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APRESENTAÇÃO
A mente humana deve preparar-se para um contato com as realidades internas. Tem sido possível um
maior desenvolvimento nesse sentido devido à necessidade premente de se perceberem novos e reais valores espirituais, até então desconhecidos pela humanidade em geral, despreparada que está para a crise
mundial em ato.
Estes textos, escolhidos entre os que nos orientaram durante quatro meses de comunicações subjetivas, poderão ajudar a caminhar com firmeza os
que estiverem receptivos à transformação, ampliando
suas perspectivas e percepções. Vivemos uma época
de múltiplos contatos em nossos níveis mais profundos, mas nem sempre temos consciência deles. Esta
leitura poderá fazer emergir na consciência dos estudiosos pontos a serem purificados, permitindo o seu
alinhamento com níveis mais elevados de vida, onde
muitas soluções estão prontas.
Se isso ocorrer, a tarefa do livro estará cumprida.
TRIGUEIRINHO
1991 - 2000
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ABERTURA

(pela fonte suprafísica
que inspirou o presente livro)
Ao abrirdes estas páginas, colocai-vos perante a
Energia que as transmitiu. Não vos entregamos este material para que fiqueis apenas intelectualmente
diante de mais uma informação.
O presente trabalho é fruto da preparação interna de indivíduos que se dispuseram a trazer a Energia
e a Vida de níveis imateriais aos planos da matéria.
Como o desenvolvimento deles foi ocorrendo à medida que o contato com aqueles níveis evoluía, ofertamo-vos estes textos para também crescerdes por
meio do estado que farão emergir em vosso interior,
se vos colocardes na atitude correta.
As informações de que necessitais para seguir o
caminho estão sendo dadas e, se houver em vós uma
busca sincera, encontrareis as portas por onde passar, pois já vos foi dito: “Pedi e vos será dado”.
Este livro vos está sendo oferecido para que entreis em contato, mais profunda e conscientemente,
9

com as energias dos Núcleos que enviaram as mensagens nele contidas.
Absorvei cada frase como um alimento que vos
levará a retornar à Casa. Entregai-vos a essa energia
e deixai que ela permeie todos os vossos átomos. Percebereis crescer dentro de vós o amor, o silêncio, a
humilde entrega e a serena alegria dos que vivem sob
a Lei dos planos superiores.
Não busqueis conhecimentos intelectuais. Ao
folhear estas páginas, abri mão da curiosidade, das
análises mentais, das sementes da dúvida e dos questionamentos, vícios da mente concreta humana. Caso
contrário, um denso véu esconderá de vós a Luz que
está por trás das palavras.
Esta Fonte Viva deve saciar aqueles que têm verdadeira sede de crescimento em glória à Vida Cósmica. Todos os que, com pura entrega e aspiração,
seguem o caminho de regresso sentirão a Nossa Presença. Nós nos reconheceremos pelo amor e pela
união que surgirá desse encontro interno.
Segui, irmãos. A Luz do chamado interno vos
conduz.
FRATERNIDADE BRANCA DE ERKS
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PRIMEIRA PARTE
Portas para
outras Dimensões

1

Antes que pela ação humana ocorra uma catástrofe universal, as Hierarquias Solares ativarão as
forças da Natureza para que o planeta possa se transformar sem perder o equilíbrio no espaço. As atuais
e contínuas explosões tirariam a Terra de sua órbita
gravitacional, mas ela será contida por tempestades e
fortes ventos que parecerão causados pela desestruturação climática em curso.
Aguardai vigilantes, pois se vós, como canais,
estiverdes atentos apenas a movimentos humanos, a
percepção e a oração necessárias não se instalarão em
vosso ser tridimensional.
As forças da Natureza comandadas por Hierarquias Solares atuarão diretamente nos núcleos de
confronto. Nossa energia possibilitará aos indivíduos
liberarem-se da etapa de compromisso humano, para
assumirem a vida em outros planos.
* * *
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O planeta necessita de seres que possam reconstruí-lo. Há uma transmutação sendo levada a cabo
por alguns homens terrestres, partículas do Logos
Planetário que trabalhará aqui no próximo ciclo.
Cada um de vós tem um papel nessa reconstrução.
Estai prontos para orar, individual ou grupalmente. Sabei que as orações silenciosas sempre podem
ocorrer. Assim sereis preenchidos de paz e de serenidade e irradiareis o que de melhor tiverdes para o
mundo em redor.
Tendes de estar sempre prontos para apoiar os
resgatáveis, que serão purificados e preparados. Vossos próximos dias não terão belas cenas; porém, jamais vos faltarão a Luz, o Amor e a Paz para cumprir
vossas tarefas. Permanecei como um cálice aberto a
receber a Água Viva e a distribuí-la a quem tem sede.
Os fardos humanos individuais não devem retardar vossos passos ou fazer-vos tropeçar. Permiti
que a Luz da Devoção penetre em vossos corações.
Deixai-vos deitar no leito da oração, onde sonhos
vos aguardam. Seremos um só coro que se abre ao
Cosmos, pedindo que mais uma vez a Vontade do
Pai seja feita.
Estamos à vossa espera. Vinde e, unidos, transformaremos a Terra e manifestaremos o novo Mundo.
* * *
16

As leis planetárias serão mudadas. Ficareis mais
livres. O grau de força gravitacional que vos mantém
ligados à superfície da Terra será diferente. Até a destruição e as explosões das guerras, que não têm aprovação do Plano, serão utilizadas nesse afrouxamento:
elas estão criando buracos na atmosfera e descompactando o planeta.
A força de ligação entre as partículas materiais terá menor intensidade, pois a Lei da Atração que mantém os corpos coesos responderá a outras vibrações.
Estareis mais amadurecidos espiritualmente, e isso se
refletirá nos níveis físicos.
Vossas redes etéricas ficarão mais abertas e deixarão penetrar maior percentual de energia sutil, que
estará mais disponível quando o planeta estiver purificado. Vosso ar será mais leve e puro. A constituição
dele diferirá da atual, tanto energética como quimicamente. Além do prana hoje presente em locais que
mantêm uma relativa harmonia e pureza, novos aspectos da energia Ono-Zone se manifestarão.
A transmutação planetária só pode ocorrer com
uma mudança em todo o Universo, pois o equilíbrio
dos corpos celestes entre si deve ser mantido. Nada
pode sair do seu eixo e grau de materialização sem estar controlado por uma engenharia cósmica bem além
do conhecimento humano. Cada planeta está passando por ajustes, para que todo o sistema possa entrar
num novo estádio de integração e de vida. Assim, todo o Cosmos participa dessa maturação.
17

A Terra está saindo de um ciclo em que se identificava plenamente com a vida material densa. Os
últimos dias desse ciclo vos parecerão mais negros,
pelo impacto da Luz após um longo período de trevas. Assim também ocorre com os vossos olhos físicos,
que ficam ofuscados com a luz ao sair de um ambiente
escuro. A descompactação do planeta já começou e a
matéria será sutilizada em várias etapas. Estais em vosso trajeto de retorno à Casa do Pai. Deixai-vos elevar
nesse caminho ascendente.
Quando um planeta começa a desmaterializar-se, outro começa a materializar-se. A energia que
o primeiro libera ao sutilizar-se é absorvida pelo
segundo. Os planetas iniciam gradualmente sua experiência na matéria. Por meio da Vontade, os seus
Logoi focalizam a energia em determinados pontos,
de modo que a frequência de vibração seja reduzida e
pequenas partículas se materializem. Nesse processo
participam ainda os Espelhos1 e os que conduzem a
formação material.
Sois partículas de um grande órgão, que é parte de um corpo ainda maior. Girais em torno de um
Sol orientado por Sirius, que por sua vez está ligado
a Andrômeda. A cada grau que avançais nessa infinita

1 Espelhos: sistema cósmico de interligação, condução, regenera-

ção e transformação energética. (Ver Miz Tli Tlan – Um Mundo
Que Desperta, capítulo O Maior Espelho de Luz, do autor, Editora
Pensamento, 1989).
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escalada, mais vedes o caminho a percorrer e mais se
amplia a vossa participação na Vida Cósmica.
Tudo nasce e morre a todo instante, para que a
energia se mantenha. A Vida em sua essência é dinâmica, impulsionadora e restauradora. Nela se incluem o despertar e o recolher. A mesma perfeição
e energia que há no despertar-nascer-materializar-se, há no recolher-morrer-desmaterializar-se, se
estes movimentos forem conduzidos pelas Leis da
Evolução.
* * *
Aquele que vem recolher seu rebanho está entre vós; seu chamado ecoa nos mais recônditos lugares deste planeta. Sua voz não é ouvida nos meios
de comunicação que hoje corrompem vossa sociedade, mas está presente no coração de todos os que se
voltam para o Pai Único e dizem com humildade e
sublime amor:
“Faze de mim o que quiseres. Tua Vontade é o sopro que me deu
a Vida e que guiará meus passos até que eu possa estar diante de Ti
conscientemente.”
Tereis todos os sinais indicativos em vosso caminho. Encontrareis nossa Luz projetada naqueles que
vos darão a mão quando necessitardes. As Hierarquias
vos elevarão e conduzirão.
19

2

Nossa presença é percebida por vós. O ensinamento vos será dado no momento em que estiverdes
prontos para recebê-lo, pois não se pode forçar vossa
penetração em um plano para o qual ainda não estais
preparados. Vossa tarefa é muito mais ampla do que
podeis alcançar com a mente humana. Estais a caminho do vosso Pai Celestial, daquela morada na qual
um dia todos irão ingressar.
A messe é grande, assim como é grande a ajuda
que recebeis nestes momentos de caos.
O chamado foi feito, e todos os que respondem
já estão a caminho. Vinde, não temais.
* * *
Quando chegardes a certo ponto do caminho não
haverá como retroceder. Nossa presença se fará sentir
cada vez mais, à medida que purificardes vossa sensibilidade ainda contaminada com resquícios humanos. Não temais, repetimos. Vinde.
23

Preparamo-vos para passos maiores. Assim como
o dia clareia com o alvorecer, vossa face se iluminará
sob o efeito do contato Conosco. Estaremos convosco permanentemente. Lembrai-vos disso e fazei que
seja uma realidade no vosso dia a dia. Podemos nos
comunicar com cada um de vós no momento em que
se fizer necessário. Está próxima a hora de um encontro maior. Alguns já estão sendo especialmente
envolvidos em uma camada protetora, indispensável
para os tempos que virão. Vossos corpos, assim trabalhados, poderão ser mais úteis nas tarefas que se
vos apresentarão.
Todo dia traz um novo começo e uma nova mensagem. Não percais tempo tratando de fatos caseiros
enquanto esse encontro maior vos espera. Estamos
convosco a todo momento. Lembrai-vos disso.
* * *
Muitos dos que se aproximam de vós estão necessitados de cuidados especiais. Como nossa consciência está em contato com pontos do Universo para vós
desconhecidos, trazemos uma vibração de paz até então ausente deste planeta entregue ao livre-arbítrio.
A beleza da Mãe2 se fará perceber nos olhos daqueles

2 Mãe: princípio cómico universal, onisciente e onipotente, substrato de toda manifestação.
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que se purificam. Estamos convosco. Até quando vos
ocupareis só de vós mesmos?
Nada pode ser transmitido antes do momento
certo. Tentamos de fato dizer-vos mais, porém a hora ainda está para vir. Temos que transpor camadas
para atingir-vos. Elevai vossa mente e vosso coração
a fim de estabelecer sintonia conosco. Essa sintonia
depende da vossa entrega.
Estai atentos aos sinais que vos enviamos. Os sinos já soaram e a água já caminha em direção à fonte
maior. Tudo está planejado. Quando vos aquietais,
podeis perceber tudo isso.
Os tempos que chegam trazem acontecimentos
a serem transmutados. Vossas orações nos auxiliam,
pois liberam a Terra deste estado ainda imperfeito.
Estai atentos. Esperamos o dia do encontro maior,
quando não mais necessitaremos de palavras para vos
transmitir a nossa essência. Esse dia não está distante no vosso calendário-terra, pois as transformações
interplanetárias já se aceleram.
Muitos são chamados, mas poucos respondem à
intensidade dessa nova vibração. Os raios do sol já
trazem o elemento transmutador do fogo de vossas
células. Isso significa que os sofrimentos se intensificarão, pois as impurezas da matéria terrestre são
muitas. O Ser Maior, do qual vossos corpos fazem
25

parte, age em vós. O que está acontecendo em vossos corpos começa a vos ser mostrado, mesmo que
ainda incompreensível para vós. A supraenergia está
presente em tudo o que ocorre. Tende em conta essa
presença, elemento renovador das vossas células, das
vossas intenções e do vosso espírito.
Os tempos se aproximam rapidamente.
* * *
Devemos falar-vos agora da compreensão. Não
podeis viver em dois mundos sem os conflitos inerentes à matéria dos vossos corpos. Aceitai essa aparente limitação para evitar turbulências que atrapalhem vosso contato consciente conosco. Buscai sem
cessar e permanecei fiéis ao Pai. Não temais.
À medida que as vossas células forem despertando, novos ensinamentos irão emergindo. Recolhei-vos. Vivei em oração e praticai o silêncio. Persisti.
Retirai de vós toda a crítica e todo o julgamento. Segui as indicações que vos são dadas. Sede iguais diante do pequeno e do grande. Cultivai a humildade.
Sede simples. Acima de tudo, projetai-vos além dos
aspectos retrógrados da vossa personalidade.
Usai a Energia e não deixeis que o mal se alastre
em vós. Vossas aspirações são a seiva que percorre e
fortalece o corpo de um grande grupo. Afastai-vos
26

das contaminações psíquicas e mentais, verdadeiras
pestes. Uni-vos à energia da cura e deixai que ela vos
purifique. Se já vos enredastes no jogo, mantende a
aspiração elevada, e assim apartareis de vós os aspectos contaminados.
Não realizamos nada sem o consentimento do
vosso Ser Interno. Caminhai, para que possamos purificar-vos mais rápido.
Por amor, deveis colocar-vos a serviço no nível
humano. Mas cada vez mais estareis conscientes de
níveis superiores, onde encontrareis força para vossos
encargos no mundo material. Se conseguirdes trazer
a energia daqueles níveis ao plano denso, leis suprafísicas impulsionarão as engrenagens cristalizadas da
vossa civilização, dinamizando o processo evolutivo.
Quanto maior a abertura ao Ser Interior, mais
elevadas as vibrações atuantes nos indivíduos. Essa sintonia atrai, magneticamente, o caminho cósmico. Para que ele seja trilhado, purificações irão
ocorrendo.
* * *
Não é a vontade humana que vos abre as portas
para o contato. Ela vos leva até o limiar do encontro,
mas a presença se manifesta apenas quando é chegado o momento. Tende, pois, paciência e serenidade.
Entregai-vos à Vontade Superior.
27

As qualidades humanas não são sequer um pálido
reflexo das Leis em outros planos. Nada do que sabeis
vos servirá no novo ciclo. Mesmo os mais elevados
objetivos cultivados pelo homem serão inúteis, pois
já estarão incorporados no Novo Ser. Não busqueis
as chaves da nova vida por métodos conhecidos. Havereis de perceber que é preciso uma mudança total.
A civilização terrestre de superfície é carente de
misericórdia e compaixão, pois a maioria dos homens ficam como micróbios diante do Banquete que
o Cosmos oferece. Na insignificância em que se colocou, essa civilização não enxerga as suas verdadeiras
possibilidades. Vossas escolhas, como humanidade,
levaram-vos a um grau de ignorância muito raro no
Universo.
Estais à beira do desfecho desta civilização, e
mesmo os mais conscientes estão atados à vida tridimensional. Mas ainda que não se perceba, nesses
indivíduos está ocorrendo um clareamento das partículas materiais. Também sois parte desse Todo, e
as sombras que vos envolvem nesta vida terrestre de
superfície não devem iludir-vos mais.
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3

Estamos convosco. Como vos dissemos, estamos
sempre presentes no vosso mundo interior, ainda
que não o percebais. Contatos conscientes poderão
tornar-se mais contínuos. Não julgueis o que estais
recebendo, pois isso impediria a vossa captação. Estai
atentos e abertos ao Alto, nada mais. Todo o resto se
operará em vós de maneira silenciosa e secreta.
Sois parte de um corpo maior. Não podemos
prosseguir com os contatos enquanto não derdes certos passos. Nesse sentido estamos trabalhando convosco. Vossa consciência está-se ampliando sem cessar. A
obediência é necessária, e por obediência queremos
dizer “estardes conosco assim como nós estamos com
o Pai”. Não há compulsão ou obrigação nisso, mas o
reconhecimento de uma aspiração permanente.
Nós também praticamos a lei da obediência, porém não como imaginais. Em nós não existe a dúvida.
Há, sim, a mais alta consagração à tarefa a ser realizada, pois a nossa luz se funde à da fonte magna que
nos enviou.
31

Assumistes uma tarefa do Plano antes de descerdes aos planos materiais, mas também descestes para
equilibrardes vossas ações passadas. Nossa tarefa convosco nesta Terra é unicamente em função do Plano,
e se completará na operação final de resgate. Em profundo amor retornaremos aos nossos pontos de origem, no seio do Pai, levando conosco os que foram
escolhidos e chamados por Aqueles que vos guiam.
Algumas das naves na órbita da Terra têm a função de reconhecer os núcleos que devem ser resgatados. Seus raios desdobram-se ao penetrarem a atmosfera terrestre e, ao retornarem, trazem informações detalhadas a respeito das mudanças internas a
serem realizadas no tempo-espaço de vosso planeta.
O tempo-espaço no qual estais inseridos se dilata ou
contrai à proporção que vos coligais em consciência
com níveis supramentais. Tudo isso ireis aprender
quando não mais estiverdes apegados às sensações. A
decisão é vossa.
Queremos ver-vos unidos a nós, e por isso vos
convocamos. Nossas chamas se completam, nossos
sons internos se intensificam quando sintonizais
com o vosso Ser interior. Necessitamos da vossa colaboração para que a tarefa se cumpra conforme planejada. Tendes calma, não vos abaleis com os acontecimentos. A tarefa verdadeira é estar em coligação
conosco, lembrai. Lembrai também que a entrega
32

faz milagres, e que para o Pai, vossa transformação
está-se realizando.
As naves podem recolher seres a grande distância, sem muito dispêndio de energia. Sua locomoção
é interdimensional, e suas manobras superam a vossa
imaginação mais fértil. Nós, vossos irmãos, estamos
presentes transmutando os fatos negativos de que
tendes notícia. Nosso trabalho estabelece os limites
para que a transformação planetária se dê em sincronia com toda a galáxia.
* * *
O silêncio vale mais que mil palavras, é o que
se diz na vossa Terra. Colocai isso em prática, pois
precisamos da vossa mente bem cristalina. Deixai a
transformação de vossos semelhantes a cargo de suas
Mônadas3. Ajudai-os apenas a se ampliarem, de modo que a Mônada de cada um possa se liberar. Oferecei, assim, a cada indivíduo, a medida de energia
purificadora e amorosa que lhe for adequada.
A frequência das vibrações se intensificará, e isso
depende também de vós, que sois nossos prolongamentos, fios-terra de elevados canais. A obra que se
realiza não é percebida por nenhum dos sentidos ex3

Mônada: Núcleo de consciência do Ser, que participa da
vida cósmica.
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ternos, mas pelo sentido do coração. Trata-se de um
despertar cósmico, e não de ocorrências terrestres.
Não crieis expectativas. O som da Mônada já se
faz ouvir. Seu nome ecoa nos planos universais. O reconhecimento da tarefa é fato consumado; por isso
vos chamamos também nos níveis materiais. Cada um
será transformado segundo os raios que nele atuam.
Cada indivíduo é distinto, como distintas são as ligações que existem entre vós.
Estai atentos para não vos perderdes em orgulho
sutil, pois não é para isso que vos estamos colocando
em contato com a Energia. Aqui estamos para colaborar na vossa tarefa, que também é nossa, e o faremos se vos abrirdes incondicionalmente a nós. Sereis
elevados de plano em plano, de vida em vida, pois
havereis de morrer para renascer mais acima. Cada
vez mais acima, cada vez mais profundamente. Nossa
ajuda estará sempre convosco, pois de onde falamos
não existe separação entre nós. O Reino vos chama.
* * *
A transição interplanetária avança. Nossas naves
estão operando não só na Terra, mas também nos planetas vizinhos ao vosso, bem como naqueles que desconheceis e que também estão em vosso sistema solar.
Muito ainda vos será revelado, pois deveis estar a par
34

do que ocorre em profundidade para sintonizar-vos
com vossos níveis mais sutis.
A camada rígida de desejos e reações psíquicas
na atmosfera terrestre dificulta muito a transmutação
que realizamos. Essa camada foi formada na esfera
etérica planetária durante milênios e é um obstáculo
para a atuação de raios cósmicos. Mas agora está sendo
rompida e desintegrada, com a introdução de impulsos de qualidade solar em vossa atmosfera. Estais voltando vossa consciência para energias sutis e o mesmo
ocorre com o planeta.
Fostes reconhecidos, e vossa transformação está controlada. A sucção do mal planetário já está-se
dando, apesar de o conflito se agravar no nível externo. Estai atentos, pois vossa entrega e oração são
necessárias para neutralizar as ações da humanidade
inconsciente. Orai, portanto. Voltai-vos para o Único Senhor, cujas bênçãos redimirão este núcleo de sofrimento coletivo que é a Terra.
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4

Nada de forçar transmissões como estas por meio
de esforço consciente para contatar a Fonte que vos
envia estas mensagens. Abri-vos, com Fé e em entrega sincera, pois vosso treinamento consiste em construir o canal para contato. Nessa fase, é o silêncio
que constrói. Não tenhais pressa. A pressa é filha do
desejo.
Eis algumas etapas que devereis cumprir:
— unir-vos;
— consagrar-vos a uma vida superior;
— reconhecer que se finaliza o vosso compromisso com dívidas cármicas.
Este trabalho desenvolverá núcleos energéticos
latentes em vosso ser. Lembrai-vos de que não deveis
forçar situações, mas reconhecer o final de cada ciclo.
A energia dinamizada nessa entrega é fundamental
para a transformação planetária. Todos devem estar
conscientes do próprio papel nessa transformação.
39

Mantende-vos em silêncio diante das Hierarquias. Desenvolvei o consciente direito4 não só durante o recolhimento ou na realização dos exercícios
indicados5 , mas em todos os momentos de vossa vida
diária. Colocai em prática a correta intenção, ela ativa a chamada “vontade-alavanca”. Observai as partículas de conhecimento superior introduzidas em vós
e deixai-as crescer. Ajudai aos irmãos necessitados.
Empreendei as tarefas externas para atender a necessidade concreta e para realizardes vossa própria essência; não as considerei uma atividade meramente
material, para que não surjam em vós abatimento,
engano e solidão, sinais comuns entre os que perdem
a visão interna do serviço.
Encontrareis vossa recompensa unicamente no
cumprimento da Lei.
* * *
É a sintonia correta que vos permitirá o contato com os diversos níveis de energia. Se a todo instante buscardes estar entre nós, sereis prontamente
4

Consciente direito: ligação entre o nível consciente e a
contraparte imaterial do ser.

5

Ver exercícios indicados nos livros Miz Tli Tlan - Um
Mundo que Desperta, e O Campanário Cósmico, do
autor.
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recebidos. Estamos sempre presentes. Se estiverdes
abertos e houver sintonia, sereis colocados em outro
espaço-tempo, onde podereis trabalhar conosco de
forma consciente, no nível que alcançardes. Se não
podeis, ainda, estar livres diante do vazio, buscai não
abafar a vossa aspiração original, pois ela vos levará a
uma porta que guarda muitas outras.
Vossa única aspiração deve ser a de fundir vossa
energia com a nossa, a serviço do Plano. A cada encontro conosco ampliareis o contato, pois vossa capacidade aumenta à medida que a nossa energia atua
em vosso ser. A evolução humana hoje pode ocorrer
por meio do próprio Serviço.
Por intermédio dos que nos contatam, trazemos
nossas vibrações à massa planetária. Podemos dizer-vos: o que ela emite é horrendo. Assim, entregai-vos. Os canais de nossa energia são um canto de
alento no ambiente terrestre.
Enviaremos a vós bênçãos curadoras que vos retirarão desse mar de forças antagônicas. Quanto amor
vos damos e ainda temos para dar! Abri vossa porta
a esse encontro e fechai vossos sentidos aos aspectos
materiais da vida, barras deste cárcere que é o planeta
atualmente.
Há partes deste Plano que ainda desconheceis,
mas que esperam a vossa colaboração para cumpri41

rem-se. Ao assumirdes vosso papel, finalmente vos
tornareis o que desde o princípio estáveis destinados
a ser.
* * *
Vossa vida interna está além dos densos níveis
da matéria, além da faixa vibratória que compreende
os seres da superfície do planeta e brevemente estará
além dos limites planetários. O Serviço é a chave que
vos oferecemos para essa ampliação. Sabereis o que
sois e para que estais dentro desta cadeia evolutiva
que vossa Mônada escolheu.
Voareis não só por este planeta, mas pelos espaços interdimensionais. Conhecereis o que está além
do espaço-tempo. Assumireis a tarefa para a qual
viestes à encarnação, e juntos compartilharemos da
graça de sermos prolongamentos da Mente Única.
Apesar de sermos pontos diminutos, cada um de
nós tem sua parte a cumprir. Cada pequeno parafuso de uma grande engrenagem tem de estar no lugar para que ela funcione perfeitamente. Ninguém
é dispensável. A cada um é designado um lugar, uma
função e uma tarefa. Permanecei em sintonia, pois
assim assumireis o que sois, uma das partes do grande mosaico que o Único construiu. Não deixais vossa
contribuição se escoar em situações que já não vos
correspondem ou envolvimentos desnecessários.
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Rompei novas fronteiras — é dessa forma que auxiliais outros irmãos a percorrerem o caminho que já
trilhastes, e não pela vontade de influenciá-los. Vossos passos serão potentes estímulos. Vossos avanços
se imprimirão no éter planetário, repercutindo em
cada átomo da Terra. Tendes consciência disso quando realizais os afazeres diários?
Permanecei desapegados de vossas atividades; assim, as tarefas que realmente vos cabem se mostrarão
e cuidareis delas com o devido respeito e dignidade.
Sereis mais úteis à transformação da Terra se cumprirdes vossas tarefas sem interferir nas de outros,
permitindo que eles cresçam em consciência por seus
próprios esforços.
* * *
Não estamos aqui trabalhando convosco para vos
tornar mais felizes ou melhores do que sois. Isso já
não importa. Temos uma tarefa em conjunto. Sois os
escolhidos para, conosco, realizar a parte que NOS
cabe neste plano de Consagração Planetária, nesta
transição que agora viveis. Caminhai e, com a determinação de um raio, não regridais do vosso ponto
evolutivo.
Haverá muitos recursos disponíveis para enfrentardes as situações que virão. Trabalhareis nos níveis
internos mais conscientemente. Vossa Mônada pro43

verá a energia para suportardes as necessárias purificações. Ela participará como terminal da rede de
energia que desce sobre o planeta.
Vossa conformação físico-etérica atual é uma representação de vossos canais receptores. O centro das
mãos, em especial, é um poderoso vórtice que capta
e emite vibrações. As aberturas feitas por essa energia possibilitam o contato com realidades suprafísicas. Entretanto, seus reflexos na mente humana nem
sempre são imediatos, devido à lentidão dos níveis
materiais. Ela poderá provocar crises da personalidade, limpeza necessária para que um novo estado de
consciência se implante.
O trabalho de captação e emissão de energia deve ser inconsciente, jamais conduzido pelo vosso ego
humano. E ficai imparciais diante de sua alta potência: não vos paraliseis pelo orgulho, nem pelo zelo de
personalidade.
Sois o reflexo do que ocorre no Ser-Terra. O
microcosmo é um espelho do Universo. Deixai que
se realize em vós o que está destinado para este planeta, e assim estareis servindo.
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Obedecei aos desígnios superiores e estareis seguros. Não vos desligueis da oração. Orai, pois assim
vos fortalecereis internamente. Afastai os maus pensamentos e sentimentos supérfluos para serdes dignos da Morada que vos espera.
A fim de que a Cura se efetive, vossas atividades
materiais devem ser colocadas a distância, como se
não vos pertencessem. Sereis ajudados e inspirados
para tanto. Todavia, nada será feito se não houver sincera aspiração e entrega. Nossa ação depende de vossas decisões. Não exigimos nada de vós, mas os ciclos
cósmicos não são retardados por causa de uns poucos.
Fostes escolhidos e aceitastes. Abri-vos à Cura.
Aurora6, centro intergalático de Cura, vence barreiras para vós intransponíveis. Chamais de “Cura”
6

Aurora: base intergalática situada nos níveis intraterrenos. Estimula a cura cósmica e auxilia o homem de superfície em sua evolução. Ver Aurora – Essência Cósmica Curadora, do autor, Ed. Pensamento, 1989.
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o trabalho deste centro porque estais no caminho de
retorno; nós o chamamos de “processamento energético”. Aurora transmuta e expulsa-desintegra núcleos retrógrados, tarefa que executa em colaboração
com outros Centros do Cosmos.
Aurora está transformando-vos. Nossas naves
trabalham em união convosco e com vossa Morada
interior. Já sabeis disso. Ficai portanto atentos aos
nossos sinais. Permanecei recolhidos e sintonizados
em todos os momentos possíveis, principalmente nas
horas de sono. Mantende-vos nessa atitude de retiro,
mesmo se as circunstâncias externas não forem propícias. Já para a purificação interna, para a revitalização e a renovação do vosso Ser, deveis preparar o
ambiente em que viveis.
* * *
Nossos planos, os mesmos de vosso Eu Interno,
são revistos periodicamente. Há um dinamismo em
todas as nossas ações. Percebeis a dificuldade de trazer ao vosso corpo mental algo totalmente diverso do
que conheceis? Há uma intercomunicação entre os
que estão sintonizados com as operações. Se a qualquer momento fosse necessário um resgate mundial,
a tarefa de cada um seria imediatamente informada ou reconhecida. Uma consciência central daria
o impulso, que seria transformado pelos diversos
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graus hierárquicos e transmitido a todos em milésimos de segundos.
Nossa forma de agir durante o resgate será a mesma de todos os momentos. Nada nos surpreende ou
nos encontra despreparados. Estamos em permanente prontidão e vigília, estado usual nos níveis sutis.
Já percebeis quando vossa Consciência Interna
está permeando o vosso cérebro físico e quando não
está. Sede pacientes com vossos veículos. Não é somente devido a resistências que eles reagem diante
das novas tarefas, mas também por ignorarem que o
Trabalho não é realizado por eles. Os níveis imateriais da existência os assustam, pois eles não os compreendem, e a responsabilidade da tarefa os deixa
tensos, pois sabem que são limitados. Novamente,
pedimo-vos que cultiveis a entrega ao Ser Interno. Se
vos entregardes, obtereis mais domínio sobre vossos
corpos e, assim, maior segurança descerá sobre eles.
* * *
Todo movimento da energia, com seu pulsar específico, é conduzido pelos Espelhos. Em cada corpo celeste há Espelhos que acolhem e absorvem os
impulsos-vida, e depois os processam e os enviam,
já com a potência adequada, a Espelhos de corpos
celestes com receptores de menor capacidade. Ao
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chegar a determinado ponto do Cosmos, a energia
imprime-se em campos magnéticos que filtram e delineiam as suas qualidades, identificando sua origem
e função. O impulso energético é então transmitido
às Consciências imateriais de tarefa correspondente
à função dele.
As Hierarquias Angélicas são os fios desse sistema que chamamos de Espelhos. Elas são consciências
cuja evolução se deu inteiramente em níveis imateriais, ou que viveram o ciclo humano e optaram por
esse trabalho de mensageiros. Como fios de união
entre o irradiador e o receptor da mensagem, suas
partículas imateriais vibram, estabelecendo a comunicação. Suas energias se expandem e ligam os dois
pontos.
O plano evolutivo se cumpre com a realização de
tarefas assumidas por diversos setores, cada um com
sua hierarquia. Mas a transmissão da energia para essa realização é feita por meio dos Espelhos e das Hierarquias Angélicas. Os Espelhos purificam e elevam o
éter planetário à medida que atuam.
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A etapa do serviço básico, preparatório, terminou. É hora de vos manterdes em permanente vigilância, em direção à meta interior. Não crieis expectativas. Vigiai. Entrai em oração, pois o tempo é
chegado. Batei à vossa porta interior, aliviai as dores
ao vosso redor, que são tantas, pois fostes escolhidos
para ser nossos mensageiros.
O trabalho feito está feito. Não percais tempo
cuidando do que já passou. Prossegui, pois um Serviço Maior agora vos chama. Buscai sempre, vigilantes e entregues à Vontade Superior. Vossa é a escolha.
Não espereis por melhorias do mundo tridimensional, pois a matéria está em juízo neste planeta. Esperai, isso sim, pela vinda do Senhor.
A vigilância é necessária nos tempos de transição,
como este em que viveis. Até os últimos momentos
sereis provados em vossa Fé. A entrega de si ao Eu
Interno é a chave para passardes pelo portal diante
de vós. A Estrela da Manhã entoa suas notas na noite
que prepara o amanhecer. Orai para reconhecerdes a
chegada dessa Luz.
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Amai-vos e não vos deixeis enredar nas malhas
desses níveis nos quais hoje estais encarnados. Adiante de vós existe aquilo que será o vosso selo celeste,
como Homens do Cosmos que sois, como Mônadas.
Avançai sem restrições; a Fé deve ser incondicional.
Amai-vos, repetimos, pois do contrário não podeis
estar lado a lado com os enviados do Senhor.
Quando estiverdes em contato com estas palavras, colocai-as em vosso coração. Não vos limiteis
aos ditames de vossas mentes concretas. É do coração
que virá a comprovação de que necessitais. A Verdade
poderá expressar-se de modo simples, por isso não
desejeis belas experiências místicas.
Vinde, nós vos chamamos. Integramos o fogo de
vossa essência interior. Não pretendais vê-la em forma física. Vós A reconhecereis quando vos elevardes
em Serviço.
As provas são sutis. Não vos enganeis com o ponto que alcançastes. Ide adiante e deixai o que já adquiristes. Ide adiante, isso é muito fundamental. Desapegai-vos: quando uma porta se abre em um nível
superior, outra se fecha em um nível inferior — pois
tudo no Universo há de ser equilibrado. Passai e não
olheis para trás. A Luz está no Alto.
* * *
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Para serdes trasladados, não vos apegueis à vida
externa, mera aparência. Raios vindos do lado interno da vida vos atrairão ao seio d’Aquele que vos espera. A essência desse despertar está em vós. Acendei
a vossa lâmpada. Agora estais preparados para esse
desafio, mas permanecei vigilantes. Não percais esta oportunidade; fazeis parte de uma imensa falange
crística. Servi à Lei e a Lei vos conduzirá.
Buscai a oração no vosso viver diário. Não vos
iludais pensando que estais prontos, a preparação é
ininterrupta. Lembrai-vos de orar nos dias que se
aproximam. Orando, encontrareis a força para vos
trasladardes aos planos onde estamos.
Sede simples. A simplicidade atrairá a vós a realidade que representamos. O Espelho-Maior abriu-se.
Sua Luz já pode ser percebida em todos os rincões
deste Universo-Terra. É preciso saber esperar. A espera tranquila constrói o alicerce da Fé para a chegada das nossas naves no nível físico e, principalmente,
na consciência.
* * *
Procuraremos comunicar-vos algo sobre a plasticidade do conceito-tempo quando aplicado a níveis
imateriais. Nos níveis superiores não há sequência
de acontecimentos, como nos níveis tridimensionais. Existe, sim, a universalidade da Vida que po55

de ser focalizada em qualquer “tempo”, mesmo fora
dos vossos calendários.
Nesses níveis, que hoje viveis é tão real quanto o
que para vós aconteceu há 2.000 anos. Para nós tudo isso ocorre “ao mesmo tempo”. Acima da terceira
dimensão em que viveis, podeis situar-vos simultaneamente no presente e em momentos do passado ou
do futuro.
Para maior clareza, imaginai a vida sobre a Terra
como um filme em que cada fotograma representasse
um pequeno período da história planetária. Como
esse filme já “está pronto”, tanto o que foi, como
o que é e o que virá estão impressos nele. Sob leis
suprafísicas, é possível colocar-vos em qualquer dos
“fotogramas”.
Podemos estar aqui trabalhando “hoje” convosco e também participar de uma situação ocorrida há
2.000 anos ou outra ainda por acontecer. O controle
desse “filme” está em nossas mãos. Podeis conceber
tamanha fluidez? Portanto, se vos informamos que a
cada três meses os planos para o resgate são revistos,
não vos cristalizeis em conceitos.
Tende em conta que há diversos níveis acima do
mental. O que vos dissemos vale para Consciências
que vivem nesses níveis e que têm um grau de liberdade muito além do vosso atual. Quem é movido
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apenas pelo Serviço pode controlar o tempo dessa
forma. Não vos enganeis pensando que chegareis
imediatamente a esse estado ao vos desligardes dos
níveis densos. Só quando já tiverdes entregado vosso
livre-arbítrio ao Pai, o caminho será direto, sem as
dispersões que consomem a energia enviada por Nós.
A consciência do Eterno Presente vos espera, e o
Senhor dos Dias já abriu as portas do seu Reino para
vos receber. A alegria e a gratidão pelo caminho de
regresso estão ao vosso alcance, mas os passos hão de
ser dados por vós. Vinde!
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Quanto maior vossa aspiração e entrega, mais células de vossos corpos se transformam. Mas não podeis manipular esse processo. Toda a transmutação
do elemento cármico atômico e celular é levada a cabo por Hierarquias que conduzem as forças de cada
plano em concordância com os desígnios monádicos.
Cada Mônada deve ser decodificada na matéria densa
para a elevação dos ritmos materiais. Sois, portanto,
transformados e transformadores7.
Lembrai-vos sempre de vossa tarefa maior, junto
a Nós. O Fogo Interno se acende e se transmuta por
meio da vossa aspiração. Falamo-vos do fogo imaterial. Ele não pode ser controlado por vossos desejos
ou ações humanas. Esse fogo provém da conjunção da
Mônada com as Hierarquias específicas que vos guiam.
Ele não se sujeita à matéria, mas a transforma, cura,
eleva e regenera. Também transmite uma vibração que
está ainda mais além, no substrato de toda a Existência.
7

Ver Sinais de Contato, do Autor, Ed. Pensamento,
1989.
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Abri-vos ao Fogo, elemento imprescindível ao
Serviço que deveis prestar. Vós já sabeis disso. Adorai
a vossa ígnea transmutação. Permanecei em silêncio,
pois o silêncio é o dinamizador desse fogo do espaço.
Quando calçais sapatos, imaginais que estais protegidos para caminhar sobre a Terra. Entretanto,
vossa verdadeira proteção é esse fogo do espaço. Ele
transcenderá vossos núcleos celulares e vos revestirá.
Aspirai ao Fogo. Transmutai-vos n’Ele. Entregai a
Ele vossas resistências à evolução. Vossos corpos emitem um novo som quando aspirais ao Fogo. Isso possibilita o contato com novas conjunções de energia.
* * *
Como parte que sois de um Plano Maior, deveis
elevar-vos. Deveis transformar-vos. Deveis eliminar
a dúvida e aguçar a vossa intuição. Deveis perder o
medo de errar. Sabemos que temeis as armadilhas do
ego, e isso é bom. Mas o salto tem de ser dado.
Poderíamos manipular a matéria mental e transmitir de imediato impressões claras ao vosso cérebro.
Se escolhemos um processo mais lento é porque necessitais transformar-vos.
Não é tão importante, agora, compreender tudo
o que vos foi transmitido, mas sim abrir-vos, na Fé,
à nossa orientação interior. Com essa abertura, po62

demos transformar vossa rede etérica. Tendes vivido
dias de tensão por não conseguir manter-vos suficientemente desapegados do mundo formal. Estamos
cientes de vossa responsabilidade, mas deveis desapegar-vos. Lembrai-vos da relatividade desses planos
materiais. Não percais a sintonia com a vida suprafísica. Por isso vos pedimos que oreis. Respirai, pois
não estais mais no pântano de uma dúvida vivencial.
Sabeis há muito o que buscais. Estais amparados.
Quando for preciso aumentar vossa voltagem,
assim o faremos, pois temos a permissão de vosso Eu
Interno. Todavia, lembrai-vos de que a sutilização
dos corpos é feita em etapas. Estamos atentos aos vossos passos e também às vossas recaídas. Ao insistirdes
em pontos que já poderíeis ter ultrapassado, causais
turbulências que prejudicam e retardam o nosso trabalho junto a vós. Por isso dizemos: sede decididos,
não pactueis com a complacência.
Queremos ter-vos conosco; isso já é uma realidade para Nós.
* * *
Nossas naves são formas condensadas de consciências supramateriais. Não existem por si, mas são
projetadas nos planos onde devemos trabalhar, assim
como vossos veículos são projetados pelo Eu Interno
em planos densos da Matéria Universal.
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Tende fé. Fé na nossa proteção e na de nossas naves. Ficai atentos às provas e as superareis. Hoje mesmo fizestes escolhas. Repelistes o mal? Se o fizestes,
tereis progredido. Avançai, porque os Céus estão-se
abrindo a todos os que se purificam. Vossa chegada já
é festejada, é com alegria que a redenção planetária
se efetiva.
Sede prudentes, todavia. Apoiai-vos apenas na
Fé. Essa entrega ao mais alto é o único alicerce seguro. Fazei da Fé o vosso manto, o vosso escudo, a vossa
proteção. Ela rechaçará as flechas enviadas na vossa
direção, como bolsões protetores em torno de vossas
auras. Caminhai seguros, pisai firme; é a determinação que alimenta a vossa escalada.
A revelação no vosso interior provoca movimentos só possíveis por meio dela. Aquietai-vos para não
perderdes a grandiosidade da mutação.
* * *
Desde que fostes chamados, muitas transformações ocorreram em vossas células. Há liberação de
carma à medida que uma nova predisposição supramental vai sendo introduzida na atual constituição
genética. Os estudos sobre o GNA8 são promissores,
8

GNA: Designação do novo código genético que está sendo
incorporado ao homem resgatável.
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desde que levem o indivíduo a mudar de hábitos com
a incorporação dessas partículas semeadas por Nós.
Não pretendemos doutrinar-vos ou formular esquemas de conduta específicos. Pedimos a vós, servidores em tempo de conflito, que assumam definitivamente as transformações requeridas. Não alimenteis pensamentos que danifiquem vosso sistema de
recepção-transmissão, extremamente sensível. Não
alieis vossa mente ao caos.
Surpreende-vos que falemos assim? Lembrai-vos de que o caos existe em diferentes graus. Ele
se aproxima de modo quase imperceptível de vossa
guarda ainda em treinamento. Espreita vosso campo vibratório e penetra sutilmente quando encontra
portas abertas pela vossa identificação com aspectos
materiais, pelas vossas reações. Falamos claro porque
podeis transformar-vos. Não alimenteis o conflito nem a desarmonia. Não desafieis o inimigo sutil.
Abri vossas células ao Alto, com intensa aspiração.
Ajudai-vos uns aos outros, lembrando-vos disso mutuamente.
Permanentemente, redescobri a oração. Ela deve
ser o vosso principal alimento, a vossa luz, a marca
da vossa entrega ao Único. Os Espelhos enviam-vos
raios de bem-aventurança e bálsamos de proteção.
Acordai para essa realidade.
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Quanta energia é consumida em atividades materiais e reações humanas! Ao receberdes uma indicação nossa, deveis cumpri-la; se o plano físico impede
a execução de uma tarefa, realizai-a internamente,
pois nada existe que limite a vida interior.
Enfocai a mente nas indicações fornecidas pelos níveis superiores e obedecei-as, sem cobrar uma
resposta imediata do mundo externo. Assim, sereis
transformados. Se vencerdes as pequenas dificuldades do ambiente, colaborareis de modo mais livre
com um Plano Maior. Vossa própria energia interna
irá retirar-vos dos estados humanos pessoais. Anotai, portanto, as orientações do vosso Ser Interno,
para superardes os níveis materiais. Essa sintonia
vos elevará.
Vosso trabalho, nesta fase caótica da superfície
da Terra, é vos colocardes além do plano tridimensional. Assumi essa colaboração conosco. Criai uma
proteção em torno de vós, de modo que tanto o que
emitis quanto o que recebeis não vos abalem. Vos69

so destino é uma vida interiorizada; ela é construída
com serenidade, silêncio, amor e humildade.
* * *
Sempre sois capaz de realizar a tarefa que vos é
entregue. O caminho de serviço e de ascensão espiritual não é o mesmo para todos. Cada um de vós deve
ser preparado segundo a medida que vos corresponde. Experiências internas genuínas só são concedidas
após longo treinamento, quando já se está menos envolvido com a própria personalidade.
O envolvimento com a Magia Negra comporta
grandes riscos. Por identificação com a personalidade ou por ambição, muitos indivíduos desvirtuaram
a energia superior utilizando-a em proveito próprio,
a despeito dos apelos de seu Eu Interno.
A energia é impessoal; qualquer uso egoísta que
se faça dela é fora da lei.
As palavras que chegam até vós nestas transmissões não são o mais importante, mas sim a vibração que elas trazem a vossas células. Essa vibração
preparará o vosso canal, a fim de que entreis em
permanente sintonia com a realidade acima das
vossas dimensões usuais. Para que vos transforme, é
fundamental a vossa desidentificação com os níveis
pessoais.
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Nesta fase, os livros devem ser lidos por indicação interna. Cada autor e cada trecho expressam uma
energia determinada; são um canal específico de trabalho. Não se devem misturar as energias no campo
áurico de um receptor ainda humano. É preferível
horas de silêncio a entregar-vos, como no passado,
a leituras que vos levam meramente ao sincretismo.
Deixai emergir um silêncio maior nos vossos veículos, amenizai principalmente a atividade mental.
Espelhai o mundo interior na vida exterior. Fazei isso
sem criardes máscaras para as pessoas do vosso convívio, mas por meio de uma vida autêntica em função
da Meta Interior-Espiritual.
* * *
A todo momento viveis experiências nos diversos
níveis de vosso ser. Tendes uma vaga percepção delas,
porém não podeis captá-las inteiramente. Aquietai-vos, essa é também uma prova pela qual deveis passar. O ensinamento chegará ao vosso consciente segundo a necessidade e para execução da vossa tarefa;
eliminai a curiosidade humana, portanto. Serenos,
prestareis melhor serviço do que movidos pela ambição. Não vos porteis como os que se põem a colher
frutos verdes por ganância.
Relaxai e entregai-vos. A todo instante focalizamos a energia sobre cada um de vós. Os Espelhos
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controlam o que ireis receber, elaborar e irradiar;
regulam a proporção, a frequência e a intensidade
dessa energia que vos chega.
Estais recebendo uma estimulação especial nos
átomos, por um vórtice de energia ao redor de vosso corpo. Esse vórtice envia a ele fluxos energéticos,
alterando a frequência e o comprimento de onda em
que vibram os componentes subatômicos e seus correspondentes antimateriais. Quando tais partículas
atingem certo grau vibratório, geram uma energia
que se descarrega no éter planetário em forma de ondas. É assim que vossos corpos são preparados para o
destino escolhido pelas vossas Mônadas. Entretanto,
o efeito desses vórtices de energia depende da vossa
receptividade e da vossa tarefa.
Regular os vórtices de energia é uma das tarefas
da Nave Alfa. Necessários para implantar o novo código genético na humanidade resgatável, eles também
terão papel importante durante o resgate, tanto nos
corpos que serão retirados da Terra, quanto nos que
aqui permanecerão a serviço, transmutados9.

9

Corpos transmutados: Corpos cuja mônada se retirou
para dar lugar à outra mais evoluída, durante a encarnação terrestre. Ver Sinais de Contato, do autor, Ed.
Pensamento, 1989.
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Nossa instrução deve estar livre de interferências
externas. Ela vos será dada em diferentes etapas:
– sublimação das energias corporais;
– encontro com o Mestre Interno;
– serviço superior.
Tais etapas estão apresentadas em sucessão apenas para compreensão de vosso consciente esquerdo,
mas vos falamos de um nível onde elas não se organizam em sequência. Somente quando estiverdes mais
adiantados é que reconhecereis o desenvolvimento
delas em vós.
Quando vos dizemos algo a respeito de vossos
passos futuros é para que vosso aparelho vá-se sintonizando com o novo estado que eles trarão. É preciso
abrir caminhos internos, e a devoção10 é o arado que
10

Devoção: estado movido pela aspiração de cumprir a Lei
Espiritual, e não a material.
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prepara a terra para as nossas sementes; portanto,
exercitai-vos na devoção, esquecidos do vosso próprio crescimento espiritual. É nesse autoesquecimento que ela pode crescer. Do vosso empenho depende a canalização de energias mais potentes.
Nada sabeis, e quanto mais avançardes, menos
sabereis. O conhecimento não brotará mais do vosso
arquivo celular e genético, mas de planos além dos
condicionamentos tridimensionais. Para que tenhais
acesso a ele, vivei os vossos dias sobre a Terra com a
alegria da entrega ao Pai.
Não alimenteis falsas projeções sobre vossos semelhantes. Quando estiverdes com eles, lembrai-vos
da vossa Meta, da vossa Origem, e não entreis em
convivência meramente social, valorizai a energia superior – ela é preciosa.
As conjunturas externas estão controladas. Estais
seguindo as nossas indicações básicas. Em nossa programação, estais a tempo. Todavia, podeis ingressar
em novas etapas antes do previsto, se dirigirdes vosso
amor ao Encontro que vos aguarda. Esquecei os fatos
externos e tristes desta Terra. Vereis outras realidades
que já agora aguardam para se manifestarem na vossa
consciência.
Lembrai que quando um indivíduo — basta um!
— vive fatos supranaturais enquanto encarnado, ele
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abre precedentes para toda a humanidade. A transmutação energética que agora viveis segue padrões
estelares controlados por seres libertos das cadeias
materiais. O que vos ocorre nesse estágio transforma o planeta inteiro. Não estais trabalhando para
vós mesmos, egoisticamente, como podeis perceber;
participais de um Plano Evolutivo mais amplo.
Tende esses fatos presentes na vossa consciência
para que vos desapegueis das realizações externas.
Elas fazem parte da vida apenas até certo grau de desenvolvimento nos estratos inferiores.
Não penseis no passado. Isso é de capital importância. Escutai vosso coração e percebei a vossa
abertura para o Mais Alto. Quando vos entregardes
realmente ao vosso Ser Interior, descobrireis quão
amados sois no seio cósmico. O Encontro Maior está
próximo: rejubilai.
* * *
Assim como os átomos materiais dos vossos corpos estão sendo purificados, a matéria solar original
em cada ser também está sendo renovada.
A renovação da matéria solar ocorre quando o
estudante contata o seu Mestre Interno, o que intensifica as vibrações de seus átomos. A essência solar
começa então a pulsar e vai sendo dinamizada à me77

dida que o Mestre o abençoa. Se a personalidade está
tendo contato com o Mestre Interno, o Eu Superior
está sendo estimulado pelo despertar da Mônada em
nível cósmico, pois tudo faz parte de uma grande cadeia evolutiva.
Analogamente, a presença de nossas naves desempenha para o planeta o mesmo papel do Mestre
para o discípulo. Elas trazem a vibração solar e estelar
até os níveis materiais, de modo que toda a Terra está-se elevando. Vosso sistema solar, por sua vez, passa
por experiência semelhante ao despertar da Mônada,
pois está sendo visitado (se assim se pode dizer) por
Logoi e Consciências maiores.
É a redenção da matéria: em todos os níveis, o
inferior se eleva e superior descende para se elevar
novamente. Vossos átomos materiais, vossas células
nervosas, vossos corpos sutis, vosso Eu Superior e
vossa Mônada estão sendo redimidos. O planeta também vive esse processo, bem como o sistema solar e a
galáxia em que habitais. A luz do Ono-Zone11 libera-se, estimulando outros átomos e vidas a se elevarem.
Quando nossas naves se densificam e cruzam o éter
do espaço, também estimulam as vidas daquele plano
por onde passam.
11

Ono-Zone: energia do Universo que deverá manifestar
novos aspectos ao homem proximamente.
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Como vedes, com a utilização correta da energia,
tudo evolui coordenadamente dentro da Lei Maior.
* * *
Os ventos solares soprarão vigorosamente, ativando correntes magnéticas purificadoras que circularão no vosso planeta. Com as alterações do magnetismo planetário, haverá maremotos e terremotos
devastadores. Isso será necessário para equilibrar os
efeitos maléficos dos conflitos na superfície da Terra.
Conjunções de outros planetas também influenciam o vosso nessas ocasiões, fortalecendo a ação dos
raios e das ondas magnéticas provenientes do Sol. Os
planetas vizinhos da Terra funcionam como transmutadores de energia para ela. A interação entre eles
é expressão da Lei do Amor.
Os seres humanos do vosso planeta não reconheceram essa Lei e por isso não puderam dar um salto
maior na escala evolutiva. Mas no Universo tudo se
equilibra; a Lei agirá infalivelmente.
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Aquietai vossos pensamentos. Voltai a consciência para o vosso interior. Escutai. O som que ouvis
vem dos movimentos da vida celular no vosso corpo.
Percebeis que ele necessita de harmonia? Para dizer
em palavras compreensíveis para a vossa mente, esse movimento precisa que uma potente energia — o
amor — flua livremente na consciência celular, provocando mudanças nos ritmos básicos da Vida nesse
nível material.
Sois parte de um todo, e deveis ter essa percepção incorporada na vossa consciência externa, para
que a compaixão possa emergir em vosso ser. Sede
compassivos ao transmitirdes a vossos irmãos as informações oriundas desses contatos: despertai neles
a chama da aspiração espiritual, mas não estimuleis
a curiosidade, a inveja ou o sentimento de inferioridade. Tudo isso atrai forças adversas, como sabeis.
Fazei-os saber que podem estar vivendo experiências
internas inconscientemente. Nós trabalhamos com
todos. O importante é que o desapego e a entrega ao
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mais Alto se instalem. O importante é que todos sirvam ao Plano Evolutivo, esquecidos de si e devotados
ao enriquecimento do Universo.
Assim como a seiva percorre as raízes de uma
planta, sobe pelo caule e alcança as folhas mais altas,
também vossa aspiração chega até nós. As folhas captam a luz e a transformam. Somos, do mesmo modo,
transformadores, para vós, da Luz Maior do Cosmos.
À medida que vossos veículos se transformam,
vossa necessidade de sono também muda. É preciso
que agora vos preserveis de ataques de forças contrárias. Isso conseguireis por meio da Fé.
Ficai disponíveis, porque podereis passar pela transmutação12. Muitos aparelhos corpóreos estão
sendo preparados para ela, que será comum na Nova
Terra.
A entrega aos níveis superiores faz com que a
transmutação seja suave. Se fordes transmutados, isso indicará que vossa Mônada liberou-se dos planos
materiais. Vosso trabalho prosseguirá em outros planos ou em outras órbitas, conforme o caso. Mudareis
de estado e atuareis em áreas mais rarefeitas do éter
planetário, ou ainda além. Mundos sem forma vos
esperam.
12

Ver Sinais de Contato do autor, Ed. Pensamento,
1989.
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Não imagineis situações, pois nada disso pode ser
planejado humanamente. É possível que vossa mente
crie obstáculos a esse processo interno, por ser desconhecido para ela. Lembrai que ao vosso consciente
cabe apenas orar e entregar-se à perfeição do Plano.
Nossas naves estão em operação para que tudo se desenvolva dentro da Lei.
Em certos períodos, para facilitar o preparo dos
veículos, é recomendada a alimentação predominantemente líquida com base em frutas. Tende, todavia, flexibilidade para seguir as orientações que serão
transmitidas a cada passo.
* * *
Vosso contato com nossas Fontes está-se cumprindo em três etapas:
– registro;
– captação;
– deflagração.
O registro é a impressão do impulso em vossa
rede etérica nervosa. A captação se dá quando esse impulso é transmitido para o cérebro físico. Já a
deflagração ocorre quando a informação recebida
transforma a consciência celular de vossos veículos.
O circuito se completa com o retorno do impulso aos
planos sutis.
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As etapas se sucederão à medida que derdes vossos passos. Prossegui confiantes.
* * *
Algumas manifestações da Natureza têm o poder de vos elevar bem acima de vós mesmos. Esse
dom é fruto da energia presente nos reinos naturais. Os vossos corpos podem também elevar, mas
é preciso estar a todo instante louvando o Criador.
Dessa forma vossa energia tocará o coração de todos
os que vos cercam, e eles também aprenderão a se
doarem.
Uma grande necessidade de recolhimento pode
surgir quando estiverdes vivendo alguma das etapas
de contato citadas acima ou vos preparando para isso.
Não deixeis que tal necessidade vos impeça de cumprir as tarefas diárias.
Também pode ocorrer que, a certa altura, vossa
energia esteja mais enfocada em níveis supramentais do que encarnada nos vossos veículos tridimensionais. É então natural uma sensibilidade maior, e
necessária uma entrega mais consciente ao vosso Eu
Interno, para vos protegerdes dos conflitos disseminados nos níveis mais densos.
* * *
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Estais sendo intensamente preparados para uma
união mais profunda com níveis de vida elevados.
Vosso destino é o seio do vosso grupo interno. Em
vossos átomos sutis está registrada a passagem por
mundos diferentes deste; poderíeis recordar muitas
experiências anteriores úteis para o presente, mas
vossa mente ainda se ilude com fantasias, que vos
atrapalham. Vossos veículos estão sendo preparados
para que registreis a evolução atual do vosso Ser. O
futuro precisa ser mantido incógnito para vós, pois
nossa ação é facilitada se não ficardes imaginando como ele será. Confiai.
Quanto mais avançardes, menos vos preocupareis
com fontes externas de energia, como, por exemplo,
a alimentação. Alimentos cozidos e muito misturados
deixam-vos mais presos aos corpos externos. Porém,
se sentis necessidade de ingeri-los, obedecei, enquanto precisardes desse tipo de “apoio”.
Nestes tempos de caos, vínculos que vos prendem
poderão ser resolvidos se o Serviço ao Plano for vossa
prioridade.
Agi, pois, com amor e renúncia.
* * *
A transmutação é controlada por Hierarquias
de consciência estelar. Informações como essa estão
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sendo impressas em vossos átomos para que eles não
sejam obstáculos à vossa liberação. A preparação para
um processo desse nível é realizada em diversas vidas.
O que hoje tendes registrado em vossa memória é um
mínimo do que haveis experienciado.
Os veículos não podem impedir a transmutação,
mas podem dificultá-la. Quando recebe o impulso
da Mônada, o veículo etérico abre a sua rede a fim
de que haja a troca de energias. Nesse momento, é
necessário confiança por parte da consciência física,
emocional e mental, que instintivamente temem desintegrar-se, mesmo não sendo este o caso na transmutação. Como esses níveis densos têm a sua força,
desidentificai de suas expressões.
Estai em constante prontidão para encerrar a
atual etapa da vida material. Não vos preocupeis com
o resto: entregai vosso caminho aos que conduzem
essa Cerimônia de Libertação.
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Aprendei a entrar em contato conosco, não só
para captar mensagens, mas também para estardes em
nossa presença interior. Sereis assim portadores da
nossa energia, que é naturalmente irradiada quando
se está coligado com níveis superiores. Vossa tarefa
pode ser de alcance mundial. Não estais neste mundo denso para construir casas, nem para fazer coisas,
apesar de tudo isso ser necessário à vida tridimensional. Estais nele para confirmar a decisão de retornar
à Casa Cósmica.
Entidades de Sirius aproximam-se de vosso planeta. Marte estará atuando como refletor de energias. Júpiter e Vênus já têm em suas órbitas o necessário para a transmutação dos derivados desse trabalho. Vênus, com a energia da Mãe13, sustentará a
operação. Júpiter dará condições para que energias
de maior potência desçam sobre a Terra. Tudo isso
percebereis em vossos contatos.
13

Mãe: matéria virgem universal.
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Esses fatos ocorrerão nos planos sutis superiores. Entretanto, a grandiosidade da operação é tal,
que ela se manifestará em todos os planos. Não vos
julgueis mais com medidas deste mundo, pois estais
sendo elevados a níveis que não seriam possíveis sob a
Lei do Carma; isso é concedido por uma conjuntura
especial, chamada Misericórdia. Vossas Mônadas já
estão no oceano dessas energias.
Viveis um tempo de redenção. Viveis um tempo
de júbilo, pois estais finalmente retornando à Casa.
Sois esperados, e o vosso lugar já está assinalado —
por isso vos falamos assim. Nos Céus vossas estrelas já
brilham. Alegrai-vos, pois o tempo é chegado.
* * *
Núcleos em cada região da Terra estabelecerão
contato conosco. Indivíduos resgatáveis que nunca
se deram conta de suas experiências interiores passarão a contatar-nos conscientemente. Transmutações
serão feitas em pontos estratégicos do vosso planeta.
Ficareis surpresos com a energia positiva que estará
disponível para vós.
Começareis a entrever novos passos, e vossa percepção estará correta. Deixai-vos levar pela correnteza energética que derramamos sobre vós. Dizei a vossos irmãos o quanto eles são valiosos para a execução
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do Plano Evolutivo. Ajudai-os a exalar aquele perfume que é a essência de cada um. Estamos preparando
todos para as próximas fases. Quando muitos de vós
estiverdes despertos em outros níveis, trabalharemos
convosco diretamente, e então nos vereis.
* * *
A atmosfera do vosso planeta mudará, bem como o vosso sistema respiratório. Os cambiantes períodos de seca e de chuva prepararão a vós e à Terra
para as provações que virão. Não vos preocupeis, pois
os olhos do Pai estão sobre vós. A humanidade criou
muito carma negativo com sua falta de amor; como
sois membros dela, assumireis a parte que vos cabe equilibrar nas dificuldades próximas. Recebei-as
com gratidão, pois tal atitude as tornará mais amenas para vós. Não tenhais exigências para convosco
ou para com os demais. Hoje a Vida Planetária pede
harmonia. Nada deve retirar-vos da sintonia conosco; repetimos, Nada deve abalar-vos ou desviar-vos
da Meta.
Descargas elétricas na atmosfera transmutam
muito do psiquismo negativo que a humanidade
criou na aura do planeta. Nos dias chuvosos, devido ao aumento da condutibilidade do ar, os homens
tornam-se mais vulneráveis à influência desse psiquismo, e, podem até mesmo torná-lo mais denso,
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se emitirem más vibrações. Elevai-vos a um plano
onde esses fenômenos já não têm ascendência sobre
vós e onde podereis colaborar conosco na harmonização planetária.
* * *
A resistência a mudanças é característica que o
homem incorpora dos níveis físicos, sujeitos à inércia. Além de inércia física, no homem há também
inércia emocional e inércia mental. Precisais aprender a lidar com esses aspectos da matéria. Quando
essas ondas se aproximarem, não as enfrenteis; deixai-as passar, pois serão equilibradas por si.
Orai ao notardes que algo precisa ser purificado em vós. Aqueles que não conseguirem suportar
purificações não aguentarão a intensidade energética
deste nosso trabalho. Ações movidas por necessidades pessoais destoarão cada vez mais. Os que estão
despertos perceberão imediatamente a possibilidade
de mudar de estágio. Nossa aura de proteção já está
ao vosso redor. Não mais correis o risco de ataques
que abalem a estrutura da vossa tarefa.
* * *
Não sois chamados para ficar como estátuas
diante da Luz. Não vos deixeis enganar por estados
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imaginativos, pensando tratar-se de meditação. Acudi ao chamado da tarefa que vos cabe, e a harmonia
interior virá por si. O planeta precisa mais da vossa
ação dedicada ao Pai do que de estados ilusórios.
Deixai que a força transmutadora vos preencha.
Não viemos para confirmar o que conheceis, viemos
para transformar-vos, e se conseguirdes manter-vos
de pé diante desse Poder, sereis os novos Semeadores
de Vida. Não nos importa quantos ficarão; temos de
trazer à Terra o nível evolutivo que ela deve manifestar, fruto do sacrifício de consciências solares.
Basta de pactuar com o jogo dos homens. Clamai pelo Novo. É o que vos pedimos, e em breve o
que percebereis internamente, pois não tereis mais
as distrações do livre-arbítrio. Colocai-vos, e a todos os que vos cercam, nas mãos do Pai. Deixai que
permaneçam convosco somente aqueles que podem
prosseguir sem retardar o ritmo da caminhada.
Estais neste momento em contato com um centro transmutador. Nossa irradiação vos transformará.
Emanamos energias específicas, apesar de podermos
expressar todas elas. Não vos assusteis. Deixai-nos
agir através de vós. O que vos dizemos modificará
a vossa vibração e repercutirá nos mais longínquos
mundos deste Cosmos.
* * *
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Relaxai, porque jamais passaremos do ponto que
podeis suportar. Orion14 já desponta no horizonte.
Segui a energia dessa constelação. Ela, que já conduziu outros povos, irá acompanhar-vos nesta nova
ascensão. Orion não se limita a um local físico. As
consciências hierárquicas vivem no Todo, no eterno
presente. A onisciência e a onipresença já fazem parte de suas essências, e assim é com Orion.
É chegada a hora. Preparai-vos e não temais. O
que agora viveis repercute em todo o planeta. Cada
um que trilha esse caminho de volta faz com que ressoem hinos de louvor nos Céus.

14

Orion: constelação que tem a forma de um guereiro ajoelhado. Canaliza energias de vontade-poder, muito necessárias para a fase atual da Terra.
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Assim como necessitais da energia espiritual do
Sol, ele necessita de vós para que canalizeis essa energia nos planos densos. Assim se completa um circuito
energético. Forças materiais e energias imateriais se
inter-relacionam continuamente para fazer com que
os níveis densos sejam uma manifestação cada vez
mais próxima do protótipo emanado pela Consciência Solar.
Um dos agentes do Centro Solar é Mhaihuma,
ser que emite raios de benéfica ação purificadora. Há
também outros agentes solares que desempenham
funções em diferentes lugares no Cosmos, pois o
vosso Sol não se restringe a este Universo. Ele conecta centros distantes, onde capta energias para retransmiti-las a seu sistema.
Seres solares, juntamente com os Espelhos, processam um vasto manancial energético. Há diferentes
graus de energia universal, diferentes condensações
da Mente Única. Por agirmos dentro da Lei, estamos
conectados com o Centro Maior de Transmutação e
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de Criação. Transmutação e Criação andam juntas,
pois há sempre que se restabelecer o nível energético
dentro do Universo Cósmico.
O Sol Central do vosso sistema contata, transforma, descreve e redireciona circuitos energéticos
extrassistêmicos e extragaláticos. O sol interior de
Júpiter passa agora por uma transmutação, ou seja, o
seu Logos está-se elevando. Marte já está descrevendo
outra órbita em sua ascensão evolutiva — e aqui não
estamos tratando de fatos materiais. Mercúrio será
absorvido, em essência, pela consciência solar, que
por sua vez também agora se eleva na direção do Sol
Maior de Sirius, vossa Morada Celestial.
A Lua de Vênus prepara-se para receber correntes de vida ainda ocultas para nós. Essa Lua é um satélite artificial, construído por ordem dos Conselhos
para intermediar correntes de Vida que transmigram
ou se trasladam para planetas de vosso sistema.
Não busqueis confirmação material para fatos
que não pertencem aos arquivos de conhecimentos
terrestres. Buscai a Luz, que ela vos indicará o caminho.
Somos todos viajantes do Espaço Cósmico; somos parte do Criador. O Sol de Sirius envia raios na
vossa direção, e com eles os Mensageiros do Senhor
trasladam vossas Mônadas.
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* * *
Quando entrais no caminho do silêncio, vossas
células gradativamente aspiram pelo Mais Alto. Adquirem então uma luminosidade que pode ser percebida pelos vossos olhos internos. Vosso trabalho é
levar um número cada vez maior delas a buscar a Luz;
assim colaborais com a vossa Mônada na transformação de todas as células do corpo. Informações como
essa também produzem remanejamentos energéticos,
principalmente no cérebro físico. As Hierarquias encarregadas dos grupos de Mônadas são encarregadas
de completar essa transformação celular. Orai sempre, pois a vossa conexão conosco se fortalece quando
vos elevais.
* * *
A Fonte dessas transmissões envia-vos uma energia que desce em vórtice, permeia vossos veículos e
imprime certo padrão vibratório em vossa rede etérica. Esse padrão aglutina os átomos correspondentes nos três corpos e ativa os vossos centros nervosos
para que eles traduzam em palavras escritas o impulso
enviado.
Parece-vos que a mensagem se plasma pouco a
pouco na vossa mente-consciência porque os registros já gravados em vosso veículo etérico vão sendo
gradativamente transferidos à vossa consciência físi101

ca. Isso é diferente de outros tipos de transmissão,
como a escrita automática, que conheceis por relatos
de outros.
No vosso caso, o impulso é enviado pela Fonte,
decodificado e formulado em vosso mecanismo. Purificai-vos; o canal deve estar desimpedido para que
a força geradora do vórtice não se disperse transmutando elementos grosseiros.
Os Espelhos fazem essas conexões, controlando o
grau vibratório e distribuindo a energia no vosso mecanismo transmissor. A energia não se estanca; ela se
renova, circula, regenera o impulso original e aprofunda-se na Fonte, que é dinâmica. Por isso, vossa
consciência amplia-se continuamente quando transcreveis os impulsos gravados em vosso mecanismo.
* * *
É no silêncio interior que chegareis às portas
para outras dimensões. Essas passagens são a ligação
entre cidades, civilizações, povos ou centros em distintos estados vibratórios do éter planetário.
Quando um ser, seja ele do reino humano ou de
outros reinos da natureza, deve passar por uma dessas portas, o seu corpo denso é revestido por uma
membrana interdimensional para que possa transpô-la. Nessas entradas há Guardiães que estabilizam a
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vibração daquele que vai fazer a passagem, para adaptar seus corpos à dimensão onde vai entrar.
Nossas naves são capazes de mudar de dimensão
onde quer que estejam. Portanto, as portas entre as
dimensões não se “localizam” em algum ponto específico, apesar de poderem estar temporariamente em
um lugar determinado. Essas entradas são antes de
tudo conjunturas energéticas que transmutam estados de consciência.
Vossos corpos densos são também estados vibratórios da consciência, pois não há onde a Consciência não esteja presente neste Cósmico Universo Manifestado.
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Quando chega ao homem, a energia irradiada
pela Consciência Solar toma dois caminhos: uma
parte é transformada em energia material, traz a Vida
às células e mantém coesas as partículas físicas15; outra parte é absorvida pela Mônada e despendida em
louvor. Se não abris vossos canais para que a Mônada
absorva e devolva ao Cosmos essa energia, toda ela fica retida no vosso ser, ativando tanto vossos aspectos
mais elevados quanto os inferiores.
A aspiração é a força que perfura as densas camadas entre vós e Aqueles que há muito vos esperam.
Elevai-vos. Que não confirmeis o que já poderia ter
sido rejeitado. Conduzi corretamente vossos atos,
pensamentos e palavras, se já sabeis a direção que devem tomar. Cuidai da vossa vida interior.
Aprendei com a Natureza: um ramo de erva jamais aspirou a ser uma flor. Para o Único não há tare15

A força de atração entre as partículas é uma expressão do
Amor, ou 2O Raio, energia básica daquela Consciência.
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fas mais caras que outras. Todas têm igual valor, desde
que verdadeiramente assumidas. Em glória ao Incriado estais aqui para servir. Não vos falamos só do trabalho no mundo tridimensional, falamo-vos também
das tarefas que tendes em conjunto com vossa família
interior, essa rede de fios de luz criados pelo amor.
É hora de reencontrardes vosso Grupo Interno. Elevai vossos olhos ao Alto, e lá mantende a vossa consciência. Não vos afobeis, querendo conduzir
vossa evolução com a vontade humana; deixai isso a
cargo da Transmutação, da Cura e da Purificação,
que dissolverão os obstáculos. Sintonizai-vos com a
Graça, e ela descerá sobre vós.
* * *
Preparai-vos para encontrar vossos Instrutores.
Não queremos estimular idolatrias nem sectarismos,
mas informar-vos da existência de Hierarquias16 que
vos instruem a partir do lado interno da Vida. Falamo-vos de correntes de energia, não de pessoas. Um
Ser da Hierarquia pode servir em mais de um setor
do Plano e desempenhar em cada um deles diferentes
tarefas.
16

Hierarquias: consciências que transcenderam a evolução espiritual e se integraram ao serviço em seu sentido
cósmico.
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Há responsáveis por tarefas evolutivas em todos
os níveis do Plano. Canais já preparados transmitem
os impulsos da Hierarquia para aqueles que estão
sendo treinados a prestar serviço. Se vossas tarefas
estiverem de acordo com a vontade da vossa Mônada,
elas se originam nessa corrente de luz, e sereis por
ela ajudados.
Preparai, pois, vossos canais, sem expectativas
humanas.
A Condução está em ato. Ela ocorre por magnetismo. Se estiverdes abertos aos impulsos superiores,
funcionareis como um ímã e atraireis tanto estímulos dos níveis sutis, quanto aqueles que têm o mesmo
propósito. A energia é distribuída conforme a abertura de cada um; ao ser recebida por alguns, ela eleva
outros seres. Em trabalhos evolutivos, não há egoísmo, mas colaboração. Num grupo reunido para servir, todos os membros são ajudados a desempenhar
sua função pela presença desses ímãs.
* * *
Quando os homens se entregam à vontade de
suas Mônadas, utilizam de forma positiva a energia
da Consciência Solar à sua disposição. Isso atua como
uma chuva que purifica o plano etérico planetário.
Se utilizada em função dos desejos da personalidade,
entretanto, essa energia abre feridas nos tecidos su109

perficiais do Ser-Terra. A consciência desse Ser está-se sutilizando e, para estar em consonância com ela,
a humanidade deverá superar o livre-arbítrio.
As ações movidas pelo livre-arbítrio, ainda que
positivas, requerem hoje em dia transmutação intensa. Para este trabalho, foram convocadas as Confederações Siderais. O Ser Planetário precisa liberar-se
do peso material que carrega. Ele prepara-se para a
redenção.
Louvai, porque está chegando a hora. As trevas
darão lugar à Luz, para sempre. Os ventos limparão
os céus infectados, trazendo outros aromas. Estareis
então libertos das vossas cadeias e voareis conosco.
Os sinos já vos chamam para esse grande reencontro,
para essa cerimônia interior. Todos os que buscaram
unicamente a Essência são convidados.
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Todo impulso que recebeis deve ser colocado em
prática. Se não for assimilado em vossa vida, a oportunidade de receber novos impulsos será retirada de
vós, pois haveria um excesso de estimulação. Enfatizamos esses fatos para que a purificação necessária
possa realizar-se com o mínimo de conflito.
O caminho de retorno à Casa do Pai é diferente
para cada um de vós. Alguns prosseguirão sua jornada
em planetas cármicos, semelhantes a este em que estais agora. São almas de bem, mas que ainda precisam
de certa experiência na densidade da matéria física.
As vezes que nos contatam, semeamos qualidades em
seu interior que germinarão em etapas subsequentes.
Levarão ajuda aos mundos para onde vão e por eles
serão ajudados.
Estarão todos acompanhados pela Energia.
* * *
Recebei o conteúdo destas mensagens, ainda
que pareçam estar em contradição com algum outro
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ensinamento. Elas são orientações para momentos
específicos. Mesmo que, para a vossa mente, as informações pareçam as mesmas no decorrer de várias
fases, nunca nos repetimos. O transmissor e o receptor elevam-se a cada contato, portanto o que é dito
tem sempre uma nova vibração. Nunca permanecereis no mesmo ponto, se estiverdes a Serviço.
Vosso contato conosco pouco a pouco se aperfeiçoa. Chegará a um grau de refinamento que tornará possível a realização de outras formas de Serviço.
Vosso Ser Interior já conduz essa mudança de sintonia, como percebeis.
Tranquilizai-vos se parecer-vos que estais desligados deste canal. Esses períodos de aparente desconexão facilitam a penetração gradual de uma nova
energia nos planos internos.
Uns trabalham com a captação, outros com a irradiação, outros ainda com a canalização da energia
— cada qual está mais propenso a uma dessas atividades. Não vos iludais, porém, pensando que todo
o trabalho seja interno. Tendes também algo a fazer
nos planos tridimensionais: a purificação dos corpos
e a abertura consciente para a realidade supramental.
Para realizá-las, surgem ciclicamente em vossa vida
momentos mais propícios, que usufruís conforme a
qualidade da vossa aspiração.
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Vossos corpos já permitem que vossas Mônadas se
expressem mais livremente por meio deles. Isso irá-se aperfeiçoando cada vez mais. Quando a Mônada
começa a elevar-se em direção à sua verdadeira Morada, os seus corpos na Terra também passam a servir
ao Todo. Assim, vossos corpos poderão ser utilizados
por outras consciências monádicas, ou consciências
que estejam em planos ainda mais sutis. A energia
delas será então irradiada nos planos densos sem que
precisem entrar diretamente em contato com o mundo material.
A colaboração entre os corpos de uma Mônada
e outros seres será possível por acoplamentos e pela substituição temporária da Mônada que normalmente os utiliza. Nos acoplamentos, as consciências
formam uma espécie de canal de contato-recepção,
até chegar Naquela que é a Fonte Maior transmissora.
Os corpos, nesses casos, são a conexão com a Terra.
O êxito nessa tarefa dependerá da entrega que eles
tiverem feito de si ao Pai e consequente relaxamento.
Se servirem ao Todo, vossos corpos evoluirão como se fossem “autônomos”. A entidade formada pelo conjunto das consciências celulares será sutilizada
para também se elevar ao Criador, como está escrito
e como se cumprirá no final dos ciclos.
Tendes responsabilidades, assim como sois abençoados pela magnificência do Cosmos. O Governo
115

Celeste Central coordena as transformações em cada
um de vós pelos nossos Mensageiros, pelos Conselhos Suprafísicos, pelos Concílios e por grupos em
diferentes dimensões. Todos cumprem ordens emanadas por aquela Consciência Central. Preparai-vos
para isso também, pois em potencial sois mensageiros divinos.
Sempre que possível, introduzimos em vossa vida
uma nova semente para o contato. Quando ocorrerem sintomas físicos (tais como alterações na pressão
sanguínea e outros), sabereis que algo está mudando.
Lembrai-vos sempre de que alguns sintomas passageiros são expurgos de impurezas que não puderam
ser transmutadas.
Quando alguém ingressa fisicamente nos centros
intraterrenos, ele pode sentir certos incômodos nos
corpos. Na verdade, esses incômodos são um ajustamento de vibrações, e não os deveis interpretar como
doença nem procurar tratá-los com métodos tradicionais. Tendo havido uma purificação prévia, não
ocorre, nessas passagens, isso que chamais descompensação.
Importante é fortalecer-vos em espírito. Cuidai,
também, para não alimentar a crítica e a separabilidade, pois elas vos tornam vulneráveis aos ataques de forças involutivas. Sois esperados no Reino, não percais
tempo nem oportunidades de crescer em consciência.
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* * *
Quando se passa de uma dimensão para outra, os
corpos ficam sujeitos a certas alterações que não são
normais em um mecanismo limitado às leis do plano
denso. Se isso vos ocorrer, relaxai. Estamos preparando vossos veículos para um encontro.
Podereis perceber, por exemplo, uma pressão interna diferente, não só no líquido das células, mas
também nos globos oculares, no nariz, nos ouvidos,
no sangue e na circulação. Também o sistema digestivo tem de se adaptar à nova ordem, mas quanto a
isso não haverá dificuldades se tiverdes hábitos alimentares sadios e se não ficardes presos a esquemas
preestabelecidos pela mente concreta.
Há algumas práticas que podem auxiliar o preparo dos corpos para outras vibrações mais elevadas.
Uma delas é ingerir água pura ao despertar, enquanto
se agradece internamente a vida que flui nas próprias
células. Dessa forma, estimula-se os corpos a louvarem, e ensina-se às células o canto de Gratidão,
há muito esquecido no plano físico. Esse exercício
trabalha com os três planos materiais, criando uma
nova sintonia. Nesses momentos, estamos convosco
ajudando-vos a prosseguir.
É possível que vossa conexão com centros intraterrenos se revele, pois a transição planetária assim
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o pede. Lembrai que o nosso tempo é diferente do
vosso, e que podeis ser transformados muito mais rapidamente do que imaginais.
Elevai-vos em consciência.
* * *
Desapegai-vos de vosso traje externo, como já
vos foi dito muitas vezes. Estais iludidos com a aparência fenomênica que vossos sentidos captam. Não
vos considereis mais filhos da Terra. Sois filhos das
Estrelas, que reclamam o vosso retorno. Vossa consciência já tem condições para libertar-se da matéria.
Sois livres: percebei-vos como tais.
Durante os cataclismos, o resgate físico não será
feito em todos os casos. Isso será determinado pelas
consciências que lidam com a matéria física. Não há
barreiras para a nossa ação; agimos, porém, sempre
dentro da Lei.
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Resguardai-vos. Um Ser que está-se abrindo não
deve ficar exposto às intempéries. Preparamo-vos
como a uma frágil porcelana que receberá água para saciar os sedentos de Luz. Preservai-vos. Vossos
momentos de sensibilidade precisam receber atenção
especial. As solicitações do plano físico não vos deveriam impedir de atender vossas necessidades internas.
Cada assunto prático que vos exige concentração
reduz a vibração de vossas células; para fazer com que
se elevem novamente, nós e vós temos que despender
conjuntamente muita energia. Conservai-vos, portanto, o mais enfocados possível em vosso Ser Interno, com serenidade.
O sistema energético de cada indivíduo é formado segundo o seu estilo de vida. Vosso sistema é
distinto do de outras pessoas, pois aquilo que é regra para a humanidade em geral não faz mais sentido
para vós. Não vos compareis com ninguém, apenas
assumi vosso trabalho com a consciência de que fostes
eleitos para ele.
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A energia de cada pessoa tem tonalidade própria.
Quando exerce boa influência sobre o ambiente, ela
está em Serviço. Todos os corpos do Ser se preparam
para o Serviço por meio de ajustes energéticos, inclusive o corpo monádico. A preparação desse veículo, entretanto, independe do espaço-tempo.
Em dado momento, os que têm a mesma aspiração a entregar-se à própria Mônada começam a
reunir-se. O ajuste energético de cada membro em
um grupo assim formado é intenso. À medida que
certos participantes se aprofundam no Serviço, funcionam como catalizadores para outros, estimulando
seus centros. É como se a energia se organizasse em
forma de pirâmide: ela se distribui, a partir do topo,
a todos os elementos, não importa qual posição ocupem. Para dar continuidade ao fluxo de energia na
pirâmide é necessário doar-se.
As tarefas de cada um irão-se definindo. Alguns
de vós têm assumido a de reunir os que devem ser
reconduzidos à Fonte. Essa colaboração nos é muito
útil. Aos poucos, vai-se delineando uma rede de colaboradores que atuará como um Grupo de Resgate.
Para tanto, vossa vida externa deve elevar os que entram em contato convosco.
Nossa gratidão é imensa por terdes decidido regressar ao Cosmos. Fortalecei-vos internamente por
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meio da Fé. Vosso único serviço é doar-vos, doar-vos
sempre, ao Pai, silenciosamente.
* * *
O contato com naves materializadas que se deslocam pelos céus deve ser realçado apenas para aqueles
que não podem elevar-se de outra maneira, por estarem enfocados nos centros inferiores de seus corpos.
Fotografias dessas naves podem ser um estímulo positivo, mas mesmo assim não devem constituir o alvo
da vossa busca.
Os planos materiais já estão começando a se sutilizar; apesar de não falarmos isto com todos, consideramos retrógrada qualquer ação que aprisione a
consciência nesses planos. Existem, todavia, situações nos planos materiais que favorecem a conexão
conosco, pelas quais flui a energia de planos suprafísicos. Essas situações especiais serão reconhecidas
por vós.
Desapegai-vos de sensações e de emoções para
elevar-vos finalmente. Buscai o silêncio, pois é nele que está a Eternidade sobre a qual tanto ouvistes.
Agora podereis experimentá-la.
* * *
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Tanto tempo deixastes passar sem dar ouvidos aos
nossos apelos! Tanta energia gastastes em buscas desnecessárias, enquanto o tesouro se encontrava dentro
de vós!
Após terdes passado arduamente pelos dissabores da matéria densa, estais prontos para receber um
novo alimento. Essências sublimes serão derramadas
sobre vós, e aromas permearão vossos corpos sofridos, devolvendo-lhes parte da vitalidade perdida.
Sofrestes para chegardes até aqui, bem o sabemos. Nós vos esperamos no silêncio de uma noite
que só agora começa a mostrar as estrelas. Olhai para
o Alto e vinde conosco. Nós vos levaremos através de
um oceano de Amor infinito. Sereis assim curados.
* * *
Quando perceberdes algum movimento em vossos níveis mais profundos, ampliai a força da vossa
entrega. Assim levareis maior harmonia aos setores
sob vossa responsabilidade na vida tridimensional,
pois estareis imbuídos da energia presente nos momentos de união conosco.
Transmiti aos outros o que for preciso, do modo mais impessoal possível. A consciência deles será
melhor estimulada assim. Crescei em devoção silenciosa, despida de emotividades.
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Já podeis observar transformações em vossas atitudes. Para reconhecerdes isso, não necessitais de
outras avaliações além dessa, não necessitais de analisar. Ao identificardes as ilusões que ainda vos anuviam, entregai-as às energias superiores para que
sejam dissolvidas, e segui adiante resolutamente. Se
colocardes isso em prática, a devoção abrirá vosso caminho ao Pai.
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Quando nos dirigimos a vós, levamos em conta a
vossa capacidade de absorção, transformação, transmutação e elevação. Absorção do ensinamento e a
decorrente transformação das vossas atitudes; transmutação de elementos retrógrados e a consequente
elevação da matéria que compõe os vossos corpos.
* * *
Lidando com as plantas podeis colaborar na redenção da matéria. Tudo dependerá de vossa capacidade de sintonizar-vos com os aspectos superiores do
vegetal. Seus elementos sutis são inibidos ou destruídos quando ele não é corretamente manipulado.
Quanto mais vos coligardes com vosso interior,
mais sentireis necessidade de usar todo o potencial
evolutivo dos alimentos. O trigo e a aveia são oriundos de planetas deste sistema solar, enquanto o milho
tem na sua essência um elemento solar extrassistêmico. O arroz é adstringente. A bardana aumenta o po129

tencial de eliminação do organismo e o sutiliza, além
de fixar nele certos elementos radioativos (no sentido
interno e oculto).
O plano físico está sendo elevado. Essas indicações vos estão sendo transmitidas para liberar a consciência da matéria, e não para reforçar vossa concentração nela. As indicações serão cada vez mais precisas, à medida que forem sendo seguidas por vós. Nós
e vós temos de funcionar como um único canal de
energia, para que todos os planos sejam transmutados. Prossegui, pois vossas Mônadas já escolheram o
caminho.
Assim como a Entidade-Cristo atuava por intermédio dos discípulos de Jesus, nós também podemos agir através de vários indivíduos como se fossem um só corpo. Preparai-vos, pois os tempos são
iminentes.
* * *
Apoiai vossos irmãos, mas deixai que se incumbam das suas atribuições. Estamos ajudando todos
a desenvolverem seus veículos também por meio de
atividades externas.
As oportunidades são oferecidas, mas cada um é
responsável pela forma como as utiliza. Não interfirais e não vos precipiteis. Aguardai indicações inter130

nas para auxiliar o despertar espiritual dos que vos
cercam. Aquietai-vos para seguirdes essas indicações.
* * *
As mensagens que captais nem sempre vos estão
sendo transmitidas por um único Ser. Às vezes são
enviadas por uma conjuntura energética ou mesmo
por um grupo de Seres. Vossa Mônada dá as orientações relativas aos veículos tridimensionais. Na maioria dos casos, ela tem sido intermediária de energias
mais elevadas. Nos momentos favoráveis, transformamos o que é possível em vós. Levai isso em conta e
tranquilizai-vos.
Resguardai-vos de tudo aquilo que vem dos níveis materiais. Estais ficando mais refinados também
para perceber com clareza os fatos materiais e vos
preservar das forças dissuasivas. Em uma etapa evolutiva futura, as forças tridimensionais mais densas se
equilibrarão entre si, ou serão expulsas sem que vos
envolvais com isso.
Prossegui no Serviço, pois nossa energia vos eleva muito além do que faríeis por conta própria. Mas
sede estáveis: não fiqueis oscilando entre o céu e a
terra, entre o contato com energias puras e o envolvimento com vossos aspectos infantis. Confiai, pois
não sois vós que conduzis essa evolução interior.
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* * *
As transmutações pelas quais estais passando
consideram tarefas grupais cujas repercussões atingem o plano cósmico. Para que essas tarefas sejam
realizadas no tempo previsto pelos Conselhos, a Lei
da Harmonia e a Lei da Atração Magnética devem ser
obedecidas. Sem questionamentos nem expectativas,
aceitai as condições do trabalho evolutivo que vos for
apresentado. Confiai na fortaleza do vosso Ser interior, que vos guiará pelos caminhos mais inesperados. Tendes à vossa disposição a Energia da Vontade.
Mantende a pureza do vosso corpo etérico para estarmos mais próximos de vós.
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Convocamo-vos para ajudar na integração cósmica. Não vos pedimos a doação de vossos momentos
de folga. Contamos com a oferta das vossas vidas.
Arquivos de planos sutis já estão sendo revelados
a vós; eles vos conduzirão à verdadeira ciência. Leis de
Transmutação estão-se aproximando do vosso consciente. Uma chuva de conhecimento cósmico cai na
superfície do vosso planeta. Abri-vos para recebê-la!
* * *
O atual Logos da Terra, manifestação da Lei do
Sacrifício, será substituído por outro para assim elevar o planeta nesta fase crítica. Os Conselhos atuarão
como transformadores nessa transmutação planetária. Khutulli17 também custodiará o processo, além
de cuidar da transmigração das Mônadas.
17

Khutulli: Hierarquia de alto grau evolutivo, que trabalha também na órbita terrestre. Em um ciclo passado,
era conhecido como Khutumi.
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A energia de Khutulli é redimensionada a fim de
chegar ao vosso plano. Só assim ela pode estar presente em transmutações de seres humanos. Neste
momento, por exemplo, Este que vos dirige é transformador daquela potente energia, pois está mais
próximo do nível monádico.
Todo esse processo é conduzido por Nós, com
o consentimento da vossa Mônada. O que vos cabe,
como vedes, é estar devotados unicamente ao Pai.
Soltai as amarras. Colocai vossa consciência no
Cosmos infinito — vosso mundo material desaparecerá na imensidão. Deixai de ser prisioneiros.
Abri-vos a energias cada vez mais sutis. Preparai-vos. Eliminai pontos de vista individuais, pois dificultam nossa atuação em vós. Não existem servidores
ou servidos; formamos uma só corrente, desde o Ser
mais avançado até os que se encontram em estágio
embrionário — todos têm uma função. Procurai reconhecer a vossa e seremos Um, unidos ao mesmo
Criador.
Como um artesão paciente, construí com vossa aspiração um oráculo sagrado para o Espírito da
Sabedoria. Cada corpo material emite uma vibração
que ressoa no éter. Mantende clara, simples e limpa
a vossa morada. Permanecei em paz, para serdes preservados de vibrações desarmoniosas.
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Vossas perguntas serão respondidas, desde que
sejam fruto de real necessidade interna e não de
curiosidade mental. Assumi sem expectativas as indicações que vos serão transmitidas, para estardes
continuamente sintonizados com a Fonte de Sabedoria.
* * *
Uma Mônada não existe como unidade isolada. É
um prolongamento de um núcleo maior, composto
de outras sete. Ela recebe impulsos, demandas e reflexos das outras partes desse núcleo. Há uma interligação entre as Mônadas, um único pulsar, uma única
respiração que a todas alimenta.
As Sete Mônadas são instrumentos do Homem
Cósmico. Como vedes, as Sete Mônadas são também
veículos, não são propriamente o Ser. Cada uma das
sete extensões do Homem Cósmico expande e retrai
sua atividade segundo ciclos alternados de manifestação e recolhimento. No Universo há sempre ciclos a
serem cumpridos.
O que percebeis agora com vossos sentidos internos é uma das formações possíveis para as Sete Mônadas. Há muitos outros tipos de arranjo.
Cada elemento do grupo trabalha com todos os
outros seis em nível monádico. Cada um desses gru137

pos interage com os outros, compondo assim uma
esfera, símbolo da consciência universal.
*
*

*
*

*
*

*

Essas configurações não são fixas. Elas são formadas para executar alguma tarefa ou expressar algum Raio, e são desfeitas ou recompostas de acordo
com o fluir das energias que canalizam. A situação
cósmico-astrológica também influi na sua composição. Essas informações dizem respeito ao vosso momento presente.
Tais grupos se remanejam, como um caleidoscópio cujas peças formam diversos padrões: elas mudam de posição, transformam-se, elevam-se, assumem novas cores e novo brilho. Aprendei a estar em
liberdade em qualquer padrão que se forme. Aprendei também a ver a Luz subjacente, não só os padrões
em si. Eles são aparências, simples jogos de formas,
mesmo sendo compostos por energias cósmicas superiores.
Além de integrarem os grupos de sete, as Mônadas também trabalham em pares. O mesmo ocorre
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com os planetas e com os sistemas solares. Isso, porém, nada tem a ver com o vosso entendimento ainda
primário de complementação. Esses núcleos são centros energéticos que, no seio do Pai, formam unidades maiores. O par monádico inclui as sete expansões
de cada Mônada (as Sete Mônadas), e interage com
outros pares monádicos.
Os pares monádicos resplandecem quando, nos
planos superiores, realizam-se como uma única Luz.
Isso faz com que as Mônadas tomem consciência dos
Conselhos Supremos, aos quais passam a servir juntas, como puras expressões dos desígnios supremos.
Nesses planos não há erro, pois o contato com as Leis
Supremas da Vida Imaterial está consumado.
Os polos de um par monádico podem estar em
galáxias diferentes, ou até mesmo um deles se encontrar em planos imateriais e o outro em planos materiais. A coligação entre eles independe dos limites de
tempo e de espaço.
Não deis asas à imaginação. Ficai serenos e prossegui. Arquivos ocultos se abrirão ante vós, e o Templo do Senhor estará convosco. “Lavai vossos pés” e
caminhai no silêncio de vossos corações. É tempo de
dar; por isso estais recebendo.
A Hierarquia da Terra eleva-se e incorpora-se
no Ramo Maior (Cósmico). Vós também vos elevais,
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assim como os reinos deste planeta caído, que agora
finalmente se ilumina.
Notais o júbilo nos planos superiores pelo despertar do vosso Ser?
A triste situação planetária é realidade apenas
em uma pequena parcela da Vida Manifestada. Não
vos deixeis envolver pela ilusão desses planos. Mundos de pura energia irão tornar-se acessíveis ao vosso
mecanismo de contato quando vos elevardes nas Leis
dos Espelhos Maiores.
* * *
Às vezes a transmutação não ocorre em todos os
planos de uma vez, mas gradualmente. A Mônada
que vai partir pode estar sendo “elevada”, enquanto
a que vai entrar começa a tomar posse dos veículos
superiores. A transmutação se completa no momento
oportuno, quando confluências cármicas e astrológicas são favoráveis. Tais confluências, entretanto, só
são consideradas se inseridas no Plano Maior, pois
para nós o traje externo é apenas um instrumento de
serviço.
O que para vós é mistério numa transmutação,
é fato simples no mundo das energias. O intercâmbio entre as células (Mônadas) prossegue e eleva-se,
mesmo após efetivar-se a transmutação.
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Transmutações grupais também são possíveis.
Em conjunturas especiais, os traslados se realizam
assim. Em um planeta como este, porém, isso não
é simples.
* * *
Um Homem Cósmico expressa todas as ramificações de Raio do seu sistema estelar. Quando as
suas Mônadas já estão libertas da matéria, ele pode
também manifestar o Raio Maior de sua origem celestial, algumas vezes de um outro sistema galático.
Assim, passam a ser Espelhos dessa energia nos sistemas em que estão enfocados, neles injetando Raios
que de outra maneira não estariam presentes. Alguns
Homens Cósmicos, por exemplo, trazem à Terra
energias de Andrômeda. Tal tipo de serviço é feito em colaboração com Logoi Planetários e Solares,
bem como com elevadas Entidades de evolução imaterial, parte da Infinita Consciência Universal e
Cósmica.
Quando uma Mônada, parte do Homem Cósmico, vem à encarnação, ela se desconecta temporariamente do mundo superior, de modo que sua
energia possa descer e plasmar na matéria o que os
Conselhos designarem. Realizada a tarefa, ela se reconecta novamente aos planos de origem, até que
seja incumbida de outra.
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A certa altura de sua evolução, a Mônada não mais
necessita se desligar dos mundos superiores. Somente
a partir desse estágio, início do seu Caminho de Retorno à Casa Paterna, é que transmutações são possíveis. Antes disso, pode haver empréstimo dos veículos
a outro Ser (existem relatos históricos a respeito), mas
a Mônada que sai ainda não está pronta para se libertar. Aguarda, por isso, a devolução dos seus corpos ou
dos átomos-semente que lhes correspondem, a fim de
continuar evoluindo segundo a Lei Material, escola
ainda necessária para ela.
Esses ensinamentos estão sendo transmitidos para ajudar-vos a transcender as Leis Materiais.
* * *
O silêncio constrói a ponte entre nós. Fazei dele
a vossa espada e o vosso escudo; fazei da oração a vossa trilha e, da aspiração, o cajado que dá estabilidade
ao caminhar. Tende a humildade como o principal
alimento da vossa alma; assim o Fogo dos Céus vos
abençoará. Correntes ígneas percorrem vosso planeta
e vossos corpos sutis.
Permanecei em adoração.

142

18

Não sabeis, ainda, do que está ocorrendo convosco nos planos sutis. É melhor que isso seja oculto
para que os condicionamentos dos veículos terrestres
não interfiram.
Vede como a Fé é fundamental! Situações adversas se apresentarão. Estais sendo treinados para
permanecer em sintonia com a vida interior, independentemente dos acontecimentos exteriores. Repetimos, sabei discernir o correto do inadequado, o
compulsório do facultativo, e usai vossas energias em
conformidade com o Plano Evolutivo.
Simplificai vossos pensamentos. Chega-se a isso
pela não identificação com os movimentos dos corpos. Estai atentos a esse ponto.
* * *
Quando em contato conosco, continuamente
recebeis mensagens. Elas são impulsos de elevação
vibratória, e não apenas o que se traduz em palavras.
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O tipo de impulsos depende da fonte que os emite;
por serem de planos superiores, contudo, sempre
transformam.
Como Mensageiros, tendes de captar esses impulsos e transmiti-los ao mundo. Para isso, deveis
absorvê-los e irradiá-los por meio da ação coerente
com eles nos três planos da matéria; algumas vezes, a
irradiação deve ser feita também pela palavra escrita
ou falada. Se a mensagem é captada e transmitida sem
interferências, ela não só transforma quem direta ou
indiretamente tenha contato com ela, como o conecta aos planos de onde foi emanada.
Para não haver interferências, é importante que
o vosso campo magnético esteja puro. A glândula
pineal, dentro do cérebro, é um receptor no plano
físico. Como uma antena, registra o que vem dos
níveis superiores. Cada indivíduo é um Espelho em
potencial.
O impulso pode ser irradiado de duas formas:
em horizontal, para os planos materiais, e assim fechar um circuito de Espelhos transmissores-receptores; ou em vertical, para o Pai, ao longo da mesma linha pela qual desceu. Essa última forma, que se chama volatilização, acelera instantaneamente todos os
ritmos de consciência. Ondas são enviadas de Erks e
de Aurora a vossos aparelhos com o fim de vos ajudar
na volatilização. Há certos mantras e cânticos que são
146

também de grande valia nesse processo. É bom ressaltar, entretanto, que não é a vontade humana que
determina a forma de irradiação; ela é regida pelos
Espelhos com os quais o instrumento está coligado.
A volatilização que ocorre nestes tempos é como
um fogo que se inflama, elevando as chamas ao Alto: os elementos de vibração inferior são queimados
como se fossem combustível, e os mais sutis têm seu
estado vibratório elevado. Em condições especiais,
ela também pode expressar-se com as qualidades de
outro elemento, como a água, o ar, ou ainda o éter.
Vosso trabalho agora é com o fogo, em suas diferentes manifestações.
Ono-Zone é uma delas. É esse Fogo do Espaço, que se apresenta em diferentes estados. Há, no
Cosmos, vários centros distribuidores de Ono-Zone; são potentes vórtices de consciência pura, com
forte poder de atração e total controle sobre o que se
encontra em seu campo de ação. Essa Energia pode
ser percebida internamente como um silêncio total,
e ao mesmo tempo como um ruído fortíssimo que
vossos ouvidos físicos não podem captar.
Nossas naves utilizam Ono-Zone e, ao receberem ordens de Fontes mais altas, manifestam-volatilizam o chamado Fogo Condutor. Esse Fogo volta ao
ponto de origem após percorrer o circuito previsto.
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A energia que denominais Amor Cósmico é outra das manifestações do Fogo. É silenciosa, aglutinante, renovadora, refrescante, curativa.
Cada núcleo de energia pode suscitar uma impressão diferente. Quando dizemos impressão, falamos de estados vibratórios; não há outro modo de
transmitir-vos essas informações neste momento.
Abri-vos ao simbólico e ao figurativo.
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O resgate está-se dando por etapas. Existe um esquema já traçado, e nossos Operadores estão a postos em pontos estratégicos. O trabalho constante dos
Espelhos é essencial nessa tarefa permanentemente
revista. Naves do Conselho Celeste Central estão presentes, assim como Samana, que conduz essa
Cerimônia. Temos total controle das circunstâncias.
Haverá um momento de maior convulsão no plano físico de vossa Terra. A tarefa é delicada. Lidamos com Consciências em todos os planos e com a
transmutação do vosso Logos. No Resgate, a evacuação física é o menos importante, não vos admireis.
O plano físico denso, neste sistema em que viveis, está no final de um ciclo. O planeta vai sutilizar-se. O Sol Central de vosso sistema já manipula
Fogos Cósmicos antes inacessíveis para Ele, o que
possibilitará verdadeiros milagres de transformação
no plano físico, extremamente necessários após a purificação prevista.
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Este momento é decisivo em vosso calendário-terra. Estai vigilantes e orai. Louvai por tudo e por
todos, e amai vossos irmãos como Mônadas Divinas.
Centros para contato se abrirão ante vossos olhos
interiores; certos indivíduos e grupos têm importante papel nesse despertar. É preciso que haja uma
interação harmoniosa entre os membros desses grupos e com as Consciências que os regem. Eles podem
estabelecer isso reafirmando constantemente os votos
de entrega ao Plano Evolutivo e à Mãe, eterna criadora na vida manifestada.
Senti-vos irmanados em serviço. Não vos deixeis
levar por falsas ideias de trabalho pessoal. Tendes que
irradiar o Amor, a Luz da Compreensão e a Vontade
Transformadora. Isso é servir. Não vos compareis a
outrem. Elevai-vos à Fonte que vos irmana e não coloqueis limites naquilo que não os tem.
Emanações do Sol incidem em vossos espelhos
interiores18, criando condições para novos acoplamentos na tarefa de recepção, emissão, e volatilização
de informações. A energia deve realimentar sem cessar o circuito de transmissão; por isso o vosso ensinamento amplia-se à medida que amadureceis.
Vossa fase de preparação básica terminou. Estais
agora chegando a um novo patamar da escalada.
18

A percepção profunda no indivíduo.
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Para possibilitar acoplamentos com outras energias, deveis estar serenos. As comunicações entre as
Mônadas serão perceptíveis, o que dará uma outra
qualidade ao trabalho grupal. Cuidai para não alimentar fantasias, pois perturbariam a ampliação da
consciência. As orientações para o contato com planos superiores deverão ser utilizadas com desapego.
Primeiro, devem ser transmitidas a pequenos grupos
mais afins de estudantes, depois a outros maiores,
que também estejam prontos para recebê-las.
* * *
Não vos preocupeis em receber mensagens. Tratai, isso sim, de vossa transformação. Vossa matéria ainda é densa e precisa ser permeada por outras
energias. Há muito o que aprender antes que vossa
liberação interior seja possível, mas o Resgate já começou.
* * *
Um passo a ser dado é a dissolução das ilusões, o
rompimento do compromisso com certas forças retrógradas que insistem em permanecer. As ligações
externas, humanas, quase nunca correspondem à necessidade interior do Ser. Por causa delas, desperdiçais a oportunidade de novas experiências.
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Existem, como sabeis, forças que atraístes e que
agora vos prendem a certas etapas. Ao tomardes
consciência desses nós, reagis e, então, mais ainda
vos atais a eles. Alguns de vós chegaram a ver sufocado o caminho do Ser Interior. Entregai também isso
à Lei da Purificação, pois uma vida em comunhão já
vos espera.
Com tranquilidade, entregai ao Pai até mesmo
a vossa vontade humana de estar disponível para o
contato. Desligai-vos de todo e qualquer envolvimento com impressões materiais. Assim ajustareis
vossa sintonia.
Experimentareis a vida interior, e essa experiência permanecerá convosco para sempre.
A sutilização dos corpos é como o trabalho de um
paciente artesão que constrói o Templo em si mesmo,
a partir do que lhe é gradualmente revelado. Perdei,
porém, a ilusão de divinizar totalmente a matéria no
estado em que ela se encontra. Isso deve ser começado agora, mas só se completará em ciclos futuros. Na
fase atual, auxiliai vossos irmãos a buscar o próprio
centro interno.
Caminhai para um silêncio interior que abranja
toda a vossa vida. A ajuda que recebereis será sempre
superior àquela que esperais.
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Tendes um caminho diante de vós. Nós o percorreremos juntos. À medida que vos sintonizardes
com os níveis internos da vida, obtereis as indicações
para cumprir vossas verdadeiras tarefas.
Entregai-vos ao Pai, pois assim nós vos daremos
todas as oportunidades para realizardes o vosso potencial. A força do impulso que recebereis agora dependerá de vossa entrega. Vossos instrumentos serão
afinados e tocareis uma grande sinfonia com vossos
irmãos. Nossa energia, fluindo através de vós, será
um bálsamo para as cicatrizes que a vida humana deixa em quase todos. Ela vos transformará e aos que
caminham convosco.
Há tarefas que fazem parte da vida pessoal, outras
que são de âmbito planetário; além dessas, há ainda
a tarefa de integração com o Cosmos. As portas do
Cosmos vos serão abertas pelo serviço que prestardes
com vosso grupo interno. Prossegui, pois. Apoiai-vos
em vosso Eu Interno — assim vos coligareis com essa
Energia de proteção que permeia os que vivem com Fé.
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Vossa vida externa é apenas um pano de fundo
para a vossa verdadeira tarefa. Não vos identifiqueis
com os acontecimentos diários; executai vosso trabalho, colocai em cada ato a Luz Divina, cientes, no
entanto, de que o exterior é mera aparência. Ao mesmo tempo em que realizais atividades externas, deveis
estar como um papel em branco, pronto para receber a mensagem interior. Novamente vos pedimos:
silenciai vossa mente, afastando dela os pensamentos
pessoais; aquietai vossas emoções, acalmando as agitações terrenas; e — principalmente — orai.
Estando nesse estado de recolhimento, falaremos
a vós. Enviaremos a Energia que puderdes receber, na
potência adequada para o vosso caminhar. Sereis como o vento, atiçando silenciosamente o Fogo no coração dos que buscam o Espírito. Pedimo-vos, irmãos,
silêncio e oração. Eliminai qualquer barreira entre
vós e vosso próximo. Se estiverdes coligados com vossa
essência interna, ireis sentir-vos unidos a ele.
* * *
Abriremos, uma a uma, as portas em vosso caminho; cada uma delas descortinará nova visão do Universo. A experiência de viver além dos vossos veículos tridimensionais vos será concedida. Cumprireis,
então, a tarefa unir o céu e a terra. Sereis permeados
pela Energia em cada um dos vossos átomos físicos,
que entrarão em sintonia com o Cosmos.
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Deveis estar prontos a transformar-vos. Do vosso
interior brotará a luz que guiará vossa oferta ao Plano Evolutivo. Como uma flor que desabrocha, vereis
essa Luz abrir-se em entrega ao Pai.
* * *
A vontade do Pai exprime-se pela simplicidade.
Em vossos corações foi formada, durante milênios,
a possibilidade de comunhão com essa verdade essencial. Nada no mundo denso expressa totalmente
esse estado. Para o conhecerdes, buscai no coração a
Energia que impulsionará a entrega de vós mesmos
ao Alto. Deixai-vos conduzir por essa Energia.
Quantos véus tereis que deixar cair para ver a Luz?
Quantos degraus tereis que subir para ascenderdes sem oscilar?
Quantos laços tereis que desatar para vos unirdes a nós?
Quantos caminhos tereis que percorrer para encontrardes a vida
em vosso centro e vos unirdes a tudo?
Quantos sons tereis que escutar para vos silenciardes e ouvirdes
a nossa voz?
O tempo, em essência, representa passos que haveis dado. Não vos deixeis enganar por mais uma ilusão do mundo tridimensional. Temos enviado Amor
e Orientação a vós. Com nossas luzes iluminamos
161

silenciosamente vosso caminho, mas agora a escolha
é vossa. Todas as partículas do vosso ser precisam absorver a sabedoria que emana das experiências vividas. Deveis sempre vos lembrar do serviço à Matéria
também: por serdes a ligação entre a Terra e o Céu,
podemos usar-vos como intermediários para trazer a
vibração dos níveis suprafísicos ao vosso mundo material. Vossa ajuda é preciosa, e para que ela seja efetiva não deveis perder a sintonia.
Assim como as profundezas do mar não se abalam com os movimentos da superfície, permanecei
firmes em vosso eu profundo.
* * *
Tivestes a oportunidade de conhecer todos os
subterfúgios que o ego humano pode criar. Tendes
vivido as crises típicas daqueles que buscam a Luz.
Tendo conhecido a dor, compreendes os que sofrem.
Por isso, desenvolvereis o perdão e a humildade; sabereis amar os que cruzam o vosso caminho. Aprendereis, assim, o que realmente é a doação.
A matéria densa não responde com facilidade a
ensinamentos mais sutis. Por esse motivo, muitas vezes é o sofrimento que tem de ser usado para purificar vossos veículos. Entregando-vos sem reservas ao
Amor-Sabedoria que sobre vós derramamos, chegareis
à Paz Sublime dos que superaram as próprias amarras.
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Estaremos convosco.
A vós temos dado o mais sublime néctar que
podeis receber no momento, mas vos recusais a bebê-lo. A vós temos iluminado, mas diante das mais
belas alvoradas, preferis ficar de olhos cerrados na
escuridão humana. A vós tem sido permitido penetrar no sublime Amor do Pai, mas vos ocupais, ainda,
com pesares e ressentimentos. Contudo, se derdes o
salto, o infinito vos será revelado. Desatai os laços
que vos atam os pés. Não olheis mais para trás. Não
permaneçais ouvindo lamentos terrestres enquanto
vosso Eu Interior grita por liberdade.
Ao pedir ajuda, não espereis por respostas que já
conheceis. Abri-vos ao Novo.
* * *
Somente a Luz deveis buscar.
Vossas dúvidas serão queimadas num fogo purificador, e Nossa Luz vos será mostrada em vós mesmos,
dissolvendo vossas imperfeições. Não vos detenhais
em lamentos nebulosos; há um Plano a cumprir. Cada ser que se dispõe a servir é canal para a energia de
transformação sobre a Terra.
Toda ajuda vos será dada, se vos liberardes dos
resíduos de vossa vida humana. Não vos apegueis a
163

cristais deformados, quando vos é dado encontrar o
diamante. Deixai-vos envolver pela chama purificadora em vosso interior. Permiti que ela transmute o
que não deveria existir mais em vós. Fostes criados
para refletir a Luz, para projetar a harmonia, a beleza e a paz.
Descobrireis o Amor Infinito que brota do Coração do Cosmos. Tomai-o como alimento e sabei
que o mais importante é a vossa aspiração a unir-vos
a nós.
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Apenas o contato com a essência interior preencherá o vazio em todos os que já não se identificam
com a vida terrena. Vossa existência só tem sentido
quando estais entregues a um Plano maior. Enquanto estiverdes enfocados na vida concreta, valores materialistas vos prenderão, como ambição, orgulho e
vaidade. Porém, agora tendes encontro marcado com
a verdade, com a pureza e com a simplicidade da vida interior. Então, estareis curvados diante da Luz e
reconhecereis que, para a Existência Cósmica, vossas
experiências humanas são apenas jogos. Não há valor
interno, não há Serviço real em uma vida que não
esteja conectada com a Energia condutora da transformação.
Estais em um período de despertar. Tornai-vos
receptivos, pois através de vós transmitiremos os ensinamentos que vos abrirão ao desconhecido. Não mais
vos deixeis levar pelas experiências da carne. Estamos
ampliando vossa consciência para que possais encontrar-nos. Sereis conduzidos à vossa verdadeira Casa.
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O dia do encontro final está próximo; porém, tereis de caminhar. Havereis de dissolver vossas opiniões
ou hábitos arraigados, havereis de vos transformar para
estar diante de uma vibração mais sutil. Vosso mundo
denso vos condicionou a respostas de nível material.
Agora, lançai-vos ao mar que vos levará à Nova Terra;
o discernimento e a fé guiarão vosso barco.
Elevai vossos olhos ao céu e mantende-vos firmes
em vossa intenção de servir. Silenciai vosso ser para ouvir o chamado interno. Nesse silêncio vos tornareis conscientes de nossa presença, pois estamos
sempre ao vosso lado. Gradualmente ampliaremos
as informações que recebeis. Antes, porém, é necessário realizardes certos ajustes para contatar-nos em
outro grau.
Com pureza, suavidade e amor vos estamos
transformando à medida que permitis. Estais sendo
preparados para transmitirdes nossos ensinamentos
conforme previsto.
* * *
Vede vossos semelhantes como essência, assim
como fazeis conosco. A energia no íntimo de cada
um se externará, se não os identificardes com a sua
aparência. Podereis conhecer essa energia. Reverenciai todos e todas as coisas, pois dentro de tudo encontrareis a Luz que dá vida à matéria. Mas vosso Ser
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Interior é que dirige essas descobertas.Estais em um
período de formação, e é preciso que vos coloqueis
como canal desimpedido. Assim, vossa energia interna poderá exprimir-se.
A captação de informações será tão mais precisa
quanto mais controle tiverdes de vossos veículos tridimensionais na vida diária. Mantende-vos recolhidos.
Sempre vos conduzimos, mesmo quando não sabíeis; entretanto, vosso trabalho hoje é reconhecer o
Plano Evolutivo e participar dele conscientemente.
Houve uma etapa em que os ensinamentos vos chegavam por vias externas, agora eles virão de dentro.
Estais a caminho de assumir tarefas em prol da
evolução; isso requer mais compromisso do que simplesmente realizar trabalhos esporádicos. Tendes uma
energia a transmitir, tendes que trazer à superfície a
essência espiritual daqueles que se aproximam de vós.
Novos padrões de relacionamento precisam
emergir no mundo tridimensional. Para isso, deixai a Luz agir em vós, sem resistir a ela. Não fazeis
parte mais de um rebanho: tendes hoje a tarefa de
irradiar a Luz que vos oferecemos. Aquela que já se
expressa em vós pode iluminar o caminho de outros.
Desligai-vos das reações humanas que vos desviam do
caminho.
Ide adiante, finalmente.
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O caminho cósmico é um caminho de transcendência. À medida que vos sintonizardes com níveis
de existência elevados, superareis vossos limites. Ampliai vossa consciência e percebereis então quão minúsculos são os vossos problemas diante da situação
planetária.
Como podeis estar tão apegados às vossas dificuldades, em meio à conjuntura atual do planeta? Vinde, e as redimensionareis. Caminhai conosco.
Apenas os que já enfrentaram crises de amadurecimento entrarão um dia pelos portais dos mundos
sutis. Abri-vos a vibrações mais elevadas; jamais esmorecei, mesmo com a reação dos níveis tridimensionais a cada impulso que receberdes do mundo interior — devido às impurezas desses níveis, eles tentarão deter-vos no conhecido. A escolha é vossa: podeis entrar nesse jogo das forças tridimensionais ou
permanecer livres dele. Quando fordes aprendendo
a se colocar além da matéria, ireis sintonizando vossas vibrações.
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Tendes um caminho a percorrer, que poderá ser
mais curto ou mais longo, dependendo da vossa aspiração. Lembrai que não é a ânsia de crescimento
pessoal que vos levará ao Reino, mas sim a suave confiança, o caminhar seguro, a certeza de estar amparado pelas mãos do Pai.
Aprendei a linguagem dos vossos Irmãos que, em
coro, clamam por vossa integração ao Plano Evolutivo. Como já ouvistes: “aquele que apenas vê o próprio umbigo jamais contemplará as estrelas”.
Recebemo-vos como uma mãe ao encontrar o filho perdido. Em nossa aura obtereis a clareza para
realizar a tarefa. Sede dócil, para que a elevação do
estado humano ao cósmico fique gravada na memória dos vossos átomos. Aqueles que superam essas batalhas irradiam uma energia que ajuda os que ainda
estão nelas.
Perseverai; a fidelidade é um potente esteio que
vos manterá firmes no caminho. Sede gratos aos dons
da Vida.
* * *
Ondas de Amor e de Luz são constantemente derramadas sobre vós, sutilizando as vibrações de
vossos corpos. A participação do vosso consciente nesse processo é mínima, e assim deve ser, pois a
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função dele é entregar-se ao que está acima, é servir
de maçaneta para a mão divina abrir portas a novos
caminhos.
Mantende-vos alinhados com a Luz, entregai-vos
à vontade do Pai. Não desvieis vossos olhos para o
vosso ser tridimensional, pois o equilíbrio dele, tão
frágil nestes tempos de caos, provém da sua ligação
com a fonte de toda a Vida. Se vossa consciência estiver enfocada nessa fonte, sereis revitalizados a todo
instante; se, ao contrário, dela vos afastardes, sereis
sugados pelo turbilhão que já arrasta grande parte da
humanidade da superfície.
Orientações virão do vosso próprio interior, se
construirdes a ponte com a dimensão suprafísica.
Voltai-vos para o centro do vosso ser. Este é o maior
serviço que podeis prestar, pois somente uma vida de
renúncia irá purificar este planeta.
Trabalhos externos, mesmo se ferramentas para
a construção interior, não devem consumir a vossa
energia. Se vos identificardes com eles, a agitação tomará conta de vossa mente, dispersará vossa energia,
e fortalecerá o ego inferior. Permanecereis, assim,
atados ao mundo da ilusão.
O caminho divino só é trilhado por aqueles que
entregam-se ao Senhor com humildade. O estímulo que vos trazemos é para a purificação.Deveis estar
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prontos para vos colocardes diante do Vazio. Apenas
no total abandono às energias superiores podereis
transformar-vos. A ajuda será dada de acordo com o
que vossa essência consegue expressar em vossa vida.
Enviamo-vos a Luz, mas encontrá-la é tarefa de
cada um de vós. Não nos cabe tirar a venda dos vossos
olhos.
Não busqueis experiências místicas, mas sim
santificar-vos. Abri vosso coração à simplicidade,
pois servis melhor se nada ambicionardes em vossa
doação.
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No encontro final estareis sós diante da Energia.
Nesse momento, não podereis ter dúvidas em vosso
coração. Havereis de entregar-vos ao Pai e confiar.
Sereis testados até o último instante. Não que premeditadamente queiramos testar-vos; sereis vós que
atraireis as provas necessárias para construir em vosso interior a fortaleza, o Templo do Senhor.
Não há mais lugar para indecisões naqueles que
deverão ser instrumentos do Plano Evolutivo. Tereis
de ser afiados como uma espada, firmes como uma
rocha e suaves como os aromas que derramamos sobre vós. No silêncio ouvireis brotar vossa voz interna
com mais clareza. Havereis de cultivar esses instantes
de recolhimento como um alimento para o vosso Ser
Interno.
Nós vos mostraremos pedras de apoio para atravessar com mais segurança esse pântano terrestre,
porém a vós caberá a escolha do local onde pisar. Em
vosso interior, sentireis uma serena alegria, um convite para reconstruir a aura planetária, um chamado
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para colocar todo o vosso Ser em sintonia com o belo, o puro e o verdadeiro.
Quando vos elevardes em vibração, não espereis
por sinais. Buscai o silêncio interno, e nada mais.
É na simplicidade de uma vida voltada para o
interior que nossa energia se revela. Nosso contato
convosco faz-se a cada passo, a cada respiração, a cada
minuto. Oferecei-vos como os pássaros e as flores,
que vivem em glória ao Pai, sem nada esperar.
Entregai-vos ao Alto, e tudo vos será dado, pois o
mundo interno nada mais espera que a vossa abertura. Estais entrando numa nova etapa; da purificação
individual passais agora para o aprendizado direto do
Serviço que tendes que prestar.
A cada encontro vos abriremos novas portas —
descobrireis então as sublimes realidades que vos esperam.
* * *
Buscai unir-vos a nós. Estais sendo circundados
de amor. É a entrega que vos pedimos, ela há de ser
o sopro de vida que vos mantém. Vossas mãos serão
instrumentos para a nossa obra, vossos olhos existirão para a nossa visão. Nessa união recebereis o necessário para que mais e mais desveleis o Caminho
do Serviço. Colocando vossa vida nas mãos do Úni180

co, impulsionareis os que estão prontos para receber
a energia irradiada por vós.
Vossa tarefa é regenerar a aura planetária. Não
são realizações externas o que vos pedimos, mas a
abertura silenciosa ao superior. Isso é o que irá trazendo as transformações necessárias ao plano físico.
* * *
Vede como é ilusório o mundo das reações humanas. Fatos momentâneos ficam diluídos quando
vistos em relação a toda uma vida. O que foi difícil ontem, hoje vos parece simples. Mantende, pois,
vossa consciência no eterno presente, onde o que foi,
o que é e o que virá a ser não têm essência em si, exceto para dar-vos a oportunidade de uma união mais
profunda conosco.
Firmai-vos em vossa meta de Serviço com a mesma força com que um náufrago se agarra a uma tábua
em meio ao mar que tenta tragá-lo.
É pelo amor ao Serviço que não vos deveis abalar com as limitações dos vossos corpos. Não deveis
combater essas imperfeições, mas sim entregá-las ao
Pai; é a partir de vossa abertura que serão transformadas. Cultivai a humildade e o perdão, sem exigir
que a transformação seja imediata. Vivei essa entrega
o mais amplamente que puderdes.
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Para abrir as portas do vosso mundo interior, tereis de fechá-las para certos aspectos da vossa vida exterior. A gratidão, a alegria e o amor serão bálsamos
que podereis encontrar em vós.
Prossegui — nas grandes caminhadas um passo
sempre antecede outro.
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SINALIZAÇÕES
Aquele que recebe a Espada da Luz tem apenas a Meta como guia.
Seu farol é a Luz do Criador, e sua força, a Entrega ao Serviço.
Aquele que assume a luta curva-se e calça os pés tanto dos grandes
quanto dos pequenos.
As raízes da ira são arrancadas do peito de todos os que compõem
esse exército de Amor, Vontade, Paz e Sabedoria.
Aqueles que trilham o caminho entregam ao Alto os resultados de
suas ações, pois não há júbilo no fruto das obras que não forem
ofertadas à Glória do Senhor.
A forte decisão do guerreiro afasta-o de estímulos de vórtices inferiores de energia. Prazeres primitivos repelem-no tanto quanto são
por ele repelidos.
O verdadeiro guerreiro guarda sua força no coração. Não a expõe
ao mundo e não a joga aos incautos. Guarda-a como a um tesouro,
pois sabe que ela será usada pelo Plano no momento certo.
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A espada do guerreiro corta os ares e sob seu rastro não há estímulo para o orgulho. A humilde simplicidade lhe dá a consciência da tarefa.
A entrega perfeita do guerreiro lança fora de sua aura os resíduos
de cobiça dos veículos.
O verdadeiro guerreiro caminha na Fé. Ele recebe as noites escuras da sua mente como Graças da Sabedoria Divina, para que
ele cresça em silêncio.
O verdadeiro guerreiro vigia. Nele não há campo para prazeres
ou desgostos.
O guerreiro é aquele que vence seu próprio ego e eleva sua energia aos níveis imateriais. Encontrai-o em vós.
O guerreiro traz a paz do Infinito Cosmos; desce sobre ele a Sabedoria do Espírito.
O guerreiro está unido ao Serviço. O desapego pela vida externa
é o seu escudo.
O guerreiro sabe ser, acima de tudo, a expressão dos níveis internos da vida. Em seus centros estão ligados fios de energia que
fazem com que a Fonte conduza a sua lança.
A energia presente no guerreiro é tão transparente que ele espelha
em si cada irmão que comunga da mesma unidade.
O guerreiro percebe internamente a presença da Luz que guia
seus passos. Dentro dele não há lugar para a dúvida. Seu ser co186

nhece a alegria interna de caminhar junto com Irmãos de diversos graus.
O ensinamento é o alento silencioso de todos os guerreiros que
formam esse exército.
WYTHAIKON

Relação entre as sinalizações trazidas por Wythaikon
e os Raios:
1º Raio — Só a Meta importa.
2º Raio — Toda recompensa deve ser entregue.
3º Raio — A decisão firme afasta estímulos
indesejáveis.
4º Raio — A força deve ser guardada para a
entrega, e não exposta ao mundo.
5º Raio — Os momentos de escuridão são uma
graça para se crescer em silêncio.
6º Raio — A união com o Serviço e o desapego
pelo mundo são o único escudo.
7º Raio — A entrega perfeita expulsa da aura
todos os resíduos de cobiça e de orgulho.
TRIGUEIRINHO
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EXERCÍCIO: ABRAÇO AO MESTRE19

Esquema da circulação da energia, no exercício:
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pelo plexo
cósmico
direito

T

T

T

Mestre

sol interior – centro da Terra

19

“Ressalte-se, contudo, que não são os exercícios em si, mas
a decisão de mudar que opera a mudança.” Trigueirinho, em
A Energia dos Raios em Nossas Vidas, Ed. Pensamento
1987.
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Como indica o desenho da página anterior, uma
parte da energia proveniente do centro espiritual do
sol (representado pelo Regente Mhaihuma) projeta-se até o centro do planeta. É então irradiada pelo sol
interior da Terra e, a partir dali, entra pelos pés do
estudante. Nas inspirações, essa energia sobe através dos pés; nas expirações, é a energia que provém
diretamente de Mhaihuma que penetra pelo alto da
cabeça.
Exercícios:
1. Sentado, pronunciar mentalmente ou em voz
alta as seguintes palavras em língua Irdin: Huamanaykha Shiminika, que significam: Neste encontro,
honro-Te Senhor.
2. Em sete respirações, deixar a energia penetrar
pelos pés, subir pela coluna e alcançar o alto da cabeça, onde se une com a que emana diretamente do
Regente Solar.
3. Com a intenção, elevar essas duas correntes de
energia conjuntamente até o Mestre, fundindo-se
n’Ele (abraço ao Mestre).
4. Depois desse abraço ao Mestre, a energia desce unificada, irradia-se por todo o ser e, através do
plexo cósmico direito, expande-se impessoalmente
para toda a humanidade e para todo o planeta.
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