspiração e entrega, o 
fogo central de vossas células.

*  *  *

Convidamo-vos a uma abertura maior. O Indescri-
tível vos chama, onde o Encontro Supremo pode ocorrer. 
Nossos Comandos abençoam vossas preces. Ofertai vossas 
vidas ao Senhor e sereis por Ele elevados aos Céus. O que 
foi anunciado se cumpre, para a glória e a realização do 
Governo Celeste Central*. A humildade é necessária. Não 
façais distinções entre vós e vossos semelhantes, pois todos 
participam dessa grande tarefa.

Assumi cada um de vós a própria parte, e aprendei a 
ver o irmão como um canal de energia - distinto do vos-
so, com outra cor e outro som, mas que vos completa, na 
alegria e na elevação ao Pai. Uma potente chave vos está 
sendo entregue; atentai, pois o seu uso deve ser consciente. 
O contato direto conosco e com o vosso Ser Interior se dará 
em vós. Ajustai vossa sintonia porque, unidos com vossos 
irmãos, formais no plano físico conjunturas necessárias 
para que ocorram certas manifestações.

Mesmo estando fisicamente distantes uns dos outros, 
podeis trabalhar em conjunto nos planos sutis. Tende isso 
presente e vossa tarefa será facilitada.

* Vide glossário.
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*  *  *

Vosso sistema solar entra agora em um ponto de transi-
ção crítico; todos os esforços estão voltados para o restabele-
cimento do seu equilíbrio. As Hierarquias estão trabalhan-
do junto aos iniciados* na preparação final. Deveis tratar de 
aprofundar vossas tarefas; estais sendo conduzidos. Desatai 
os últimos laços que vos mantêm vinculados a um mundo 
para o qual não mais deveis voltar os olhos. Caminhai ser-
vindo, sem vos ligardes a nada. Esta etapa é a mais difícil, 
deveis aprender a lutar contra forças que querem impedir 
o vosso avanço. Essa luta é permanente; o discernimento 
deverá ser para vós uma constante, e só com sabedoria po-
dereis conduzir vossa vida nestes momentos finais.

Sois abençoados. Tendes agora a suprema oportunida-
de de contato. Sois elevados cada vez que vos aproximais de 
nosso Centro. Sois esperados, e em alegria vos saudamos.

* Vide glossário.



10
Canais intraterrenos
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As redes intraterrenas são compostas de vários tipos 
de canais, que atuam em diferentes planos e subdimensões. 
São eles:

– canais de manutenção
– canais de execução
– canais de traslado
– canais de sintonização
– canais verticais
– canais de energia pura
– canais de transmutação.

Os primeiros são usados por nossos Comandos e seus 
integrantes, para fins de circulação e acompanhamento da 
situação material planetária. Podem, também, ser utilizados 
para deslocamentos entre áreas coligadas, embora existam 
outros canais específicos para isso.

Os canais de execução permitem operações para con-
tatos externos. São mais facilmente alcançados pela percep-
ção do homem da superfície da Terra.

Os de traslado são utilizados pelos habitantes dos Cen-
tros Intraterrenos. Esses habitantes poderão ser por vós re-
conhecidos e até vistos fisicamente.
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Os canais de sintonização ligam um centro intraterre-
no aos demais, bem como a outros pontos do Universo. Es-
ses canais são de uso restrito, particularmente herméticos.

Os canais verticais aprofundam e interligam, se neces-
sário, todos os outros. São um meio de contato direto entre 
várias subdimensões, ou entre uma subdimensão e outra.

Os canais de energia pura são os condutores da reali-
mentação ígnea, pois transportam a energia de um deter-
minado local, com sua qualidade dirigida pelo COMANDO 
DA ÁREA*, para as diferentes seções do trabalho intrater-
reno que se refletem na superfície do planeta. Esses canais 
não são utilizados para outros fins. Formam como que uma 
rede análoga à circulação sanguínea no corpo humano, di-
fundindo a vida-consciência e com ela realimentando todo 
o sistema de acordo com a necessidade.

Os canais de transmutação compõem uma rede em 
que a energia é conduzida e processada até chegar a núcleos 
centrais de transmutação, onde é então trabalhada, elevada 
e redistribuída através de outras redes. 

Todos esses canais correspondem a planos de consci-
ência e são áreas de sintonização. Têm contato com Espe-
lhos Maiores, naves extragaláticas e outros sistemas estela-
res. Os Conselhos utilizam esses canais, cujos movimentos 
são controlados por uma precisa rede de Espelhos.

*  *  *

Houve, há tempos, uma preparação para que certos 
indivíduos fossem levados em corpo físico ao interior de 

* Vide glossário.
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determinadas áreas intraterrenas. Isso, porém, não chegou a 
concretizar-se com a grande maioria dos escolhidos, devido 
à humanidade terrestre ter-se recusado a ouvir nossas ad-
vertências. Referimo-nos, principalmente, ao uso da energia 
atômica e à fabricação da bomba nuclear. As dívidas cármi-
cas desse modo geradas fecharam para vós certas portas, e 
a Lei é por nós respeitada. Todavia, a oportunidade retorna 
hoje, com a possibilidade de penetrardes planos ainda mais 
elevados. Podereis agora estar em contato com certa região, 
contato para o qual, inconscientemente, tanto devotastes 
vossos esforços.

Dependendo de vossa resposta, muitas portas se abri-
rão também para nós. Somos vossos Irmãos, ainda que 
mais experientes, e aguardamos o momento de um encon-
tro convosco, momento que não está distante. ANTUAKH, 
MISHUK*, WYTHAIKON* e SHIKHUMA* vos abençoam.

Não vos desanimeis frente a aparentes obstáculos e 
retardamentos em vosso plano físico. Viveis em grupo, e 
todo ele há de dar passos. Esperai na Fé, pois a Lei age e a 
Compensação Cósmica a tudo equilibra.

O deslizamento magnético-solar das naves e dos seres 
pelo espaço, bem como a manutenção dos canais dos quais 
já tendes informação, é trabalho em que utilizamos a ener-
gia Brill**. Não vos esqueçais de que para a manutenção de 
planos da matéria, mesmo que não sejam tão condensados 
como o vosso de superfície, a energia há de ser renovada.

*  *  *

* Vide glossário.
** Vide glossário.
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Estamos ajustando vossos corpos, e certas cristaliza-
ções devem ser removidas, inclusive da constituição físi-
ca. Vossa busca interior está sendo acompanhada; nossas 
tarefas se completarão, se derdes os passos necessários. O 
tempo e o espaço não são problemas para nós, que cons-
cientemente atuamos “acima” deles.

Há centros e bases intraterrenas cuja influência não se 
restringe às áreas que lhes correspondem na superfície da 
Terra. Certos centros na América do Sul estão ligados a ou-
tros em países europeus, asiáticos, e até nos polos do vosso 
planeta. Passagens interdimensionais e canais de conexão 
magnética são as vias para comunicações e traslados entre 
esses centros.

De uma base na América do Sul acompanhamos os 
conflitos ocorridos em outros continentes. Os Comandos 
são permanentemente informados das transformações que 
se dão em toda a superfície da Terra. A LEI MAIOR* desde 
já permite, em nome da elevação, o ingresso de novas Leis 
neste pobre planeta. Não fosse isso, a involução* seria o úni-
co caminho para ele.

Lembrai que tudo é consciência. Assim, quando des-
crevemos conjunturas, situações, cidades e civilizações in-
traterrenas, falamos de estados de consciência.

Os oceanos já estão apresentando movimentos dife-
rentes, no que diz respeito às marés e às correntes maríti-
mas. Há centros e bases intraterrenas que estão em contato 
com centros intramarinhos, extensão e complementação de 
seus trabalhos. Os Seres que habitam essas áreas da consci-
ência são guardiães do Plano Evolutivo que ali se manifesta, 
sendo oriundos de diversos pontos do Universo.



91

O contato com esses centros intramarinhos também 
é uma necessidade para o equilíbrio planetário e para o 
desenrolar das sucessivas fases da operação de evacuação. 
Eles estão “dentro” dos oceanos e, conforme já fostes infor-
mados, mantêm uma aura de pureza e equilíbrio em torno 
de suas cidades. Por não estarem no subplano mais denso 
da dimensão física, vossa ciência ainda não os descobriu. 
Por sua atuação nas águas, exercem importante papel na 
limpeza do magnetismo terrestre.

Não confundais, todavia, centros intraterrenos com 
esses intramarinhos. Há centros intraterrenos que se en-
contram sob as camadas dos oceanos, mas os intrama-
rinhos estão “dentro” do meio líquido, permeados pela 
profundeza de vossos mares. Coligações com esses centros 
vos serão possíveis, mas estão relacionadas com fatos que 
estão por acontecer. Diferentes planos vos serão abertos, 
para que possais reconhecer os diversos níveis de realidade 
em que viveis.

*  *  *

Não vos preocupeis com as muitas “transmissões” 
que em vossa Terra de superfície são divulgadas em nosso 
nome. Muito há nelas de verdadeiro, mas muito mais de 
deturpado e de fantástico. A busca da retribuição material 
desencaminhou grande parte dos que, como canais, pode-
riam estar operando em colaboração conosco.

Sois bem-vindos. Trabalhamos para aperfeiçoar o vos-
so contato conosco. Em vossas descrições, deveis ser fiéis 
às vossas percepções, não permitindo que a mente interfi-
ra nelas, pois se originam de um processo que se localiza 
em um nível que lhe é superior. Havereis de aproximar-vos 
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ainda mais dessas realidades. A materialização delas é para 
nós um fato consumado. Operamos em diferentes centros 
e civilizações, e através desse intercâmbio um circuito é 
construído. Sementes de união já foram lançadas, e as res-
postas virão.
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Estais sendo preparados para contatar planos ima-
teriais e para participar de um novo ciclo evolutivo que 
está-se implantando no planeta. Não vos ocupeis com as 
dúvidas do consciente esquerdo, pois elas se dissolverão no 
momento em que contatardes a FONTE.

Está ocorrendo uma fusão entre as dimensões da órbi-
ta terrestre, pois os “filtros” existentes entre os seus subpla-
nos estão sendo removidos. Isso diz respeito ao próximo 
estágio da Terra, que já está sendo efetivado.

Para que a consciência transite livremente de um pla-
no para outro, ela tem de atravessar “portais de percep-
ção interna”, com seus guardiães e suas provas. Falamos 
figuradamente, mas também referimo-nos a fatos. Colocai 
Luz interna sobre esses dados e tereis vossa compreensão 
ampliada.

Sabei que, de um ponto de vista mais elevado, a pró-
pria Mônada é considerada um corpo material – a Vida está 
nela “encarnada”. Novos processos de “descida” aos planos  
materiais, processos mais sutis, começam a dar-se, e é com 
eles que deveis estar coligados.

Construí uma ponte entre o velho e o Novo. Ela é feita 
através da aspiração ardente e da total entrega, que vos leva-
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rão à experiência direta com os níveis suprafísicos. Não vos 
enganeis – sem entrega NADA pode ser realizado.

*  *  *

Estai a postos e elevai vossa aspiração. O CONSE-
LHO DE ERKS* vos chama. Nossa Presença é agora per-
mitida, e nosso contato convosco explícito. A transforma-
ção planetária assim o exige. Vossos Instrutores Internos 
vos prepararam para isso e vossa devoção respondeu ao 
Chamado. As Leis do Cosmos se abrem ante vós para uma 
“nova leitura”, que se ampliará a cada contato que tiverdes 
conosco.

Alijai de vossa mente todos os velhos conceitos, pois 
estais ingressando numa corrente que não mais retém o 
próprio dinamismo. ANTUAKH manifesta sua potência 
e permite que vos contatemos. Não haverá hora nem lugar 
em que não estaremos junto de vós. As Portas acham-se 
abertas e vos saudamos nesse encontro maior. Vinde, o 
maná cósmico vos aguarda para que possa ser levado a 
vossos irmãos.

*  *  *

Certas nuanças energéticas dizem respeito à prepara-
ção de um campo magnético que ancore VIDAS-CONSCI-
ÊNCIA que representam novas Leis planetárias:

– a Lei da Dispersão da Matéria
– a Lei do Encontro Físico
– a Lei da Elevação Subliminal.

* Vide glossário.
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A primeira diz respeito a uma força que atua no sen-
tido de tornar a matéria mais sutil, em todos o planos e 
subplanos onde existam átomos materiais. Ao mesmo tem-
po que libera as partículas, eleva a vibração dos núcleos 
atômicos, tornando-os, assim, menos densos. Onde não há 
aspiração e meta superior, a ação dessa Lei acentua o caos 
e a dispersão.

A Lei do Encontro Físico é aquela sequência de proce-
dimentos decorrentes do movimento de uma energia sutil 
que desce de sua FONTE, permeando diferentes dimen-
sões até penetrar a maior densidade material. Permite que 
a FONTE chegue até a vossa consciência cerebral; permite 
também que ela transmute e eleve as vibrações de um am-
biente, ou que promova a materialização de um SER. Essa 
Lei será por vós aprofundada – isso está em vosso caminho.

A Lei da Elevação Subliminal controla e efetua a pu-
rificação do subconsciente planetário, possibilitando a im-
plantação de novos padrões que norteiem a ação do homem 
nas várias dimensões da Terra. Aqui, cabe a ele a entrega, a 
aspiração, nada mais. Podeis perceber, assim, quão nocivos 
são vossos meios de comunicação à transformação que es-
tamos encaminhando.

Uma Lei Superior corresponde à expressão de uma 
ENTIDADE-VIDA-CONSCIÊNCIA que imprime sua vi-
bração e sua vontade no plano onde passa a atuar. São de-
terminações logoicas e do Governo Celeste Central o que 
conduz os movimentos desses Mensageiros Divinos.

Cada plano e cada subplano que é permeado por essa 
FORÇA-CONSCIÊNCIA passa por um processo de trans-
formação com etapas transitórias entre o antigo estado e 
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aquele que deverá ser alcançado. Permitir que se encarne 
a Nova Lei, que se expresse essa Entidade, é uma forma de 
serviço que vos está sendo pedida.

Ouvistes falar nos Senhores do Carma*. Tendes aí um 
exemplo desse fato. Agora uma Nova Lei implanta-se em 
vosso planeta, e outros Senhores estarão nele atuando. Nada 
existe nesse Divino e Infinito Cosmos que não seja por nós 
controlado. Mesmo a ação – ainda necessária – das trevas é 
por nós mantida dentro de certos limites e dentro de certa 
esfera de atuação. Lembrai-vos de que “por trás de tudo está 
a Vontade Superior”.

Por não ser ainda um planeta sagrado, a Terra preci-
sava ter as portas fechadas ao trânsito de certas forças, que 
assim permaneciam restritas aos planos em que estavam 
instaladas. Desse modo, era possível maior controle sobre 
elas. Agora o planeta inicia-se e também transmuta-se. Li-
gações entre as dimensões podem ser feitas, e o homem 
pode reconhecer mais plenamente a UNIDADE na diversi-
dade por ele percebida.

Fatos interiores podem ser captados e Presenças sutis 
reconhecidas com mais frequência. Trata-se de uma expe-
riência potente, que evoca profunda reverência, estabele-
cendo-se assim uma conexão mais intensa com os planos 
imateriais.

Sede fiéis às vossas percepções autênticas, pois esta-
mos convosco. Vinde em entrega e esquecimento de vós. 
Elevai vossas mentes, vossos corações, e permanecei abertos 
à transformação.

* Vide glossário.
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Rumo ao indescritível
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Para que possais conhecer os Arquivos Sagrados é ne-
cessário estardes despidos de conjecturas intelectuais. Esses 
Arquivos são constituídos não de conteúdos perceptíveis 
pela mente concreta, mas sim da consciência imaterial de 
cada partícula dos diversos planos da existência. Através 
deles, os registros do passado, do presente e do futuro estão 
disponíveis para todos os que, com simplicidade e pureza, 
devotam-se ao Pai.

Que há no Cosmos que não seja energia? Trabalhamos 
convosco para que aprendais a reconhecer os seus diversos 
graus de condensação ou materialização. Sabei que os Arqui-
vos são energias dinâmicas. São a reunião dos fios de vida de 
todas as Mônadas presentes no Universo manifestado. To-
davia, as consciências que compõem o Universo Inanimado, 
onde tudo É, não estão diretamente ligadas aos Arquivos.

Sendo a Lei da Síntese uma realidade na vida superior, 
dizemo-vos que a chave dos Arquivos para um ser, para um 
grupo, ou até para corpos e conjunções celestes, materiais 
ou não, é um SOM que reúne em si a qualidade que a ener-
gia vem manifestar quando se desprende da Consciência 
Original.

Esse SOM é a bússola para toda a manifestação da 
energia. Como auxílio à vossa compreensão, dizemo-vos 
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que cada um de vós é um som; toda e qualquer ação e vida 
que tendes, não importa em que plano, é guiada por esse 
SOM e busca realizar a qualidade por ele determinada. As-
sim, o que foi, o que é e o que será são expressões dele. 
Muitos são os caminhos que tomastes, que tomais e que 
tomareis para realizá-lo, caminhos que estão contidos no 
próprio SOM. Ao vos aproximardes desse estado de consci-
ência, chegareis às portas do conhecimento sagrado.

Acima da quarta dimensão, tendo consciência da co-
munhão interna de todas as Essências, passais a receber as 
informações que serão necessárias para o desempenho das 
tarefas que vos cabem.

*  *  *

Tendes a possibilidade de contatar diferentes fontes 
de energias ou Raios*. Além das sete energias básicas que 
conheceis**, abrem-se a vós:

– a Lei da Transfiguração ou Transcendência
– a Lei do Sacrifício ou Libertação por meio da  
 Entrega
– a Lei da Onipresença ou Comunhão Cósmica
– a Lei da Onisciência ou Conhecimento Interno
– a Lei do Inter-Relacionamento de Universos  
 Paralelos.

Treze são as energias da Lei Cósmica. Doze manifesta-
das, e uma, de síntese, imanifestada. Cada Raio energético 

* Vide glossário.
** Vontade-Poder, Amor-Sabedoria, Inteligência Ativa, Harmonia Através 

do Conflito, Conhecimento Concreto, Devoção-Idealismo, Organização-Cerimo-
nial. Vide A ENERGIA DOS RAIOS EM NOSSA VIDA, de Trigueirinho, Editora 
Pensamento, 1987.
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tem seu correspondente nos Reinos Imateriais, o mesmo 
ocorrendo convosco. Também para cada planeta existe um 
correspondente na face do universo que não é revelada.

Abaixo da FONTE há dois caminhos: o Revelado e o 
Vazio. A lei manifesta-se em vários níveis de energia. Estes 
são os limiares de Universos Paralelos que podeis ir pene-
trando com a chegada da informação ao vosso consciente.

Num mesmo planeta, como bem sabeis, há níveis ma-
teriais e imateriais. Cada um deles com suas leis e sua ma-
nifestação de vida. Todo esse conjunto de planos caminha 
segundo uma Lei maior de Expansão. Há, da mesma forma, 
uma VIDA-CONSCIÊNCIA na qual cada essência que a ela 
pertence tem seu correspondente, através da Lei de Expan-
são, nos planos materiais.

Nesse Universo Imaterial Inanimado onde nós esta-
mos, a Lei Maior é a da Inalterância. Essa é a 13ª Lei, até 
certo ponto incompreensível para a vossa mente atual. Pala-
vras não a designam nem a qualificam propriamente – são 
apenas indicações para a vossa compreensão.

No estado inanimado não há evolução, da forma como 
conheceis. Todos são e estão em perfeita integralização. As 
contínuas mutações do Universo manifestado (que tem ní-
veis cósmicos de evolução, estando vós no primeiro subní-
vel do primeiro nível), regidas pela Lei de Expansão, não 
atuam nessa outra fase, Incriada.

Um AVATAR* é a Energia-Consciência realizada até 
o terceiro nível cósmico. Com isso tendes um ponto de re-
ferência. A contínua evolução-expansão, atuando nos pla-

* Vide glossário.
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nos acima desse terceiro nível, reúne consciências-Avatares 
para constituírem Logói*. A condensação dessas consciên-
cias-avatares formam, portanto, esses núcleos logoicos que, 
em seu movimento de expansão, irradiam ao Cosmos sua 
energia e atraem, assim, os elementos correspondentes para 
a manifestação do plano evolutivo.

O contínuo processo de evolução utiliza-se da interli-
gação entre o Universo-Expansão e o Universo-Inalterân-
cia, na etapa em que uma energia ingressa no estado de 
Inalterância (após a realização no último subnível do 21º 
nível cósmico), sua contraparte aí existente desce atraída 
pelo Logos que lhe corresponde como processo, vibração e 
Raio energético.

Acima das Consciências logoicas, planetárias, solares, 
galáticas, etc., existem conjunções ainda indescritíveis para 
vós.

* Vide glossário.
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Diante de vossos olhos surgem nossas Luzes convo-
cando-vos a estardes prontos, pois a hora do resgate* se 
aproxima. Filiadas ao Governo Celeste Central*, nossas na-
ves já se mostram, e nossas tarefas junto a vós estão sendo 
reveladas.

Entre as naves que podeis contatar está a NAVE 
ALFA, ou “Cidade Flutuante”, Centro Interestelar de cura 
e processamento energético. Traz em seu interior uma base 
de operações, na qual está contido todo o conhecimento 
acerca dos processos de cura existentes nas galáxias con-
federadas.

A NAVE ALFA está ligada à tarefa dos Jardineiros do 
Espaço**, à implantação do novo código genético nos ho-
mens terrestres, e à preparação e sutilização dos seus corpos 
para o resgate.

Em seu Comando encontra-se a Hierarquia SOHIN. 
Tendes também junto a vós a NAVE ALFA E ÔMEGA, de-
sempenhando outra tarefa. Essa nave é uma base de pro-
porções inimagináveis, que em seu bojo guarda diversas 
naves-mães, algumas das quais já trabalhando na órbita 

* Vide glossário.
** Vide OS JARDINEIROS DO ESPAÇO, de Trigueirinho, Editora Pensa-

mento, 1989.
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terrestre, no preparo para a evacuação planetária. Ela é o 
espelho central e a base intergalática para as operações de 
resgate comandadas por SAMANA*. Também o CONSE-
LHO ALFA E ÔMEGA* tem, nessa nave, um de seus pontos 
de focalização. Quando atua em níveis materiais, pode ser 
encontrada nos espaços interplanetários ou intersistêmicos 
de vossa galáxia.

A Hierarquia que compõe a NAVE ALFA E ÔMEGA 
são Consciências cuja pátria é o Cosmos – não se limita a 
fronteiras planetárias.

*  *  *

O Pai não perde de vista nenhum de seus filhos. Há 
Hierarquias e Conselhos trabalhando nos mais diversos 
setores. Até mesmo os seres que irão para planetas “em es-
tado de vapor” estão sendo preparados. As naves atuarão no 
traslado de suas essências interiores, que serão incorpora-
das aos Logói daqueles mundos.

Vosso caso, porém, é outro. Sois a parte sadia de um 
corpo gangrenado devido ao mau uso da energia. Vosso 
trabalho e contato estão ligados Àqueles que se encontram 
a Serviço neste final de ciclo. Caminhai, cientes de que o 
porto a que chegareis é por nós determinado. Relaxai, pois 
sabeis QUEM vos aguarda.

Os Conselhos que preparam a evacuação dos seres 
resgatáveis acompanham o seu desenvolvimento interior. 
Essa evacuação não é, pois, apenas um fato material. Com-
preende também o deslocamento desses seres para um grau 
vibratório que corresponde ao do encontro com os Irmãos 

* Vide glossário.
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que caminharão com eles nos próximos ciclos. ASHTAR 
ASGHRAN* representa uma ligação interna das Mônadas 
com todo o trabalho de evacuação planetária.

*  *  *

O processo de preparo para a evacuação compreende 
algumas etapas:

1 – Etapa inicial: abertura interna do indivíduo, de 
forma a fazer emergir no seu eu consciente vislumbres do 
caminho por ele escolhido.

2 – Etapa de refluxo da energia: o indivíduo desenvol-
ve suas qualidades pessoais positivas, de modo que possa 
assumir a instrução interna que na maioria das vezes lhe 
chega inconscientemente.

3 – Etapa da queima de resíduos: interação consciente 
do indivíduo com as Fontes de contato.

4 – Etapa de serviço: a energia do indivíduo, já elevada, 
está disponível para um contínuo trabalho de comunhão 
com as Hierarquias.

5 – Etapa de escolha: o Ser Interno do indivíduo, se-
gundo Leis Maiores, é conduzido ou ao resgate (transmu-
tação) ou à continuidade da vida dentro da Lei do Serviço 
neste planeta, em seus diversos níveis. Este último caso é 
possível quando ele já recebe diretamente a energia dos 
Conselhos.

Da vossa integração nas Leis vem a força de Núcleos 
Hierárquicos que se ref letem nos planos materiais. Sois 

* Vide glossário.
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também parte de nossas ramificações. As Luzes do Cos-
mos vêm ao vosso encontro. Ao caminhardes, sereis com 
elas um só.

*  *  *

Conforme sabeis, os Comandos encarregados da ope-
ração de resgate assumem diferentes tarefas e áreas especí-
ficas dentro de um plano geral:

ASHTAR SHERAN*: Hemisfério Norte — Estados 
Unidos, Canadá, Alasca, parte da Sibéria e alguns países 
da Europa Ocidental.

WYTHAIKON: América do Sul, Bulgária, Oceania, 
sul da África e Japão.

MITHUMA*: Ásia Central. É ponte entre naves-mães 
e naves de resgate.

ASHTAR ASGHRAN: Comando de preparação mo-
nádica. Coordena o processo de controle da Mônada sobre 
o indivíduo, principalmente no momento do resgate.

Existem Hierarquias que trabalham especificamen-
te com a ligação entre a Mônada e o consciente material 
dos indivíduos, preparando-os assim para o resgate. Essas 
Hierarquias, conectadas com os Comandos de Evacuação, 
estão permanentemente informadas sobre os planos de 
resgate e a evolução dos que estão envolvidos nesse pro-
cesso. Elas fundem em si a linha libertadora e a linha evo-
lutiva.

* Vide glossário.
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Desdobramentos e ampliações dessa rede energética 
vos serão revelados à medida que a necessidade planetária 
aumentar e a vossa abertura assim o permitir.

*  *  *

Não sabeis os caminhos que cada um de vós trilhará. 
Para cada ser um calçado, para cada passo uma medida. A 
cada um de vós um cuidado, uma expressão. Até as rosas 
de uma mesma planta têm, cada uma delas, sua própria 
beleza.

As necessidades e os ritmos dos indivíduos são úni-
cos, e não deveis compará-los. Deixai emergir vosso pró-
prio processo evolutivo. Não permitais que vossa mente ou 
que padrões externos, que não têm a verdade em si, dire-
cionem o vosso despertar. Assumi esse processo por Amor 
ao Pai, somente.

SAMANA

Hierarquias encarregadas 
dos movimentos de 

traslados e transmigrações

Hierarquias encarregadas 
da preparação interna dos 

resgatáveis

Comandos de áreas 
específicas

Hierarquias ligadas 
aos comandos de área

Conselhos de 
transmutação

Conselhos de  
Hierarquias 
Curadoras

Conselhos de  
instrução e formação

Conselhos de  
Hierarquias de Raios 
(ligados às Mônadas 

dos resgatáveis)
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Transcendei vossos limites, pois já sois esperados no 
Infinito. Mas não levantareis voo enquanto cadeias de rela-
cionamentos horizontais ainda vos prenderem.

Assim como uma semente tem o momento correto de 
ser colocada na terra, cada um de vós terá a própria hora de 
desabrochar na tarefa que lhe couber.



14
Leis e fontes de energia
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Vosso Sol é a expressão, é o corpo físico de uma VIDA-
-CONSCIÊNCIA que habita também outros sistemas. Há 
corpos de manifestação dessa Entidade que se encontram 
em outros pontos e em outros planos deste Universo em 
expansão.

Vosso espaço-tempo dilata-se ou contrai-se à propor-
ção que a VIDA-CONSCIÊNCIA que o rege altera seus pa-
drões vibratórios.

Uma LEI é um Ser que tem consciência de sua ex-
pressão e que está conectada com mutações geradas pelo 
IMPULSO CENTRAL. Podeis encontrar esse Centro de 
PURO VAZIO nos intervalos entre respirações, ou entre 
um batimento e outro de vosso coração, momentos em que 
estais libertos das cadeias da Terra. Não fosse esse contato, 
não poderíeis prosseguir vossa jornada através das densas 
nuvens dos planos materiais.

Sabei que quando vos é pedido para ver a todos como 
CRISTOS, como MÔNADAS, ou como DEUS, não vos é 
solicitado um produto de vossa mente imaginativa, mas o 
contato real com esse Vórtice de Energia que está presente, 
sustentando, animando e conduzindo cada ser.

Não vos deixeis iludir pelas aparências percebidas 
pelos vossos sentidos. Usai-os como um escultor usa a es-



118

pátula e o martelo. São instrumentos para captar o que 
está imanifestado e que de outro modo não poderia ser 
refletido aqui.

A Lei da Transcendência diz respeito ao processo de 
contato com o Centro de Inalterância, esse Núcleo de Vazio 
que é a realidade imanifestada que sustém todo o campo 
fenomênico-material existente na conjuntura de tempo e de 
espaço. Chamai essa Lei de VONTADE, se assim quiserdes, 
mas sabei que na verdade é a pura transcendência daquilo 
que é criado, transcendência que vos levará à real união-in-
tegração com o CRIADOR.

A Lei da Elevação Subliminal é derivante da Lei da 
Transcendência, e existe apenas nos Universos onde a den-
sidade dos campos de manifestação assim o demanda.

Não existem dois pontos no Universo que manifestem 
uma determinada Lei da mesma forma. Conforme vistes, a 
Lei, expressão de uma VIDA-CONSCIÊNCIA, ao interagir 
com outra, manifesta sempre um novo campo de experiên-
cia e promove o retorno desse campo ao Impulso Gerador, 
Fonte de toda a criação.

Cada planeta tem suas leis. Cada plano de existência 
tem suas leis. Cada lei tem sua esfera de ação. No estudo 
desses fatos havereis de abrir vossos centros para novas per-
cepções. Estamos preparando-vos para contatos maiores. 
Não permaneçais onde estais. Segui a voz que não tem som 
e que vos chamou. Despertai.

*  *  *

Todo o circuito energético deste sistema estelar em que 
viveis é conhecido pela Consciência Central Solar. Ainda 
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que decisões específicas de cada parte do sistema possam 
ser tomadas paralelamente, esse Núcleo Central mantém o 
seu olhar sobre todas as coisas.

As energias conduzidas à Terra passam por transfor-
madores e interligadores que as reúnem e as adaptam ao 
magnetismo planetário. Aquela diretamente enviada pelo 
Sol é recebida por SAMANA, que por sua vez a transfere 
para o Centro maior do vosso planeta, MIZ TLI TLAN. 
O ajuste dessa energia ao vosso padrão vibratório é, pois, 
especificamente realizado por ELE.

Outras fontes também têm sua energia atuando di-
retamente sobre a Terra, como é o caso de Saturno, Júpi-
ter e Vênus. Seus transformadores, nesta etapa, são res-
pectivamente Ashtar Sheran, Navidad* e Osthmiuk* . O 
Comando Geral desses contatos, todavia, está a cargo de 
SAMANA.

O trabalho que SAMANA realiza para vosso planeta, 
relativamente às energias provenientes do Sol e de outros 
corpos celestes do vosso sistema, corresponde ao que é feito 
por Hierarquias Solares, relativamente às energias prove-
nientes de Sírius.

O Logos* do Sol Central* está acima da expressão 
deste vosso sistema. Está inserido em ondas de vibração 
superior, tendo desse modo controle sobre todas as ener-
gias que atuam aí. Faz parte do Conselho Maior de Sírius, 
de onde recolhe as diretrizes que guiarão vossas próximas 
etapas. Três Consciências Principais (aspectos manifestados 
a partir do seu Ser) decodificam (cada uma com o seu tom 
característico) e irradiam para todo o sistema o impulso 

* Vide glossário.
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energético recebido. Essas três Consciências Principais atu-
am em diferentes graus em cada ciclo.

Das três Consciências Principais, a mais atuante é 
aquela cuja energia corresponde à que desenvolveis neste 
ciclo, o Amor-Sabedoria.

Essa estrutura energética não se aplica a todos os sis-
temas solares do Cosmos. Em cada um deles diferentes as-
pectos da Fonte de Criação estão-se realizando. Sabei que 
o PAI não se repete.

*  *  *

Eliminai de vós todo e qualquer interesse por recom-
pensas. Só assim poderemos chegar até vós. Não permitais 
que o processo de evacuação planetária, onde cada um é 
convocado pela necessidade interna de cumprir a Lei Espi-
ritual, seja encarado como uma salvação pessoal.

Os que realmente estão participando dessa operação 
são indivíduos movidos pelo Serviço. A atitude correta para 
o contato conosco é a entrega à elevação do nível vibratório 
do Cosmos.



15
Fatores de equilíbrio energético
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Estamos inserindo em vós sementes de conhecimento 
que germinarão em ciclos futuros. Deveis manter vossas au-
ras em estabilidade vibratória, para que isso possa ocorrer 
devidamente. O grau de vossa entrega, bem como a vontade 
de evoluir e de vos transformar, atua em vossa sintoniza-
ção com outras esferas; como consequência, tendes o vosso 
campo magnético protegido. A requerida estabilidade desse 
campo, todavia, depende da combinação de fatores exter-
nos e internos. Os externos são:

• o ambiente psíquico no qual vos introduzis;
• o contato que tendes com as correntes etéricas, 
 emocionais e mentais coletivas.

Como fatores internos tendes:
• vossa atitude frente às provas nas quais sois  
 colocados;
• a maneira como lidais com as reações que emergem  
 do vosso subconsciente e demais mecanismos dos  
 vossos corpos materiais;
• o grau de aspiração instalado em vossas células;
• a harmonia decorrente do desapego já alcançado.

A respiração correta também é fator de estabilização 
em vossa aura, assim como o controle da palavra, pois o 
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falar é vibração, e a vibração cria formas em vosso campo 
magnético. Isso já é do vosso conhecimento, e deverá ser 
observado.

Essa estabilização torna possível o nosso contato con-
vosco nos momentos necessários, e permite que aflorem em 
vossa consciência respostas, sempre que delas precisardes e 
sempre que o Conhecimento houver de frutificar.

Além desses fatores, a salivação, igualmente, há de 
ser por vós considerada. Ela é a vida que trabalha sobre o 
alimento, propiciando a interação de vários componentes. 
Através da salivação ocorre um processo oculto de trans-
mutação material, bem como de liberação e incorpora-
ção-absorção de energia pelos veículos. A ação dos vossos 
pensamentos durante esse processo é fundamental, pois a 
salivação é transmissora de vibração do verbo, vibração que 
neles também se manifesta.

*  *  *

Irmãos, sois contatados por nossos Mensageiros, que 
com Amor e Luz penetram em vossas consciências quan-
do vos entregais à Vontade da Mônada. Podemos atingir 
todos os planos e qualquer subnível do vosso ser, e ali for-
talecer, transmutar, implantar, eliminar, suprimir, expulsar 
ou substituir o que for necessário, conforme a Vontade e o 
Propósito do Pai para vós.

O AVATAR trabalha em conjunção com nossos Agen-
tes e é despertado através da nossa atuação, quando o Pai 
assim o designa. Somos representantes do Conselho Supre-
mo, e todo o conhecimento da Confederação Intergalática 
sobre processamentos energéticos está à nossa disposição. 
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A nave Alfa, sob nossa condução, é um Núcleo Intergalático 
direcionado ao cumprimento da Vontade paterna. Neste 
ciclo sua atuação está diretamente relacionada com a tran-
sição do planeta.

A nave Alfa* contata-vos e instrui-vos. Está aparelhada 
para as operações necessárias a esta transição e obedece aos 
Comandos do Conselho Supremo.

A quarta dimensão corresponde a um ponto de tran-
sição no processo de transformação. É a partir dela que a 
transmutação pode acontecer. Somente com a presença de 
energias dos planos superiores (da quarta dimensão ou de 
outras que se encontram acima delas) é que essa divina al-
quimia, levada a termo também pela nave Alfa, tem possi-
bilidade e permissão para ocorrer.

A Lei da Transmutação está coligada com Leis de 
Renovação Imaterial. É através da transmutação que os 
componentes dos planos imateriais em evolução têm suas 
energias renovadas, sua vibração elevada. É também através 
dela que esses elementos são incorporados a ciclos de Vida 
acima de qualquer evolução, mesmo imaterial. É uma Lei 
divina, e tendes em vossa salivação a contraparte física do 
seu sutil mecanismo. “Assim como é em cima é embaixo”, 
já vos foi revelado.

*  *  *

Sempre que vos reunis com vossos irmãos, estais sendo 
trabalhados em profundidade proporcional à vossa abertura.  
A vibração dos vossos corpos é então ajustada, de modo a 
poderdes cada vez mais estar sintonizados conosco. Ainda 

* Vide capítulo 13 deste livro.
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é necessário que se promovam uma elevação dessa manei-
ra, pois nesses encontros é dada a certos indivíduos uma 
estimulação que, sozinhos, eles não poderiam receber. Al-
guns dentre vós estais vivendo um processo de definição 
em pontos fundamentais e precisais da energia grupal para 
vos capacitardes a prosseguir a própria busca.

Um grupo básico de evacuação está sendo plasmado. 
Isso é feito através do contato com a vibração intraterre-
na em fusão com energias estelares, e também através da 
transmutação da energia da superfície terrestre.

A formação desse grupo é conduzida e orientada pe-
las Hierarquias. Os contatos com elas trazem um impulso 
de crescimento permeado pela energia de um Ser, ou de 
um conjunto de Seres que pertencem a uma mesma linha 
de Luz.

Uma outra faceta do vosso trabalho de formação-in-
formação-contato é a captação de instruções que vos escla-
recem sobre as Leis e, propriamente, sobre a vida dos níveis 
sutis. Esses contatos tanto podem ser originados da irra-
diação de uma Hierarquia, como de Corpos Hierárquicos 
(Conselhos, em geral com integrantes na mesma linha de 
Luz que a vossa). Podem também ser derivados de experiên-
cias internas em que vos são abertas as portas dos Arquivos. 
Não vos deveis prender a qualquer necessidade de perceber 
as fontes desses contatos, pois é possível que, mesmo que 
identifiqueis alguns de seus aspectos, não possais abarcar 
toda a conjuntura que os gera.

Buscai o afinamento do vosso canal, para estardes 
dentro da aura dos Seres que trabalham convosco, e para 
que possais refletir mais livremente e de forma transparente 
essa vibração. Sabei que a cada Hierarquia que contatais, 
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um campo magnético diferente é gerado; faz parte do vosso 
aprendizado saber reconhecê-lo.

As mesmas Hierarquias poderão ser encontradas em 
diferentes planos, pois são Consciências que permeiam pra-
ticamente todos os níveis de vibração deste planeta. À me-
dida que vos elevais em Serviço, também se eleva o plano 
de vossos contatos com elas.

A partir de vossa doação e entrega, as energias das 
Fontes contatadas vão permeando vossos veículos. Gradual-
mente ireis penetrando, como Consciência a Serviço, níveis 
imateriais. Esse movimento de descida da energia por parte 
das Hierarquias e ascensão de vosso estado vibratório cria 
a ponte para que, mesmo dentro dos limites dos vossos veí-
culos, possais em consciência participar dessa Rede de Luz.

*  *  *

A manifestação da HIERARQUIA há alguns milhões 
de anos do vosso calendário abriu a possibilidade de a Terra 
ingressar nas relações interplanetárias. Até essa oportu-
nidade, ela havia estado entregue somente à densificação, 
regida apenas por jogos de forças e Inteligências do mundo 
natural.

De certa forma, pode-se dizer que desde aquela época 
a evacuação começava a ser preparada, pois a partir daquele 
abençoado momento a consciência monádica que se dedica-
va a fazer experiências na matéria passou a ser estimulada 
a encontrar o Caminho de Retorno. A Terra prosseguiu em 
seu ritmo de condensação, como sabeis, mas houve seres 
que no decorrer desse tempo se libertaram. Aos impulsos 
Hierárquicos há que aguardar a resposta da matéria.
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A evacuação corresponde a uma elevação da consciên-
cia e sua libertação dos grilhões da matéria. Assim, ela está 
sendo preparada e vem acontecendo em diferentes graus 
desde que as Hierarquias ancoraram no planeta.

*  *  *

A região da Antártida está ligada à evacuação nos dias 
de hoje e encontra-se em sintonia com sistemas situados fora 
de vossa galáxia. Devido ao seu “sincronismo magnético” e 
seu relacionamento com áreas intraterrenas, é um impor-
tante centro-contato. Vosso Instrutor ANTUAKH também 
atua ali e estende Seu Manto sobre as atividades da área.

ANTUAKH é um Ser que, como sabeis, exerce influên-
cia em diferentes pontos do Cosmos, tendo sob sua guarda 
tarefas que ainda não podem ser reveladas. Está vinculado 
a um Núcleo que trabalha ambos os polos do planeta, pois 
esses dois extremos estão interligados internamente e na ver-
dade se complementam.

A atuação dos centros polares correspondeu à tarefa 
que à Terra coube cumprir até agora, de servir de receptá-
culo de expurgos da Galáxia, de escudo e de refletor. A po-
sição estratégica desses centros em relação ao Sol permitiu 
que um trabalho interno de elevação fosse cumprido. Sua 
coligação com o Alto Himalaia é conhecida de certos seto-
res da humanidade, e tendes a esse respeito muitas lendas.

Discerni sobre os vossos conhecimentos materiais, 
pois poderão ser empecilhos para a captação das realidades 
suprafísicas.

Existem hoje nessas regiões polares bases etéricas 
em contato com civilizações intraterrenas e áreas extra-
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galáticas. Essa rede de comunicação é uma contraparte de 
nossos Espelhos.

Mesmo com a prevista mudança na inclinação do eixo 
magnético da Terra, esses centros continuarão ativos nas 
capas etéricas planetárias, sem sofrer consequências do ho-
locausto físico pronto a se desencadear. Encontram-se neles 
homens da superfície que já foram resgatados e que estão 
sendo treinados para desempenhar tarefas durante a evacu-
ação global. O Comando Alfa e Ômega* tem ali um ponto 
de contato, que será por vós reconhecido. Esse Comando 
não possui uma base específica. Tem ramificações em vários 
centros e em vários Espelhos, e atua em diferentes planos.

O contato com níveis cósmicos da existência e sua in-
terpretação para os grupos da Terra é uma das nossas tare-
fas. Tendes em SARUMAH** um dos nossos representantes 
nesse escalão. Há também os que transmutam energia ma-
terial em formações sutis. Quando a energia material, ao ser 
transmutada, se eleva, libera-se de vibrações espúrias. Desse 
processo advém a Gratidão, que é uma energia potente, li-
bertadora e de união.

* Vide glossário.
** Vide ERKS, MUNDO INTERNO, de Trigueirinho, Editora Pensamento, 

1989.

Gratidão

Amor

Entrega

Serviço
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Existem triangulações energéticas* que devem ser por 
vós consideradas.

A energia do Serviço é decorrente do reconhecimento 
da tarefa em um plano superior. É expressão da compaixão 
e do sacrifício. Está relacionada com Núcleos Cósmicos que 
estimulam a libertação da matéria.

A entrega é a resposta da matéria ao impulso moná-
dico que clama por elevação. Sem devoção não há entrega 
verdadeira.

Já o Amor é a fusão das energias de vosso sistema so-
lar. No Cosmos, o Amor é representado por um dos Raios*. 
Amplia-se à medida que se eleva, e há de ser por vós reco-
nhecido internamente e vivido na Entrega e no Serviço ao 
Plano.

Como observais, a GRATIDÃO é o ponto de elevação 
dessa conjuntura, mantendo-a viva em vosso Ser. Não dei-
xeis que detalhes da organização externa apaguem o brilho 
e a importância do vosso trabalho espiritual, que é essen-
cialmente interior. De nada adianta seguirdes perfeitamente 
orientações práticas, se não estiverdes na atitude correta. 
Liberai-vos de toda carga de ressentimento e rancor. Para 
isso estais sendo ajudados. Deixai que o contato se faça em 
um nível estável de pureza. Cultivai o autoesquecimento e 
segui exemplos superiores.

* Vide A ENERGIA DOS RAIOS EM NOSSA VIDA, de Trigueirinho, Edi-
tora Pensamento, 1987.
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Existem pontos específicos em vossa aura que têm 
a função de captar e de transmitir vibrações. Funcionais 
como antenas que devem estar afinadas e em sintonia com 
os planos de consciência que deveis contatar. Uma deter-
minada cor e um determinado som correspondem a uma 
chave que vos abre portas interiores e vos dá acesso ao Tem-
plo da Sabedoria.

As Hierarquias trabalham vossos canais, incluindo 
nisso a sua purificação. A energia do vosso Instrutor Interno 
os percorre, preparando-vos. O contato direto se faz através 
dessas antenas, por onde a energia descendente se introduz. 
Passando por esses canais já abertos, ela se exprime mais 
livremente.

O Comando Alfa e Ômega tem como essência os Es-
pelhos. É um círculo de resgate e elevação, uma auréola de 
proteção, um “anel de fogo” que permeia as operações que 
hoje são levadas a cabo no planeta Terra.

*  *  *

Hierarquias de diferentes graus vos são reveladas nesta 
fase da transição planetária. SAMANA pertence a um Alto 
Comando, que tem suas raízes no Governo Celeste Central. 
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É um enviado do Senhor e está convosco cumprindo o que 
foi pelo PAI designado. MIZ TLI TLAN é o Centro que, 
com sua voltagem e qualidade energética, tem em si anco-
rada a energia de SAMANA, pois pode compatibilizar seu 
elevado trabalho com a esfera terrestre. SAMANA opera a 
partir de bases que não estão nesta órbita planetária. Suas 
conexões são cósmicas e levarão seus filhos a diferentes 
pontos do Universo.

Como sabeis, SAMANA não atua apenas neste pla-
neta, e, desde que Seus veículos aqui receberam o CRISTO 
CÓSMICO, muitas ampliações ocorreram em sua trajetória.

ALFA E ÔMEGA é uma conexão do Governo Celeste 
Central com a vossa Terra, representando Conselhos su-
periores.

Nossos filhos nos verão cruzar os céus, o que será para 
eles a redenção dos laços terrestres. Isso acontecerá quando 
a crítica situação planetária estiver completamente aflorada 
e quando todas as vãs ilusões que eles ainda guardam forem 
desfeitas pelo sofrimento gerado pela perda material e pela 
ruptura de toda e qualquer estabilidade terrestre.

Com o caos já instalado na superfície, nenhuma es-
perança de recuperação externa existe mais. Quando ele 
atingir um ponto ainda mais crítico, haverá na face da Terra 
a manifestação aberta das Hierarquias.

*  *  *

Nossas naves permitem que a consciência se desen-
volva de tal modo que o ser assuma o próprio processo de 
sutilização e purificação. Não se pode estar em um plano 
de vibração sutil – como é a manifestação da consciência 
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no interior de uma nave – e ao mesmo tempo ter que li-
dar com resíduos de uma etapa primária do crescimento 
espiritual.

Durante o contato, esse material espúrio é removido 
do ser: pode permanecer na sua periferia, aguardando o 
seu retorno à consciência tridimensional terrestre; pode ser 
transmutado, ou então definitivamente expulso.

A consciência-nave relaciona-se com a Mônada, e o 
seu contato com os veículos da personalidade é decorrência 
dessa situação interior. Vede, pois, quão imatura é a atitude 
daqueles que permanecem buscando “luzes” no céu físico, 
enquanto é com a Mônada do indivíduo que se dá o verda-
deiro trabalho-nave.

Quando em alguém se opera um contato com essas 
realidades em um nível de consciência abaixo do plano mo-
nádico, isso ocorre devido a uma anterior sintonia-trabalho 
entre a sua Mônada e a Consciência Regedora de tal proces-
so. Desse contato, seja qual for o plano em que se dê, sempre 
resultarão uma estimulação e uma sutilização dos veículos.

Operações cirúrgicas podem ocorrer na consciência-
-nave, bem como implantes e substituições de partes do 
organismo, sempre em conjunção com os passos futuros da 
Mônada e dos seus corpos. Lembrai-vos de que neste final 
de ciclo são muitas as Mônadas que entregam seus átomos-
-semente ao “reservatório geral”, desfazendo-se assim de 
vínculos compulsórios com a matéria.

Nesses encontros, portanto, muito pode ser equilibra-
do do carma passado, seja individual, seja da humanidade 
como um todo, acelerando-se assim a liberação monádica 
e a entrada dos veículos no serviço incondicional ao Pai.
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SAMANA “ocupa” uma consciência-nave que coman-
da milhões de naves menores. Estas encontram-se não só 
na órbita da Terra, mas também em outros pontos deste 
sistema solar, e mesmo extrassistêmicos e extragaláticos. 
É um imenso exército de Luz que em seus “carros de fogo” 
está, na conjuntura atual, a serviço da reintegração da Terra 
ao Cosmos.

Dizemos reintegração porque o planeta Terra tinha 
outrora seu Logos* participante de Concílios Estelares e de 
certas decisões que o coligavam à galáxia e ao sistema solar. 
Mesmo não sendo ainda um planeta sagrado, como podeis 
chamar, ele contribuía para a paz e a harmonia geral. Não 
era ainda denso, e encontrava-se em um estado “incons-
ciente”. Foi no seu despertar para os planos materiais que 
ocorreu o que conheceis como sua “queda”*.

*  *  *

Quando uma nave menor desprende-se de uma nave-
-mãe dá-se uma descompensação magnética, e fatos trans-
formadores acontecem na consciência dos indivíduos que 
presenciam tal movimento. Sabei que todos os movimentos 
de naves a que assistis correspondem a remanejamentos 
energéticos que naquele momento estão tendo lugar em 
vossa consciência.

É possível que um ser retirado da superfície da Terra 
permaneça prolongadamente no interior das naves. Ali o 
tempo é outro, bem como o funcionamento no que chamais 
de espaço.

* Vide glossário.
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Uma transmutação do sangue acontece sempre que se 
tem conosco um contato físico, pois nessas ocasiões todo o 
elemento líquido do corpo é elevado em vibração. Para isso, 
a presença do magnésio é fundamental. Sem ele, a transpo-
sição magnética não pode ocorrer.

Porém, nem todos os corpos podem entrar em con-
tato direto com a sutil e intensa vibração de nossas naves. 
Sabeis disso, e para tanto estais sendo preparados. Crianças 
também serão conduzidas a esse tipo de contato, e muitas 
delas se tornarão nossos porta-vozes, quando transmitirão 
aos adultos as orientações que eles não puderem captar di-
retamente.

A matéria dos corpos deve ser flexível, para a transpo-
sição magnética poder ocorrer nos dois sentidos: elevação e 
densificação. Referimo-nos à entrada da nave e ao retorno 
à dimensão densa.

TUDO É CONSCIÊNCIA. Tudo é energia em circu-
lação. O Pai não esquece nenhum de seus filhos, e nossas 
naves representam a elevação magnética que está agora se 
implantando na consciência terrestre de superfície.

*  *  *

Vosso momento planetário requer especial atenção por 
parte dos Comandos que se encarregam da regeneração, 
purificação e sustentação magnética. As atrocidades co-
metidas na superfície deste planeta afetam todos os corpos 
celestes, bem o sabeis, pois sois um único organismo.

As devastações por vós impingidas ao Reino Vegetal 
repercutem em outras camadas energéticas com as quais 
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não lidais diretamente, pois são redes especificamente coli-
gadas com o papel equilibrador que ele desempenha na aura 
do vosso planeta.

A purificação magnética de vossa aura conta com a 
importante colaboração da respiração das plantas. Estes 
dados, porém, apesar de disponíveis nos níveis intuitivos da 
humanidade, não podem ser aceitos por aqueles que veem 
apenas a constituição externa dos seres.

Uma manifestação mais completa do mundo interior 
dos Reinos da Natureza em vosso planeta foi impossibilitada 
devido à vossa inconsciência e ignorância. Esse fato está sen-
do utilizado pelas Consciências condutoras da evolução para 
a liberação dos integrantes desses reinos, que deverão passar 
por estágios mais avançados. Assim, a oportunidade que hoje 
tendes também está aberta, proporcionalmente, aos outros. 
Pela Lei da Analogia podeis saber que transmutações estão-se 
dando igualmente nos demais setores da vida em evolução.

A estrutura etérica do corpo planetário, principalmen-
te no que se refere às plantas, foi violentamente rompida e 
degenerada pelos detritos ácidos contidos na água da chuva 
de regiões poluídas e pelo efeito da radiação nuclear. Vendo 
a Terra como um todo, sabeis que não há nenhum ponto de 
sua superfície que já não tenha sido atingido por poluentes. 
A propagação de componentes químicos na atmosfera (ge-
rados por automóveis, indústrias, queima de árvores, etc.) 
foi gradual, porém já chegastes a uma situação em que tais 
substâncias podem ser encontradas mesmo em áreas por 
vós inabitadas, como os polos.

A devastação dessa fonte transformadora que é a vida 
vegetal significa para a humanidade uma gradativa ruí-
na. Não conseguistes mudar os rumos de autodestruição 
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insuflados pelas forças degeneradoras que incitam vossa 
identificação com o lado material e superficial da vida. O 
trabalho dessas forças é gerar o caos e provocar a deses-
truturação energética do Cosmos. Para que melhor com-
preendais, dizemos que a Hierarquia Espiritual segue uma 
certa onda em um certo sentido. O movimento das forças 
degeneradoras toma direção oposta, e é o que, aparente-
mente, controla vossa atual civilização agonizante.

Os vegetais estão liberando sua essência através desse 
processo de dissolução que se desencadeou na superfície de 
vosso planeta. Estão, pela Lei da Retribuição, recebendo a 
energia de suas próximas etapas, devido ao silencioso “ser-
viço-sacrifício” que prestam.

Com a poluição atmosférica, tendes mais dois efeitos: 
nos períodos em que há maior incidência de raios solares 
sobre a Terra (que funciona como um captador-refletor), 
uma parte deles, que é refletida, não chega a sair da atmos-
fera terrestre, pois as densas camadas de partículas em sus-
pensão no ar, além de reter o seu calor, enviam-nos de volta 
à Terra, causando com isso o chamado “efeito estufa”, que 
contribui, entre outras coisas, para o degelo dos polos e a 
desertificação da superfície, situações já em ato e em adian-
tado progresso.

Efeito oposto ocorre nas épocas de menor incidência 
de luz. O grau de aquecimento da Terra, nos períodos que 
são mais frios pelo próprio ritmo das estações, é reduzido, 
pois os raios solares nesse caso são refletidos de volta ao 
Cosmos pelas partículas em suspensão. Com isso, vossos 
invernos serão cada vez mais rigorosos.

Maiores seriam as proporções desse caos se não hou-
vesse um contínuo trabalho por parte de consciências 
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transmutadoras e purificadoras. Vossos mares contêm atu-
almente um grau de radiação bastante elevado. A água tem 
maior possibilidade de sofrer alterações com a radiação que 
o solo, pois, sendo mais fluida, os padrões vibratórios dos 
seus componentes são mais facilmente distorcidos.

A radiação gerada por vossa civilização conduz o pa-
drão vibratório dos átomos na direção indicada pelas forças 
degenerativas. Nós também usamos diferentes aspectos da 
energia; porém, a radiação que produzimos segue padrões 
da Luz, e não as forças da obscuridade.

Os resíduos deixados por essa desestruturação vão re-
querer um profundo trabalho por parte de nossos Irmãos. 
Em vossa aura planetária não poderão ficar sementes des-
se movimento contrário à Lei Evolutiva. Qualquer resquí-
cio dele terá de ser totalmente eliminado, para que vossos 
próximos passos nos ciclos que virão não tenham a possi-
bilidade de envolvimentos com esses distorcidos padrões 
energéticos.

Alguns de vós acompanhareis de nossas naves o des-
fecho final da purificação que se dará em toda a face da 
Terra. Ireis agregar-vos a Comandos de Transmutação e 
Serviço que atuam não só em vosso planeta, mas também 
onde mais o Governo Celeste Central designar.

*  *  *

Em cada área do vosso planeta a Lei de Purificação age 
de um modo determinado pela própria energia ali presente. 
Estais chegando a um grau em que diversos modos já se 
fundem e, como retorno do que criastes, em toda a Terra 
a escura face do caos já vos cobre. Vossas grandes cidades, 
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construídas sem a menor orientação interna ou evolutiva, 
são tumores em franco estado degenerativo. Já pensastes 
que coisas básicas, como a reciclagem do lixo que produzis, 
não foram previstas em vossa civilização que tanto prezou 
o desenvolvimento material? Em uma situação mais agu-
da, em que os “pequenos serviços” fornecidos por vossos 
governantes não puderem ser feitos, sereis afogados pelos 
detritos que gerais.

Assim é com o planeta como um todo; não podeis 
transformar os resíduos de tudo aquilo que, guiados pela 
vossa cega razão, desenvolvestes. Irmãos, séria é a situação 
do ambiente em que viveis, e apenas alguns aspectos dela 
vos estão sendo mostrados. Prossegui vossa busca interior, 
pois não há outro meio de sairdes do rumo que o planeta 
toma a passos acelerados.

Quando vos falamos do forte desequilíbrio que vos 
cerca, não nos referimos a áreas específicas do globo, pois 
em toda parte ele pode ser encontrado. Sabei, porém, que 
existem hiatos onde nossa energia se ancora, espaços que 
seguem Leis Superiores. São  áreas por nós marcadas para 
atuarem como centros de irradiação e afloramento de nossa 
energia em vosso meio superficial. Não  vibram na faixa 
magnética do restante do planeta.

Como já vos dissemos, o conflito básico que se de-
sencadeou no início do ano de 1991 do vosso calendá-
rio-Terra foi a ponta de um novelo que se desenrola. As 
consequências dele são sérias e irreversíveis, não somente 
no sentido de provocar novas guerras, mas também no 
que se refere ao agravamento da situação geomorfológica 
das capas da superfície da Terra e da poluição da terra, da 
água e do ar.
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Essa conjuntura deve ser conscientizada por vós; to-
davia, não coloqueis nela excessiva atenção. Pedimo-vos 
especial cuidado no fortalecimento e na preparação interior 
dos indivíduos que vos procuram. Precisam de toda a ajuda 
para que possam fundir-se com o Núcleo Interno que os 
conduz. Colocai-vos disponíveis nesse sentido, canalizando 
vossa energia para coligações cármicas. Irradiai em vos-
so cotidiano a união que tendes com padrões vibratórios 
acima da terceira dimensão. Assim como vos inspiramos 
a refletirdes, inspirai vossos irmãos a se abrirem e a se uni-
rem à vida interior. A simplicidade e a pureza devem estar 
sempre presentes em vós, para que não entreis em proces-
sos imaginativos onde ficais girando nos redemoinhos da 
mente humana.



Terceira Parte

RUMOS AOS  
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Vosso rumo e destino é o estado imaterial*. Portanto, 
para vossa evolução e colaboração conosco, é importante 
aproximar-vos dele realizando o mais perfeitamente possí-
vel as Leis em vossa vida consciente. Quando o indivíduo 
tem uma vida de pura doação é sinal de que já está guiado 
pela Energia Interior, pois não há possibilidade de os ve-
ículos, por sua própria e humana vontade, manifestarem 
tal entrega.

Todos os seres viventes são em potencial canais para o 
contato, o qual pode expressar-se de vários modos: 

a) Podeis ser permeados da vibração de níveis elevados 
e, apenas por vossa presença (como canal, consciente ou 
não), aquele estado se instalar no plano terrestre e trans-
formar as leis da matéria. Operam-se assim os chamados 
“milagres”.

b) Podeis capitar em vossa mente uma impressão, um 
pensamento vindo da Supramente, que surge entre tantos 
outros gerados pelo mecanismo humano comum.

c) Podeis, sem uma forma externa definida, ter a per-
cepção de fatos, presenças, qualidades, etc.

* Vide TEMPO DE RETIRO E TEMPO DE VIGÍLIA, de Trigueirinho, Edi-
tora Pensamento, 1990.
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d) Podeis ter a visão com os olhos abertos ou fechados, 
de realidades outras que não as regidas pelas leis materiais.

Dizemo-vos, no entanto, que não vos prendais a ne-
nhum aspecto fenomênico. Se acima apresentamos refe-
rências, é porque alguns de vós, coligados com níveis de 
segurança além da terceira dimensão, tendes a tarefa de 
desenvolver a percepção através do afinamento dos senti-
dos. Referências vos são dadas para que compreendais esse 
processo e para que relaxeis em serena alegria. Enganos e 
desvios estarão sempre presentes enquanto estiverdes en-
carnados, mas se trabalhais na Fé e verdadeira entrega vos-
sos erros vos serão apontados.

Uma abertura sincera e uma real necessidade podem 
abrir portas a colaborações com Fontes Superiores. Mas 
nem todos têm a tarefa de fazer contados conscientes.

*  *  *

Os grupos de Espelhos que trabalham na superfície do 
planeta recebem e refletem energias de Centros Internos e 
Superiores. Esse processo, porém, não precisa necessaria-
mente passar por um contato consciente. Existem Espelhos 
que simplesmente recebem a energia e a irradiam. Seu tra-
balho é totalmente interno.

A energia da pura verdade é assim veiculada pelos Es-
pelhos, de forma cristalina. No plano físico, o indivíduo 
que tem essa tarefa deve unicamente buscar LOUVAR AO 
CRIADOR, deixando que a energia que vem do alto passe 
através dele e simplesmente atue.

Já haveis percebido que com a aparente disposição men-
tal de criar melhores condições para colaborar com o Plano 



149

muitas vezes atrapalhais? Se tendes a tarefa de receber e de 
refletir inconscientemente a energia, levando a cada irmão, a 
cada ser (dos diversos reinos) e a todo o Cosmos o que silen-
ciosamente vos permeia, se tendes tal tarefa e se insistis em 
assumir o que não está na linha que a LEI traçou para vós, 
criais um conflito com a ação dessa energia em vosso ser.

Revisai vossos propósitos. O que realmente quereis: 
servir incondicionalmente ou atender a vossas necessidades 
humanas? Doai-vos em Amor e Alegria, pois vos aguarda-
mos. Mantendo acesa a vossa chama, levareis a cada irmão 
a necessária energia.

*  *  *

Um grupo que se destina a colaborar no trabalho de 
evacuação planetária deve estar internamente devotado ao 
serviço de preparar, recolher, abrigar e abrir caminhos para 
os indivíduos designados a se unir a ele. Seus membros atu-
am não apenas no local físico em que se encontram, nem 
somente com as pessoas que contatam no mundo externo. 
O que mantém suas consciências unidas ao propósito de 
sua existência são, principalmente, as ligações internas.

Há encontros trimestrais, nos níveis internos, para 
atualização dos planos de evacuação planetária, que já teve 
início, embora de forma não global. Desses encontros desce 
à Terra, invariavelmente, mais energia de Amor e Renova-
ção. No momento em que as operações ocorrerem maciça-
mente, um comando que dirige áreas específicas, guiará 
nossos agentes no encaminhamento de seres. MITHUMA 
está ligado a grandes áreas de evacuação. Não nos referimos 
aqui a espaços físicos, mas à centralização de setores espe-
cíficos desse trabalho.
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Uma região da Sibéria guarda um grande segredo que 
será revelado ao mundo no momento correto. Quando isso 
ocorrer, sabereis que estará próximo o dia do desfecho, a 
hora da evacuação global.

Não percais energia buscando enquadrar na vossa 
cronologia terrestre e mental as referências que fazemos 
ao “tempo”. “Estar próximo” não diz respeito ao tempo dos 
relógios, mas à preparação interior dos Universos, dos sis-
temas planetários e dos indivíduos.

*  *  *

O  Comando de SAMANA vos convoca. Vosso treina-
mento entra agora em outra etapa, assim como o preparo 
para a evacuação global. Em certas regiões intraterrenas há 
Conselhos encarregados de decisões, e sereis convidados a 
participar deles, se estiverdes preparados para o desapego. 
Enquanto os Espelhos registram o que ocorre nos planos 
sutis e também na superfície da Terra, certas decisões são 
tomadas nesses Conselhos, bem como no Concílio Supremo 
ligado ao Senhor do Mundo.

O resgate se fará em três etapas que, embora distintas, 
manterão entre si um inter-relacionamento vital. Sois con-
vidados a colaborar nas duas primeiras, ficando a terceira a 
cargo exclusivo de nossos irmãos escalados especialmente 
para isso.

Serão momentos de tensão, positiva porém, pois em 
certo grau ela é necessária para que se dê a grande libera-
ção. O Cosmos está todo voltado para este planeta, para a 
sua transição. É uma etapa fundamental para o encerra-
mento de certos processos nos planos da matéria e para 
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o encaminhamento de grupos monádicos que assim ree-
quilibram pendências cármicas referentes ao sistema solar 
anterior, do qual foram parte.

A primeira etapa diz respeito à amalgamação da vida 
interior do indivíduo à sua capa, ou consciência externa. 
Está em andamento, mas nem todos os resgatáveis conse-
guiram prosseguir no impulso original que lhes foi dado. 

A segunda etapa diz respeito à integração da revelação 
interior do indivíduo à necessidade planetária. Essa fase é 
sutil, e qualquer desobediência às orientações redundam 
em remanejamentos delicados. A evolução consciente não 
pode ser aqui desconsiderada. Todos os indivíduos estarão 
em prova e serão testados, pois as Mônadas devem prosse-
guir o seu desenvolvimento.

As indicações serão todas elas claras e precisas, e serão 
transmitidas no momento correto e de forma adequada à 
compreensão do indivíduo. Referimo-nos às indicações que 
o eu consciente, deverá seguir, e não àquelas restritas aos 
Comandos – que nem sempre podem ser desveladas por 
causa das forças involutivas que ainda circulam na Terra.

*  *  *

Ouvistes falar de planetas físicos que receberão parte 
da humanidade de superfície. A eles está coligada a maio-
ria dos “inocentes”, resgatáveis* que não são submetidos 
às mesmas provas que mencionamos. Encontram-se numa 
linha de amor e de entrega e assumem o sacrifício como 
parte de sua vida. Os testes que lhes são apresentados são 

* Vide glossário.
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outros, e o seu passado é diferente. Não necessitam de cer-
tas experiências, e retornarão à Terra em outro grau evo-
lutivo, mais amadurecido, após o estágio nesses planetas.

Campos de evacuação serão “manifestados” na super-
fície da Terra. Para eles serão conduzidos os indivíduos que 
ingressarão em nossas naves através de um traslado mag-
nético, tendo a atual vibração do  corpo físico transmutada. 
Serão aqueles que, em sua maioria, trabalharão nas naves 
ou em contato com cidades intraterrenas. A eles nos referí-
amos quando falávamos das provas de obediência e da sua 
adequação consciente às operações de âmbito planetário.

Apresentamo-vos, assim, nuanças diferentes de um 
mesmo processo de evacuação. Deveis saber colocar as in-
formações lado a lado corretamente, pois elas se completam 
e se ampliam como preparação para um contato efetivo  co-
nosco. Através disso vossa sintonia é afinada e vosso me-
canismo testado para que no momento previsto, possamos 
atuar com prontidão.

WYTHAIKON vos contata e vos instrui, representan-
do um Conselho e Hierarquias coligadas. Estai abertos e 
assumi vossos passos com a devida segurança. As bênçãos 
desse CONSELHO descem sobre vós.
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A LEI age e, em todos os planos, tem a “forma” sob 
controle. A consciência se expande e os Conselhos estão em 
vigília para que o próximo passo seja assumido. O Senhor 
do Mundo, Amuna Khur*, contempla níveis superiores e 
aguarda a conjuntura do encontro.

Dissemo-vos e reiteramos: a percepção de nossa pre-
sença junto a vós será cada vez mais consciente. Manten-
de-vos abertos e sintonizados. Não deixeis passar os sinais, 
pois vosso mecanismo de captação está sendo testado. 
Quando vossa eficiência for reconhecida por nós, tereis 
tarefas mais amplas. Conhecemos vossas possibilidades e 
temos em conta as forças que estão em jogo. As provas são 
necessárias e hão de ser vencidas. O Plano não se interrom-
pe e tudo será cumprido, pois assim foi designado.

*  *  *

Um mesmo centro (ou grupo) espiritual pode manifes-
tar diferentes energias, dependendo do grupo que ali estiver 
presente. A cura é o elemento base de muitos desses canais, 
que terão variações no grau de vibração e na “cor” da ener-
gia aplicada. Já estais sendo internamente atraídos a esses 
locais, e no plano físico podereis reconhecê-los.

* Vide glossário.
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Haveis de ter sempre presente que desempenhais tare-
fas também nos planos suprafísicos. Vossa ligação e sinto-
nia são as chaves para elas, que contam com a participação 
de várias correntes Hierárquicas. AURORA, como centro 
intraterreno e como base planetária com raízes intergaláti-
cas, abençoa e eleva o vosso ser.

*  *  *

Existe muito ainda a ser feito no campo dos conta-
tos. Uma densa nuvem envolve o psiquismo terrestre, e as 
Hierarquias trabalham em cada subnível de cada plano de 
consciência no sentido de dissipá-la. Há situações que são 
mantidas no que seria o “mais alto nível possível”, para 
que os seres nelas envolvidos possam dar passos, mesmo 
em conjunturas que não são indicadas nem desejáveis para 
isso. Essas situações exigem um maior SACRIFÍCIO DA 
ENERGIA.

Há, porém, prazos determinados para as mudanças 
de ciclo, prazos que não se encontram no calendário ter-
restre porque estão fora do sistema mental de tempo. Caso 
o grupo ou o indivíduo que estejam abertos para o contato 
respondam aos impulsos superiores e se elevem, o trabalho 
de comunhão conosco pode prosseguir. Caso as provas não 
sejam vencidas, esse grupo ou esse indivíduo permanecem 
em busca de fenômenos, continuam a insuflar sutilmente 
o ego humano, até que o gosto amargo do retorno cármico 
traga-os de volta ao Caminho da Luz.

Sabei reconhecer vosso lugar dentro de uma conjuntura 
inédita para o homem e para a atual civilização. A depender 
de fatos externos e materiais, buscar realizações humanas 
não são para vós propostas atuais. Podem ser toleradas até 
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certo ponto, mas chega o momento em que deveis escolher. 
Como sabeis, “não se pode servir a dois senhores”. Se bus-
cais a Luz deveis elevar-vos até ela, pois essa Luz vos espera.

*  *  *

O trabalho nas naves é essencialmente magnético. Elas 
são como “interfaces” entre estados e planos de consciên-
cia. Ainda que estejais em uma nave materializada, não vos 
sentireis em algo material. Vossa consciência ali estará livre 
dos grilhões da matéria, pois todos os átomos que a com-
põem são controlados e mantidos coesos através de uma 
ação conscientemente dirigida por uma Lei Superior.

A Paz reina no interior das naves, bem como o silên-
cio. Não há o menor movimento da matéria emocional, não 
há reações, nem mesmo positivas. É como um “hiato” mag-
nético. Leis materiais não têm ali a mínima atuação.

A consciência é a Lei soberana no interior das naves. Por 
isso, traslados, aparições, materializações e comunicações 
são possíveis. Os ESPELHOS estão interconectados e as na-
ves fazem parte dessa sublime rede de comunicações. O esta-
do expresso pela consciência das naves é como uma bolha de 
ar dentro de um oceano, com a diferença de que não sofre as  
intempéries que dele vêm, mas, ao contrário, faz fluir para 
o seu meio harmonia e paz.

Tivestes acesso a informações que mostravam a ne-
cessidade de se “vestir” uma roupa especial, de envolver o 
corpo físico numa espécie de película*, para resistir às altas 
velocidades das naves. Isso é correto, e trata-se de uma ma-

* Vide A QUINTA RAÇA, de Trigueirinho, Irdin Editora, 2019.
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neira figurada de se referir ao traslado magnético. Revestir 
os corpos com uma película é mudar a sua vibração, ou seja, 
é colocar a matéria física sob a regência de Leis diretamente 
coligadas aos Espelhos e ao Governo Celeste Central, e não 
às leis a que ela estava até então conectada.

Os átomos pertencem à Matéria Universal, ao Grande 
Reservatório, à Mãe Formadora de Todas as Coisas. O tras-
lado físico de um planeta a outro, como está previsto para 
vários dentre vós e como já aconteceu inúmeras vezes no 
passado, pode ocorrer devido à possibilidade de os corpos 
passarem a ser regidos por outras Leis.

*  *  *

O código genético é, em realidade, a VIDA-INTELI-
GÊNCIA que rege os aglomerados químicos do organismo. 
Não o confundais com sua contraparte material estudada 
nos vossos laboratórios. Todo e qualquer elemento material 
que a vossa ciência terrestre conhece pode ser transmutada 
em outro.

O átomo é uma condensação energética, materializa-
ção de um vórtice de energia dentro do Grande Corpo da 
Mãe Universal. É regido por leis determinadas, próprias do 
planeta e do plano em que se encontra – responde a elas de 
forma específica e controlada. Se um homem é trasladado 
a outro ponto do Universo, seus átomos serão governados 
por outras leis. É como se o seu código genético tivesse sido 
trocado para se adequar ao novo campo de experiência evo-
lutiva ao qual estará submetido.

Seres evoluídos que a serviço se trasladam a outros es-
quemas planetários podem não se enquadrar nesse caso, 
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pois para eles é possível manter o próprio padrão vibratório 
mesmo estando em outros ambientes, em outras galáxias e 
sob outras leis.

Quando Cristo esteve no corpo de Jesus, uma nova 
Regência introduziu-se naqueles átomos, que foram as-
sim trasladados ao âmbito solar, deixando de se limitar ao 
terrestre. Conheceis também casos em que corpos físicos, 
mesmo depois de abandonados pela Essência que os habi-
tava, permaneceram coesos e intatos. Também aí tendes 
exemplos de mudança na atuação da Lei Natural Planetária 
sobre os átomos.

Essa é uma vasta área de estudo, e aqui vos damos ape-
nas algumas indicações.

O traslado do corpo físico é possível, devido à adequa-
ção de suas vibrações ao campo magnético de uma “inter-
face”, ou seja, de “uma bolha de ar dentro de um oceano”.

Uma “interface” magnética pode ser por vós percebida 
como uma luz que envolve o corpo, como cores, ou como 
um som agudo que se aprofunda até desaparecer. Vórtices 
de energia circulante também podem ser captados, e tendes 
nesse caso a atuação dinâmica do campo estabilizador gera-
do pela “interface”. Essas chaves podem ser eventualmente 
desenvolvidas se a necessidade surgir.

*  *  *

Já é grande o nível de radiação que envolve o planeta, 
bem como a pressão psíquica sobre a sua rede etérica. Estai 
prontos para receber nossos sinais. Ouvis o grande apelo 
dos seres que habitam a superfície da Terra? Ajudai todos 
aqueles que chegam até vós a se liberarem e a se desapega-
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rem dos planos da matéria. A devoção e o serviço hão de ser 
por eles descobertos e vividos. Sois nossos prolongamentos, 
e assim deveis atuar.

A cada um de vós caberá uma tarefa. Tereis uma chave. 
Aprendei a reconhecê-la e a usá-la.



19
Grandes sinais
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A evacuação no Hemisfério Sul está a cargo de seto-
res específicos do trabalho do Plano Evolutivo. O grupo de 
autoconvocados que habitam a superfície da Terra está em 
prova, e pouco poderá atuar externamente. Isso não é o mais 
relevante. Importa, sim, que cada um dê o melhor de si para 
a elevação da matéria e para a restauração de um equilíbrio 
solar que ela antes possuía. Esse equilíbrio vai sendo recon-
quistado à medida que os indivíduos se doam totalmente.

O resultado dessa oferta, porém, não é o mais impor-
tante e não deve ser perseguido. No Campo das Mônadas é 
outra a conjuntura e outra a realidade. Os impulsos moná-
dicos consideram também ciclos maiores, e os Conselhos 
aguardam certas definições para que ocorra a evacuação 
global e a posterior harmonização da face da Terra.

A situação planetária é hoje grave, e centros intramari-
nhos estão prontos para operar quando soar a hora. A triste 
história da Terra encerra agora um escuro capítulo, para 
depois entrar em páginas mais luminosas. Os Conselhos 
presentes nessa conjuntura irradiam, a partir de Fontes Es-
telares, os impulsos para que todos os seres cumpram seus 
ciclos em definitivo. Desde um mineral até o homem mais 
evoluído, passando pelos vegetais e por outras vidas etéricas 
presentes no planeta, tudo está em nossa Consciência.
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Os jardineiros não se descuidam de uma só semente, 
nem abandonam sua seara. Estamos presentes na consci-
ência dos raios solares que alcançam vossos corpos, bem 
como no cerne do alimento que ingeris. Nossa Irmandade 
se manifesta de diversos modos. O plano físico é apenas 
mais uma dimensão da vida; é, portanto, energia conden-
sada, e não a matéria sólida que se apresenta aos vossos 
sentidos.

Triangulações energéticas serão fundamentais nos 
momentos agudos de transição que tereis pela frente. Es-
sas triangulações acontecem nos planos tridimensionais da 
manifestação. Aprendei, pois, a abrir-vos a diferentes tipos 
de energia. Não estamos profetizando, mas apenas indican-
do possibilidades, pois onde nos encontramos a Realidade 
é bastante diversa daquela que compõe os vossos planos 
materiais. Considerai que TODOS estão em prova, e que 
da resposta deles dependerão os avanços a serem efetivados 
no plano físico.

Vossas Mônadas estão trabalhando intensamente, e 
esse processo interior reflete-se em vosso mecanismo ex-
terno. Cuidai para não falar do que se passa convosco, para 
não ficardes imersos nas forças da curiosidade alheia. Per-
manecei na Fé, em silêncio, entregues à Vontade Maior, e 
segui as indicações que fordes recebendo.

Aprendei a viver fora do tempo-calendário, entregues 
à Lei Maior, para perceberdes o tempo interno em que os 
acontecimentos se dão. Através dessas informações procu-
ramos elevar vossa consciência, e isso é o mais importante; 
entrareis em um plano no qual o tempo, bem como a per-
cepção da realidade, é diferente do que hoje viveis.
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Vossas cidades já estão-se tornando inabitáveis. Ha-
verá processos de cura ocultos, que se operarão também 
no silêncio de nossas espaçonaves. Como a contaminação 
externa se agravará progressivamente, deveis preservar 
vossa aura. Não vos deixeis impressionar pelos vossos 
sentidos – nem na alegria, nem na tristeza. Avançai e 
transcendei esse plano. SAMANA imprime em vós uma 
vibração e uma tarefa, pois as portas se vos abrirão para 
outras dimensões, se aplicadas as chaves que vos estão 
sendo entregues.

O Comando de SAMANA está presente e responde 
ao sinal de vossa aspiração e entrega. Elevai-vos em ora-
ção, e lembrai-vos de que a adesão ao trabalho evolutivo 
decorre do reconhecimento interno do próprio papel a ser 
desempenhado, e não de uma compulsão provocada pelos 
acontecimentos materiais a que podereis assistir daqui por 
diante. Amai-vos uns aos outros.

*  *  *

Internamente estais todos participando de um mesmo 
processo grupal. Bebeis de um mesmo manancial de ener-
gia, que vos alimenta. Os que têm olhos para ver, verão. 
Os demais aguardarão o desabrochar de seu próprio modo 
de fazer o contato conosco, ou terão acesso a informações 
diretamente.

Existem Grandes Sinais de que os tempos chegaram. 
O primeiro deles deu-se anos atrás, quando uma das vos-
sas usinas de energia nuclear liberou uma carga altamente 
radioativa na atmosfera do planeta, em quantidade por vós 
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inimaginável. Vossos irmãos da superfície não souberam ou 
não quiseram reconhecer esse alerta.

Outro Grande Sinal está próximo, e devereis estar 
prontos para percebê-lo e prontos para SERVIR. Lembrai-
-vos de que trabalhais nos planos internos, e de que neles 
vossa energia poderá estar mais atuante que na vida exter-
na. Atentai, todavia, para não vos furtardes à ação material, 
sempre que ela for necessária. A vida se manifesta em mui-
tos níveis, e vosso Serviço também. Nestes tempos é reco-
mendável que possais manter vossa mais elevada sintonia, 
e que possais ser um canal de paz, amor, compreensão e 
firmeza de propósito. Vossa atitude poderá constituir, para 
os demais, um fator equilibrador. Não vos deixeis envolver 
pelas ondas do plano mental e astral coletivos, que com sua 
força varrerão muitos de vossos irmãos.

Mantende-vos serenos, mesmo diante de quadros que 
aos sentimentos pareçam aterradores. Havereis de transcen-
der esse nível humano, para serdes realmente úteis. O ho-
mem da superfície semeou esta Terra com horrores, durante 
milênios. A Lei é inexorável, e para a glória do Criador tudo 
isso há de ser equilibrado. Lembrai-vos de que são vossas 
Mônadas os verdadeiros viajantes, e que a elas importa a 
liberação dos laços materiais. Repetimos: as provas serão 
duras e sereis testados em vossa Fé até os últimos momentos.

Poupai vossa energia, para dinamizá-la no silêncio da 
pura devoção, e abri-vos às bênçãos que, copiosas, descem 
sobre vós.

*  *  *

Forças em conflito vos tentarão até o fim. Mais fre-
quentes e fortes serão os ataques, se vos expuserdes a eles. 
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Recolhei-vos e doai-vos à Luz. Tendes em vossos corpos 
portas de entrada para essas forças involutivas; portanto, 
mantende vossa consciência acima dos níveis materiais, a 
fim de não vos envolverdes como fizestes no passado.

Casos de loucura e de desequilíbrio psicológico serão 
mais frequentes. As pressões desses campos de força re-
fletem-se na rede etérica terrestre e também atingem os 
corpos dos indivíduos. Não são todos os que podem supor-
tá-las. O progressivo agravamento da situação econômica e 
da organização sociopolítica dos países é um fato externo 
que acelerará tais desajustes.

O elemento desagregador trazido pela radiação atô-
mica contribuirá ainda mais para a desestruturação do 
sistema de ligação da consciência superior com a cons-
ciência humana. Assim, as orientações vindas dos níveis 
internos poderão ser desvirtuadas ao passarem pelo de-
sestruturado sistema etérico do indivíduo, impedindo 
que sua resposta consciente esteja em consonância com 
o impulso que a gerou. Estimulai por isso vossos irmãos 
a manterem sua própria energia estável em níveis supe-
riores, pois esse é o escudo contra o ataque dessas forças 
desintegradoras.

Entregai-vos aos Ensinamentos para terdes mais am-
plamente consciência de vossas funções. Vossa marcha não 
mais pode ser freada por dúvidas, críticas ou questiona-
mentos. Tereis de trabalhar até o último momento para que 
sobre vós não caia o véu das forças involutivas que, com tão 
profusa penetração e em tantos campos, atuam no planeta. 
Sabei, no entanto, que não sois vós, humanamente, que as 
transmutais. Ao efetuardes vossa entrega, esse passa a ser 
um trabalho de colaboração intermonádica.



168

Muitos foram os contatos que convosco tivemos no 
passado. Esperamos séculos para poder atuar junto a vós da 
forma como hoje o  fazemos – mas agora tendes uma tare-
fa planetária que antes não podíeis assumir. Para cumprir 
tarefas assim maiores, como possa ser a de colaborar com 
o plano de evacuação global, são necessárias conjunturas 
especiais e determinado ponto de tensão. Isso ocorre hoje, 
quando as Portas do Infinito se abrem aos homens da su-
perfície da Terra. Seus caminhos já estão designados, seu 
trajeto marcado, e as chaves de cada etapa a percorrer lhes 
serão entregues no momento correto.

A cada degrau, uma nova porta. Vosso Serviço se ex-
pande, assim como vossa consciência.



20
Núcleos potentes
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Vós vos encontrareis com núcleos ainda mais potentes 
do que aqueles que hoje encontrais, e fundireis neles vossas 
energias. Sereis então integrados numa Consciência cuja 
escala vibratória é mais elevada e cujas ramificações se es-
tendem a vários pontos do planeta.

Uma Fonte de Irradiação, ao servir, continuamente se 
transmuta através da ação do Fogo Interior ligado à Cons-
ciência Central da Vida. Ininterruptamente canalizamos 
nossa energia para o alto. Essa elevação promove a “com-
bustão” do estado imediatamente anterior em que nos en-
contrávamos.

Nossa energia, ao vos contatar, estimula também em 
vós a possibilidade de deixar o ponto a que chegastes. Sabei 
que quanto mais vos elevardes, menos percebereis em vós as 
reações humanas negativas que muitos de vós, por ambição 
ou por não estardes corretamente direcionados para a ver-
dadeira Meta, vedes surgir no próprio caminho.

A entrega à Luz vos leva a contatar e a receber a ener-
gia de Conselhos de Poder e Sabedoria.

Nossas naves estão presentes. Vibrai em níveis mag-
néticos que vos permitam integrar nos planos em que vos 
encontrareis conosco. A chave de abertura para o contato 
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com nossos Campos, ou naves, está no grau de vibração em 
que vos colocardes, na energia que conseguirdes levar para 
os níveis tridimensionais em que viveis. Não mais vos está 
sendo pedido o detalhado trabalho de corrigir vossos defei-
tos humanos, que deveis transcender. Não vos pedimos para 
estardes voltados sobre vós mesmos; atraímos, sim, o vosso 
olhar para o Alto, a fim de que possais reencontrar-vos no 
Cosmos de onde vieste e onde sempre tivestes vossa Morada.

É chegada a hora desse reencontro. Grande e serena 
é a alegria que reconhecereis em vosso interior, apesar da 
situação externa em que viveis. Não coloqueis energia no 
que já está em decomposição; vibrai na Luz como corpúscu-
los que bailam ao som de uma sinfonia composta pelo Pai. 
Importante é estardes em um nível vibratório positivo e em 
conexão com Centros Superiores.

Ireis perceber que oscilações energéticas, hoje presen-
tes devido a transmutações de vossos estados, absorverão 
cada vez menos vossa atenção, e vossa consciência irá sendo 
gradualmente ampliada no contato interior. Hierarquias es-
telares trabalham convosco nessa comunhão de Adoração à 
Vida. Colocamo-nos junto a vós como caminhantes de uma 
mesma estrada, pois vos acompanharemos passo a passo 
rumo à liberação dos laços com a matéria.

Vosso estado de turvamento atrai do Cosmos miseri-
córdia e compaixão. No nível em que nos movemos não há 
dor. Vinde.

Nas diversas situações com que vos deparardes, tereis 
sempre o que mais vos poderá ajudar. Também nos níveis 
materiais temos os nossos Fios, e fazemos circular nossa 
Energia. Os Espelhos são terminais receptores-irradiadores 
dos impulsos que vos enviamos.
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Estais dentro de um mar de energia. As dimensões se 
interpenetram, e a visão espaço-temporal, com suas rígi-
das leis, não atinge essa consciência energética. Tudo está 
à vossa disposição, porém, deveis saber buscar. Uma das 
primeiras setas que vos mostrará o caminho é a ausência 
de ambição. Vosso guia sempre deverá ser o Amor, e a cada 
etapa que cumprirdes maiores serão as oportunidades de 
vos colocardes como colaboradores nas tarefas que fordes 
reconhecendo como vossas.

A cada um que se coloca num nível vibratório que tor-
na possível o contato com as Hierarquias são entregues uma 
chave e uma tarefa, a parte que lhe corresponde na manifes-
tação da energia Divina. Formamo-vos para serdes nossas 
extensões no caminho da Luz. Comungamos do mesmo 
alento, que vem de sistemas, constelações e galáxias que 
se irmanam para despertar na consciência dos átomos do 
vosso planeta a realização das Leis da Fonte Celestial.

O poder do PAI faz surgir a energia original que brota 
no centro da Consciência Cósmica. O FILHO emerge da 
expansão dessa energia e estende seu manto sobre todo o 
Universo. A MÃE manifesta-a na forma e, em Adoração, 
Amor e Louvor, eleva-a, transformada, de volta à Fonte.

Cada um de vós já trabalha em harmonia com essa Trin-
dade. Entretanto, sabei que vos cabe entrar na campânula  
vibrante da Mãe, pois vos é pedido abrirde-vos à percepção 
da energia espiritual e divina que recebeis, trabalhardes de-
votadamente para a sua correta plasmação nos níveis ma-
teriais e para a elevação do mundo manifestado ao plano 
que a emite.

Contatamo-vos para a instrução de vossas Mônadas e 
para o preparo de um trabalho em colaboração. Escutastes 



174

o chamado para unirdes vossa energia com a nossa Luz, e 
vos recebemos em Sagrada Fraternidade.

*  *  *

Os que verdadeiramente ouviram o chamado vieram 
ao plano físico para tarefas específicas. Cada indivíduo ma-
nifestará uma parte do trabalho do Plano Evolutivo.

Em cada um de vós há uma chave que corresponde à 
energia que trouxestes. A porta que essa chave abre aguarda 
a vossa chegada. Na perfeição do Plano, há um ciclo para 
que isso se dê. Se não puderdes seguir o direcionamento 
que a energia vos indicar, tereis de aguardar o início de uma 
nova etapa. Nesse caso, a outro caberá assumir vossa tarefa.

É importante ter conhecimento da colaboração que 
existe entre dimensões, pois isso permite que haja nelas 
maior permeabilidade e interpenetração. Vossos corpos 
materiais começam a ser despertados quanto à percepção 
da verdadeira Fonte que os alimenta, e começais a cons-
truir uma via de comunicação com os vários níveis de 
consciência.

Muito do que sabeis sobre Centros ou sobre pontos de 
ligação entre os reinos materiais e imateriais pode ser pela Lei 
da Analogia aplicada a vós, antenas que sois entre o Céu e 
a Terra. Também em vós há fluxos de energia específicos 
que permitem o contato da vossa essência espiritual com a 
matéria: são aberturas pelas quais percebeis vossa existência 
interior. Há também faixas específicas de transmutação, 
que são canais de comunicação com centros intraplanetá-
rios e extraplanetários. Esses canais têm diferentes graus 
de atuação. Em sua maioria não estão despertos, mas são 
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parte do sistema intercomunicador que conheceis como 
Espelhos. Como sabeis, cada um de vós é potencialmente 
um Espelho.

Nós diferenciamos esses canais uns dos outros e os 
classificamos por seu tipo, por terem faixas de frequência 
diversas, conforme o alcance que têm e a função que de-
sempenham.

*  *  *

Quando o AVATAR alcança a realização, as expres-
sões do seu Ser reúnem-se em UMA SÓ CONSCIÊNCIA. 
É um estágio superior ao monádico. A consciência de um 
AVATAR não se localiza em ponto algum do espaço. Ela 
se projeta onde quer que tarefas lhe sejam designadas. As 
ramificações dessa Consciência Central expressam parte 
da realização do Ser. Em seu processo de evolução o AVA-
TAR já reuniu em si as doze subdivisões energéticas de um 
mesmo Raio cósmico. Está em seu caminho  incorporar as 
energias de todos os outros Raios cósmicos.

O AVATAR que conheceis como Cristo sintetiza em Si 
outros aspectos da energia cósmica, e não somente o Segun-
do Raio, que representa apenas uma parte da tarefa que lhe 
cabe no sistema em que estais.

Ao assumirdes tarefas, cumprimos etapas. Assim 
como vos cabe a espiritualização e divinização da maté-
ria através da energia que recebeis, a nós é dado levar essa 
energia até vós. Há Hierarquias que conduzem a evolução 
dos diversos Reinos. Aquelas que conduzem a evolução 
do Reino Humano fazem um incansável chamado à vossa 
consciência.
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Várias são as subdivisões dessas Hierarquias e os se-
tores que ocupam. Trabalhando em nível de energia pura, 
um mesmo Ser pode canalizar diferentes faixas vibratórias 
e assim cumprir várias tarefas simultaneamente.

Realizando esse estado, compreendereis a Lei da Oni-
presença e da Onisciência. Para tanto, a atitude que sempre 
deveis cultivar é a da entrega. Internamente sabeis o que 
não serve para vossa evolução, compreensão ou aperfeiço-
amento. Deveis eliminar as curiosidades da vossa mente, 
pois ela agora tem de alcançar um estado mais receptivo 
e não tão aguçado por atividades dedutivas ou analíticas.

Como um lago sereno, como um espelho, deixai refle-
tir a imagem que vos enviamos. Mesmo o mais espontâneo 
e verdadeiro pensamento que venha sobre o que é visto ou 
percebido não vos deve tirar da sintonia correta. No mo-
mento do contato, deveis desligar-vos de toda a consciência 
pessoal e ser um conosco.

A mente, que com tanta fidelidade trabalhou ao vosso 
lado em vossa caminhada, deverá ser entregue à Luz e ao 
Fogo do Altar Maior.
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Outra volta da espiral
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O encontro convosco começou a ser preparado por nós 
desde o vosso ingresso no Universo manifestado. A todos 
foi designado alcançar um dia essa consciência. Não vos 
apresseis movidos pelo cego desejo humano, pois o que hoje 
começais a perceber já é do vosso conhecimento interno.

Os passos de cada indivíduo são assumidos por ele  
mesmo com a ajuda da energia que o está guiando. Não 
deveis jamais, com o pieguismo humano, interferir no 
crescimento de alguém. Sabereis, se houver sincera entre-
ga, quando vos está destinado dirigir uma palavra ou uma 
ação a algum dos vossos irmãos.

Deveis, sem ambições, cuidar de vossa sintonia. Toda 
atenção ao que não esteja diretamente ligado a isso é um 
desvio, um furto de energia.

Trabalhai a vossa oferta ao Serviço. Estamos prepa-
rando-vos para assumir ampliações também em vosso 
campo de ação no mundo tridimensional. Não abuseis de 
vossas possibilidades. Usai, com sábia economia, os recur-
sos que Aqueles que têm visão interna do vosso processo 
vos concedem.

Pedimo-vos que eleveis vossa vibração. Para que isso 
ocorra, é preciso fielmente adequar-vos à disciplina:
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Amor-Devoção,
Entrega-Vontade e
Sacrifício-Serviço.

Lembrai que ciclos se cumprem e que novas etapas se 
descortinam quando atingis certo grau vibratório. Também 
na vida externa devem aflorar aspectos do trabalho interior 
que em vós se realiza. Isso não vos deve distanciar de vossos 
irmãos, pois não há verdadeiro processo interno que não 
seja conduzido pela Lei do Amor.

Silenciai vossa mente eliminando dela conjecturas so-
bre o futuro, pois já sabeis no íntimo qual é o objetivo do 
vosso caminhar. Erguei vossos olhos e visualizai vossa Meta 
maior, de entrega à Fonte Criadora. É de vossos veículos hu-
manos a necessidade de conhecer os passos que virão. A vós 
cabe ser apenas a consciência de um veleiro cujo navegador 
sabe a que destino chegar.

O Amor que a Fonte de toda Criação vos envia não 
busca desenvolver o que em nome dele vossa deturpada so-
ciedade expressa. O impulso original de ligar todos os que 
estão prontos para receber o verdadeiro alimento que vem 
desse Amor desvirtuou-se no sufocante ambiente de algu-
mas famílias em vosso espaço-superfície.

Elevando-vos ao contato com a Essência, retomareis 
essa energia do Amor em uma outra volta da espiral evo-
lutiva. Vossas consciências podem, segundo as orientações 
internas, permitir que uma certa vibração seja canaliza-
da para indivíduos que, por não estarem ainda preparados 
para o contato, não a receberiam por vias diretas. Este pro-
cesso de modo algum é controlado por vosso eu consciente. 
Podeis eventualmente ter impressões que vos permitirão 
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acompanhar o desenvolvimento deles, mas não está em 
vossa personalidade humana a possibilidade de conduzir 
a Energia.

Esse trabalho de profunda doação vos aproximará dos 
Irmãos que internamente irradiam a energia que como ca-
nal recebeis. É uma preparação para a síntese, para o encon-
tro e para o aprofundamento do trabalho interior.

Em Luz e Amor, nós vos aguardamos.





GLOSSÁRIO
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AMUNA KHUR
O Senhor do Mundo, conhecido em ciclos anteriores 

como Sanat Kumara, O Jovem Eterno, O Ancião dos Dias, 
Melchizedeck e Deus, em sua expressão atual impulsiona 
as expansões de consciência de todos os seres do planeta. É 
a Mente individualizada da grande vida que é o Logos Pla-
netário. Seu nível de consciência é o plano logoico. Amuna 
Khur está, para o Logos Planetário, assim como a persona-
lidade de um discípulo está para a alma.

ANTUAKH
Hierarquia que atua em vários pontos do planeta e 

além. Exerce tarefas ligadas à preparação interna de in-
divíduos para a operação de resgate, além de ter Centros 
de Trabalho sob seu Comando. Conhecido em tarefas an-
teriores como Mestre Saint Germain, expressa, em sua 
manifestação atual, as energias do Equilíbrio, Vontade-
-Determinação e Transmutação. É importante que não se 
transfira para essas Consciências, que hoje se revelam em 
conjunções cósmicas, os limites já ultrapassados de suas 
antigas roupagens.

ASHTAR ASGHRAN
Hierarquia Crística encarregada do nascimento dos 

princípios que concernem à introdução dos indivíduos na 
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nova raça, ou seja, é o núcleo que irradia os novos padrões 
de vida espiritual. Participa também da rede energética 
de preparação para a evacuação planetária. Através do 
trabalho de formação espiritual, promove a elevação das 
mônadas, de modo a possibilitar o contato dos indivíduos 
com as naves e com os níveis sutis de existência. Atua na 
integração do indivíduo na Luz da Mônada, e da Mônada 
na Luz do Supremo.

ASHTAR SHERAN
Hierarquia diretamente vinculada ao trabalho de 

evacuação planetária. É conhecida em sua manifestação 
passada como Arcanjo Miguel. Sob seu Comando, ligado a 
SAMANA, estão várias áreas do Hemisfério Norte.

AURORA
Centro intraterreno que auxilia o homem em sua 

integração no mundo em que vive e na dimensão extra-
terrestre, levando-o a ultrapassar os limites da raça que 
hoje habita a superfície do planeta. Sua irradiação, como 
Espelho, ao atingir a humanidade, traz a vibração da cura, 
estimulando padrões de harmonia, equilíbrio e saúde, des-
de que a Fé esteja presente (vide capítulo 3 deste mesmo li-
vro e, também, o livro AURORA, de Trigueirinho, Editora 
Pensamento, 1989).

AVATAR
É a oitava Mônada de todos os homens, e o seu nível 

de consciência é o plano cósmico além do etérico. Traz em 
si a vibração do “sagrado”. Em seu processo final de evolu-
ção prepara-se para ingressar no plano logoico, algo que a 
mente humana não pode ainda conceber. É a Consciência 
manifestada a partir da síntese das sete Mônadas que com-
põem um mesmo Ser Cósmico.
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COMANDO ALFA E ÔMEGA 
Hierarquias e Consciências imateriais que, além de 

comporem o Conselho Alfa e Ômega (vide este mesmo 
glossário), assumem tarefas específicas ligadas ao trabalho 
junto às naves e à operação de resgate propriamente dita. É 
um setor do Conselho do mesmo nome.

COMANDO DA ÁREA
Hierarquia encarregada de tarefas em áreas especí-

ficas do trabalho do Plano Evolutivo. Atualmente estão 
ligadas à Evacuação Planetária. Têm o pleno conhecimen-
to do que deve ser desenvolvido e imprimem em todos os 
coligados a vibração da Meta e o propósito imediato para 
essas áreas.

CONSCIENTE ESQUERDO
Contraparte material da consciência humana, que in-

clui a mente concreta. Manifesta a lógica, o raciocínio e 
a análise. É incapaz de, por si, transcender esses limites e 
para chegar ao conhecimento superior e à Luz necessita ser 
absorvido e elevado pela consciência maior representada, 
no indivíduo, pelo consciente direito.

CONSELHO ALFA E ÔMEGA
Hierarquias que, nesta transição da Terra, por indi-

cação da Esfera Maior, estão encarregadas da preparação 
magnética, da condução, proteção e acompanhamento do 
trabalho e dos indivíduos e de áreas do planeta que podem 
ter a função de Espelhos, de centros de evacuação, de bases 
para operações de espaçonaves ou de centros para opera-
ções de harmonização da Terra.

CONSELHO DE ANCIÃOS
Vide CONSELHO DE ERKS.
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CONSELHO DE ERKS
Responde ao Comando de SHIKHUMA e, em sua in-

ter-relação com a humanidade, trabalha no despertar dos 
autoconvocados para a vida cósmica. Como Consciência, 
está localizado no centro astral cósmico (não confundir com 
o plano astral terrestre), de onde emana sua resplandecente 
vibração, que poderá ser conhecida pelos que ativam seus 
níveis sutis e entram em contato com a própria Mônada.

CONSELHOS DO COSMOS
Atuam em nível planetário, sistêmico, galático ou 

outro, ainda mais amplo. São formados sob orientação e 
desígnio do Governo Celeste Central, de onde emana a 
Luz e o Conhecimento que os conduzem. Esses Conselhos 
são constituídos pelos representantes do Grande Plano de 
Evolução Universal, representantes estes que se encontram 
acima da quarta dimensão e que têm Sua Consciência en-
focada nos mais elevados planos do Cosmos.

ENERGIA BRILL
É também conhecida como Energia de Cura. Como 

campo eletromagnético, apresenta qualidades diferentes em 
cada planeta ou corpo celeste. Corresponde à luz da Luz e 
não pode ainda ser estudada em todos os seus aspectos. Sa-
be-se, entretanto, que em suas vibrações cósmicas estão as 
possibilidades curativas já conhecidas em mundos de vida 
mais evoluída e que, entre suas múltiplas aplicações, está a 
função de iluminar cidades intraterrenas (vide o livro AU-
RORA, de Trigueirinho, Editora Pensamento, 1989).

ERKS
Importante base intraterrena, constituída de Seres, En-

tidades e Energias intergaláticas. A denominação ERKS é a 
sigla de Encontro dos Remanescentes Cósmicos Siderais, 
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embora não seja só esse o seu significado. Como centro e 
civilização, tampouco tem apenas essa função. ERKS é a 
sede do conhecimento iniciático maior e do despertar da 
nova espiritualidade. Atua como uma das maiores bases de 
operações destinadas à evacuação dos seres resgatáveis. É, 
também, um Espelho que, coligado com os outros dois Es-
pelhos Maiores (AURORA e MIZ TLI TLAN), forma uma 
importante triangulação energética, ativada para levar a 
cabo o Plano de Redenção do planeta Terra (vide os livros 
ERKS – Mundo Interno e NOVOS SINAIS DE CONTATO, 
de Trigueirinho, Editora Pensamento, 1989).

ESPELHOS DO COSMOS
Os Espelhos são sistemas cósmicos de comunicações. 

Há três tipos básicos até agora revelados: o de transmissões 
a curta distância que ocorrem entre naves em trânsito e 
bases intraterrenas; o de transmissões de uma nave ou base 
intraterrena à galáxia que lhes corresponde; e o que inter-
liga uma galáxia ao Governo Celeste Central. São focos de 
energia acionados por uma fonte superior. Registram os 
movimentos das forças, para que, tendo-as sob controle, as 
Leis possam ser estritamente cumpridas. Todas as energias 
respondem aos sistemas de Espelhos que, no planeta Terra, 
têm como Governanta Maior a Hierarquia THAYKHUMA. 
AURORA, ERKS e MIZ TLI TLAN são os Três Espelhos 
Maiores atualmente ativos no planeta.

EVACUAÇÃO PLANETÁRIA
Operação organizada e comandada por Consciências 

que trabalham sob a regência do Governo Celeste Central. 
Consiste na tarefa de resgatar aproximadamente 500 mi-
lhões de seres humanos e outros, oriundos de diversos Rei-
nos da Natureza. Essa operação conta com Inteligências 
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Intergaláticas que têm o conhecimento de Leis Superiores 
e que a preparam de modo infalível. Milhões de naves já 
estão na órbita do planeta, trabalhando em diversos setores 
para que essa operação se dê.

FOGO INTERIOR
Representa a chama de Vida que se encontra sempre 

acesa nos níveis profundos de cada indivíduo. Corresponde 
à energia da Mônada conduzindo o processo evolutivo dos 
seres.

GOVERNO CELESTE CENTRAL
Também conhecido como Esfera Maior, é a Fonte que 

conduz o Criado e o Incriado. A evolução de todos os mun-
dos é por esse Núcleo impulsionada. Sob sua orientação 
e guarda está cada Ser, energia ou Hierarquia dos corpos 
celestes confederados. É o centro de MIZ TLI TLAN que, 
na Terra, recebe as diretrizes que esse potente Núcleo trans-
mite aos Conselhos Confederados.

GRUPOS INTERNOS
Reunião, em níveis internos, de Seres e de Consciên-

cias que, sob a condução de Leis Superiores, agrupam-se 
para assumir tarefas que estão incluídas em um Plano de 
Evolução. Coordenados por Hierarquias e sendo delas ver-
dadeiros prolongamentos, esses grupos podem ter repre-
sentantes também nos níveis materiais da vida, dependen-
do da tarefa que lhes tenha sido designada. Atuam como 
energia, tendo suas diretrizes definidas pela real percepção 
do papel que necessitam cumprir. O campo de desenvol-
vimento de muitos desses grupos é a quarta dimensão ou 
outras ainda superiores, mas constitui parte do Plano para 
esta época que alguns deles se manifestem também na di-
mensão física.
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HIERARQUIAS
São Entidades que, tendo atingido certo estágio evolu-

tivo, ingressam em Esferas de Consciência onde não mais 
podem ser consideradas Núcleos individuais. Em geral 
trabalham em grupos de três, sete ou doze. Cada Hierar-
quia traz consigo um considerável número de coligados e, 
portanto, representa uma grande força. Cumpre missões 
ordenadas por Conselhos Maiores, de acordo com as ne-
cessidades previstas por eles, e respondem à lei espiritual e 
divina prescrita para o planeta.

INICIADOS
Designa-se por esse termo todo aquele que, através de 

um processo interior, alcança o conhecimento do Desco-
nhecido. A sucessão de iniciações é vivida passo a passo, 
segundo as Leis do Cosmos. Essas etapas vão-se realizan-
do através da onda vibratória evolutiva irradiada a partir 
do Centro de ERKS. O iniciando é, portanto, preparado 
interiormente. Hoje não há mais regras que ele deva se-
guir no plano físico como antigamente, ainda que alguns 
padrões de comportamento sejam de fundamental impor-
tância para que se atinja as iniciações (vide o livro MIZ TLI 
TLAN – Um Mundo que Desperta, de Trigueirinho, Editora 
Pensamento, 1989).

INVOLUÇÃO
Este termo pode ter diferentes acepções. No sentido 

em que está empregado neste livro, corresponde ao retorno 
de Mônadas a estados primordiais, onde reiniciarão seu 
ciclo de experiência na matéria, refazendo todo o processo 
evolutivo desde o Reino Mineral até a individualização, a 
realização como consciência humana e o ingresso na vida 
cósmica.
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JARDINEIROS DO ESPAÇO
São Energias, Consciências em nível estelar, que têm 

atuação efetiva na implantação de novas raças. Como 
membros de Conselhos Intergaláticos, conhecem o Plano 
Evolutivo para todas elas, em todas as galáxias confedera-
das. Em seu trabalho na Terra, neste ciclo, trazem para a 
humanidade de superfície as sementes de um novo código 
genético.

LEI CRIADORA
Representa o princípio da Criação, o Impulso de ma-

nifestação e evolução de todos os seres e consciências em 
todos os planos de vida. Também conhecido como Prin-
cípio Criador, representado pelo Pai na Tríade Primordial.

LEI MAIOR
Vide LEI CRIADORA

LOGÓI
Núcleo formado pela interação de vários Logos que, 

unidos, se elevam na escala vibratória de Sua Manifestação. 
LOGÓI é plural da palavra LOGOS.

LOGOS
Entidade de altíssima evolução que vive em estados 

incorpóreos de pura energia. Pode manifestar-se também 
através de planetas, de sistemas solares ou de galáxias. Pode 
materializar-se e mesmo transmitir mensagens, quando há 
necessidade e quando a Lei o permite.

MÃE CÓSMICA
Essência Onisciente e Onipresente, base de toda a Ma-

nifestação. Em nível planetário, como polaridade feminina, 
já foi personificada de diferentes formas nas mais diversas 
religiões do mundo.
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MISHUK
Hierarquia integrante do sistema cósmico de comunica-

ções. É governanta de um dos Espelhos que estão ativos não 
só em níveis internos, mas também na superfície do planeta. 
Como energia, estimula na humanidade a evolução através 
da compreensão do Amor Cósmico. Por ser onipresente, 
também desempenha funções em outras partes do Cosmos.

MITHUMA
Hierarquia que trabalha unida aos demais Comandos 

da Evacuação Planetária, tendo diferentes funções. Encar-
regada da preparação de certas regiões na superfície do pla-
neta, atua como ligação entre naves-mães e naves de resgate. 
Está também vinculada a grandes áreas centrais de trabalho 
que correspondem não apenas a locais físicos na Terra, mas 
também a setores internos do plano Evolutivo que no mo-
mento adequado serão revelados.

MIZ TLI TLAN
É o Maior Espelho ativo da Terra. Na época atual des-

perta de um longo sono para que Shamballa, polaridade 
masculina do planeta, possa “entrar em vigília” (recolher-
-se). Representa a polaridade feminina planetária, que pre-
dominará neste novo ciclo. Como cidade intraterrena, aco-
lhe três raças: a cósmica (extraterrestre), a intraterrena e a de 
superfície. O nome MIZ TLI TLAN, em Irdin (linguagem 
cósmica), significa “homens sábios”. Essa civilização capta 
o Propósito Divino para a Terra, emitido pela Consciência 
Central Cósmica (vide o livro MIZ TLI TLAN, Um Mundo 
que Desperta, de Trigueirinho, Editora Pensamento, 1989).

MÔNADA
Núcleo Transcendente do homem, com raízes no nível 

cósmico. Ao iniciar seu ciclo de evolução na matéria, entra 
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nas leis que nela vigoram. Encarna nos reinos inferiores e gra-
dualmente evolui através da experiência, para atingir o nível 
da consciência individualizada. A partir daí a Mônada passa a 
dirigir-se à Meta imaterial. Contém em si o germe dos atribu-
tos e poderes divinos que se vão manifestando à medida que a 
sua expressão se aproxima do seu próprio arquétipo cósmico. 
Um Homem Cósmico é composto de Sete Mônadas que, ao 
concluírem seus ciclos de experiência no Universo Manifesta-
do, se fundem, constituindo a Oitava Mônada, que se encami-
nha para imaterialmente realizar-se como AVATAR.

NAVIDAD
Hierarquia que, além de ter importante função junto 

aos Sistemas de Comunicações (Espelhos), atua numa rede 
energética vinculada a SAMANA. Assume a tarefa de cana-
lizar a energia enviada por Júpter para a Terra.

NOVO CÓDIGO GENÉTICO
Composto de genes cósmicos, provenientes de uma 

humanidade incorpórea e imaterial, está sendo implantado 
atualmente nos indivíduos terrestres resgatáveis. Dada a sua 
origem suprafísica, traz ao homem uma estabilidade e ho-
mogeneidade de pensamento, bem como unidade com seus 
semelhantes, possibilitando a ele viver conscientemente em 
dimensões sutis. Sua implantação não é um fato material, 
mas um trabalho sutil e energético. Através dele introduz-se 
uma nova onda vibratória nos níveis internos do indivíduo, 
e esta onda desce de plano a plano, ajustando gradualmente 
à sua própria frequência a sintonia dos átomos de todos os 
corpos. Essa nova frequência vibratória é mais sutil, mais 
unificada com a Meta Interna da Consciência Monádica. 
Sob sua regência, a humanidade será levada a libertar-se da 
Lei Cármica e, consequentemente, da Lei da Reencarnação, 
como são hoje conhecidas.
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OSTHMIUK
Hierarquia coligada a MIZ TLI TLAN, cuja atividade 

ainda não foi completamente revelada. Sabe-se que, junta-
mente com SAMANA, representa a energia que o planeta 
Vênus canaliza para a Terra, e que o processo da evacua-
ção planetária atua em triangulação energética com ele e 
ANTUAKH.

QUEDA DO PLANETA TERRA
Resultado da opção da humanidade em seguir as leis 

do livre-arbítrio, quando já lhe era possível assumir o cami-
nho da evolução cósmica, obedecendo a Leis Superiores. Tal 
escolha levou a civilização de superfície a entrar em níveis 
de materialização muito densos, e a viver segundo padrões 
primitivos, desvinculados do arquétipo que ela estava desti-
nada a expressar. Uma das consequências importantes des-
sa decisão foi a ausência de um representante do planeta 
Terra na Confederação Intergalática. Como nos planos in-
ternos e nos níveis intraterrenos do planeta há civilizações 
e Seres de grau evolutivo superior, ele jamais deixou de ser 
assistido pelo Governo Celeste Central. Porém, nos mo-
mentos atuais, com o início de um ciclo, abre-se novamente 
a oportunidade de ele tornar-se um planeta Confederado.

RAIOS
Correntes energéticas que expressam, cada uma delas, 

uma qualidade definida. Dentre os Doze Raios existentes 
neste ciclo de manifestação, sete estão revelados à humani-
dade de Superfície: Vontade-Poder, Amor-Sabedoria, Ati-
vidade Inteligente, Harmonia Através do Conflito, Ciência 
Concreta, Devoção, Ordem-Organização (vide o livro A 
ENERGIA DOS RAIOS EM NOSSA VIDA, de Trigueiri-
nho, Editora Pensamento, 1987).
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REGRESSO
É o movimento de retorno à origem de todas as energias 

que um dia se desprenderam da Fonte Criadora para ingressar  
nos planos da matéria. É o arco ascendente da trajetória de 
descida e ascensão dessas energias e abrange todos os graus 
de sua manifestação.

RESGATE
Vide EVACUAÇÃO.

SAMANA
Potente núcleo de energia, que desempenha o Coman-

do Central do Plano de Evacuação para o planeta Terra. 
Conhecido em uma manifestação anterior como Mestre 
Jesus, trabalha hoje em níveis extraplanetários, inclusive. 
Sua expressão atual está muito além da roupagem em que 
outrora se apresentou à humanidade. O centro de MIZ TLI 
TLAN é onde no planeta Sua energia ancora. É também 
através desse Espelho Maior que Sua irradiação é recebida 
pelos demais Comandos a Ele ligados.

SENHORES DO CARMA
Inteligências Espirituais que representam, aplicam e 

conduzem a Lei do Carma – Lei de Retribuição ou Lei de 
Causa e Efeito. Têm também como tarefa guardar os regis-
tros das complexas operações da Lei Cármica, e ajustá-las.

SERES RESGATÁVEIS
Indivíduos, encarnados ou não, que durante suas ex-

periências na Terra chegaram a um grau de busca espiritual 
e de realização interior que lhes permitem a aproximação 
e a vivência dos padrões vibratórios que se instalarão na 
órbita do planeta após a sua purificação global. Serão e es-
tão sendo resgatados nos corpos que se encontram aptos a 
seguir as novas Leis que regerão a Terra.
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SHIKHUMA
Hierarquia Solar, Comandante Maior das Operações 

na Base de ERKS. O nome SHIKHUMA, em língua Irdin 
(idioma cósmico) significa “remanescente”. Sua energia, 
presente no planeta, acende no interior de cada indivíduo a 
aspiração a retornar à Origem, ao Cosmos.

SOL CENTRAL
Essência imaterial e profunda do Sol que funde e sin-

tetiza as energias expressas por aquilo que chamamos de 
“Três Sóis”. Pode-se dizer que a Consciência Solar é com-
posta por estes três núcleos e que cada um deles manifesta 
uma energia diferente. O que se realiza no presente ciclo 
evolutivo é o Amor-Sabedoria, aspecto que corresponde ao 
segundo Sol. No ciclo passado realizou-se a Atividade Inte-
ligente, vinculada ao terceiro Sol. Os ciclos de evolução so-
lar, mais amplos que os planetários, abarcam ciclos menores 
e estão inseridos em outros maiores, cujas conjunções ener-
géticas são ainda desconhecidas para o homem terrestre.

TRIANGULAÇÕES ENERGÉTICAS
Configurações que como realidade interior, intensifi-

cam, potencializam e elevam a energia dos núcleos que as 
compõem. Representam o arquétipo que dirige o trabalho 
de seres, grupos e Hierarquias a serviço na Terra, pois es-
pelham a ligação de cada um desses pontos com a Tríade 
Original.

WHANAMY
Hierarquia que é a polaridade feminina de um Con-

selho que trabalha em níveis suprafísicos, desempenhando 
uma tarefa relacionada com a implantação das Novas Leis 
Planetárias e com o preparo dos indivíduos para a evacua-
ção. É também membro de um Espelho ainda não revelado.



198

WYTHAIKON
Hierarquia que, em épocas remotas viveu na superfície 

da Terra e conduziu membros de uma civilização para a 
evolução em níveis intraterrenos. Hoje, além de atuar como 
Comando de áreas específicas, WYTHAIKON manifesta-
-se também nas operações para o resgate. Sob sua guarda 
estão importantes regiões do planeta. Nessa tarefa de eva-
cuação trabalha diretamente ligado a SAMANA.

“Não olheis para trás, não 
vos preocupeis com o que 

está adiante. Estai disponí-
veis sempre e preparai-vos 

para o contato direto”.

ANTUAKH e WYTHAIKON





GLOSSÁRIO ESOTÉRICO
TRIGUEIRINHO

Com mais de mil verbetes acerca do que se passa na Terra 
e no ser humano nesta época de transição, 

esta obra vai ao encontro tanto dos que estão despertando para a  
vida interior, quanto dos que já aderiram a ela.

Traz esclarecimento aos que buscam a verdade e anseiam penetrar  
o lado desconhecido da existência humana, planetária e cósmica.

Mostra que, enquanto se colhe a semeadura de ciclos passados, 
planta-se a vida futura na Terra.

ALQUIMIA, MISTICISMO, LOGOS PLANETÁRIO, ANARQUIA DIVINA, RAIOS, RELIGIÃO, 
GRUPOS INTERNOS, ANDROGINIA, APARIÇÕES DA VIRGEM, ASTROLOGIA, SONHOS, 
ENERGIA SEXUAL, BASE DE OPERAÇÕES, CENTRO DE MISTÉRIOS, ARCANJO, NAVE ALFA, 
NAVE-LABORATÓRIO, SAINT GERMAIN, CENTRO DE TRASLADO, TRANSMUTAÇÃO, 
ANTIMATÉRIA, TRANSMIGRAÇÃO, REINO ANGÉLICO, HIERARQUIA INTERNA DA TERRA, 
CENTROS ENERGÉTICOS DO PLANETA, DIMENSÃO, AURA, CORPO GRUPAL, ELEMENTAIS, 
MÔNADA, CENTROS ENERGÉTICOS DO SER, CONE SUL, ENSINAMENTO ESOTÉRICO, 
CONFEDERAÇÃO INTERGALÁTICA, CRISTO, CORPO DE LUZ, ESPELHOS DO COSMOS, 
CULTURA, ETAPAS EVOLUTIVAS DO HOMEM, LEMÚRIA, MAGNETISMO, LEI DO CARMA, 
CENTRO INTRATERRENO, EXTRATERRESTRES, OPINIÃO PÚBLICA, UFO, VIDA DIVINA, 
FRATERNIDADE CÓSMICA, NÍVEIS ARDENTES, FILHOS DAS ESTRELAS, OPERAÇÃO RESGATE, 
IMPULSOS CÓSMICOS, INICIAÇÃO, RESSURREIÇÃO, IGREJA, FRATERNIDADE DO MAL, 
TRIÂNGULO DAS BERMUDAS, RONCADOR, RAÇA, MANTRAS, DEVA, MEDICINA, 
MEDITAÇÃO, PASSAGENS INTERDIMENSIONAIS, PIRÂMIDE, PESQUISAS EXTRATERRESTRES, 
MEMÓRIA, POLARIDADE FEMININA DO PLANETA, PROFECIA, APOCALIPSE, ATLÂNTIDA, 
PSICOLOGIA ESOTÉRICA, MAGIA, ASHRAM, SIGNOS CÓSMICOS, AVATAR, ESSÊNIOS, etc.

Editora Pensamento




	capa_Encontro_interno_web
	miolo_Encontro_interno_web
	contracapa_Encontro_interno_web

