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Portais Sagrados 

 

Comentários. 

O objetivo deste livro é oferecer aos meus filhos da luz, portais sagrados da cura 

para que saiam do matrix sustentado pelo governo oculto. 

 

 

Introdução. 

Contínuas sugestões negativas se articulam sub-repticiamente através da mídia 

(usando todos os meios de comunicação), através da política, da religião e do sistema 

econômico / social negativo. 

Esta rede atua programando o mental da humanidade criando um matrix 

baseado em um sistema de valores estruturados em competitividade, materialismo e 

poder. 

Este foi um sistema que imperou até pouco tempo ocasionando uma quarentena 

que isolava o planeta de seus vizinhos, esta barreira eletromagnética protegeu todo 

sistema solar desta poluição energética. Inúmeros refugiados de planetas destruídos e 

exilados rebeldes contrários ao projeto adâmico de Micah para aqui vieram, criando 

este matrix. 

Apesar de a Terra ser uma zona de livre arbítrio e uma experiência dual (luz e 

trevas), ela tambem está em evolução, transitando para um novo ciclo de experiências 

aonde uma sutilização física, energética e espiritual eclodira, trazendo novas 

experiências crísticas para o homem da terra. 

Isto é uma programação cósmica que para ser atendida, tem exigido a vinda de 

vários avatares, seres de luz e anjos, para que estes semeiem novos valores, crenças e 

objetivos crísticos. O exército da luz forma hoje uma forte corrente opositora, com o 

objetivo de destruir este matrix. É o armagedon que se delineia de forma clara 

incontestável. 
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Na verdade este armagedon é um reflexo de uma batalha que foi travada em 

nosso quadrante cósmico há bilhões de anos atrás. Quando seres da alta hierarquia 

cósmica programaram criar novas raças geneticamente modificadas com certo 

percentual de negatividade. Buscavam criar novas espécies mais resistentes às 

condições difíceis dos novos mundos em formação. Na prática estes seres mostraram-

se extremamente competitivos com alto índice de capacidade de preservação. Este 

plano foi idealizado por Lúcifer, mas foi sabotado por seu parceiro de trabalho Satã. 

Este alterou o percentual de negatividade no código genético, atribuindo a lúcifer a 

modificação deste plano. Este, avaliando os danos causados ao projeto o abandonou. 

Hoje a programação traçada para a Terra é ascender e unir-se ao seu par gêmeo 

Sirius, portanto desejo que os meus filhos tenham como propósito a ascensão, e que 

seja uma diretriz primordial, uma reta sem vertentes, um projeto de vida, uma escolha 

única, uma escolha que é um passo continuum. 

 

 

PORTAL DA ORAÇÃO  DE  JESUS 

 

Quando me encontro só, no Teu grande silêncio, Deus meu Pai, no meu íntimo 

resplandece ali uma pura Luz que enche todos os átomos do meu inteiro ser, com a 

Sua poderosa radiação. Vida, Amor, Fortaleza, Pureza, Beleza, Perfeição, manifestam-

se, com todo o domínio, dentro de mim. Assim que eu fito o centro real desta Luz, 

vejo outra Luz – líquida, suave, branco-dourado e radiantemente luminosa – 

absorvente, maternal e manifestando o fogo acariciante da Luz Maior. 

Agora eu sei que eu sou Deus, e uno com o inteiro universo de Deus, eu 

sussurro a Deus, meu Pai, e sinto-me imperturbado. 

Contudo, neste completo silêncio, existe a maior atividade de Deus. De novo, 

sinto-me imperturbado, e um completo silêncio me rodeia. Agora, a radiância desta 

Luz se espalha por todo o vasto universo de Deus, e, por toda a parte, eu sei que há a 

vida consciente de Deus. De novo, eu digo, sem medo algum, eu sou Deus; estou 

tranquilo e corajoso. 
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Eu ergui o Cristo, bem alto, dentro de mim; e canto louvores a Deus. No som da 

minha música sussurra a inspiração. Cada vez mais alto, dentro de mim, a Grande Mãe 

canta uma nova vida. Cada vez mais alto e cada vez mais claro, a cada novo dia, a 

inspiração ergue o meu pensamento consciente até ao ponto em que ele se harmoniza 

com o ritmo de Deus. De novo, eu ergo o Cristo bem alto, e presto ouvidos atentos 

para que eu possa ouvir a alegre música. O meu tom fundamental é harmonia; e o 

tema da minha canção é Deus; e Deus confirma a minha canção como verdade. 

Eu sou livre, com a Grande Luz do Teu Espírito, Deus meu Pai. 

A Tua confirmação foi colocada na minha fronte. Eu aceito. 

Eu sustento bem alto a Tua Luz, Deus meu Pai. Novamente, Eu Aceito. 

 

 

 

Portal  PI  Tridimensional 

 

Ofereço-lhes este Portal que possui o código matemático Pi = (3,14159265) e a 

geometria sagrada que se expressa em duas barras paralelas com o oito do infinito 

pousado sobre estas em posição horizontal. 

Este Portal atua nas diferentes graduações da frequência da terceira dimensão. É 

um Portal aonde obra um contingente de anjos e templários que tem como Dharma a 

Proteção Planetária. 

Em diferentes frequências vibracionais baixas (limbo, umbral, astral inferior), 

seres são resgatados para a Luz de seus lugares sombrios e são levados para a cura em 

locais especialmente preparados. Este Portal está sempre disponível a todos que 

precisem de proteção e resgate. Até mesmo a cura e o resgate de seus eus ignorantes 

podem ser veiculados neste Portal. 

Apresento-lhes também o meu Portal Cósmico de freqüência superior que exige 

para ser acessado uma freqüência crística e uma sutilização maior. É o meu Portal PHI 

(1,618.....) é a figura geométrica de um cone, The Goldem Cone, este portal que lhes 

ofereço é o meu templo solar da fraternidade Dourada. 
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No corpo físico todos vós têm este cone, no centro do vosso cérebro. É o 

pequeno corpo pineal, é a sede da alma, uma câmara real da alma da consciência 

cósmica do homem. 

A fórmula Phi serviu para a construção da pirâmide de Gizé e os templos 

solares da Terra. Eles estão diretamente ligados ao grande sol central, a fonte criadora 

primeva. 

O meu Portal Phi abre-lhes o caleidoscópio cósmico das formas geométricas 

aonde o grande arquiteto sacraliza com seu esquadro os ângulos sagrados. Portais de 

acesso à evolução das consciências. 

Raios partem do portal Phi Alpha e Omega em um fluxo progressivo pela teia 

magnética de meridianos e paralelos espargindo o seu sol cósmico. 

Meus filhos resgatem o sagrado Adam Kadmon, o homem universal que os 

habita. 

Neste portal cósmico eu sou Mikhael, a 1ª inteligência do 9º céu (lua). 

Deus dise no êxodo “Enviarei diante de ti o meu anjo Melakhi.” (hebraico). 

Este é o portal cósmico que deve ser conectado para desbloquear e resgatar a 

vossa matrix genética sagrada Adâmica, geometricamente representada pelo 

Pentagrama, com as suas doze chaves do Tetragramaton YHWH, o iod the vod he, a 

matrix do Eu Sou. 

Através da luz deste portal o vosso cone floresceria no lótus adâmico e um novo 

Planeta terra seria fecundado pelos genes de Amor e Paz e renasceria renovado. São os 

bebês cósmicos renascendo no ovo cósmico dando a luz ao Adão no seu paraíso. 

O criador geometrizou toda a sua obra com o seu magnífico esquadro. Dentro 

desta geometria cósmica, o Phi é a razão dourada, áurea, a proporção divina e o cone 

solar sagrado. 

Pitágoras percebeu claramente esta proporção na obra de Phidias, um escultor 

grego, cuja obra expressava em suas proporções a beleza, estética e harmonia. E na 

música é encontrada em várias sinfonias, (ex. 9ª de Bethoven). 

A fórmula matemática Phi serviu de base para a construção da grande pirâmide 

de Gizé e os templos solares da Terra. Dentro desta pirâmide existe uma câmara ainda 
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não descoberta, acima da câmara do rei com a forma de um cone na proporção Phi. É 

um templo solar. 

Existe dentro do corpo humano a sede da alma ou a câmara da consciência 

cósmica, o corpo pineal na forma de um cone. 

Meus amados, meu portal Phi é uma câmara cósmica aonde vocês podem entrar 

em conexão com esta hierarquia superior  da galáxia. É entrar na Shekinah, na 

assembleia sagrada no meu templo solar cósmico. 

Busquem a sua geometria sagrada contida no selo único de suas energias. 

 

 

Portal  Alfa  e  Omega 

 

Eu sou o logos solar de Alfa e Omega, o grande sol central de Sirius. 

Eu sou a 6ª Sephirot, a emanação de Adão Kadmon o homem celeste (logos). O 

projeto abençoado criado por Micah. 

Eu sou Thipheret e represento os atributos divinos da beleza, clemência, e o sol 

espiritual. 

Eu sou Michael, aquele que é semelhante a Deus. 

Neste Portal a geometria sagrada é o Antakharana. 

Abro-lhes o Portal Solar Alfa e Omega com as suas 49 matrizes cósmicas mater 

e com as suas sequencias crísticas. São códigos genéticos com chaves matemáticas e 

geométricas de acesso. (* Ashtar  Sheram falou-lhes destes portais, com suas 

localizações e códigos vibracionais). 

Do Portal Alfa e Omega, irradiam-se do cone de luz partículas em efusão, para 

todos os quadrantes. Neste portal fulguram as Mercabahs, estas estrelas de 6 pontas, 

veículos de partículas cristalizadas que transitam pelo espaço sideral. São os carros 

celestes utilizados pela Fraternidade Azul de Sirius que traça com seu esquadro de luz 

a face do criador em todos os seus ângulos geométricos, atributo divino sob a forma 

de números, medidas, pesos e forma. 

Os braços desse esquadro são a pureza e o amor. 
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E nessa valsa infinita de ângulos, retas e curvas o grande arquiteto universal 

molda na argila das formas, significados sagrados na geometria da vida. 

Salomão foi o escolhido para abrir o Portal Mercabah e d’ele jorrou toda força e 

luz da fraternidade azul de Sirion. 

Uma túnica crística da mais pura seda surgiu como crisálida obra de grandes 

Patriarcas, Profetas e Missionários que são as clavículas de Salomão. 

Meus filhos eu sou o logo solar, responsável por 7 estrelas, tendo o ponto 

central em Sirius, sou da ordem dos Michaels, irmão de Sananda ou Micah. 

 

 

Portal  do  Cristo  Cósmico 

 

O Cristo Cósmico é o projeto de um Filho Criador, Micah. Suas bases 

assentam-se no Amor e na Obediência ao Pai. 

O Cristo Cósmico reina sobre a galáxia e precipita da sua linhagem partículas 

criadas para cada ser, sob sua Égide, o que chamamos centelha crística. 

 Sintonizar com esta frequencia taquionica é ir expandindo o Amor e a Luz e 

dissipando as sombras. 

Os taquions são partículas crísticas de infinito amor. 

Micah acima do Cristo Redentor possue um templo de Serviço e Amor aonde 

Ele e os seus anjos fazem belos serviços crísticos. 

Sintonizem com Ele e estes mensageiros angelicais para que possam orientá-los 

e auxiliá-los na redenção de suas imperfeições. 

Seu Cristo Interior é um de seus eus superiores que vem promover a 

conscientização e o amor a fim de sutilizarem os seus corpos para objetivar a 

Ascensão. Vem dele toda a orientação para que as escolhas preconizem a Luz, a Paz, o 

Amor e a Sabedoria. 

São as escolhas que traçam as diretrizes, as programações presentes e os seus 

efeitos futuros: Karma positivos ou negativos. 
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Micah hoje empenha-se em colocar a terra dentro do seu projeto Crístico 

Adâmico. A Terra e outros orbes estavam inseridos no projeto luciferiano pautado no 

individualismo e materialismo. 

O Cristo Cósmico é uma linhagem da qual Sananda e Jesus Cristo fazem parte. 

Quando o divino mestre encarnou Ele deixou-lhes: no coração uma centelha 

crística, partícula de si mesmo. Ela estava programada para desabrochar no tempo 

certo na figura de seus divinos Cristos Internos. É a segunda vinda do Cristo. Deixou-

lhes tambem a centelha solar no Cardíaco, que é uma partícula do sol primordial, a 

Fonte, o Criador.  

É um Portal que será aberto pelos seus Cristos na fase de transição planetária, 

para que estes Divinos Mestres auxiliem-nos a empreenderem o salto quântico de 

consciência rumo à consciência cósmica.  

 

 

Portal  dos  Anjos  Caídos 

 

Existem duas qualidades de anjos caídos: aqueles caídos na rebeldia a Deus e no 

desamor, e aqueles outros que fazem parte da legião angelical do bem, seja por missão 

ou aprendizado na escola terrestre, caídos na roda das encarnações, a roda de Sansara. 

No início de 2006 começou a hora X, a batalha do armagedon. A batalha internamente 

e externamente do nosso dia a dia. Toda essa legião de anjos está arregimentando 

discípulos e correligionários, cada um para o seu lado. 

Existem tambem altas hierarquias destes Anjos, ligadas aos Filhos Criadores 

(Deuses criadores de universos), que travam suas batalhas enquanto semi-deuses. O 

que os diferencia é a sua frequencia. 

Busquem no dia a dia a frequencia certa, enquanto emissores e transmissores, 

vibrem em suas consciências a luz, o amor e a paz, para não sintonizarem com os 

anjos caídos (negros e vermelhos). 

Muitos de vocês são estes anjos caídos que fizeram o descenso na matéria 

encarnando e criando carma. 
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Chegou o momento de resgatarem a sua essência angelical e empreenderem 

com as suas asas, voos  de consciência. 

A hierarquia angélica é ponte, é mensageira e este seu Dharma primordial 

veicula a transmissão telepática de todo conhecimento da fonte para os seres criados. 

São eles que criam a malha de informação para o inconsciente coletivo. 

Quando os seres alcançam um padrão vibratório de pureza e bondade, 

conseguem acessá-los e manter um contato com eles. Esta conexão dos seres 

encarnados com os anjos acarreta um forte elo criando porta-vozes, representantes 

diretos deles sobre a Terra. 

Tornam-se profetas do novo ciclo, promovendo mudanças significativas em seu 

círculo familiar, social e planetário. 

Que estes anjos toquem as suas trombetas, anunciando uma nova alvorada. 

Existem várias linhagens de anjos caídos que fazem parte dos 144.000 pré-

canditados a ascensionar. 

Poucos detem a recordação cósmica de quem são e de suas missões enquanto 

mensageiros ou canais divinos. Apesar do esquecimento possuem os canais 

paranormais semi ou totalmente aflorados, necessitando de meros ajustes. 

De posse desse Dharma especial, dentro de outras missões, devem servir como 

pontes conscientizando a raça humana. 

Sentir-se-ão menos “sem asas” quando reconectarem-se com as suas linhagens e 

interagirem com elas, sendo nutridos e guiados. Os seres angelicais e os seres 

elementais são os que mais tem ligação com Gaia. 

Desta forma, os seus Eus Superiores da Egregória Angelical pode conectá-los 

com a aura da Terra e de seus elementais. 

 

 

Portal  dos  Mercabahs 

 

Esta figura geométrica de estrela de seis pontas é um  portal gigantesco, e serve 

tambem como um veículo ascensor do corpo de Luz, veículo de transporte sideral e 

espacial e armadura de Luz. 
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Sua constituição cristalizada em frequencias muito puras as tornam 

indestrutíveis. Sob a forma de veículos eles possibilitam a segura circulação de várias 

naves da Confederação. 

 Dentro deste portal ativam-se doze (12) filamentos de Luz originais (GNA), a 

estrutura celular e matriarcal da raça Adâmica. E são feitos de uma única partícula ou 

DNA cósmico de Deus (o grande sol central, a fonte), a qual chamamos de partícula 

Mahatma Criativa. 

O seu corpo de luz ascensor é esta Merkaba, este portal ativa a memória 

cósmica e vai desbloqueando circuitos elétricos (frequencias) e moleculares, 

modificando toda a densidade da matéria. 

O vosso EU Sou que tudo coordena é o grande maestro nesta partitura da 

Criação. Ele rege a vossa canção pessoal, colocando ritmo e vibração. Oferta novos 

instrumentos aos aprendizes cósmicos, ensinando amorosamente a nova canção 

cósmica de libertação. 

Através deste portal, vão desconstruindo tudo que o matrix mental negativo veio 

programando do desamor e não paz. E com a vossa aquiescência e abertura mental vão 

imprimindo novos significados crísticos e novos propósitos desvelados do roteiro 

evolutivo (o triângulo para cima capta a estrutura cármica de Micah com as Verdades 

e Leis Cósmicas, e o triângulo para baixo é o mundo do aprendizado da matéria). 

Objetivam conscientizá-los dos comandos mentais opressores e diretivos do negativo 

e alavancam frequencias crísticas que os tornam inacessíveis e selados à estas 

influências (insuflam medo e insegurança, mensagens subliminares, chips e implantes 

negativos). 

A Merkaba é um portal cuja estrutura cristalizada pressupõe perfeição, luz e 

conhecimento. 

 

 

Portal  da  Justiça,  Paz  e  Proteção Divina 

 

Eu sou Miguel, e no crepúsculo da noite de transição planetária a minha espada 

de fogo azul cintila rompendo grilhões da inconsciência humana. Trago a Flor de 
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Lótus enfim liberta, que evolui de suas raízes e banha-se neste Sol Central de Deus, e 

traduz a beleza cósmica do Criador nesta escultura do seu corpo criador. Submete o 

Criador forma a significados e conteúdos que parecem mistérios enquanto não 

revelados. 

Espera Ele que o peregrino buscador dentro de cada um entenda o propósito, o 

fundamento e a razão da vida. 

Que o Amor é o verso da felicidade na poesia da vida entrelaçando todos os 

seres. 

Eu sou o Portal de Deus, da Paz infinita, o Guardião da Verdade do Graal. 

Manifesto a tábua das leis cósmicas, a balança da justiça em seu equilíbrio, com 

a sua geometria e ângulos das sagradas ideias formando o quebra cabeça da Criação. 

E cada peça é um encaixe perfeito de outra, de uma única peça, o amor, aonde 

cada qual se completa e se explica no tom da razão de tudo que infinitamente é. 

Minha espada e dos meus templários defendem os filhos de Deus e os abriga da 

maldade. A luz que delas irradia rechaça o mal, em uma defesa divina, porem sempre 

(nossas espadas) estarão revestidas pelo puro aço do amor. 

A minha força é divina, e não a força selvagem e bruta dos homens. Ela é 

respaldada pela fé, no valor do crer e na única nota sublime crística de Micah, maestro 

e diretor galático. 

Nossas espadas vibram neste mesmo acorde e solfejos-luz da harmonia da 

criação na concha da sabedoria. 

Eu sou aquele que está presente em todos os percalços terrenos e cuja espada 

não fere e nem ataca, e sim liberta e defende os filhos de Jesus. 

Os pratos de minha balança são Amor e Paz. 

Nos mundos duais, tudo se baseia no princípio da conciliação, na harmonia dos 

opostos, na balança da criação. 

As diferenças existentes são frutos da diversidade, portanto criativa e do 

constante movimento evolutivo de aperfeiçoamento. 
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Portal  de  Sirius 

 

A fraternidade azul de Sirius traz toda força e a luz de sua maçonaria para 

conscientizar a raça humana (7ª loja). 

 Eu sou o logos solar responsável por 7 estrelas , tendo o foco central em Sirius, 

o grande sol central Alfa e Omega. 

Sou da ordem dos Micahels, irmão de Sananda e Anjo Micah. 

Todo o sistema solar está sendo absorvido pela energia do campo gravitacional 

de Sirius. 

Eu sou a sustentação da Chama Trina, cujo poder nos permite a conexão com o 

nosso plano espiritual crístico. 

A estrela solar (chacra cósmico) adorna as cabeças iniciáticas e os projeta no 

corpo mental superior que se conecta multidimensionalmente e os desconecta do 

matrix que controla o mental planetário. 

Coma Chama trina expandida reverberarão positivamente uma ressonância 

taquiônica (crística) que interferirão nos pesos e medidas dos pratos da balança-terra. 

Meus filhos, anteriormente, as pirâmides terrestres e o eixo da terra estavam 

alinhados com Orion (as 3 Marias), devido à carga cármica a ser transmutada. Agora o 

eixo está se alinhando com Sirius. Do sol central de Sirius, Sirion, dirigido por 

Sananda, Kutumi e Maytreia partem a missão dos 22 raios para a terra. Eles são 

recebidos pelo portal dos 22 raios na região nordeste amazônico e transmitidos 

globalmente. 

O planeta terra foi constituído por matéria molecular crística de sirius e de 

polaridade feminina, enquanto Sirius vibra em polaridade masculina. 

Até 2028 a Chama trina deve estar expandida para alcançarem uma frequencia 

vibratória de 4ª e 5ª dimensão. 

A Terra, o mundo da cruz, é um projeto dual de polaridade positiva e negativa 

dentro de um quadrante de livre arbítrio. 

Velo pela Terra desde a criação do nosso sistema solar, quando fui designado 

para velar pela sua evolução. A Terra é o 7º orbe do meu reinado enquanto logos solar. 
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A fraternidade azul de Sirius já abriu os seus portais geométricos de luz e d’eles 

jorram toda a força e a luz de Sirion. As iniciações geram a ascensão pelos degraus da 

pirâmide da consciência Divina, aonde o olho que tudo vê, dá a verdadeira visão alem 

da dualidade da matéria. 

O sol representa o chacra cardíaco, a chama trina o pulsar rítmico e harmônico 

da vida cósmica que abre-lhes com a chave Anka o contato direto como Deus Micah. 

Eu sou o logos solar de Sirius, dos 7  aspectos-logos do vosso sistema. 

 

 

 

Portal  da  Deusa 

 

A deusa Gaia vibra em sua polaridade feminina convocando o feminino interno 

de cada uma usarem o seu bastão de sensibilidade como um cetro de amor imperando 

no trono das civilizações. 

A terra vibrava em uma frequencia de tempo lunar quando o papa Gregório 

desencadeou um desvio, alterando todo o calendário para tabelas solares. 

Desequilibrou todo o sistema, todo o pulsar lunar primordial da vida consoante o 

ritmo de Gaia. 

Os seus filhos desconectaram o seu tempo e frequencia desiquilibrando-os, e 

prejudicando a coesão eletromagnética com a terra. 

Deusas, guardiãs do Graal, partículas que vem com o Vaso Pleno do Maná da 

Grande Deusa Mãe, polinizem toda a terra com o seu mel de amor. E ela florescerá na 

beleza e perfeição das deusas. Cumpram o seu plano divino fertilizando a terra com 

amor. Revelem a dignidade e a majestade da deusa ensinando nos seus voos de amor 

que são abelhas rainhas da Colméia Demeter. 

Eu sou um ser das estrelas, eu sou uma deusa que tem o poder do sol. 

No manto de suas divindades deixem fluir os arquétipos das deusas, deixem-nas 

revelar os seus aspectos e potencialidades. Expressem o poder das deusas gregas que 

em seu partenon traduzem a verdade e sabedoria de Zeus. 
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Sejam as deusas que pontuam perfeição e divindade nas diferentes filosofias 

religiosas. Revelem a grandeza do feminino em seu poder co-criador de gerar vida. 

Que a majestade da deusa se descortine e traga o céu ao corpo de terra. Que a 

magnitude do amor das deusas fertilize o coração dos homens com a sensibilidade do 

amor. 

Sejam deusas que possuem nos olhos e na alma a grandeza da galáxia. 

Ensinem o amor puro e verdadeiro ao mundo. 

 

 

Portal  Feminino  Sagrado  das  Amazonas 

 

Eu sou uma Arcangelina, de polaridade feminina em sua essência. 

Feminino Planetário, soou a hora de resgatarem o seu poder sagrado, a 

dignidade e a independência. Saiam da sombra do masculino e caminhem com este 

lado a lado norteando-se pela visão ilimitada (a mulher tem 37 canais abertos) e a 

sensibilidade do coração. 

Na Merkabah celestial vocês são o vaso sagrado, o Graal, a co-criação pela 

fecundação. Rosas de inúmeras cores, desabrochem com seus diferentes perfumes 

néctares e revelem o seu poder divino. 

Encantem o mundo com a sua beleza e cantem uma nova canção que 

harmonize, vibre, sensibilize a corda dos corações. Receptáculos divinos, fecundem a 

terra com uma nova consciência revestida de amor. 

Gaia convoca a sua legião feminina para unirem-se na força do amor de todos 

os povos, diluindo as fronteiras divisórias do ego em um só território da nova Era. 

Guerreiras crísticas, Amazonas divinas montem os seus cavalos alados, livres e 

independentes percorram os caminhos terrestres dissolvendo os conflitos. Criem vida 

no vaso sagrado do seu ventre, um novo homem, o Adão cósmico, com novos valores 

supra-humanos. 

Enquanto os Templários são os guerreiros da Luz na polaridade masculina, as 

Amazonas são as Templárias na polaridade feminina. 
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Existe uma forte egrégora destas guerreiras tanto no físico como no astral e no 

plano etérico. 

Faço parte com o meu Amazonas de origem extra-planetária. 

Mas, há aquelas que são de origem planetária e as que são fruto da 

miscigenação das duas linhagens. 

Apóstolas do Cristo, começou a nova cruzada que convoca as Amazonas com as 

suas espadas sagradas para fortalecer a Luz. Desta forma a noite planetária 

amanhecerá em um sol fotonico resplandecente e a terra mergulhará em luz. 

Guerreiras de Ártemis servindo em conjunto para despertar e curar a 

humanidade ignorante e inconsciente. 

Estejam plenas da androgenia interna sagrada e com ela construam os 

hexágonos de sua colmeia pesoal, a sua Merkabh, seu veículo ascensor. 

Discípulas, busquem o portal gnostico do auto-conhecimento a fim de verem 

revelados a eternidade e a beleza no êxtase do sagrado que são. Feminino renovado, 

colmeias divinas, distribuam o mel de amor que vertem do coração. 

Duas linhagens femininas sagradas abrem os seus portais para acolhe-las. O 

portal de Maria, aonde a Fraternidade Rosa das Marias de Vênus atua diligentemente 

traçando um ponto no infinito com a sua polaridade yin de sensibilidade. E o portal de 

Maria Madalena, um portal yang, guerreiro, polaridade masculina. 

Um feminino forte e atuante que vem sacudindo preconceitos e descortinando 

verdades à consciência planetária. 

O portal cósmico de Sophia abre-se ao feminino yin pelo portal de Tara, aspecto 

feminino de Buda, na figura da compassiva grande mãe Kuan in. Ela expressa seus 21 

aspectos de sabedoria, compaixão e poder feminino. Om tare tetare ture saha (mantra 

tibetano) para vibrar o poder de Tara. 

Que a gênese de Sophia (sabedoria) traga a plenitude e a certeza que tudo é 

permeado de movimento e expressão (evolução e sapiência). 
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Portal  dos  Kumaras 

 

Eu sou uma extensão de Sanat Kumara, o Deus da paciência. Esta é a minha 

linhagem cósmica, eu sou partícula sagrada dos senhores das chamas, o fogo divino 

interior. 

Eu sou Sanaka Kumara, unido a Sananda Kumara e a Sanat Kumara, que é o 

senhor do mundo, o logos planetário, o ancião dos dias – Melchizedek, um dos sete 

filhos de Brahma, os filhos do fogo primordial (em sânscrito, o jovem inocente e 

puro), o Ain – Soph dos cabalistas, o homem perfeito. 

Sanat Kumara veio de Vênus com 144.000 mil almas extraterrestres, chegou à 

ilha branca, mar de Gobi, no período da raça Lemuriana, 3ª raça raiz, cerca de 16 

milhões A.C.. Todos estão sendo convocados à Ascensão. 

Quatrocentos Kumaras construíram Shamballa, um projeto designado, projeto 

Vida, na ilha de Gobi. A sua construção levou 900 anos para ser concluída e é uma 

réplica da Shamballa Venuziana. 

Hoje, Shamballa, que já esteve estruturada no plano físico, está no nível etérico 

de 4ª dimensão em evolução para a 5ª dimensão. A nova terra será orientada pelo 

conselho dos Anciões. 

Sanata Kumara fundou Shamballa com a ajuda de Gautama e Maitreya, 

formando a Grande Fraternidade Branca. 

Deste conselho fraterno, muitos seres fazem parte e já são velhos conhecidos de 

vocês. O Kumara São Marcos faz parte desta linhagem, e tem contribuído muito para 

a ascensão planetária, com seus múltiplos serviços de cura. 

Em Shamballa vibra a Chama Trina, que foi implantada por Sanat Kumara, 

Sanaka Kumara, (eu o Arcanjo Miguel) e Sananda Kumara, na época da Atlântida. 

Três seres sustentavam a Chama Trina (Sanat Kumara, Gautama e Maitreya). 

Meus filhos amados, hoje enquanto Sanat Kumara sustenta a Chama Trina, que 

é o Cristo na terra, eu sou o atual senhor do mundo, dentro da linhagem cósmica dos 

Kumaras. Eu sou o 3º, e antes de mim veio Sanat Kumara e Sananda Kumara. 
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O logos planetário é uma trindade formada pelo senhor do mundo, o 2º raio é o 

da iluminação que é sustentado por Budha, do 3º ao 7º raio é sustentado pelo 

Mahachoran. 

Meus filhos, aproveitem bem, com esforço e dedicação, a cura que se efetiva em 

Shamballa. É o projeto de resgate das consciências, um plano estruturado pela Energia 

Mahatma, recebida da criadora Havona. 

Todo o sistema solar está imerso em uma potente força, vinda de vários focos 

de luz cósmica, para a reconstrução da matrix genética adâmica original, do plano de 

Micah, do Adam Kadmon (contido nos 12 crânios de cristal, oriundo de Sirion). 

 

 

Portal  dos  Andes 

 

Este portal estelar foi aberto e engloba um esforço conjunto de serviço dos sete 

planetas. Aliados à Fraternidade Branca, criaram uma imensa base aonde estratégias 

de aprimoramento e cura planetária são efetivadas. A base, aí ancorada, está 

implantada em lugares seguros e secretos. 

Aí estão todos os arquivos recodificados da Biblioteca de Alexandria. 

Toda a história do planeta desde a sua gênese está preparada e sendo repassada 

a vários canais habilitados, para que a verdade, filha do juízo, gere à sua filiação o 

despertar da consciência. 

Por este portal a Confederação se conecta a outros postos – bases espalhadas 

pelo planeta. 

Grandes reuniões confederadas acontecem nesta base central para coordenar 

projetos, troca de informações, ajustes nas programações, relocação de pessoal. São 

reuniões que tambem geram uma concentração de força e energia que é utilizada como 

vórtice de luz para toda a terra. 

Grandes seres ligados à Hierarquia Superior vem participar e trazer orientações 

e planejamentos. 

O comando de Antares com os seus comandantes habilitados nas áreas de 

pesquisa e ciência fazem parte desta base de uma forma numerosa. O Comando Delta 
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de Sirius lança mão de sua habilidade paranormal e geométrica, sendo canais 

fidedignos, pontes estelares. O Comando de Orion, na figura maestra de Metatron, 

espalha o seu efetivo de guardiões de limpeza e proteção, nas áreas mais conturbadas. 

O Comando Pleidiano organiza, através de informações estelares de sua biblioteca, 

verdades que destroem a ignorância. O Comando Alfacentauriano, muito bem 

representado por Ashtar Sheran, desenvolve inúmeros trabalhos de cura e 

conscientização, tambem auxiliado nesta mesma tonica pelo Comando de Arcturus. O 

Comando Venuziano expressa com seu amor puro, cura e apoio, principalmente 

através da Fraternidade das Marias. 

Todos os Comandos são o efetivo da cidade dos 7 planetas no planalto andino, 

em suas tarefas de amor. 

 

 

Portal  dos  Iniciados 

 

O ciclo renovador que vibra hoje na frequencia de transição planetária é o ciclo 

dos Iniciados. O ciclo anterior, do Discípulo, pressupunha uma transição do seu 

antecessor, um ciclo hermético, aonde o discípulo necessitava de gurus externos. 

No processo evolutivo do Discípulo há uma caminhada peregrina externa pela 

verdade, por um guru, mentor e mestre, por melhores caminhos. Fechou-se este ciclo, 

pois tudo é renovação, com mudanças cíclicas importantes. 

Neste ciclo do Iniciado, a ênfase é dada ao interior, à gnose, à autocura, é 

quando devem preparar-se para serem mestres de si mesmos. 

Cabe ao iniciado desvencilhar-se dos apegos exteriores. É hora de absorverem 

de sua própria biblioteca interior os inúmeros registros de conhecimentos vividos e 

captados. Tudo está registrado nas células e DNA. 

Soou o momento de estreitarem com o Mentor Interior, seus Cristos, partículas 

do Cristo Cósmico. Para, com esta diretriz segura, posicionarem-se em boas escolhas, 

através deste referencial crístico poderem se auto-conhecerem e auto-curarem. 

O ciclo do Iniciado desvia-os do foco das fontes externas e os levam ao resgate 

do Poder Pessoal. Neste ciclo, torna-se necessário expandir as virtudes da Chama 
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Trina que é o vosso corpo ascensor. Esta meta prioritária é o caminho do Iniciado até 

o seu Graal. 

 

 

Portal  dos  Antepassados 

 

Assim a como toda a Luz da linhagem pode ser trazida para alavancar o 

processo evolutivo da última geração encarnada, a sombra desta linhagem recae sobre 

esta. 

Todos da última geração estão sob os efeitos dos Karmas negativos , doenças e 

desequilíbrio dos seus Antepassados. 

Torna-se conveniente buscar auxílio no trabalho de egrégoras bem aparelhadas 

para cuida-los. 

O trabalho diligente da Seichonoei é um dos mais eficientes sobre a Terra. 

Direciona-se um trabalho de cura que desvia os antepassados dos vossos 

caminhos, oferecendo-lhes conscientização e apoio. 

Para muitos desencarnados a cura proveniente de seres encarnados lhes parece 

mais real e afeita que aquela feita no plano astral. Quando desviado da última geração, 

estes são poupados deste pesado fardo. O elo entre todos da mesma linhagem terrena é 

duradoura e inextinguível. A família terrena consiste de vínculos evolutivos de 

aprendizagem e depuração. Isto traduzido em saldos conclusivos acarreta os Karmas 

positivos e negativos da linhagem. 

Cuidar da família é cuidar de vocês mesmos. 

A luz desta linhagem pode e deve ser trazida e ancorada na última geração para 

que usem esta herança benéfica de forma a alavancar toda a família terrena. 

Não esqueçam do fator ressonância, toda a luz, cura e conhecimento se 

propagam entre si. 
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Portal  da  Sagrada  Família 

 

Maria, José e Jesus infante  percebendo a desagregação e consequente 

desestruturação, abriram este Portal de Cura e Harmonização. Trabalham com toda a 

Legião Angélica, que com a sua leveza e amor puro, permanecem nos lares em 

profícuo trabalho de estreitar laços e dirimir confrontos. 

Este é mais um recurso disponível à Luz para impedir um trabalho silencioso 

das trevas, com o intuito de solapar as bases familiares. 

Com os pilares de harmonização e equilíbrio os Anjos vão trabalhando o campo 

energético da casa e dos familiares dissolvendo “bases” negativas implantadas nos 

lares. 

Todo o suporte de Maria, José e Jesus através do Portal, disponibilizam aos 

mensageiros de Deus as melhores estratégias e recursos. É o momento crucial de 

dissolução cármica, desta forma todas as relações desta ordem nas famílias serão 

cuidadas para que laços de perdão e amizade das famílias seja o saldo positivo. Os 

laços do ódio só são dissolvidos com o perdão genuíno e a humildade aquilatar que 

todos vocês erram e acertam no processo evolutivo. 

 

 

Portal  de  Oração 

 

Meus filhos, o Mestre dos Mestres indicou-lhes o caminho e exortou “Pedi e 

Receberes”. A Lei da Atração é uma das regras dinâmicas da estrutura cósmica. 

Programem o que desejem diariamente. 

O Éter assemelha-se a um imenso computador que tudo registra e a lei da 

atração é o retorno das ondas com o preenchimento ou resposta dos pedidos. 

Por vezes a resposta demora e devem-se as barreira cármicas, a falta de 

merecimento, porem mesmo que os presentes estejam temporariamente “em 

suspensão” eles sempre chegam. 

A Oração os conecta a dimensões que o ego não alcança, os sutiliza e os une ao 

Todo. A frequencia da oração que flui espontaneamente do coração, sem ser 
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automática e mecânica, é a meditação mais profunda que os leva para dentro de seus 

Portais Interiores e entre – Dimensões. 

Um simples “Pai me socorre” fervorosamente exclamado, aciona um pronto 

socorro divino. Todos os irmãos maiores têm legiões que acompanham e obram em 

Seu nome. 

Coloquem-se a margem da crença imposta de que são pecadores. Os equívocos 

fazem parte do aprimoramento dual, trabalhem sobre a transmutação da ignorância e 

saibam, a esperança que lhes foi outorgada pelo Pai é o mérito de serem felizes. 

Peçam a cura de seus Karmas e de seus padrões negativos, únicos empecilhos às 

suas conquistas, e as soluções advirão. 

 

 

Portal  da  Luz  Ascensora 

(gold age) 

 

Meus filhos, tudo é energia em diferentes frequencias, as mais sutis os elevam, e 

os conectam a Dimensões Superiores (energeticamente e conscientemente). Portanto, 

ser a Nova Era equivale a sutilizar a energia. Os meus iniciados devem peregrinar 

pelos Portais Interiores Sagrados, aqui dispostos, e sutilizarem seus os corpos mentais, 

emocionais, físicos, passados e presentes. 

Partam da premissa que tudo está  dentro, e que tudo que está fora é reflexo do 

seu interior. A ancoragem com a força telúrica de Gaia é a manifestação da energia 

Kundalini, é um processo evolutivo do discípulo, que já deveria ter sido completado. 

Todos aqueles que encarnaram como candidatos à Ascensão, para saírem da 

roda de Sansara, devem priorizar este resgate interno. 

A segunda Terra os aguarda, com o paraíso criado para o Adão, o iniciado da 

Nova Era. 

Na Kali Yuga a raça humana deveria passar pelo aprendizado dual luz/trevas, e 

conseguir desvencilhar-se dos equívocos da ignorância e despertar o seu discipulado 

com o auxílio da maestria. 
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Iniciados, acelerem o processo de auto cura e sejam a Fênix iniciada. Sejam 

lavradores semeando o paraíso dentro de si, arrancando as ervas daninhas, ceifando 

toda a ignorância e guardando com fé a frutificação e concretização do paraíso 

internamente. 

 

 

Portal  do  Ponto  de  Origem  Estelar 

 

Grandes partes do contingente sobre o Planeta Terra se compõem de extra-

planetários. São poucos aqueles ditos planetários, originários de uma humanidade 

jovem recem criada junto com o Planeta. 

Muitos vieram voluntariamente a fim de auxiliar o processo evolutivo terrestre. 

Este Dharma (missão) pressupunha inevitavelmente participar desta experiência dual 

luz/trevas e consequentemente sofrer os efeitos da Lei de causa e Efeito (Karma). 

Todo o planeta passou por ciclos evolutivos, e nas suas fases “kaliuga” todo o 

Orbe e a sua humanidade ficavam em quarentena no sistema solar. Os seres ficavam 

desconectados cosmicamente e nublava a sua Consciência Cósmica. Hoje é o 

momento da reconecção cósmica, portanto debrucem-se sobre esta memória celular e 

reativem-na. 

De onde sois? Qual é o seu berço, o lar de sua 1ª morada, o seu berço estelar? 

Entrem em este Portal Gênese em consciência e amor (mente e coração) e 

preencham-se com a energia essencial que os pode aliviar de todos os sintomas dos 

extra-planetários: vazio, solidão mesmo acompanhada, insatisfação existencial, não 

sentirem-se compreendidos e saudade de algum lugar ou pessoa que não conhecem. 

 

 

 

Portal  Duplo  de  Miguel  e  Ashtar 

 

Nosso amor gêmeo estende-se sobre toda a Terra e os eleva. 
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Somos guardiões da galáxia e de defesa e proteção do planeta Terra. Estamos 

imbuídos do Amor Pleno pela Nave Terra e todos os esforços conjuntos são para 

semear a Paz. 

Nossa Frota Confederada e os milhões de guardiões encarnados e sutis criam 

uma rede que susta todo o processo de violência e ódio disseminados pelo Planeta. 

Nosso Amor é força que resgata e corta os grilhões de inconsciência naqueles 

que permitem o nosso concurso. 

Bebam do amor e força deste Portal Solar. 

Nossos guardiões são por vós e os escudam de toda a iniquidade. 

Um coração único vibra de Amor por esta humanidade ainda infante, mas que 

aceleradamente amadurece o seu desejo adolescente de maturidade. 

O nosso Sol clareia as vossas mentes descortinando além do Maya o Paraíso. 

Nosso Amor vos unge com a Essência Sagrada do Cristo, o legado do Pai.  

Somos o Logos Solar trazendo vida e iluminação a este quadrante aonde se situa 

a Terra. 

Eu, o Arcanjo Miguel, eu sou o teu complemento gêmeo. O teu sol transforma a 

noite em dia, pois o teu clarão amanhece a galáxia no tom de seu Amor e na Luz da 

tua Merkabah. 

És um portal de Deus que cumpre a sua rota de serviços aonde os ventos divinos 

soprem dando a direção. É neste amor absoluto feito de asas gêmeas que a Fênix voa 

cintilando este Sol aonde há noite. 

É assim refletido em ti nos Portais do Coração, na Unidade Perfeita, que 

resplandece uma única estrela no firmamento do Deus Criador. 

Na rota das estrelas, excelso Príncipe, teu amor arrebata em tuas profundezas. 

Tua presença navega companheira e mãos de Luz se entrelaçam em mútua aliança. 

Unidade perfeita de dois corações somos um plano de amor traçado na órbita da 

criação. Sóis de luz que banham a Terra e todo o Sistema Solar em seus Raios de 

Amor. Meu Amor te envolve e traz a fusão perfeita na Unidade Infinita. 
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Portal  Templário 

 

O primeiro Portal PI que lhes ofereço é um Portal Templário, que já existiu no 

plano físico (Ordem Templária do Arcanjo Miguel, França, século XIII) e que está 

muito atuante nos dias de hoje no plano físico, astral e etérico. 

Todos os meus templários da Ordem do Arcanjo Miguel têm a função meritória 

de, em múltiplas equipes e funções, proteger, elevar, curar, resgatar de difíceis lugares 

e situações, conscientizar, fornecer informações, propagar a Luz e dissemina-la e, 

consequentemente, resgatar em todos os meus filhos o seu Poder Pessoal, divino e 

humano. 

Este Portal vai despertando a consciência cósmica da essência original de cada 

um, desde o sopro de vida expirado pelo Pai. Desta forma, toda a inconsciência gerada 

pela matrix, estruturada pelo governo oculto negativo, vai se dissolvendo e o 

discernimento dado pela consciência superior de cada um os religa ao todo. 

Sob este Portal, vários guardiões templários com a força de seu Raio Azul são 

trazidos pela intenção de vocês e os ativam para acessarem outras frequencias e 

grande consciência. 

A estratégia do matrix mental é nublar a condição de perceber e ser uno, 

incapacitando, confundindo, dispersando, dividindo, separando, fragmentando a mente 

para desconectá-lo da Consciência Universal. 

Este Portal vai conscientizando, retirando as couraças, padrões reforçados (em 

inúmeras vidas), reativando a memória das linhagens cósmicas ancestrais e resgatando 

dons recebidos como herança divina. 

A mente de vocês assemelha-se a um grande computador com uma gigantesca 

capacidade de armazenar bilhões de registros, alguns em “arquivos mortos” na 

inconsciência transitória do Inconsciente. 

Um espírito se desdobra em diferentes almas que encarnam para 

experimentarem aprendizados diversos. Algumas destas almas estão no mesmo 

tempo-espaço, porem em dimensões paralelas, ou em outros planetas. 

Todos estes registros são gravados no filme da vida de cada um sem cortes e 

omissões. 
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Todos vocês, através de mecanismos de meditação, prece ou aprendizados 

noturnos durante o sono, podem ser auxiliados pelos meus templários curadores para 

desprogramarem registros e transmutarem padrões doentios. 

Estão ao seu dispor inúmeros recursos em “paraísos” distribuídos pelo astral 

superior e regiões elétricas do globo. 

Aí, engenheiros genéticos, médicos estelares, com suas ferramentas curativas, 

os ajudarão neste processo de restabelecimento. 

Tambem se disponibilizam para desbloquear os 10 feixes de luz do DNA 

humano. 

Este Portal Templário objetiva resgatar o seu Poder Pessoal reconectando-os ao 

arquétipo do guerreiro pacífico que não ataca só se protege. 

A espada individual outorgada por herança divina do Pai deve ser sempre 

direcionada para cima pedindo Luz e Orientação, sobre o peito como escudo e para 

baixo como um cajado de sustentação. 

Busquem a vossa espada e a força que vem dela. Legitimem esta herança 

expandindo o sentir como a grande bússola de orientação e a mente o instrumento que 

estrutura a consecução do projeto. 

Cavaleiros a espada está no átrio do Templo de Salomão, em seus corações, 

leais servidores do Cristo. 

Este é o Portal da Nova Cruzada ao templo da Nova Era. Vocês só chegarão a 

este pórtico com a lâmina das vossas consciências estruturada na força, firmeza e 

determinação. 
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Portal  dos  Corpos  Energéticos 

 

Nas pautas das encarnações um único espírito subdivide-se em inúmeros eus, 

que sub-dividem-se em inúmeros corpos psíquicos, mentais, físicos, emocionais e 

corpos energéticos. 

Neste “leque” de inúmeros eus, estes captam diferentes experiências no 

aprendizado tridimensional nas sombras da Luz. Vivências necessárias para o reforço 

e sacralização da própria Luz, além do conhecimento de todas as estratégias e 

estruturas do mal. Estas informações são repassadas do ego para o ajustador de 

pensamento que as leva ao núcleo monádico para ser computada nos registros 

evolutivos e repassada à consciência de todo grupo monádico. 

Desta forma vocês podem avaliar que todas as experiências são valiosas no 

currículo da vida. 

Da mesma forma que vocês têm eus inferiores, vocês têm muitos eus superiores 

que podem e devem ser trazidos ao presente, ao campo de energia destes eus para a 

cura, é o mecanismo da autocura. Eus de consciência mais aprimorada em dimensões 

mais sutis, outros orbes, em realidades paralelas, dobras do espaço no “tempo” futuro 

(eus do futuro), em outras galáxias. Isto pode e deve ser pedido para ser efetivado pelo 

Cristo Interior de cada um e/ou pelo Eu Sou. 

Diz Jesus Cristo “Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á”, acionem portanto a 

Lei de Atração Cósmica e Universal. 

No Portal da Noite, peçam que sejam transportados para perto de seus cristos e 

sejam autocurados. Neste Portal, inúmeros processos de cura atenderão as diferentes 

necessidades de seus corpos energéticos, sejam corpos de dor, corpos de repressão, 

corpos de obsessão, corpos doentios ou corpos de inconsciência. 

 

 

Portal  do  Armagedon 

 

O Armagedon já se iniciou há algum tempo e estão acelerados os processos de 

purificação individuais e coletivos. 
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Há no cotidiano uma batalha das suas sombras e da sua luz pela sua primazia. 

Conforme o estágio das consciências estas batalhas podem ser travadas apesar 

da ignorância deste fato e serem sentidos o desconforto, mal estar, dor e tensão dela 

decorrente. 

É um processo evolutivo necessário por que passa todo o planeta e derivará na 

auto-seleção do joio e do trigo. 

É a grande hora da escolha no presente do futuro planetário e individual. 

Tambem na escola terrestre vocês precisam se esforçar e capacitarem-se para 

passarem de ano para Universidades Superiores. 

É o vestibular cósmico exigindo diariamente conscientização (conhecimento-

sabedoria), escolhas pela luz, concentração (auto-atenção, orando e vigiando suas 

sombras e transmutando-as) e priorizar a evolução (espiritual e energética, 

crescimento). 

No Armagedon externo as questões ligadas às lutas cármicas nas relações 

familiares e sociais estão prementes. É o momento de harmonizar, pacificar, perdoar 

(liberação total) e formar coalizões e apoio mútuos. 

 

 

Portal  da  Magia  Branca 

 

Na época de Abraão e Moisés o ser Melchizedek, responsável por uma 

importante linhagem cósmica, veio instituir novas crenças baseadas no Amor 

incondicional e Compaixão. Falou do Reino Espiritual, porque todos estavam voltados 

ao materialismo, e proclamou o Deus único pois viviam cultuando inúmeros deuses e 

praticando magia negra com sacrifícios de animais objetivando melhores colheitas e 

para aplacar a ira de Deus. Substituiu esta prática pelo ritual do pão (carne de Deus) e 

do vinho (sangue de Deus). Assim como no passado. 

Hoje, a prática da magia negra visando benefícios materiais e afetivos infringe a 

Lei do Livre Arbítrio. Enorme contingente de magos brancos tenta “transmutar 

pesadas cargas de magia a milênios incrustados no Planeta”. 
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Meus filhos, vocês todos têm eus fortes em ambos os lados da magia. Limpem 

este karma e através de seus magos brancos resgatem em si e no Planeta a magia da 

Luz. Orem e façam correntes de Luz, mas não contraiam karmas, pois estarão 

prejudicando-se. 

Conscientizem-se que até no ato sagrado do falar, devem orientar os outros 

somente quando lhes for requisitado, sob pena de tambem contraírem karma. Nas 

regras universais ultrapassar o livre arbítrio do outro sem permissão, até com a 

desculpa de auxílio é considerado magia negra. 

Grandes Magos como São Cipriano oferecem-lhes o seu concurso para desliga-

los das magias negras. 

 

 

Portal  das  Famílias  Cósmicas 

 

Grandes linhagens são formadas ao longo do processo evolutivo datando de 

bilhões de anos terrestres. 

Grandes Seres, Filhos Criadores, dentro da hierarquia cósmica são os 

responsáveis pelas diferentes linhagens. 

Conectar com esta família primordial é beneficiar-se de uma herança e apoio 

gigantescos.  

A linhagem de Mikhael, o protetor do povo hebreu, em hebraico Melakhi. 

A linhagem dos Kumaras, dos Anciãos, de Maitreya, de Metraton, de Gabriel, a 

de Micah. 

Como versa neste ciclo do iniciado que tudo deve ser buscado dentro no 

Templo Crístico e Solar Interno, programem o mental e o cardíaco para resgatarem o 

elo com as suas linhagens. 

O único isolamento é aquele criado por vocês próprios sobre um matrix criado 

autogerador de uma crença que tudo divide e separa com o objetivo de desagregar, 

desunir. 
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Façam o caminho de volta à casa do Pai até o átrio de seu templo interior. Aí 

brilha a chama do fogo de sua linhagem. Seus irmãos, seus pais e mães cósmicos irão 

conectarem-se a vocês nesta família da luz. 

O nosso super universo contem 12  universos, sendo que o 8º está sendo 

eletricamente moldado para se manifestar. 

Tudo que existe se origina de uma única partícula ou DNA cósmico de Deus, a 

qual chamaremos de partícula Mahatma Criativa. 

Cabe aos Elohins (arquitetos da criação) manifestarem toda a ideação divina, 

arquétipo do consciente cósmico para o inconsciente criado. 

O sistema solar está passando por um ciclo de transição rumo a novas energias 

ascensoras, dinamizando profundas transformações estruturais, pessoais, coletivas. 

O Grande Maestro, o Sol Primordial  de Deus, rege nesta partitura da criação 

um novo ritmo e vibração harmônica, ofertando novos instrumentos aos pilares da 

Grande Orquestra, criando a nova Canção Cósmica de Libertação. 

O Portal de Gaia abre-se e todas as suas células e quantos de energia pulsam 

vibrando no espiral de toda sua potencialidade, em uma nova Terra, prenúncio de uma 

nova obra prima do Criador. É a terra do Trigo sutilizada construindo o seu Éden. 

Façam da vida uma canção perfeita aonde as notas surgem do coração 

“afinado”, maestro de si mesmo, na harmonia perfeita de seu universo, sempre com a 

sua órbita em torno do Sol Deus. 

Os Doze Anciãos com seus cajados crísticos sustentam a energia do Sagrado 

Coração de Micah (diretor-criador da nossa galáxia) para a nossa estrutura universal. 

O homem adâmico, em cada um, precisa florescer a sua consciência e purificar 

todos os cascões egóicos. Sobre todo sistema solar existem grandes focos de 

atomização taquiônica (crística), são eles: o Cinturão de Fótons, os 22 Raios, os 49 

Portais e o Sol Central de Sirius. 

Em torno do sol primordial orbitam os 7 superuniversos que interagem entre si e 

com a Fonte. Estão paralelos entre si e interagindo uns com outros e com a Fonte. Eles 

assemelham-se a grandes bolhas. 
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Meus filhos, compreendam a gênese de Deus. Há na natureza uma lei imutável 

e um progresso indefinido. A lei do mundo físico foi estabelecida e estruturada em 

uma perpétua mudança de formas e a indestrutibilidade da substância. 

Para cada obra cada filho criador projeta formas e planos diferentes de 

evolução. 

As leis da metafísica explicitam que na ordem intelectual e moral há dois lados, 

dois ângulos. Uma dualidade que, de um lado se expressa no verdadeiro e imutável, do 

outro a ignorância e o falso. Destes conflitos aparentes, porque transitórios, resulta o 

juízo (justos) e a virtude (bondade). 

Toda a criação se perpetua pelo movimento (expansão) e é pelo equilíbrio das 

forças contrárias que resulta a harmonia. São dois princípios opostos e um princípio de 

conciliação, a harmonia dos opostos. 

Deus se expressa por atributos em energias trinas, metafísicas, conscienciais e 

morais. 

O 1º triângulo é o seu plano de criação e o 2º e o 3º são reflexos do 1º nos 

mundos inferiores. São triângulos inversos de construção e execução do plano. É a 

descida do princípio à forma, a unidade se expressando na forma. 

O novo Planeta Terra foi fecundado pelos genes de Amor e Paz e nasce do Ovo 

Cósmico para dar à luz ao Adão Cósmico e Eva que ele contem, no seu paraíso. 

 

 

 

Portal  dos  Ajustadores  de  Pensamento 

 

A Ordem dos Melchizedeks, da qual faz parte o Príncipe planetário Saint 

Germain e Eu, o Arcanjo Miguel, está em um trabalho conjunto e organizado pela 

purificação, liberação da humanidade e de Gaia. 

Esta Ordem faz a ponte junto com os Ajustadores de Pensamento para que as 

informações sejam veiculadas de suas fontes galácticas, planetárias e pessoais para as 

suas Monadas (consciência de cada família cósmica) e para os centros principais, 



 31 

inúmeras mentes e consciências do Criador (que se assemelham  a grandes 

computadores). 

Em cada centro galáctico há um gerador eletromagnético que irradia para todos 

o seu pulsar com os códigos matriciais e emanando o Espírito Santo impresso nas suas 

moléculas. Tudo isto é regido pelas leis harmonia, sustentação dos diferentes materiais 

e interligação dos universos entre si. 

O Eu Sou proporciona a conexão sincrônica com o Cristo Cósmico (que possui 

em nós uma partícula, o nosso Cristo Interior) que estrutura a graça do Espírito Santo 

e a energia taquiônica. 

O Ajustador de Pensamento redimensiona todas estas energias do Eu Sou para 

os nossos padrões vibratórios, para o que a nossa frequencia está capacitada a receber. 

Meus filhos, busquem transmutar toda a herança animal em vocês, assim obterão o 

auxílio permanente dos Serafins, seus Anjos Guardiões e dos Ajustadores de 

Pensamento. 

 

 

Portal  da  Estrela  de  Davi 

 

Harmonizem-se com a Estrela de Davi que aí está espelhando o macrocosmo 

em seu campo de enregia, coloquem suas mentes harmonizadas neste Portal. 

Diz Moisés, na sua gênese, que a formação do macrocosmo é dividida em 6 

ciclos da Criação. É o resultado da trindade 1 + 2 + 3 = 6. A 1ª trindade com a ponta 

para cima é eterna e existe por si mesma e a 2ª trindade é o reflexo da 1ª, o ângulo 

invertido. Em palavras é o Bradshith, o hexagrama, a Estrela de Salomão. Enquanto é 

formada por 6 letras, o seu número total de valores é 13, o princípio feminino, as 

águas da matéria prima. Quando reduzimos 13, 1 + 3 = 4 que é Daleth, temos a 

Natureza divina. 

No Portal Geométrico o hexagrama é o símbolo do macrocosmo, do equilíbrio 

frente ao dual luz/trevas. É o Caminho do Meio da união do espírito com a matéria. 

Seis são 2 x 3, é a imagem das relações que existem entre o céu e a terra, 

gravada na Tábua de Esmeralda de Hermes, “o que está em cima é como o que está 



 32 

em baixo”. E neste tabuleiro do reflexo há uma sincrônica influência, são elos que se 

mantêm em todas as frequencias e que ressoam expandindo e moldando o todo. 

Meus filhos, ao conectarem-se com as forças crísticas de seu centro interior 

estarão ativando e reestruturando em vocês o valor matricial genético da estrutura 

GNA (0,142857...) e o Pentagrama, a Geometria Sagrada Adâmica. 

Todos estes códigos estão armazenados nos 12 crânios de cristal em Sirion 

(Sirius). É o Yod He Vod He, a matrix do Eu Sou, YHVH, com as suas 12 chaves do 

tetragramotor. 

YHVH ou ieve possui números que correspondem a cada letra que somam no 

total 72. São os 72 Anjos ou Gênios que presidem as 72 divisões do céu, as 72 nações 

e as 72 partes do corpo humano. 

O Pentagrama é o homem perfeito, o Adão, o homem cósmico do projeto de 

Micah. Viver na matéria, não pela matéria, interferir beneficamente na natureza e no 

social, trazendo amor sem egoísmo. Não esquecendo de si mesmo, sejam o “homem 

perfeito” que contribui enquanto goza do Paraíso, articulem o Édem e rejeitem o 

infortúnio. 

 

 

Projeto  Solar  da  Estrela  de  Oito  Pontas 

 

Um grande Portal Solar a cada 13.000 anos é aberto. Está previsto para 2012 

uma nova eclosão solar. 

Entre as constelações de Sagitário e Escorpião localiza-se a fenda negra, é o 

centro da galáxia. Aí, situa-se o 13º signo que está oculto, Ophiuco, que é 

representado por um homem com uma cobra. 

O sol se alinhará com este centro formando a Cruz Divina, passando pela fenda 

e pelo equador da galáxia. 

Outra cruz aparecerá marcando o equinócio e o solstício da Terra. É a Cruz 

Mundana. 

Estas duas cruzes juntas formam um X, é a Estrela de Oito Pontas. (colocar a 

estrela). 
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Tambem haverá a eclipse sol/lua que marcará uma transformação radical. Uma 

energia gigantesca será irradiada e será a hora na qual a humanidade deverá fazer a 

sua escolha e mudar o curso do destino. Se a maioria escolher a paz interior e a 

tolerância o resultado será a colheita de felicidade e a redenção humana. Se, ao 

contrário, escolherem o desamor e a desarmonia estarão selando o destino de dor e a 

realização da 3ª Profecia Maia. Estas duas cruzes existem dentro de vocês, unam-nas 

sempre em um mesmo foco, a sabedoria promovendo a abundância e as soluções 

cármicas. 

 

 

O  Portal  das  Pirâmides 

 

Elas precisaram ser desativadas para sustar a passagem criada entre os Portais 

Piramidais e o Portal de Rigel, parte rebelde de Órion. 

Este ciclo encerrou-se com a desativação das Pirâmides e completará o seu ciclo 

em 2011 quando o Portal 11:11 cortará o elo com Órion e fechará este ciclo. 

Com a modificação gradativa do eixo polar terrestre a Terra sai de seu 

alinhamento do eixo com as 3 Marias ou como alguns chamam, El-Na-Ra, para 

alinhar-se com o seu duplo gêmeo Sirius. 

Novas Pirâmides serão criadas posicionando-se em um alinhamento com Sirius 

e abrindo um Portal 13:13 com a Fraternidade Azul de Sirius e o Arcanjo Miguel 

responsável por este Portal. 

Meus filhos, enquanto os portais solares são dirigidos pelos Anciãos dos Dias, 

Metraton controla os portais de acesso à Terra que são muito antigos. 

Sobre as influências das Estrelas de Oito Pontas, formada pela Cruz Divina e a 

Cruz Mundana, mais ou menos em 2012, serão novamente abertos e ativados os 

Portais das Pirâmides. 

Estes portais precisam ser desativados, pois havia uma programação de serem 

utilizados por uma hierarquia de filhos criadores negativos de Rigel-Órion. 

Quando todo o sistema estiver sincronizado por esta Estrela, a frequencia solar 

irradiará um pulsar superior e todos estes portais serão ativados. 
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As Pirâmides espelham a estrutura cristalina do átomo de carbono, elemento 

primordial da vida. 

As Pirâmides situadas no Triângulo de Forças Principal: a cidade luz (Egito), 

Yucatan (coração de Sirius) e a Amazônia (Portal dos 22 raios) receberão o foco 

direcionado, e, por sua vez, em uma propagação ressonante, refletirão ativação para as 

outras Pirâmides. 

As grandes “Arcas de Noé” cósmicas abrigarão os cordeiros em sua pacífica 

jornada crística e os agregarão em rebanhos. Unindo o Céu e a Terra estes pináculos-

portais criam uma potente força telúrica e cósmica que semeia vibrações, vida que 

fertilizará a Terra. 

 

 

Portal  Lunar 

 

Bases da Confederação aí estão sediadas e se interligam em um acesso entre 

Portais da Terra em conexão com a Lua. É requalificada a corrente magnética lunar 

para o planeta processando-se forte cura. 

Cada quadrante com seus inúmeros planetas, estrelas e partículas irradiam 

energias que interferem umas sobre as outras fisicamente, energeticamente e 

espiritualmente. 

O campo físico de atuação fica a cargo de estudiosos destes fenômenos, dito 

astronômicos. O campo energético e espiritual é estudado pelos astrólogos. Desta 

forma a mesma dinâmica é estruturada em todos os quadrantes, influenciando corpos, 

mentes e emoções. 

Eu sou a 1ª inteligência do 9º céu (a lua) no mundo astrológico. A Energia 

Prata, feminina em sua essência. 

Reflitam sobre as nuances destas energias que incidem sobre a psique. 

Trabalhem sobre este reflexo dentro da dualidade, transmutando as deformidades no 

espelho negativo e ressaltando as positivas. A Lua emite um magnetismo muito 

importante para o chacra básico. Sua luz branco-prata alinha todos os corpos. Existem 
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bases da Confederação na lua que estabelecem uma ponte para a Terra e dinamizam 

novas frequencias de polaridade yin renovada. 

 

 

Portal  da  Criança  Interior 

 

Eu sou um Querubim, que é uma santa criatura vivente. Vibro na 6ª sefira da 

Beleza, Clemência, o Sol Espiritual, Malachin, Reis, Virtudes, Michael (linhagem do 

semelhante a Deus), andrógino, Antakhrana, invólucro aurico. 

A face da criança é, entre tantos prismas do espírito em suas variantes ou eus, a 

imagem da pureza e alegria. 

É através dos olhos da sua criança interior que o mundo, mesmo cheio de 

sombras, pode captar os raios do Sol-Deus em sua ofuscante alegria. 

E, em uma dança agregadora, as mãos de todas as crianças se unem na Ciranda 

da Criação em um círculo expansor. No pulsar puro os corações inocentes levam-nos 

de volta à cadencia essencial do Coração Divino. 

Em uma roda renovadora, aceleradora, elevam o ego ceifando as ervas daninhas 

da ignorância. Eles rompem os lacres de segurança dos Portais do Coração abrindo 

todos os corações ao Amor Incondicional. Este amor sem fronteiras ou barreiras, um 

único território digno de todos. 

A criança vendo através das aparentes diferenças, sente tudo que é partícula da 

Família Infinita da Criação. E, sem medo, dá as mãos de lótus e traz o céu e a terra 

unindo os corações, pétalas de um único broto e seiva da fonte, olho de Horus (a nova 

percepção). 
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Portal  do  Eclipse 

 

O sol despontará e os registros que no éter estão guardados serão expressos e 

resgatados ao seio da infante Terra, e, então, amadurecerá uma nova visão divina 

pelos olhos de Horus. 

Todos os mensageiros que tocaram os acordes do Espírito com as suas 

trombetas romperão o véu do pesado fardo da matéria densa, deixando fluir um suave 

e delicado elixir da vida. São frutos colhidos da Árvore da Ascensão, cuja seiva da 

eternidade tem o perfume do Amor. 

Em uma propagação de ondas expansoras se formará um leque dourado de 

múltiplos cones de luz. A face da verdade se desnudará sem limites e novos horizontes 

ressurgirão como um sol nascente. Estes Raios de Verdade serão absorvidos e todo o 

sagrado, que é um dos ângulos dela, serão ativados e relembrados. Formarão caminhos 

que levam às fontes interiores, os 10 caminhos das Sefiras da Cabala, a Tábua de 

Hermes Trimegistro, as Chaves Enoch, a Teosofia, a Metafísica, as codificações 

Pitagóricas, os discursos Platonistas, os vetores de Einstein, as pinturas de Da Vinci, 

as revelaçõs gnósticas de Filipe e Maria Madalena, os ditados de Perseu, etc... 

Será uma sinfonia com uma sincrônica nota em todo o Sistema Solar, vibrando 

um mesmo acorde e pulsando o mesmo ritmo musical. Tudo o que for destoante e 

dissonante ressaltará como som estridente que se calará em sua finitude. 

 

 

Portal  de  Surya 

 

Esta linhagem do sol tem recrudescido a sua ajuda efetiva no planeta, vários 

componentes desta ancestralidade cósmica, seres solares conscientes ou 

semiconscientes estão preparando-se para apoiarem outros membros da linhagem 

Surya. É um destes deuses da linhagem que vem dimensionando as suas partículas 

para, iluminando-se,  criarem uma ressonância solar poderosa para os humanos. 
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Os Sete Solares, Vishnu, os Xamãs da direção leste solar, os seres da linhagem 

do Logos Solar Miguel e Ashtar, os sóis centrais e secundários, estão fazendo eclodir 

este fogo que é capaz de destruir a inconsciência e clarear a mente humana. 

Estejam cônscios que existe uma partícula do Sol Deus dentro de vocês sendo 

ativada. É o seu Portal Solar Pessoal. Ativem-no para que estes raios dissipem todas as 

nuvens. O sol da clareza e da iluminação verterá o seu fogo dinamizador, rompendo as 

couraças oculares, auditivas e emocionais, que os faz cegos, surdos e  no maya do 

emocional conturbado da Terra. Acordem, sejam raios de sol. Que Surya os abriguem 

em seu corpo solar, filhos da luz. 

 

 

Portal  dos  Treze  Passos  Crísticos 

 

Neste novo ciclo iniciático, existem treze Portais de Energia Crística que devem 

ser percorridos por aqueles que escolhem trilhar o caminho crístico. Claro que a senda 

crística pressupõe entrga e disponibilidade. Pressupõe colocar a individualidade como 

uma pequena partícula do todo, construindo a inserção da parte no todo único. 

A cada passo vai-se desmoronando os egoísmos e a personificação animal 

humana primitiva. O Amor vai-se expandindo ativando o cardíaco e trazendo o 

indivíduo emocional ao sentir da sua Fonte e Essência Primordial. A cada Portal o 

Cristo Interior os guia promovendo as iniciações, dando suporte às mortes sucessivas 

do ego. Iniciado, a cada passo teu ego se desvendará da ignorância e inconsciência. A 

solidão dará lugar a plenitude do todo que há em ti, e sentirão que a galáxia é sua Mãe 

e seu Pai, filhos do universo. 

Na verdade, estas 13 iniciais levam a uma consciência crística que os habilita a 

receberem as programações genéticas dos 12 Cranios de Cristo. 

Este é o legado do Projeto Cristico de Micah, linhagem de Jesus. 

O Projeto Adâmico tem o seu código sagrado genético neles arquivado. Muitos 

desejam o poder que está inserido neste genoma. Outros, os escolhidos, desejam ser 

Adam Kadmon, o Cristo reinando em seu reino interno e externo, paradisíaco. Este 

sagrado não pode ser roubado, nem comprado, é um legado dos escolhidos. 
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Quem não fez jus a esse brasão em uma obra de ceifar e semear não colherá de 

um instante para o outro, quem permaneceu surdo, cego e mudo aos apelos de seu 

Cristo e vive hoje a ganância da matéria continuará escravo dela. Em uma roda 

incessante de desejos e aquisições perderá a sua paz, o bem estar e a clareza mental. 

Estará infalivelmente conectado à dimensão de dores, sofrimentos e vícios materiais. 

Os Treze Crânios de Cristal com o código e os seus arquivos sagrados serão 

“achados” pelos escolhidos e internalizados em seu ser Adão ou Eva. O Crânio reflete 

a Luz (conhecimento) e a sabedoria da grande inteligência. 

 

 

Portal  da  Trindade,  do  Kristos,  de  Sophia  e  do  Adão 

 

A partir da fonte ancestral da Trindade, do Todo existente, os deuses criadores 

estruturaram os seus universos. 

As partículas da figura do Pai, Kristos, com todo o seu legado contem em si os 

seus dons, virtudes, características e dharmas. 

O sagrado feminino que descende de Sophia e de sua gênese sustentam o cálice 

sagrado, no vaso de suas consciências, ramificações da Árvore da Mãe Divina. 

Os da linhagem de Adão têm o fruto e a semente em si da Obra Perfeita, a raça, 

o Filho que em si frutifica o Pai e a Mãe, o Adam Kadmon. Ele leva o seu cajado, e o 

seu rebanho cósmico tem em si o Pastor e a Eternidade. 

Neste Portal busquem a linhagem da Trindade e a façam eclodir quanticamente 

em seu Ser. Esta Trindade gerou as suas linhagens e seus filhos, e os exortou a 

caminharem construindo uma individualidade com poder criativo de gerar “mundos” 

com as suas mentes, e moldar com o sentir, o amor, toda a energia para imprimir os 

recursos necessários a cada campo de atuação. É sempre o caminho do círculo, 

peregrinando na senda da evolução, mas sempre retornando e bebendo da fonte. 
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Portal  dos  Golfinhos 

 

Eles são engenheiros genéticos que atuam na frequência do 5º elemento, o som. 

Meus filhos, estes maravilhosos habitantes de Sirius mantem um portal aberto e 

atuam diligentemente na cura planetária, fisicamente, astralmente, etericamente. 

Emitem vibrações de alta freqüência, que reorganizam todos os elementos, e as 

recodificam para códigos cósmicos mais aprimorados. 

A capacidade de se projetarem tem-se intensificado e mesmo durante o dia 

podem intencionar se deslocarem a qualquer dos Portais Sagrados. 

A freqüência emitida pelos golfinhos alinha-os com uma nova energia cósmica 

e outra energia vinda da Terra: o som magnético de Sirius e as freqüências telúricas. 

Estes habitantes de Sirius, quando emitem suas canções, compoem mandalas 

geométricas na água que possuem alto poder de elevar a vibração e curar aos poucos. 

Com a constante reprodução destes “sinais” de freqüência no campo de vocês, vai-se 

modificando a estrutura elemental para um novo padrão mais perfeito. 

 

 

Portal  dos  144.000 

 

Não é um portal de seres escolhidos e eleitos e sim daqueles que se escolheram. 

Depreende-se que é um final de uma caminhada terrestre aonde todos, em um esforço 

e dedicação, romperam os grilhões do maya de seu consciente e inconsciente. 

Fazem parte de um grande contingente de iniciados que ascensionarão. 

São os candidatos à ascensão que já se encontram despertos e conectados com a 

Grande Família Cósmica para o evento fotônico e iônico da Ascensão Planetária. 

São aqueles que arduamente preparam o banquete cósmico aonde os 3 Anciãos 

sentar-se-ão à mesa com os seus convivas. São os lavradores que buscam o paraíso de 

seu Tetagramaton para colherem as uvas de seu alimento sagrado. São obreiros 

incansáveis que estão irmanados com os seus irmãos maiores em uma Associação de 

Amor para inflamar cristicamente a Terra. 
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A Nave Terra propagará as suas Merkabas, com os seus iniciados guiando-os 

para as dimensões aonde a Luz Crística brota em infinitas fontes. 

As 144.000 borboletas que rompem as suas crisálidas humanas para um vôo 

eterno. 

Se escolham, esta é a hora! Muitos que para cá vieram e que retornam ao seio 

da luz de sua Merkaba. 

 

 

Portal  da  Flor  da  Vida 

 

Esta geometria sagrada emoldura o Portal de Metraton, o Portal 11:11. Graças 

ao poder e luz deste arcanjo, o Sistema de Orion tem sido resguardado. Parte de Orion 

está dominada pela rebelião que faz oposição ao nosso Deus Micah. Porem, outro 

portal de Metraton sustenta a luz em Orion e “controla” o Portal Negativo, é o Portal 

Betelgeuse. 

Enquanto guardião do Portal 11:11 para a Terra, ele disponibiliza este portal de 

cura, limpeza e remoção de densidades energéticas, trazendo a todos um processo de 

alquimia e purificação. 

Enquanto comandante da Confederação, o seu Eu Superior Metraton age com a 

sua frota estelar sobre Gaia na mesma frequencia de limpeza e purificação de nódulos, 

bolsões negativos, vórtices de densidade e portais negros. 

Ele media as Forças Divinas para o Comando Negro de Rigel, controlando este 

portal em nome de Micah. 

Esta figura geométrica feita de 19 círculos interligados e numerosos arcos 

contem a geometria da criação. Os 13 círculos maiores nos dão o fruto da vida de 

energia feminina, no qual a geometria linear masculina é superposta. Se juntarmos o 

centro de cada círculo formaremos o cubo de Metraton, do qual cada bloco de 

construção da criação pode ser derivado como o cubo e o tetraedro estelar. 

Mergulhem neste portal, sintonizando as suas células com a força desta flor 

ativadora da Energia Cósmica. 
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Portal  de  Fótons 

 

O cinturão de fótons trata-se de um imenso espaço de massa formado por uma 

energia clara de pura luz emitida pelo átomo, quando um elétron muda a órbita. 

Encontra-se próximo às Plêiades, e o sistema solar peregrina em direção a este 

cinturão. Para que contenha e mantenha a estrutura da forma do cinturão, a parte 

externa é muito densa. 

A grande mudança pro-ascensão ocorrerá quando a Terra cruzar este círculo 

externo compactado pela forte compressão de átomos. Isto obscurecerá a luz do sol e 

consequentes três dias de escuridão, pois três dias é o tempo que se leva para 

atravessar o limite externo do cinturão. 

Tudo isto está registrado na Bíblia, Apocalipse 6, 12-13 e Lucas 21, 27-28. 

A Terra está se moldando em outros padrões magnéticos para sobreviver a esta 

passagem pelo cinturão. 

O clima não obedecerá nenhum padrão do passado, porque tambem está se 

adaptando. As células cerebrais que contem magnetismo tambem estão ajustando-se 
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junto com Gaia*, portanto, a palavra de ordem é quebrar resistências aos padrões 

antigos e fluírem na renovação. 

* A grade magnética da Terra está sendo tirada alterando as linhas de força 

magnética, a memória e função celular depende do campo magnético do planeta e, se 

a intensidade do campo cair para zero, como parte da futura reversão polar, nossas 

memórias podem ser totalmente lavadas. 

 

 

 

Portal  dos  Glifos 

 

Sem nenhum aspecto de instalar medo ou desconfiança, estes desenhos 

esculpidos na Terra são Portais com vórtices de energia poderosíssimos. 

Tratores e aparelhos mecânicos desligam-se no centro destas mandalas. 

Possuem uma simetria perfeita e beleza características e espelham a geometria 

sagrada, os códigos genéticos de DNA, os símbolos matemáticos, os símbolos 

sagrados de culturas antigas dos índios norte americanos, dos celtas e egípcios. 

Apesar de alguns serem contratados “politicamente” para se dizerem autores, 

tornam-se claro aos despertos e pesquisadores ser esta tarefa impossível da forma 

como é estruturada. 

Estes desenhos são feitos por naves ou bolas de luz que emitindo jatos 

poderosos de energia cozinham como um micro ondas o trigo, curvando-o em 

segundos, silenciosamente em meio à escuridão. 

Em algumas partes do globo já foram documentadas estas aparições, que são 

sazonais, começando toda a primavera, de março a setembro, no hemisfério norte, 

desde os anos 70, e continuam aparecendo com formas cada dia mais complexas, 

como os espirais de DNA e fórmulas matemáticas. Na noite em que são feitas as 

mandalas sempre veem-se luzes e escutam-se sons. 

Existe uma formação na qual está desenhado o sistema solar sem a Terra. 

Tenham olhos de ver, são portais que emitem novas frequencias que ativam suas 

células DNA para uma nova energia. Decodifiquem esta ausência como um fator de 
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ascensão para a 5ª dimensão. É uma mandala chamada de Missing Earth – nos códigos 

da Bíblia estão assinalados que aparecerão sinais na Terra e no Céu. 

Os monges budistas já emitiram a sua apreciação dizendo que estas mandalas 

reproduzem geometricamente os seus mantras, uma vez que o som é sempre gerado a 

partir de um “campo” geométrico. Estas frequencias estão reverberando 

planetariamente e trabalhando todos do subconsciente para o consciente. 

Desta forma, mensagens cósmicas estão sendo decodificadas em níveis 

profundos mentais e emocionais. Em 1990, os cerca de 500 glifos desenhados pelas 

naves apresentaram uma complexidade, sendo pictogramas e mensagens em código. 

Perto do Portal Stonehenge foi criada uma mandala que é uma complexa 

fórmula matemática que emite uma energia sob a forma de códigos, som, cor, energia, 

que atua sobre o sistema de grades da Terra. Quaisquer instrumentos de rastramento 

de energia acusam um campo de energia poderoso que afeta os sistemas elétricos. As 

mandalas mais impressionantes são o Floco de Neve e a Estrela de Belém, as Deusas e 

os Arcos Giratórios. Pesquisadores de campo já acompanharam estas mandalas sendo 

estruturadas em total escuridão, silêncio, em questão de segundos. As naves sondas 

que os fazem deixam o testemunho silencioso de seu poder, majestade e pacifismo 

através destas mandalas. Querem abrir os seus olhos à sua presença amistosa e 

próxima. 

Seja comendo os grãos que foram curvados no processo sob o efeito de 

poderoso “forno”, seja pela força energética oriunda dos círculos, estes seres os 

querem auxiliar a expandir a mente a níveis de profundidade e aceleração superiores, 

alterando o seu DNA celular. 

Os novos padrões de consciência são emitidos destas mandalas, primeiro para a 

consciência da Terra, depois para os vegetais e depois para os humanos. 

Cada mandala ou pictograma ativa na memória do DNA a origem de cada ser. 

Esta memória foi bloqueada para desconecta-lo de sua divindade. Esta memória 

holográfica resgatará em vocês o Amor Incondicional, legado crístico da galáxia de 

Micah. 
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Portal  da  Nova  Sociedade 

 

A estratégia de sobrevivência sobre um sistema de valores capitalista baseou-se 

no reino animal. 

Enquanto o mundo é uma selva a ser explorada, o animal humano corre riscos 

constantes em sua batalha pela sobrevivência e precisa tomar atitudes de defesa e 

ataque porque em uma competição sempre vence o mais forte. 

Desta forma está implícito que todos são adversários e que a melhor atitude é 

estar de prontidão e armados em posição de defesa-ataque. Claro que todos estes 

mecanismos de conduta geram medo e stress constantes que são como veneno 

instilado na mente e emocional da humanidade. 

As relações ficam conturbadas e a divisão entre os humanos foi instaurada. 

Os humanos tenderam a criar “bandos” como os animais, grupos, associações, 

com objetivos de sobrevivência semelhantes. Todos estruturando-se para vencerem a 

batalha da sobrevivência com as melhores armas possíveis, para alijarem os seus 

oponentes. 

É óbvio que é uma sociedade que realça o animal dentro da espécie humana, o 

ego, o instinto. 

É uma proposta reducionista pois o ser humano é muito mais do que isto. 

O Espírito é um fogo sagrado que o anima e que, na verdade, é o condutor e o 

regente deste sistema que compreende corpo, mente, espírito. 

Suprimir, excluir este legado espiritual é a estratégia do materialismo. 

Este sistema mostrou-se falido porque é um esboço pálido do reino animal. 

Neste, o instinto possui um regulador, um inconsciente coletivo estruturado pela 

mente da Inteligência do Criador que regula todas as espécies. 

Desta forma eles agem sobre o meio buscando a sobrevivência sem agredi-lo e 

espolia-lo. 

Desta forma a raça humana tem se mostrado uma raça ainda mais inferior, pois 

que é exploradora e predatória de seu ambiente. Uma nova sociedade pautada em 

novos valores deve ser reconstruída dentro da raça humana. 
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Que parta do pressuposto que são espíritos, partículas do Grande Pai, 

usufruindo de um corpo e de um “campo” material que precisa ser semeado com 

cuidado, arado, protegido constantemente para que seja preservado em sua qualidade. 

A visão ilimitada do espírito o fará não um conquistador mas aquele que veio 

para criar, sustentar e usufruir. O Amor criará um foco no qual a União e a Coalisão 

faz aliados, todos imbuídos de um só objetivo harmônico. Aprender, gozar, trocar, 

auxiliar, criar, transformar alquimicamente, evoluir. 

Este antigo sistema “mata” o planeta, as pessoas e os animais. Sobrevivem a 

custa de remédios para aplacarem as suas dores, doenças e stress variados. Porem, 

primeiro esta sociedade e estes novos valores precisam ser instaurados dentro de cada 

um através da supressão das antigas crenças. Há que morrer o competidor, o 

explorador, que está sempre em posição de ataque e defesa diante do adversário, o 

outro. 

Há que morrer o que precisa sobreviver, correr riscos, ser forte na batalha do dia 

a dia. Há que se dissolver o medo e a violência frutos de todo este esquema. E o 

antídoto para o medo, a pior doença da humanidade, é o amor. 

A Nova Sociedade primeiro deve ser criada no interior do ser humano para que 

ela possa ser estruturada no campo externo. 

Harmonizem, reconciliem, pacifiquem, perdoem, relevem, unam-se, Amém. 

 

 

Portal  do  Crer  para  Ver 

 

Uma máxima popular, retrato do ego, é o Ver para Crer. Vem de um passado 

longínquo, de um personagem bíblico, São Tomé. 

Assim, reforçou-se a crença racional de que o ego deve sustentar-se sob os 

pilares dos sentidos, como estrutura de avaliação da vida. 

Descortina-se hoje uma nova esfera de visão através dos outros sentidos. Não 

necessariamente está vinculada a Fé, mas, sim, na aceitação do Espírito. Da existência 

natural de uma outra realidade energética comprovada pela física quântica. 
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O que tinha um crivo de sobrenatural tornou-se natural. Isto cria uma nova 

consciência com uma abertura mental e emocional para outras realidades. 

Só assim, expandindo a percepção em outros níveis que abrem-se outros portais 

antes lacrados. Esta frequencia do Crer é a chave para o ego ver com a assessoria do 

Espírito. 

Desta forma, a razão da mãos dadas com o sentir, as cortinas pesadas da matéria 

serão levantadas e deixarão ver infinitas outras formas, cores, sons, seres. 

Desta forma, pelo Crer se integrarão a outros planos de existência que se 

interpenetram. Trazer ao ego o conhecimento e a aceitação do comando do Espírito é a 

trilha de libertação da divisão e separatividade do todo. 

 

 

 

Portal  dos  Olhos  Místicos 

 

De todas as modalidades de vidência aquela que é gerada pelos olhos místicos é 

a menos difundida e compreendida. 

O corpo humano possui milhares de olhos místicos, que são centros sensitivos 

de percepção do corpo físico. 

Na vidência interna as percepções extrasensoriais do espírito controlam este 

mecanismo. 

Na vidência externa tambem o espírito utiliza a visão dos outros planos. 

A vidência, a partir dos olhos místicos, capacita obter uma vidência pela 

percepção sensorial através dos olhos místicos. É o mesmo que afirmar que o corpo vê 

e passa ao espírito a sensação do que captou. 

Esta vidência é tão assertiva quanto as outras e capacita aqueles que a têm a 

operar espiritualmente. Os médicos espirituais apreciam estes canais que têm a 

facilidade de conectarem com os olhos místicos dos pacientes, e assim, facilmente 

captam os distúrbios físicos. 
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Busquem conectarem-se com estes olhos místicos que são portais 

hipersensíveis, capazes de sintonizar como um rastreador todas as impressões 

externas. 

Claro que, criar uma sintonia com eles pode ser criada pela intuição e vontade 

de sintoniza-los. Há aqueles que já nascem com esta sintonia ativada como um dom, 

ferramenta para ser utilizada. É um grande poder de percepção que deve ser utilizado 

para cura e auxílio fraterno. 

 

 

Portal  dos  Ciclos 

 

A vida originou-se expressando-se a partir de ondas de energia desmembrada 

em diferentes “faixas” de matéria, das densas às mais leves. 

Toda a evolução processa-se a partir de ondas ou ciclos de aprendizado. Tudo 

está submetido a fases cíclicas que compactam algumas programações, as quais 

tendem a resultados evolutivos. 

Irremediavelmente todos estão submetidos a estes estágios cíclicos que são 

etapas. A conclusão de uma fase pressupõe o início de outra. Porem o tempo de cada 

ciclo não é pré-estabelecido, o aprendizado requisitado sim. Desta forma, muitos se 

detêm demoradamente em alguns ciclos, repetindo padrões comportamentais, mentais 

e emocionais, retendo uma energia estagnada. Outros aceleram o tempo dos ciclos 

desejando renovação e novos aprendizados, dinamizando a sua expansão. 

Apesar do livre arbítrio, que é o carro chefe da evolução, quando o labirinto é 

criado e o responsável pelo percurso se perde e abandona o controle, este é assumido 

pelos seus mentores. 

Existem os ciclos pessoais, aqueles coletivos, das raças, países, espécies, 

mundos, galáxias, universos. 

E quem escreve o plano dos ciclos? Toda uma hierarquia de filhos criadores 

planeja os ciclos dos seus universos, toda uma gama de eus superiores estruturam os 

planos dos seus filhos, vocês, os Adãos e Evas inscritos no paraíso crístico, o Éden 

Cósmico. 
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Todos os ciclos evolutivos são espirais ascendentes, indo de frequencias 

primitivas à crescentes ciclos de elevação. 

A estagnação não é uma dinâmica universal, o movimento e a transformação 

são acordes uníssonos da canção da vida. 

Portanto, meus filhos, preconizem sempre tocarem as teclas da renovação nos 

acordes de seus ciclos. 

 

 

Portal  de  Desobsessão 

 

Meus filhos, existem casos de obsessão tão complexos que se não forem 

persistentemente cuidados derivarão em doenças crônicas. Estas doenças são a loucura 

e a esquizofrenia, que são, na verdade, efeitos desta obsessão. O próprio espírito antes 

de encarnar escolhe expiar uma vida inteira através deste processo de depuração. 

Existem doenças da linhagem que são geneticamente perpetuadas em uma 

expiação coletiva, seja por um acordo dos ancestrais entre si diluindo aos poucos o 

carma, todos ajudando-se, seja porque a última geração encarnada naturalmente 

recebe a luz e a sombra desta linhagem. 

Os serviços efetuados pelo Seichonoie sobre os antepassados, desviam da 

última geração esta pesada contribuição, auxiliando estes ancestrais na cura de suas 

doenças e carmas. 

Outras doenças vêm programadas para períodos determinados como forma de 

aprendizado ou resgate cármico com estes obsessores. 

De uma forma ou de outra, a Apometria Quântica ou as Correntes de 

Desobsessão Umbandistas são alguns dos caminhos que uma vez percorridos com 

persist~encia levarão à cura os obsediados. Um reduzido percentual pode ter a própria 

doença como prisão do espírito, dentro de um corpo lesado pela loucura e 

esquizofrenia. É uma forma de limitar a atuação para que o espírito no cárcere não 

possa agir negativamente piorando o seu quadro cármico. 
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Portal  dos  Intra-Terrenos 

 

Meus filhos, existem grandes civilizações e raças que vibram na 4ª dimensional 

dentro da Terra. 

Algumas raças conhecidas são as dos Thots, Laquins, betamix e outras... 

Muitos contatos já foram empreendidos entre humanos e estas raças. Estes 

sempre intervêm com o objetivo, principalmente, de curar e orientar algumas vezes. 

Aparecem materializados ou em forma de luz. 

Existem raças e civilizações na 3ª dimensional que possuem missão de socorro e 

resgate de algumas pessoas que estão programadas para serem asistidas. 

Cada dia em vosso mundo a humanidade faz as suas escolhas que irão repercutir 

em seus futuros. É por isso que as Profecias Maias assinalam duas programações, uma 

de ordem negativa e outra positiva. Caso prevaleça a negativa e a vida na superfície 

terrestre mostre-se perigosa e nociva, alguns seres humanos serão deslocados para 

cidades que já estão sendo construídas por estas raças no interior da Terra. 

Diante do amanhã, confiem na Providência Divina acreditando que estarão 

sempre no lugar certo, na hora certa. E façam a sua parte, para que o futuro incerto da 

raça humana, com a sua ajuda, prescindindo de conflitos, amanheça no alvorecer de 

uma Nova Era de Paz. 

Façam a paz em vossas mentes cultivando bons pensamentos e alijando todas as 

formas de perturbação, não alimentem o mal. Façam a paz em vossas emoções porque 

o equilíbrio e o autocontrole gerarão saúde em geral. Façam a paz suprimindo 

intempestividades, impulsos, ações instintivas de seu aspecto animal. 

Estes seres Intraterrenos tambem fazem um trabalho eficaz de limpeza nas 

linhas geopáticas e das leys, permitindo muitas vezes evitar, ou pelo menos minimizar, 

os efeitos cataclísmicos do planeta que viriam com uma violência arrasadora. 

Estas raças empreenderam a sua mudança para o interior da Terra com o 

objetivo de preservarem as suas civilizações na época dos dinossauros, nas épocas 

cíclicas de cataclismos ou de mudanças térmicas, tais como a era glacial. Passaram a 

viver em bolsões subterrâneos em grandes cidades e a interagirem com seres 



 50 

elementais de 4ª dimensão, que são originários do mundo intraterreno, o chamado 

mundo encantado dos gnomos, fadas, duendes, etc... 

 

 

 

Portal  de  Cura  dos  Corpos  de  Dor 

 

Ao longo da existência vocês todos criam vários Corpos de Dor: de medo, de 

raiva, de repressão, de insegurança, de baixa autoestima, de tristeza, afetivo, de 

responsabilidade, de injustiça, de solidão. 

Formam-se como resultado de vários eus que na história evolutiva possuem um 

mesmo padrão, vibram na mesma frequencia de uma determinada dor. 

A egrégora da Mãe Maria é especialista em curar estes corpos de dor com o 

acolhimento, o aconchego e o Amor que aplaca a dor. 

Ignora-los ocultando-os no subconsciente não impedirá que fiquem vibrando e 

incomodando como uma ameaça que ronda insistente e intermitente. Não identifica-

los e aceita-los como realidade os afasta da consciência e percepção das suas chagas, 

podendo assim levar cura, saúde e, consequentemente, felicidade a vocês. Não admitir 

que hajam doenças a serem curadas não os fazem livres delas. 

Em algum momento, situações externas eclodirão obrigando-os a se 

confrontarem com a evidência de suas dores. 

E, com o processo de cura virá paulatinamente paz, alívio, sementes que 

germinarão felicidade. 

Acolham com amor e não com receio seus eus feridos, desalentados, sombrios. 

Eles estão no compasso de espera, solicitando socorro. O Divino Mestre os exorta 

dizendo-lhes “Pedi e Recebereis, Batei e Abrir-se-vos-á”. 
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Portal  do  Descondicionamento 

 

Este portal e os seus curadores visam desprogramar condicionamentos culturais, 

familiares, sociais, nacionais em seus eus de vida passada e presente. 

Por vezes, estes condicionamentos acabam por anular a identidade do ego e 

bloqueiam as orientações dos seus eus superiores. 

O ego permanece robotizado, repetindo padrões de comportamento 

inconscientes. Quando atingem um grau muito forte de condicionamento, o livre 

arbítrio é quase nulo e a desconstrução deles uma tarefa árdua que exige atenção, 

determinação e força de vontade do ego. É necessário que vocês estejam livres destes 

condicionamentos, para que possam transcender a níveis de consciência cósmica e 

multi-dimensionais. 

Quebrar estas correntes mentais e emocionais planetárias é o começo da 

liberdade do seu ego. É um trabalho contínuo de freiar os comportamentos 

condicionados tirando o controle da vontade submetida à vontade do espírito com o 

ego livre. 

Eu diria ser esta a tarefa mais árdua e necessária à sua liberdade e evolução. É 

quebrar um laço milenar de controle da sociedade sobre o seu comportamento. Isto 

requer muita vigilância, força de vontade e poder pessoal. 

 

 

Portal  das  Placas 

 

Meus filhos, há muito tempo atrás houve um conselho galáctico aonde várias 

resoluções foram tragadas, inclusive repensar o Projeto Terra. 

A humanidade terrena enveredava por caminhos destrutivos e o auxílio urgente 

fazia-se necessário. 

Alguns seres de luz foram convocados para virem trazer um legado de luz e 

orientação, outros assim se dispuseram ao serviço voluntariamente. 
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Como no processo reencarnatório o esquecimento da memória pregressa é uma 

constante, estes seres extraplanetários registraram em placas holográficas as 

programações de suas missões, os carmas negativos e positivos para aprendizado, e as 

suas origens e peregrinações cósmicas nos muitos sistemas estelares de ensino. 

Estas placas encontram-se muito bem guardadas por sentinelas intraterrenos e 

extraplanetários nas regiões do subsolo. 

Em cavernas profundas ou em câmaras secretas intraterrenas espalham-se pelo 

globo: no México, Andes, Egito, Mato Grosso, Amazônia, Etiópia, Inglaterra, Tibet, 

Chile, Himalaia, Escócia, França. 

Neste portal, encaminhados pelo Eu Sou, acessem as suas placas e ativem a 

memória cósmica de Quem São, e o que vieram cumprir missionariamente. 

Esta época de juízo final é uma época de se posicionar seja no lado luz ou não. 

É um ciclo de seleção. Porem, é tambem um ciclo cheio de dispensações (ajudas 

cósmicas). Desta forma, aproveitem-nas negociando os seus carmas negativos com 

méritos passados e presentes. 

 

 

Portal  da  Chama  Trina 

 

Este portal é o legado de Micah. A Chama Trina ativa um átomo diferente dos 

que constituem a totalidade de seus organismos. Este átomo é o Portal da Chama Trina 

nos seus corações que os conecta diretamente com a fonte, a essência, o Deus Micah. 

É um átomo adâmico, a mais poderosa ferramenta para a ascensão. 

Quando a expansão desta chama englobar todos os corpos em uma só 

manifestação, a ascensão se completará com uma lucificação de todos os corpos. 

Este portal está intimamente conectado ao Sol Alcione das Plêiades e ao Sol 

Alfa e Omega de Sirius. 

Serve em conjunto com o portal dos 22 Raios na Amazônia, o que é comparável 

ao Conselho Galáctico. Aí reúnem-se as lideranças estelares que estão em missão no 

planeta e são acordadas muitas resoluções para a cura, proteção e limpeza da 

humanidade e do globo. 
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Portal  do  Centro  da  Galáxia:  O  Olho  Que  Tudo  Vê 

 

É o Portal do Olho Que Tudo Vê, é um portal divino, é penetrar a consciência 

do Pai, é ser transpassado pelos mais lindos e benfazejos sentimentos e pensamentos, é 

a consciência crística, é o núcleo da galáxia atrás do 13º Signo Ophiuco, entre as 

constelações de sagitário e escorpião. 

A consciência dentro deste portal engloba todas as consciências criadas fora da 

polaridade (positiva e negativa). 

A integração com o todo e o Criador é de tal ordem que você sente-se o próprio 

Pai-Mãe, e tempo dilui-se em uma eternidade onipresente. 

Este portal quando atravessado une as consciências com os planetas e estrelas 

no seu pulsar. 

Naves da Confederação autorizadas vão e vêm através deste portal utilíssimo. 

É um portal de grau magnético intenso que possibilita uma transposição 

dimensional e uma visualização mental do outro lado do portal. As transposições 

podem ser feitas com o corpo mental superior para este portal, porem, poucos estão 

habilitados por conta de sua frequencia muito sutil. 

 

 

Portal  do  Disco  Solar 

 

Ele é a representação do Sol Cósmico, a fonte, o criador. Nas culturas antigas os 

Anciãos usavam-no nos rituais, pois ele abria um portal de iluminação e cura muito 

fortes. Quando foi traduzido das estrelas ficou no mais importante templo da luz 

divina de Muna Lemuria. 

Todos os seres que se harmonizassem com o Disco Solar adentravam este portal 

multidimensional e intensionavam para onde desejavam ir. 

Iniciados e Mestres o utilizavam a fim de participar de conselhos e reuniões em 

diferentes locais do Cosmos. 
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A sua constituição é de um metal inexistente no planeta, e, quando acionado, 

este portal torna-se translúcido e emite de seu centro uma luz cristalina branca, a 

ilimitada Luz Divina da Criação que pulsa em seu ritmo celeste. 

Todos os Filhos do Sol nos Andes reverenciavam Inti, o sol deus, no interior do 

alto Amazonas, na região chamada Baratzil, divisa com o Peru, em Nazca no deserto 

peruano e no Piauí. E criaram a raça branca na época do mar (o mar unia o Alântico e 

o Pacífico). 

Por este portal passam energias solares desconhecidas hoje, uma força galáctica 

que foi amplamente usada na Atlântida para cura e outros fins, chamada Vril. 

O Disco Solar encontrava-se em Shamballa, Lemuria, depois na Atlântida. 

Foram trazidos ao Planeta Terra e possuem a força solar condensada. 

Foi trazido pelos senhores da Chama, o Divino Sanat Kumara com a sua 

Confraria Branca, o Rei do Mundo, para dirigir o Planeta Terra. É assessorado pelos 

seus três discípulos: Sanandana, Sanaka e Sanatana. 

Este portal solar unifica os corpos com o cosmos e possibilita uma interligação 

dimensional. 

 

 

Portal  Aumpram  dos  Sete  Purushás 

 

São hierarquias criadoras que são formadas pela trilogia de instrutores, grandes 

alquimistas e magos e a linhagem de Seres Pierus em suas vibrações. 

Eles representam as forças manifestadas do Deus Absoluto: Aum, o Verbo 

Divino, a criação, o Py, a lei que tudo rege e Ram, a força do Pai. Aum-Py-Ram que 

derivou para AumPram, mais conhecida. 

O povo venusiano já utilizava a técnica de incorporação (antes só usada pelas 

trevas) destas forças dos Purushás para neutralizar o comando negro. 

Na Academia Adâmica, em Ibez (Brazil), na época de Ruta e Daytia, as ilhas 

Atlantis, iniciações e estudos preparavam os seres para a incorporação e o trabalho 

com os Purushás, hoje Orixás. 
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Assim como em outras filosofias religiosas o mau uso desta prática por magos 

negros, encarnados ou não, só representa a dualidade das experiências de livre arbítrio 

na matéria. 

Estas forças dos Purushás nascem com vocês e o acesso à elas pode ajuda-los na 

proteção contra as forças nefastas dos magos negros. Esta é a velha magia branca dos 

Atlantis, que usavam a mediunidade e a incorporação de magos, alquimistas, 

cabalistas, mestres curadores, africanos, índios. 

Purushá significa Mensageiro da Luz Divina. São sete emanações de luz 

originadas do Pai Ram por intermédio do Filho. No oriente, as escolas iniciáticas 

geometricom os simbolizam por Sete Círculos Concêntricos irradiando as cores dos 

espectros. 

 

 

 

Portal  dos  Átomos  Primordiais  ou  Permanentes 

 

Estes átomos de diferente constituição do que os demais permeiam todos os 

seus sete corpos. São átomos primevos que trazem a essência da Fonte Criadora. 

São partículas do Grande Sol Deus: Aton, Ra, Inti, Tupã, Ram, Surya. Formam 

uma tela atômica ou búdica entre o corpo etérico e astral, uma tela prateada. 

Estes átomos são constituídos por uma força Adam da Lei Cósmica de Ava, a 

Mãe, a Terra, e Adama que são os caminhos iniciáticos, o famoso Aum que 

corresponde às três notas básicas, sol, si, fá, e às três cores do espectro azul, amarelo e 

encarnado. 

Inúmeras energias solares desconhecidas para nós, ou melhor dizendo, 

poderosas demais, foram negadas aos humanos, pois podem ser mal utilizadas como a 

energia do Vril, e outras que são energias solares captadas e potencializadas pelos 

cristais. 

Na Terra, somente a energia Fohat, eletricidade, a energia vital ou prana e a 

Kundalini do fogo serpentino são as que estão disponíveis ao homem, por enquanto. 
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Os demais átomos não búdicos com a “morte” do corpo são impermanentes. 

Enquanto que aqueles primordiais permanecem sempre os mesmos. 

Surya é a força solar no sagrado idioma senzar ou devanagari, a língua dos 

deuses. Ela consegue harmonizar o som, a astrologia, a cor, a forma na geometria e a 

numerologia e aciona forças cósmicas poderosas. É uma ciência à parte, como a física. 

Estejam sempre com os seus chacras limpos, girando horário e os nadis, 

condutos etéricos que levam o prana e ligam os chacras desbloqueados e limpos. 

Sejam a cruz sagrada da redenção, pois a cruz simboliza o espírito mergulhado 

ou crucificado na polaridade negativa de dor ou sacrifício do espírito na matéria, 

portanto, o universo manifestado. 

 

 

Portal  dos  Chacras  Lalna  e Vibuti 

 

Meus filhos, neste portal aprenderão a acionar e trabalhar com estes chacras. 

O Chacra Vibuti é menor que os sete principais. Configura-se como uma flor de 

oito raios ou pétalas douradas e fica situado logo abaixo do chacra cardíaco, na altura 

do externo. 

Posto em funcionamento, ativa a glândula pineal e é um portal de acesso às 

comunicações dos discípulos com o seu Mestre. Por isso, é tambem chamado Chacra 

do Mestre. 

O outro chacra, Lalna, fica situado no frontal aonde começa a raiz do cabelo. 

Possue doze raios ou pétalas e é responsável por ser um facilitador da comunicação 

mente a mente, chamada telepatia, e tambem aciona a glândula pineal. 

Infelizmente, invertidos e mal utilizados por magos negros são portais de 

utilização para trazer doenças e outros grandes prejuízos aos humanos incautos. 
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Portal  da  Confederação 

 

Meus filhos, o DNA terrestre passou por várias intervenções genéticas, seja pela 

engenharia genética da luz, seja da não-luz. 

Nossos pais venusianos, que com Sanat Kumara vieram à Terra e 

“emprestaram” à raça humana as suas qualidades genéticas e os nossos irmãos de 

Orion, capelinos e outros que desvirtuaram o nosso genoma implantando bloqueios e 

negatividades. 

Nos tempos de hoje a seleção do juízo final, o Armagedon Interno (luta entre os 

nossos eus, luz e trevas) e o Externo (relações pessoais), coletivas (bairro, nação) e 

mundiais, planetárias, apesar de ser um processo turbulento de lapidação dos egos, é 

uma fase de conscientização e do descerrar dos véus da inconsciência, da ignorância, 

da ilusão, da falta de clareza e de percepção. 

Não há mais como ignorar que a nossa colonização extraterrestre é indubitável. 

Que eles funcionam como Mestres, Pais e Amigos, pois o Cristo Cósmico Maytreia, 

outra face de Micah, o dirigente da galáxia, outorgaram a eles esta difícil missão, que 

vem sendo conduzida com muito Amor. Outras civilizações extraterrestres se 

engajaram a estes grupos, tanto os da luz quanto os do comando negro. 

Não cabe-lhes mais ignorar ou excluir esta verdade e este contato. O máximo 

que pode acontecer é adia-lo. Muitos eus de vocês são extraplanetários e podem 

auxilia-los nesta evolução espiritual, energética, emocional e material. 

Seus eus extra podem e devem ser portais de acesso à estas civilizações 

grandiosas que podem indicar o caminho que os leva á herança de felicidade que foi 

programada para todos e este orbe planetário. 
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Portal  da  Consciência  do  Cristo 

 

Assim como vocês não vêem as ondas de radio e tv, circulam por tudo e por 

todos, da mesma forma, uma onda de muito mais alta frequencia, tudo permeia e 

interpenetra, é a Energia da Consciência do Cristo. 

Ela é constituída por ondas de amor que envolvem tudo e todos e criam 

unidade, elos entre todas as coisas criadas. 

Se, sentirem estas ondas de amor que lhes deixam extasiados guardem este 

momento, vocês conseguiram sintonizar com esta energia da consciência do Cristo. 

Como esta frequencia gera fraternidade e união, claro que gera paz e harmonia. 

Com certeza, todos estes ingredientes fazem parte do pão da vida na ceia 

crística da galáxia. Como vocês estão munidos do cetro do livre arbítrio, poderão 

escolher sentarem à mesa farta do Cristo e comungar com Ele de sua abundância ou 

poderão sentar-se junto aqueles que matam-se pelo poder, pelo jugo da ganância. 

Nesta encruzilhada do juízo final os caminhos aparecem claramente opostos e 

não há como seguir em ziguezague, ora em um ora em outro. 

Na fidelidade eterna do Cristo o lugar de vocês à mesma mesa estará sempre 

reservado, aguardando-lhes a presença, mesmo que Ele os veja relutantes, atrasados, 

pouco resolutos. Ele sabe que toda a demora resulta de inseguranças e medos, de falta 

de percepção e ignorância da verdade, e, que, se existem labirintos escolhidos, existem 

a possível saída deles. 

Se a intenção de vocês, diária, é buscar a harmonia e o amor, mesmo que 

parcialmente, estarão sintonizando, e, ao receberem estas ondas de energia do Cristo 

estarão integrando-se no Plano Uno. 
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Portal  dos  Sonhos 

 

Subsede da Consciência. É neste portal que vocês se projetam para executarem 

inúmeras tarefas planetárias, por vezes simultaneamente em seus diversos corpos em 

lugares e serviços distintos. Nestes casos acordam cansados da labuta noturna. 

É tambem neste portal que, puxados dos escaninhos do subconsciente, seus eus 

do passado das reencarnações assomam, desfilando seus personagens protagonistas e 

seus filmes da vida, necessitando de resgate. 

É o que vocês chamam de pesadelos. Neste caso tambem estão incluídos fatos 

decorrentes de batalhas de seus eus perseguidores devido a causas pretéritas ou 

presentes. 

É neste portal que tambem acontecem encontros luxurientos, já que foram 

censurados na vida real. 

Encontros amistosos de amigos distantes no plano físico, encontros amorosos 

entre chamas gêmeas, encontros de membros da mesma família cósmica, encontros 

farpados que entretecem brigas, desavenças, aonde palavras não ditas são expedidas, 

encontros com Guias e Mestres aonde vozes de sabedoria e orientação traçam novos 

rumos, encontros em planetas e dimensões e regiões intraterrenos. Sonhos simbólicos 

que necessitam de reflexão do que querem nos advertir ou ensinar sobre 

acontecimentos eminentes ou padrões negativos a serem curados. 

Em resumo, neste portal quantos encontros, cenas, eus seus e de outros que 

desfilam buscando resgate, solução, cura, neste outro plano tambem tão real. 

 

 

 

Portal  da  Sincronicidade 

 

Meus filhos, se vocês na estão remando contra a corrente cósmica, no sentido 

contrário de Micah, as águas são serenas e plácidas, ondinas crísticas. 



 60 

Envolvidos pelo barco do sentir, com os remos mentais que dão vapor à 

caminhada, estejam cônscios que estarão sempre no lugar certo, no ritmo conjugado 

sincrônico. 

O relógio cósmico assinala sempre o tempo certo, e, nesta cadência da hora 

crística os ponteiros sempre são uma bússola sincronizando vocês com a programação 

mais adequada. 

Vocês só precisam sintonizar com a Luz, ela está ao redor e, apesar de lhes 

parecerem as águas aonde navegam iguais, busquem perceber com o coração as 

correntes do bem que levam ao destino da Luz. 

Enquanto na Luz a sincronicidade traz encontros e soluções, os que resistem e 

navegam contra a corrente estão à margem de todo o processo de sincronicidade, estão 

remando fora do fluxo natural da vida. Então, surgem os contratempos, os 

contraditórios conflitos, os contrapontos, as controvérsias. 

Ajustem os ponteiros com o relógio cósmico, pois então o ritmo cadenciado das 

horas estará regulado segundo a evolução do tempo cósmico, aonde Micah ajusta 

sincronicamente o relógio dos seus filhos com o tempo certo. 

 

 

Portal  do  Diamante  Azul 

 

Quantos presentes, filhos meus, Deus condensou em seus corpos. São ouro, 

cristais, jóias preciosas, de força e luz, pois vocês são os seus filhos muito amados. 

É importante saberem que no âmago de seus corações cintila o Diamante Azul, 

que é uma matriz de Gaia, a terra que os acolhe. 

Ele torna possível a integração com a sua Mãe Terra, e os registros de toda a sua 

história. São as raízes de Gaia, partícula d’ela dentro de vocês, fermento da Terra para 

que vocês cresçam e floresçam com a sua vida. 

Este Diamante fica ali vibrando amor até que a consciência da integração com 

Gaia faça despertar a sua força total. Neste despertar surge tambem a visão da missão 

atual, o que Gaia necessita, em que caminho ela aguarda a sua colaboração. 
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Claro que Gaia é reflexo do Divino, e aceitar a sua presença no corpo e na alma 

cria uma unidade e uma correspondência vibratória e energética que os unirão a uma 

só consciência. 

Alguns de seus filhos, devido à sua essência, serão peregrinos de sua verdade, 

atuando e correndo, o mundo fazendo com que os seus filhos reconheçam em seus 

corações a sua ligação com a terra. Outros, no silêncio de suas almas, ressoarão no seu 

amor por Gaia,  tecendo com os seus fios um manto de reverência e união que se 

propagará a partir do elo entre os Diamantes Azuis. Lindos fios de um azul cristalino 

construirão o manto da Terra, serão seus filhos protegendo a sua Mãe com o brilho do 

seu amor no templo de seus corações. 

A Nave Terra que, aceleradamente, cumpre o seu destino atravessando portais 

de evolução dimensionais, conduzirá consigo os seus filhos, aqueles que fazem parte 

deste manto, em um Todo Único nesta Nave do Diamante Azul. 

 

 

Portal  de  Defesa 

 

Meus filhos amados, eu sou a defesa que promove a paz, eu não sou a batalha, 

nem qualquer estratégia de ataque. 

A Luz não atiça contendas nem à guisa de proteção. Defesa é sustar o passo do 

mal, fazendo-o parar ou esquivar-se. 

Quantas paródias, controvérsias e mal-entendidos a cerca do meu ser são 

veiculados sobre a Terra. A minha missão é de paz e todos os meus arcanjos e 

templários estão imbuídos de proteger a Terra e dirimir contendas. 

Quando a minha espada brilhar no alvorecer da Nova Era, a Terra estará imersa 

na paz, no meu azul e em tudo que corresponde à união. Não mais haverá divisões e 

querelas, pois só vibrará um tom no acorde leve do amor, aquele da harmonia. 

Nas cordas da harpa do Criador, Gaia revelará a sua face doce e leve que  é 

peculiar à sua natureza. 

Meus filhos, eu sou a paz e a minha defesa é com Amor, pois violência gera 

violência. 
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A minha bandeira é a dos filhos de Jesus e é este estandarte que sempre elevarei 

como máxima, lema, leme de minha consciência. 

 

 

Portal  da  Unidade 

 

Toda a criação possui uma estrutura semelhante, uma essência comum. Sobre 

ela assentam-se ricas e diversas peculiaridades e nuances que enriquecem esta base 

una. 

A força de coesão que é esta estrutura, é o Amor, elo substancial que mantém 

esta rede única de elementos e seres criados. 

Esta Lei Cósmica de Unidade pressupõe, portanto, união, paz, conciliação e 

harmonia. 

Podem os seres e elementos estarem em constante mutação, pois a evolução 

demanda transformações, porém nada se choca, cria desarmonia, se divide ou 

desarmoniza gerando caos. 

Desta forma, no juízo final não existem juízes externos, pois o juízo é de si para 

si no tribunal do coração. 

Na seleção do joio e do trigo, no transcorrer dos dias de sua existência, suas 

consciências escolherão ceifar ou não as ervas daninhas na mente, no coração, no 

corpo. Arar a terra de seus desejos com as melhores sementes de paz e amor, e, com 

paciência e fé esperar a estação certa de colher os frutos da bem-aventurança. 

Porém, é preciso que o lavrador não esmoreça, seja o que lavra, o que protege, o 

que colhe, o que rega, e que, em seu repouso não conhece a preguiça de nada fazer, 

pois que a vida é criar, é produzir. 

Portanto, filhos meus, a Luz não promove batalhas e armagedons pois ela é paz. 

O armagedon é a apologia da ignorância e da inconsciência de alguns filhos de Deus 

que, no ardor de suas dores, se debatem contra si e contra o mundo. Que seus mundos 

em seu movimento de rotação doem Amor a si, mas isso exclusivamente os torna 

egoístas. Na translação de si doem Amor ao mundo. 
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Portal  do  Fogo  Kundalini 

 

Meus filhos, por toda a Terra corre um fluxo vermelho de energia, é o sangue de 

Gaia que percorre todas as veias da Terra. Ele se ramifica em pequenos veios como os 

vasos pequenos e grandes de seus corpos humanos. Nada que componha o corpo da 

Terra deixa de ser vivificado por este sangue que nutre. É um fogo vermelho, uma 

serpente que percorre todo este vasto corpo e o impregna de uma força telúrica que é 

poderosa e que une a força material à força do espírito. 

Em seus corpos ela está alojada na base de suas colunas e aguarda que a força 

de seu divino ser direcione o seu despertar, serpenteando pela coluna e jorrando em 

suas cabeças uma fonte de força cósmica que vem da criação da natureza. Quando 

desperta, cria um espiral dando três voltas sobre si mesma. Esta força deve ser ativada 

pela vossa Divina Presença Eu Sou, ela sabe dimensionar o tempo de maturação de 

suas consciências e de seus corpos. 

Antes disso, tanto o corpo como a consciência podem não conseguir administrar 

tamanha força. Uns podem desequilibrar, outros até enlouquecerem. 

Movam-se resolutos em direção ao sol, o Eu Sou, e, quando esta conexão 

estreita os tornar preparados, intencionem, peçam, e a Serpente de Fogo Vermelha 

despertará do sono da inconsciência para o desabrochar da vida, ondulando no ritmo e 

tempo do florescer de cada um. 

Não intencionem com impaciência e pressa presentes, deixem que os presentes 

os encontrem preparados, parcimoniosamente semeados do Tesouro da Vida. 

 

 

 

Portal  do  Equilíbrio 

 

O Equilíbrio é uma lótus que só consegue florescer a partir da semente da paz. 
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A paz manifesta uma tal quietude no Ser, que todos os seus sistemas, mental, 

emocional e físico, encontram um frescor, um bálsamo, uma serenidade em cujos 

reflexos repousa o equilíbrio. 

Se perdes a tua paz toda a sua casa desmorona-se, a ansiedade e a angústia dos 

desejos tomam vulto e fazem-nos colidirem com outros desejos criando choques e 

conflitos. 

A paz é uma onda harmônica que estabiliza a sua ira e a de outros criando uma 

atmosfera aonde o lado animal, instintivo e selvagem é domado e se domestica. A paz 

é tão profunda e intensa que anestesia os desejos inflamados do ego, e este aplaca as 

suas ânsias para sentir o gosto de apenas ser pleno de paz e equilíbrio, deixando-se 

inebriar da essência do Kristos em si mesmo. 

Esta plenitude é tão intensa que anula qualquer desejo de conquistar ou de ter, 

pois sendo tal riqueza inigualável torna todos os outros tesouros da Terra moeda de 

nenhum valor. 

Neste lago da paz sereno, o fluxo equilibrado das águas cria um espelho que 

reflete, sem deformações, o sentir do espírito, do Kristos no coração. Sob as ondas das 

paixões e dos desejos vagas de ansiedade e angústia os fazem debaterem-se na busca 

sôfrega de quimeras. 

A paz traz a dignidade e a nobreza do espírito, faz o espírito transcender das 

agitações internas e externas. 

A paz não necessita de palavras pois por si só apazigua todas as energias 

discordantes e selvagens. E quando o Ser aquieta-se pode perceber o todo em si e uno 

com esta paz que tudo permeia, pode sentir o amor que tudo amálgama como um, 

todos os corações. 

Portanto, é buscando a paz que conhecereis o equilíbrio, a harmonia, a 

dignidade e o amor. 

Quando cessar em vocês o desejo de conquistar, terão enfim conquistado a si 

mesmos. No terreno árido de seus corações perceberão a lótus do Kristos reverberar o 

seu amor, em suas ondas de luz, e como água irradiarão o Sol Deus a todos. 
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Portal  da  Alegria 

 

Meus filhos, a alegria é um dínamo, traz um impulso para a frente e para o 

cimo. Ao contrário da paixão que com seu ardor impulsiona o ser em chamas para a 

ação com raios de intempestividade e insensatez. 

É tambem pelos filetes de sol da alegria que um escudo de ouro os protege 

selando-os na mais perfeita luz e harmonia. 

Da gênese de suas crianças interiores brota uma fonte de risos e cores, um arco 

íris que os leva pelos caminhos da alegria e espontaneidade. Pelos olhos da alegria 

tudo tem cor e vibra no tom da esperança. As ondas da alegria penetram com os seus 

raios todos os corações contagiando e fazendo ressurgir o ânimo. Ela é o troféu do 

vencedor nas olimpíadas de seus desafios. 

Só um coração imerso na alegria pode preencher o Ser com um bom humor que 

aceita o destino como uma aventura com riscos e sinuosas veredas de descobertas. 

Só a alegria tem em seu brilho a certeza de quem abandona o controle e se 

abandona no seu Sol Interior – Deus. 

A alegria é uma efusão de palavras que exortam a vida e o prazer de viver no 

silêncio da sua pureza. E nada tem a ver com a excitação e a euforia que vem dos 

exageros da paixão, tão fugazes chamas que crepitam até o alto e depois se extinguem 

nas cinzas do desassossego. 

A alegria é serena, porém vibrant,e e ativa todos os corpos de uma energia forte 

e perene. 

Quando um ser solar pleno de alegria cruzar o seu caminho, perceba como tudo 

ao redor se modifica e se contagia de graça e vida para si e para a unidade. 

Eu Sou a Alegria, Eu Sou a Criança Solar que abastece os seus corações com as 

asas da libertação de toda a tristeza e amargura com as quais vocês tecem as teias de 

angústia e nelas se enredam. 

Libertem as suas crianças das crisálidas do seu ser e voem como borboletas da 

alegria, pois ela cria beleza, renova a vida, é força misturada com felicidade. 
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Portal  de  Ishtar 

 

Adentrem este Portal Venusiano aonde estes Filhos das Estrelas dançam nos 

raios de sol e da lua. E, neste amálgama de essência solar e eletromagnetismo deixam 

fluir este amor puro que irradia da Sétima Janela Dimensional. 

Bebam na fonte de Ishtar sob o dourado e o prata e abram o coração para que 

estes líquidos preencham o Graal, cálice da criação, consciência desperta junto com o 

todo. 

 Que a força de Ishtar reforce a luz e o amor e estes serão o bálsamo de cura 

para as nuvens da inconsciência irem dissipando-se deixando entrever o sol. 

Deixem que estes Seres do Amor os visitem, aprendam com eles, fluam neste 

Amor Universal. O ego é resistência, desconfiança e controle e tudo isto gera entraves 

e negação à evolução. 

Deixem que o Espírito jorre a luz e amor de Ishtar sobre suas almas e para isto 

silenciem o ego e se abandonem ao Cristo e ao Eu Sou. 

A estrada que leva a Ishtar é a trilha do Amor sem preconceitos. Pois estes 

separam os homens com o veneno da distinção e da diferença. 

Percebam a unidade que sois apesar de serem únicos na criação. Ishtar acolherá 

os de coração aberto vibrando na alegria do Amor. O Amor é a essência do sol que 

tudo permeia e a alegria é a expressão deste Amor. 

Sedes sóis, sedes alegria, sedes amor, e, assim, aqueles que estão no deserto de 

si mesmos mitigarão a sua sede na fonte de Ishtar que brota na flor de lótus de seu ser. 

Deixem que a lua-sol os curem de todas as diferenças no corpo mental, 

emocional e no físico. 

Assim, registros de incompreensão serão diluídos na fonte de Ishtar e o sol-lua 

despontará na aurora de suas consciências, no horizonte de sua ascensão. 
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Portal  da  Família  Solar 

 

Se quiserem adentrar este portal devem ser espectadores isolados dos conflitos e 

combates. 

Quando alcançarem o sentir puro que está além do combate, nesta união e 

solidariedade como cúmplices do amor, não conhecerão feridas. 

Saberão que farpas lançadas pelos outros seus Eus, pois todos são da mesma 

família cósmica, cravam a sua ferida primeiro em quem as cria. O amor dissolve com 

a sua força quaisquer dados. 

O amor é doce como o mel, mas tambem exibe uma força capaz de sustentar a 

estrutura de galáxias. É uma força harmônica e serena que cria uma rede de elos, 

interligações, vórtices. 

O amor é um sol que é a maior fonte e expressão de doação de vida. 

Quando aceitarem viver o amor puro vibrarão no impulso irresistível de 

expandirem este amor e viver por ele. 

Este amor não se compraz na sua satisfação e preenchimento de desejos, ao 

contrário, já é plenitude em si e só é impelido a extravasar ternura e fraternidade. 

Não tentem busca-lo externamente pois ele lá não está, só são os seus reflexos. 

Busquem-no dentro do seu sol interior. 

O amor não conhece contrastes como diferenças e sim como nuances da mesma 

fonte, nem discordantes, nem tampouco dissonantes. É a Família Solar com os seus 

infinitos raios criativamente únicos porém essencialmente iguais. 

Quando criarem a sintonia com o Sol Interior e aprofundarem a fusão n’ele, 

serão ele próprio, sua consciência solar, do Kristos. 

Não existem povos eleitos, jamais o eterno Sol cria com preferências sobre uns 

em detrimento de outros. Existe somente uma raça, a Solar, da qual todos descendem e 

todas as outras criadas pelos povos cósmicos são meras construções provisórias que 

atendem as necessidades dos homens. 

Seres Solares, esta é a eterna herança e aliança criada, para todo o sempre 

mantida e preservada. Vocês são o caminho, pois a senda é interior. E se as tuas 
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escolhas forem de paz e amor estais no caminho certo, sem limitações, subjugos e 

barreiras. 

À Família do Sol pertencem todos os reinos, mineral, animal e vegetal, e a força 

de Amor Solar é o elo que preenche tudo e todos com a sua vida, a sua luz, sois braços 

diferentes da mesma árvore. 

Se uma pretensa superioridade camuflar esta comunhão é sinal que saíram do 

centro de si mesmos (o coração) e perderam-se nos abismos das escolhas. 

A grandeza é par gêmeo da humildade, pois todos os filhos da vida assim foram 

criados para receber mas, tambem, para doar em completa igualdade e importância. 

Aprendei com os seres da natureza que não questionam, apenas amam 

participando do banquete da vida e retribuindo de si para a vida ao redor. 

Deixai o coração agir, falar e expressar-se como um sol, não o sufoquem à guisa 

de malícia e máscaras engendradas pelos mecanismos mentais, sede espontâneos e 

honestos. Não é necessário combater e sim pacificar, muito menos classificar e julgar 

e sim comungar. 

Busquem antecipadamente compreender a condenar, sejam pacientes 

observadores e nunca impulsivos julgadores. E, mesmo assim, se lhes escapa a 

compreensão te recuses a condenar. 

Não percam o frescor da juventude que não possui as nuvens das tristezas, 

desesperanças e as rugas da preocupação. 

Sejam cuidadosos quanto ao orgulho da perfeição e o abuso do poder espiritual, 

filho da posse e do controle, são as ciladas do ego. Cuidado com o apego até à 

verdade, pois a rigidez e a inflexibilidade são ervas daninhas que parasitam e sufocam 

a liberdade. 

Sois senhores somente de si mesmos e é o Coração-Sol de cada um que doa de 

si seus raios de amor, luz e paz. É a gênese de cada um, de cada filho que possui a sua 

criação, que é o seu Ovo Cósmico. 

Não sejais guerreiros ávidos de combate, pois os guerreiros da luz usam a 

espada do amor a fim de curar e defender somente. 
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E não queirais impor a vontade do Kristos, para que não controlem e desejem 

possuir nada. O que Kristos vos pede somente é refletirem o seu amor e a face da sua 

luz. 

 

 

Portal  do  Sentido  Extrasensorial 

 

Meus filhos amados, este novo tipo de percepção é a porta que os conduz à uma 

clareza que é oriunda de seu corpo mental superior. Aí vibra a consciência do sentir 

em uma outra freqüência aonde o mental inferior e o emocional pessoal e coletivo não 

interferem. Este sentido mais aprimorado é uma conquista universal, é uma linguagem 

cósmica que dispensa palavras e não conhece barreiras dimensionais. 

E, é no tabernáculo do coração que este novo sentir brota como o orvalho 

refrescando e vivificando vocês. 

Os sentidos usuais servem a todo o gênero humano para a exploração do mundo 

em seus aprendizados. Digo explorar no sentido de desvendar, pois o objetivo de 

conquista e confronto não vem da esfera da luz. 

Todos vocês têm esta capacidade sensitiva, paranormal, porem ela está na 

maioria bloqueada energeticamente. 

Percebam que o inconsciente coletivo na frequencia mental e emocional está 

denegrida por formas-pensamentos e emoções negativas. Prepondera o mau uso da 

mente no livre arbítrio das escolhas, porem grande parte está subjugado por mentes 

mais fortes e com um comando da manipulação disfarçado, como um poder de 

conquista dos mais fortes sob os mais fracos. 

Este sentido (extra sens) os liberta desta frequencia, fazendo-os transcender à 

uma consciência estruturada pelo Criador. 

O controle mental da massa da população e do poder negativo não alcançarão 

este patamar de alto padrão vibratório. 

Captar frequencias sutis é tal qual entrar em uma grande biblioteca aonde 

informações, pessoas e energias maravilhosas estão à disposição segundo a cada 

capacidade de absorção. Como semelhante atrai semelhante é neste sentir mais 
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aprimorado que atrairão felicidade, alegria, liberdade, o despertar das ilusões e o 

descortinar de verdades pessoais e cósmicas. 

É como aprender a ler, bons professores e determinação. 

 

 

Portal  das  Crianças de  Cristal  e  Índigo 

 

Estas crianças vêm difundir uma nova consciência, do novo homem. É uma 

nova ótica e novos padrões de comportamento mental e emocional. 

Elas trazem o código genético mais aprimorado, GNA, aonde doze feixes de luz 

trazem a matriz do Adão Cósmico. 

Elas irão questionar o Consciente Coletivo e apontar as falhas. 

Vêm imbuídas de missões de reconstrução, cura, proteção e conscientização. 

Foram habilmente preparadas para atuarem na família terrena, no espaço social 

de interação e no planeta. 

Sua formação vem de planetas mais adiantados e seus corpos foram 

estruturados para dotá-los de veículos mais perfeitos e poderosos. 

Apesar disto, as Crianças de Cristal estão em processo evolutivo em direção à 

frequencia mais aprimorada Índigo. 

Algumas Crianças de Cristal ainda têm carmas a depurar, outras somente 

missões a cumprir. 

Sua missão em relação às outras crianças menos dotadas é de, por ressonância 

magnética, alavancar as suas frequencias e auxiliá-las na rápida depuração de seus 

carmas. 

São todos líderes natos, vieram cônscios que despertar, orientar e encaminhar é 

uma de suas principais funções. Naturalmente, se colocarão à frente, pois o seu poder 

pessoal e  espiritual os fará destacarem-se. 

As Crianças Índigo estão em processo superior para crianças solares,  em seus 

múltiplos chacras vibra um sol que irradia plasma criativo. Estas crianças solares serão 

o fruto do crescimento evolutivo das índigo e a conclusão deste processo é especial e 
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único em termos de tempo e espaço, cada qual com a sua dinâmica de 

aperfeiçoamento. 

De uma forma geral, são crianças pacíficas, amorosas, pacientes, compassivas, 

líderes que desejam unir e criar uma força positiva no planeta. 

 

 

           Portal  da  Autoconsciência  e  Autoconfiança 

 

Meus filhos, quando a fase da juventude acontece e os leva nas incríveis 

aventuras de explorar a si mesmos e o mundo, é tambem hora de não esquecerem o 

mundo interior. 

Explorem a verdade de seus sentimentos, na herança dos seus corações, a 

bagagem de seu espírito e a sua origem. 

Vocês são um espírito com um corpo, não um corpo com um espírito. 

Quando vocês exarcebam a mente tornam-se analíticos e objetivos e 

desconectados das emoções, que em sua visão os torna fracos, vulneráveis e com um 

olhar destoado e sugestionável em ralação ao ambiente e pessoas. 

Da mesma forma, há aqueles que são “emoções a flor da pele” e que deixam-se 

enredar pelo drama, pelo exagero da paixão que nasce das emoções, pelo turbilhão 

desequilibrado das explosões emocionais. 

Em ambos os casos, tanto o racional sucumbe sob a aridez de seu deserto 

quanto o emocional afoga-se em sua torrente avassaladora de emoções. 

No Caminho do Meio habita o coração, sede dos sentimentos, no Jardim Trino 

do Paraíso Crístico, aonde três fogos ardem trazendo o seu azul de poder pessoal e 

autoconfiança, o seu fogo solar da sabedoria e equilíbrio, paz e harmonia, e a flor de 

lótus rosa do amor. 

A partir do foco claro deste sentir você pode perceber, captar a verdade, o 

sentido e a meta de suas existências. Vocês estarão conectados ao todo porque todos 

são unos a Ele. Assim descobrirão suas aptidões, vontades e criatividade que os 

tornam únicos na multidão. 



 72 

Como vocês são unos e únicos, todos herdaram força, luz, amor, poder, 

criatividade, sabedoria, e devem buscá-los em si e não no outro, não encantem-se e 

não percam-se nos seus reflexos, os outros. 

Fortaleçam a sua individualidade e riqueza pessoal enquanto indivíduos em 

processo evolutivo de expansão, mas tambem alimentem o espírito, o sentir, o 

fermento que leva a massa (corpo) a crescer. 

Busquem completarem-se não sendo apenas uma parte, sejam mente e sentir, 

para que as emoções e a sexualidade sejam formas harmônicas e sadias de expressão. 

Comunguem com todas as formas de vida sem perderem-se, sem diluírem-se, 

negando-se ou esquecendo-se. Sejam fruto de duas sementes, a masculina que anseia 

agir e a feminina, a antena sensível que capta as ondas e emite as suas próprias. 

Vocês todos vieram para trazer o céu, o mundo espiritual para a Terra e, ao 

retornarem do seu exílio, levarão as sementes de aprendizado e crescimento da Terra. 

O cetro de cura e sabedoria está no coração, ele tem as ferramentas ideais, 

escutai esta voz que habita no silêncio do sentir, delegai-lhe o seu poder e direito e isto 

gerará a autoconsciência e a autoconfiança de seu Poder Pessoal. 

O elo que traz a união entre as diferentes pessoas, tão diferentes e únicas em sua 

diversidade, é complementarem-se. Com certeza o que falta a um é o ponto de 

preenchimento que vem do outro. Vocês assim encaixam-se, peças magníficas do 

quebra-cabeças da criação. 

Vejam-se como pessoas que conseguirão a unidade, aceitando as diferenças sem 

resistências (julgamento, crítica) e vendo-as como forças complementares. 

 

 

Portal  dos  Colonizadores  da  Luz 

 

Toda a vida, em seus sistemas macro (universo) e em sistemas micro (planetas e 

raças) evolui em ciclos. 

Em cada ciclo experienciam-se consciências iluminadas em civilizações 

superiores ou decadentes com civilizações bárbaras (de barbárie). Esta alternância é 

válida para os sistemas aonde persiste a dualidade. 
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Meus filhos, a maioria que lerá estas páginas faz parte desta raça de 

colonizadores vindos de Vênus. Trouxeram de lá uma Nova Consciência Adâmica ou 

Crística. 

Porem, outra raça de colonizadores com uma consciência de conquistados e 

dominadores vindas de comerciantes e predadores  do Sistema Federado tambem 

fincou aqui suas raízes. 

O planeta Terra vem evoluindo em uma consciência que alterna a 

predominância destas duas raças de colonizadores. Isto explica o surgimento de 

civilizações Douradas e Negras. São os pequenos ciclos de evolução da consciência. 

Porem, existem grandes ciclos que preconizam as Grandes Eras com saltos 

quânticos no relógio da Evolução dos Mundos. São os Ciclos Dimensionais, quando 

antigas estruturas dimensionais são abortadas para que sejam alavancadas novas 

estruturas dimensionais. 

Este grande ciclo está com os ponteiros do seu relógio marcando a hora certa 

deste salto evolutivo. 

Todas as estruturas velhas que serviram de palco para orquestrar uma 

consciência arcaica pressentem a sua derrocada. Ativam-se conflitos e tomadas de 

posição para salvaguardar antigas posições de poder e consciência dominadoras que 

articulavam estas estruturas da raça bárbara. 

Porem, os ciclos estão acima do poder e das pequenas vontades dos homens. A 

cadeia evolutiva é como uma grande onda que tudo arrasta nos Grandes Ciclos, pois 

ultrapassa o micro e obedece “ondas de ressonância” que vêm da estrutura macro, 

sistema de vida oriundo do Criador. Desta forma, é uma força inexorável e 

irreprezável, pois flui em uma corrente de elos encadeados perfeitamente e 

irrefreáveis. Todos vocês, colonizadores da Luz, hão de sentirem-se desconfortáveis 

em meio às energias dos micros ciclos negativos. São detentores de uma Nova 

Consciência que abriga novas estruturas que conflituam com as velhas estruturas. 

É inevitável que a oposição veicule guerras, combates e conflitos com as armas 

da ira e da violência semeando temores para que a Luz recue e fique na retaguarda 

oferecendo o seu avanço. 
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Porem, a Luz é sábia e não faz alianças com o confronto, pois a sua bandeira é a 

paz, o amor e as ferramentas das estratégias de defesa somente. 

É claro que, em uma guerra, quando não existem opositores a guerra não se faz. 

Todos os testes e provas para os colonizadores da Luz, mesmo quando 

experimentaram a ira e a violência, foi aprender e rejeitar este caminho como não 

sendo o verdadeiro caminho. Este é o prêmio do sábio, que por vontade própria e juízo 

correto exclui a ignorância e a inconsciência como seu livre-arbítrio. 

Desta forma, colonizadores da Luz aceitem viver nesta densidade, pois as raízes 

de doação e aprendizado um dia vão germinar no Grande Ciclo de Dimensões 

Superiores, a Terra Prometida, aonde o Adão faz a sua comunhão com o seu feminino 

e dá a luz ao Cristo Redentor. Comecem nos primeiros passos do autocontrole mental 

e emocional a partir do Portal de Salomão, o coração, chacra que une o triângulo para 

cima dos chacras superiores e os de baixo. 

 

 

Portal  da  Chama  Criadora 

 

Vô que une a dupla natureza do Filho, a ativa e a passiva, na Trindade, 

representa na cabala o Espírito Santo. Espírito de Deus que fez o cosmos. É a luz 

espiritual que manifesta inteligência e vida. 

O Espírito Santo que dá alma e vida a todas as criaturas na esfera dos 

elementos. São anjos que cuidam das gerações de diferentes espécies de criatura ad 

infinitum. Eles espargem a graça de Deus (Thô) e a sua santidade (Koph). Da 

emanação da essência de Deus irradiavam-se explosões de fogo solar e criador de 

vida. 

Os Seres Solares e o Grande sol Central Deus criavam uma potência solar, 

geradora de vida. Este Fogo Solar propaga-se em diferentes níveis de frequencia da 

potência solar em essência, a Chama Trina Crística, o Fogo Astral, o Fogo Elementar 

das Salamandras, a Chama da Divindade (graça, santidade). Esta graça, este sol, esta 

santificação é a chama que Cristo trouxe, e cada templário, peregrino, monge, 

instrutor, iniciado d’ele leva a tocha e a propaga alastrando-a em todos os corações. É 
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quando os portadores da Chama são a própria Chama, chegaram à sua ascensão. É a 

consumação e a vitória final, é o pentagrama símbolo do homem perfeito, o Adam 

Kadmon, o Adão Cósmico. 

A beatitude que vem da graça e da santidade flameja trazendo a felicidade, é a 

promessa do paraíso, a consecução da liberdade da dualidade. 

Portadores da Chama, flamejai primeiro dentro, para que possam ser a própria 

Chama, ardendo em luz, potência e na graça do Criador. 

 

 

Portal  do  Coração 

 

Esta é a sede do Espírito apoiada e centralizada no Chacra Cardíaco. É aí que 

repousa a alegria, o amor por si mesmo, a paz, a felicidade, o todo ou céu de onde 

vieram, a autoconsciência, a autoconfiança, a força, a sabedoria, a luz do seu self, a 

memória cósmica de quem são, a união com o Todo. 

Se não partir deste chacra para os outros um potencial destes vórtices de 

energia, tanto para vocês quanto o que vocês têm para oferecer para o mundo e para os 

outros torna-se exíguo. Tudo o que for mínimo para vocês no coração, será a 

qualidade do que expressarão. 

Nesta era de transição, associada às transformações geográficas, sociais, 

culturais, políticas, religiosas, existem mudanças nas esferas de energia. 

O chacra do plexo solar, que é responsável pela vontade pessoal e a ambição, 

tem sido o foco principal de experiências pró-evolução deste ciclo velho. 

Neste novo ciclo predomina uma programação, um rito de passagem para o 

chacra cardíaco, a sede do Espírito. Na verdade, é o ego abandonando o seu reinado, 

outorgando ao espírito a nova direção, que irá desempenhar a realização de novos 

ideais, novas vontades e um outro tipo de poder, do seu Eu Sou, Eu Superior, ligado à 

sua essência primeva. 

Desta forma, com a primazia do Coração, a mente com a sua força motriz 

criativa espelhará outros focos de criação mais condizentes com uma proposta 

evolutiva positiva e ligada ao Todo, do que criar segundo necessidades materiais do 
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ego. Isto gerará tranqüilidade e alegria, pois romperá com as urgências ansiosas do 

ego, de fazer, de fazer, de fazer. 

Através do comando intuitivo do coração que não exerce pressão e, portanto, 

stress, partirá um fluxo natural em suas vidas cotidianas, aonde tudo se encaixa e 

organiza naturalmente, pois acompanha o ordenamento de Deus sobre toda a sua 

criação de uma maneira uniforme. 

Tentem harmonizar-se com a voz do coração, da intuição, deste novo sentir para 

a solução do seu cotidiano e fechem-se às opiniões e sugestões vindas ainda dos 

apelos das velhas estruturas que lutam por persistir e não perderem a sua primazia. 

Não permitam tambem que as emoções cheias de medo lhes roube a 

autoconfiança no sentir do coração. 

O coração lhes reservará sempre o que lhe é suficiente e necessário, sem 

exageros e desejos superficiais e incontroláveis do ego. 

As energias que se processam e se autoexpressam pelo plexo solar irradiam 

paixão e descontrole. Aquelas do coração irradiam amor e afetuosidade. Ouvir a voz 

do coração é escutar a voz de Deus e o retorno ao lar, aonde a sua ancestralidade real 

assenta-se.  

 

 

Portal  dos  Malakhims 

 

Estes Anjos-Reis estruturam as potências e os minerais que possuem a estrutura 

cristalizada em um espiral molecular perfeito. 

No princípio, criou Eloim a coletividade das Divinas Potências, a essência do 

céu e da terra. 

Existe em vocês um pentagrama das potências que lhes abre um portal com a 

cura dos 5 elementos. No mundo elementar se observa a ação do Espírito Santo, que 

dá alma e vida a todas as criaturas. 

O pentagrama é o símbolo de Adam-Kadmon, o homem primitivo antes da 

queda, ou de Jehoshuah (Jesus), o Filho de Deus feito homem. 
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Bebam na fonte divina de Thipereth Eloim que expressa a beleza das potências 

criadoras, o atributo de Deus à beleza. 

Disse Deus no êxodo, a Moisés: “Enviarei diante de ti o meu anjo”. 

O Meu Anjo, esta frase em hebraico é Melakhi, Mikhael (Miguel), o protetor do 

povo hebreu. 

Cada um de vocês, meus filhos, devem em dado momento alcançar um nível de 

freqüência mais elevado e abrir o Portal de seu Pentagrama das Potências. 

A Potência Solar (elemento fogo sagrado), a Potência Fluida (elemento água), a 

Potência do Carbono (terra), a Potência Áurea (éter, que inclui o som, a cor e o 

número do seu espírito, da sua monada). 

Entrem no seu Portal das Potências e estruturem um novo corpo, original. É 

trazer o céu à terra, a origem, o renascimento, é voltar à gênese, mergulhar no ovo 

cósmico e saborear a sua força angelical. 

Porem, só conseguirá atravessar o Portal aquele que obtiver uma tal unidade 

com Deus, que o seu coração é pleno amor e dedicação a Ele, e todo o resto ficou em 

segundo plano. 

 

 

Portal do Mont Saint Michel 

 

Cada orbe planetário tem o seu guardião e o seu diretor em todos os universos. 

Eu sou o guardião do Planeta Terra, fiel escudeiro de Gaia.  

Meu primeiro descenso no planeta, investido desta nobre função, deu-se na 

Normandia. Este planeta era o paraíso que todo filho de Deus almeja. 

Muitos eons desenvolveram-se na corrente do tempo, muitas eras decorreram, 

desvanecendo-se o paraíso. Restou pedaços do paraíso, templos solares desta era de 

bem aventurança. 

Meu templo solar no Mont Saint Michel ainda está edificado na Normandia. 

Para lá dirigem-se os meus peregrinos que, caminhando sobre as areias ou em suas 

viaturas, seguem o meu chamado, que é do coração para os corações. 
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Por vezes, o coração escuta o chamado mas a consciência ainda não percebe, e o 

peregrino caminha naquela direção para receberem as bênçãos e a proteção sem nem 

aquilatar a jóia que encontrarão. É aí que meus templários ancoram as suas forças e 

aonde as suas espadas brilham. 

Neste templo há tambem muitos anjos da hierarquia dos Michaels, ancorando 

com a sua sutil energia o campo sutil do planeta. Nesta biblioteca planetária estão 

tambem armazenados muitos acervos de sabedoria e compêndios da história 

planetária. 

Deste templo retornam os meus peregrinos fortalecidos e renovados, e 

permanecerão protegidos pelos meus aliados. 

Os templos solares são ilhas espalhadas pelo globo, pontas de uma mesma 

estrela que mantem acesa a chama do paraíso. 

Dia virá que a resistência à Luz, à Paz e ao Amor cederá, finalmente, e o paraíso 

se alastrará a partir desta Estrela Sol, e a Potência Solar só encontrará aceitação e 

soma de todas as consciências na Consciência Crística Solar. 

 

 

 

Portal  dos  Filhos  Co-Criadores 

 

Está embutido no Poder Criativo de suas consciências um Poder Criador muito 

mais vasto do que vocês tem ciência. Claro que este Poder está atrelado ao nível de 

consciência evolutivo que cada um conquistou. Sim, porque as etapas de crescimento 

pressupõem criar realidades sem esforço, mas que resultem em uma expansão, em 

modo continuum. 

É sumamente necessário resgatar a consciência de que lhes foi outorgado por 

Deus, o Grande Sol Central Primevo, o poder de co-criar com Ele utilizando a energia 

de Filhos Criadores, que com seu livre arbítrio cria o seu corpo, seu mundo, seus 

projetos, sua realidade cotidiana. 

O mundo de vocês formatou um sistema embasado no esquecimento cósmico de 

suas origens e capacidades internas. Isto porque, solapar o seu auto-conhecimento é 
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enfraquecer o seu Poder Pessoal, minimizar a sua força, e, a confiança em que a todo 

momento são os autores da história das suas vidas. 

Porem, à medida em que delegam à pessoas externas a direção, as orientações e 

as escolhas de suas criações vão perdendo, paulatinamente, este comando e 

possibilitando um controle externo sobre vocês. 

Percebam que a criação começa nos planos sutis (aquelas positivas e as 

negativas) e é necessária uma plena atenção e auto controle de suas consciências sobre 

as suas mentes para que criem boas realidades. Claro que, as realidades cármicas 

negativas são escolhidas por vocês para serem resgatadas e liberadas nas etapas 

encarnatórias. Vocês tem controle tambem sobre a atuação do processo da Lei de 

Causa e Efeito. Podem, inclusive, negociar no Conselho Cármico atenuar ou trocar por 

méritos, pulando etapas de purificação. 

Saibam que cada célula, órgão e o seu cérebro são seres que são munidos de 

auto-consciência, capazes de, telepaticamente, trocarem conhecimentos e auxiliá-los 

em processos de cura. 

Percebam-se mentalmente, emocionalmente e fisicamente, sintam-se, 

decodifiquem-se entronizando-se na capacidade de auto-cura. 

Brinquem com o poder de co-criar, sintam este Poder Real que lhes foi 

presenteado, Filhos Criadores. 

 

 

Portal  da  Aceitação 

 

Meus filhos, cuidado com os subterfúgios do ego, pois à guisa de salvar e 

proteger os outros, aprofunda o seu nível de controle e acirra o seu abuso de poder 

sobre os outros. Controlem, sim, estes ímpetos do ego pois ele é capaz de passar dos 

limites do livre arbítrio alheio. Controlem as suas emoções, pois elas podem criar 

dependências de controle. Atraindo para si aqueles que estão frágeis e desorientados 

estarão em um pano de fundo controlando e aplacando a sua solidão. 

Cuidem mais de si, pois toda a doação de cura e de amor para o seu ego 

permitirá que a Luz aumente e se propague para os outros. 
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Doem, parcimoniosamente, pois quem dá tudo de si esquecendo-se de si mesmo 

esvazia-se, adoece, perde o seu Poder Pessoal. 

A ninguém é dado o direito de, com uma aparência de preocupação e conselho, 

escolher ou impor decisões que só cabe ao outro, aproveitando qualquer posição de 

poder, isto é, orgulho e prepotência tambem. 

Aceitem tudo, pois sem questionar Deus e o que a vida lhes reserva as 

resistências são quebradas. Desta forma, as energias podem fluir e curá-los mais 

rapidamente. A resistência é conflito, é confronto com a vida e com Deus. Sejam 

pacíficos na aceitação. 

Aceitem o outro, pois julgar e censurar é controle. A aceitação traz a paciência e 

a complacência. Não controlem as escolhas e o ritmo do outro, estarão exercendo 

controle e abuso de poder sobre as escolhas do outro. 

Deus não controla, nem se vale de Seu Poder, deixa os seus filhos caminharem 

tropeçando e levantando-se, pois Ele sabe que dispor recursos de auxílio é mais 

importante do que impor qualquer coisa. 

A aceitação traz a liberdade e a paz pois deixa o caminho livre para as energias 

e a ajuda fluírem em seus corpos e em sua vida. 

Quebrem todas as resistências, controles e poder excessivo com o antídoto da 

Aceitação. 

Muitas vezes, a mania do ego e da mente é classificar tudo e catalogar, 

selecionando. Transcendam estes mecanismos e processos mentais aprisionantes. Não 

classifiquem os efeitos das causas cármicas como negativos. São, na verdade, 

processos de libertação muito necessários à evolução. Mudem o foco em relação aos 

acontecimentos que aparentemente vocês classificam como negativos. Vejam-nos 

como remédios que vem aplacar a doença de seus corpos e almas do passado. 

A resistência, energeticamente falando, processa uma estagnação e conflito com 

as outras energias originando bloqueios de medo e insegurança. São as posturas, 

posicionamentos mentais e emocionais que os libera ou atrapalha. 

É tambem, na esfera do poder, que a resistência luta para não perdê-lo, criando 

rigidez e severidade nas leis, regras e comando com força. Nas esferas da religião os 
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dogmas criam rigidez e severidade para sustentar-se. Nas academias militares a 

rigidez e a severidade reforçam-se no comando pelo poder dos mais fortes. 

Rompam com os conceitos arraigados ligados a regras, leis, dogmas e 

imposições de comando sociais, mentais e espirituais. 

Sejam livres sem cadeias e correias, vivam sem medos, inseguranças, rejeitando 

prisões. 

Que o único dogma seja a Paz e o Amor e a única regra seja seguir os passos do 

Kristos. 

 

 

Portal  da  Verdade 

 

Os corpos mental e emocional são, quando desequilibrados, os desagregadores 

do equilíbrio e aqueles que ludibriam o Ser. 

Seus fantasmas do passado e do presente com focos equivocados afastam-nos 

da Verdade e do Real. 

As construções mentais e emocionais negativas, via de regra, são manipuladas 

pelas sombras para confundi-los e causar intrigas. 

Constroem fictícias realidades, fantasias que estão aquém da verdade. 

Neste juízo final, com as radiações solares em uma potência gigantesca, o caos 

mental e emocional e as turbulências físicas, muitas mentes e emoções perderão a 

clareza e o discernimento e vibrarão em freqüência de demência. Sem razão e 

equilíbrio, serão facilmente manipuláveis pelas sombras e arrastarão atrás de si 

incautos. 

Diante deste quadro, meus filhos, é hora de apaziguar a mente e as emoções 

meditando, é hora de preencher-se com conhecimentos que gerem luz e verdade, é 

hora de disciplinarem-se e reforçarem o autocontrole, é hora de observar e pesquisar 

para encontrar a verdade em si, no outro e no mundo, é hora de orar muito para 

estabelecer a sua evolução, iluminação e proteção, é hora de fusão com as suas 

divindades e a cura de seus eus insanos. 
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Não é hora de fantasiar, nem de seguir rebanhos guiados por falsos mestres que 

desejam poder e o mantem com controle e ameaça. 

É hora de desapegarem-se de pessoas e situações que não promovem a paz e o 

amor, percebam os lobos sob a pele de cordeiros. 

Observem, vigiem... 

 

 

Portal  da  Quintessência 

 

Este portal apresenta 12 níveis de acesso e em cada um deles há uma gama de 

substâncias chamadas 5º elemento, que as diferenças filosóficas nomeiam com 

classificações por nível e freqüência de densidade. 

O quinto elemento está onipresente, mas atua de forma diferenciada em cada 

plano vibracional. 

Na terceira dimensão apresenta-se como prana ou fluido vital. Na 4ª e 5ª 

dimensões apresenta-se como plasma solar com uma substância derivada ideoplástica 

chamada vril. Neste caso o plasma é maleável e suscetível ao comando mental. As 

pirâmides que encontram-se nos centros de força planetários, como no planalto de 

Gizé (na pirâmide de Queops) e no planalto central do Brasil (sendo que neste caso a 

pirâmide ainda situa-se nos reinos intra-terrenos), captam este plasma solar e o 

armazena. 

Nas 4ª e 5ª dimensões, sobre estes centros de força, as pirâmides estão ativadas 

e não são lugares funerários, são “centros de cura” aonde a quintessência auxilia no 

processo curativo da 3ª dimensão. 

Nos estágios de 7ª e 8ª dimensões, esta quintessência promove tal expansão de 

consciência e fusão com o Criador que suscita o que vocês designam como estado de 

êxtase ou Samadhi. 

Grandes sacerdotes e magos negros queriam utilizar esta força do quinto 

elemento para seus objetivos egoístas de poder e domínio. Por isso, o Criador foi 

extinguindo o potencial da quintessência em seu maior poder como o plasma solar e o 
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vril na 4ª dimensão. Pois, com o declínio de Poseidon, a Atlântida de 4ª dimensão, este 

5º elemento foi obstruído para fins destrutivos. 

Através de um processo meditativo é possível, com abrangente poder de 

concentração, mesmo na 3ª dimensão de matéria, criar um estado de êxtase ou 

samadhi capaz de materializar a quintessência em sua holografia 8, o vril, e o plasma 

solar em suas múltiplas formas e funções. 

O plasma solar pode se manifestar em plasma quente ou frio com implicações 

curativas grandiosas. 

Existe o Nadqia, o plasma solar líquido do qual o magma é uma semente. 

Em uma escala mais sutil , a quintessência solar como Agni, o Fogo Sagrado, 

que gera o Samadhi, que é o Fogo Solar de Surya, o mais puro para a nossa galáxia. 

 

 

Portal  das  Rondas  e  dos  Ciclos 

 

As Rondas são ondas de evolução que estruturam a sua evolução em um 

período de 25.625 mil anos. 

São Grandes Ciclos com ondas aonde estão catalogadas energias , frequências, 

propósitos e planos engendrados pela Hierarquia Superior. Existem prognósticos e 

avaliações acerca do aproveitamento do Todo Galáctico em um percentual de 

aproveitamento total, médio ou fraco. 

Da mesma forma, em escalas menores existem ciclos de 144 anos chamados 

ciclos de conscientização estelar-cósmica. 

Existem pequenos ciclos de 7 anos que assinalam uma mudança periódica de 

energia e plano de graduação. 

Os maiores ciclos, no entanto, são do Sistema Solar a cada 144.000 anos 

mudando o seu alinhamento e trajetória em relação ao sol e o centro da galáxia. 

No computador central galáctico, aonde a inteligência cósmica ajusta os seus 

planos, são traçados inúmeros planos aonde planetas, estrelas e indivíduos têm uma 

escala de programações, em escala da maior a menor produtividade. 
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Cada partícula de vida está monitorada e encaixada dentro de um projeto. Desde 

a partícula unicelular infinitesimal à maior dentre as escalas de proporções macro. 

Neste período presente firma-se uma Ronda e o Deus e a Deusa Meru 

estabelecem o plano e suas motivações para a Raça do Arco Íris. 

Submetem-se às grades cristalinas e magnéticas todas as consciências. Aquelas, 

de vibração e qualidade inferiores, serão sacudidas por um terremoto energético 

acarretando desorientação e loucura. A grade cristalina cria feixes dinâmicos de 

energia que despertam memórias espirituais da gênese de cada um. Os bloqueios da 

personalidade serão deslocados de sua importância e primazia, e áreas cerebrais serão 

ativadas de forma a facilitar a captação de um sentir mais apurado e lúcido da mente. 

O Corpo de Luz com a Mente Estelar estarão reprogramando todo o seu sistema 

Arco Íris e alguns choques vibratórios se sucederão. 

A princípio, nesta transição, gerando medo e desconforto,e, paulatinamente, de 

acordo com a quebra da resistência, fluindo a corrente cristalina e fotônica de forma a 

gerar uma expansão da lucidez da Mente Superior. 

Fluam na Ronda do Todo, deixem-se levar na corrente cósmica do caminho 

estelar do Arco Íris, na Trilha Meruviana. 

 

 

Portal  da  Lilith 

 

Nos tempos imemoriais, do começo da criação no Planeta Terra, antes mesmo 

da vinda de Adão e Eva (sendo que Adão foi o primeiro filho de Deus da raça 

aperfeiçoada), o homem densificou-se e criou corpos grosseiros de animais para onde 

projetava-se na densidade. Nesta época, antes de Eva, foi criada a primeira fêmea, 

Lilith, para satisfazer os seus desejos carnais egoístas. 

Enquanto Eve é a expressão da Mãe Divina Sophia, na matéria, Lilith é a sua 

sombra. É a mulher densa, que vive dos sentidos, se envolve na luxúria e nos desejos 

incontroláveis. 

Neste campo de experiências terrenas todas as personalidades encarnadas 

quando espelham a Luz são uma extensão de Eve; quando estão afastadas da Luz, nas 
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sombras de seu feminino desagregado de seu sagrado, são Lilith. Tornou-se um 

arquétipo negativo da mulher neste planeta. 

Busquem no éden que habita os seus corações a identidade cósmica que lhes 

pertence! Sois Adão e Eva, descendentes de uma linhagem crística. 

Todos os seus eus Lilith necessitam de cura e aprimoramento. Banhem-nos na 

cachoeira cósmica de luz e elas transfigurar-se-ão em Eva. 

Rompam o ovo fecundado de sua gênese, renasçam tal qual Deus os criou e 

projetou um dia. 

A Lilith foi criada em um instante de densidade e propagada em inúmeras 

gerações, nos apetites instintivos do ego, de satisfações na carne. 

Reconheçam-se Evas no éden de si mesmas, aonde Deus mostra a sua face e 

revela-se por inteiro. 

Amílio (a primeira encarnação de Jesus Cristo) encarnou como o primeiro Adão 

da raça aperfeiçoada, a Polariana, aonde o éden se estruturava em um sistema não 

totalmente físico. Data da época da criação das cinco primeiras raças-raízes. 

 

 

Portal  do  Subconsciente, Inconsciente  e  Consciente 

 

Estes três níveis de consciência armazenam todos os registros da vossa placa ou 

livro da vida. Existe uma coligação entre os três e o Espírito, de acordo com as 

necessidades e evolução consciencial que vai “abrindo os arquivos” acerca da verdade 

e história de cada um. 

A maior parte encontra-se no subconsciente, como uma grande biblioteca 

indisponível, aguardando as consultas esporádicas do inconsciente para satisfazer a 

busca do consciente. 

O subconsciente fica no plano etérico, o inconsciente no plano astral superior e 

o consciente no plano físico. 

Enquanto a mente do ego permanece ligada no apenas às impressões energéticas 

culturais, morais, familiares, sem cessar a sua fonte cósmica essencial, suas 

informações serão escassas dos planos superiores. 
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Quando o indivíduo consegue ultrapassar os desejos imediatistas de 

sobrevivência e gozo material, ele já abre a consciência a um desejo novo de 

compreender a si mesmo e a vida com um significado mais profundo e abrangente 

enquanto cidadão do universo. 

Nada escapa ao subconsciente, estando ali arquivado todos os pormenores da 

caminhada evolutiva de cada um. O subconsciente é uma faixa mental com um portal 

interligado com a placa ou livro da vida, que é um sistema holográfico ionizado. 

Os véus vão se descortinando quando o corpo espiritual e o astral vão sendo 

acessados pelo ego com o desejo e propósito de sair do círculo vicioso material. 

As revelações são vastas porquanto a Raça Adâmica já empreendeu várias 

Rondas e viagens galácticas em seu processo de aprendizagem e aperfeiçoamento. 

A vontade é um pêndulo direcionador que rompe selos e abre processos na 

busca de entendimento e respostas sobre si mesmo e a vida que os circunda. 

A evolução é realmente atemporal, pois é dado a cada um o ritmo e a cadência 

de harmonia em sua viagem cósmica. 

O aprendizado é a linha constante enquanto a evolução pode sofrer retrocessos e 

períodos de estagnação no mesmo ponto. 

Porem, nenhuma partícula de vida micro ou macro permanece por muito tempo 

estacionária. Como a evolução é um motor propulsor existirão sempre agentes que 

mobilizarão impulsos e transformações, sejam eles energéticos, espirituais ou físicos. 

Cada história de vida está interligada à inúmeras outras, formando uma Grande 

Família Cósmica que perpetua os seus laços continuamente. 

 

 

 

Portal  de  Rama 

 

Depois desta Torre de Babel que se formou no Planeta Terra, em um amálgama 

de civilizações e raças que para cá vieram e se uniram à raça humana Adâmica, o 

primitivismo e a densidade se instalaram. 
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Uma partícula do Sol Central Surya, denominado Rama, trouxe a energia solar 

de amor para vivificar a Rosa Adâmica extremamente primitiva e racional. 

Este descenso aconteceu na fase Lemuriana, e esta nova frequência vibratória 

iria chocar-se com a primitiva originando as guerras de choque de interesse, que 

desarticularam o equilíbrio físico do globo ocasionando a submersão de quase todo o 

continente. 

Surya, uma das manifestações do Sol Deus, criou um portal de iluminação 

através de um Mantra Pranava Aum, que irradia de seu Divino Sol, raios solares com 

partículas do Logos Solar que seguramente é capaz de expandir as consciências pelos 

graus solares de manifestação: 

1º grau Nadiva 

2º grau Ruía 

3º grau Conin 

4º grau Seraph 

5º grau Namod 

6º grau Irná 

7º grau Soriel 

8º grau Nadis 

9º grau Omarim 

10º grau Tattis 

11º grau Somed 

12º grau Irnav 

Cada grau destes apresenta uma frequência solar com interferências evolutivas, 

numa espiral cresente da consciência humana à consciência solar de Surya. 

 

 

Portal  da  Rosa  Sagrada 

 

Na Quinta Dimensão de Luz neste quadrante de experiência do Planeta Terra 

existe um Grande Portal, imerso em uma rede magnética cristalina. É o Portal do 
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Triângulo Azul que abriga a Fraternidade da Cruz, da Rosa e do Triângulo, da qual 

faço parte junto com outros irmãos. 

Toda esta dimensão vibra no Sagrado Coração Crístico Rosáceo que brota 

santificando a experiência adâmica na matéria, é a experiência que emerge da Cruz. 

Os componentes desta Ordem possuem o Anel de Rubi, selo protetor que lhes 

foi outorgado pelo Divino Mestre. 

Nossa Ordem atua diligentemente para dar consciência ao Novo Homem e de 

sua Chama Trina, a Flor de Liz, brotar a consciência da Rosa Sagrada com os seus 

códigos de energias, frequências, arquétipos, matrizes genéticas mais aprimoradas. 

Deste Portal jorra uma fonte de energia cristalina que é mais abundante em 

determinados períodos, nos quais por dispensação cósmica vindas de portais que 

armazenam todo um pulsar quântico de aceleração vibratória. 

Que a noção de dignidade e respeito por todas as partículas de vida criadas por 

Deus definitivamente os alijem do hábito pernicioso de julgamentos e críticas. 

Estão implícitos nestes novos códigos o amor fecundado pela compaixão, 

fertilizando a união em todos os corações. 

Sejam hábeis lapidadores, pois o cristal bruto de suas consciências há de 

purificar-se para receber os moldes de uma nova consciência cristalina da 5ª 

dimensão. 

O tempo não espera e passos vacilantes ou vagarosos perderão as oportunidades 

de ingressar no Caminho do Arco Íris rumo à Luz e ao Fogo Cósmico. 

Estes caminhos abrigam espíritos resolutos, firmes, que não perdem o foco. 

É tempo de escolher e estas escolhas abrirão portais de acesso vibracional à 

novas plataformas de consciência e energia. 

Novos ciclos demandam  novas estruturas e aqueles que estão apegados à 

antigas estruturas continuarão nelas estagnados no crescimento evolutivo. Porem o 

ritmo de cada um é ditado pelo propósito de suas almas. 
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Portal  do  Silêncio 

 

Meus filhos, que o silêncio os inunde pois ele é a seiva que não está aparente, 

mas que permeia a árvore-ego e a sustenta. 

Deixai-o fluir como um sangue que vivifica. Ele é capaz de cessar os 

pensamentos turbilhonantes, de serenar o impulso habitual de realizar na ação e trazer 

a aragem serena ao lago agitado das paixões e apegos emocionais. 

O silêncio tem uma morada no centro interior de seus corações. É uma 

peregrinação que só começa quando o ego silencia e vos permite vislumbrar o seu 

verdadeiro eu. 

Todos os condicionamentos sociais incutem no mental da humanidade a busca 

da verdade fora, nos diálogos, nos livros, nos mestres. É o caminho longo e sinuoso do 

discípulo. Este caminho já lhes é tão conhecido... 

Hoje, a premência do caminho do iniciado é mobilizar toda a sua energia para, 

ultrapassando as fronteiras de si mesmo, explorar o seu mundo interior. 

Acreditem, não é uma caminhada solitária, pois os seus eus superiores os 

acompanham nesta jornada. 

É uma aventura que os leva às bibliotecas cármicas aonde estão ao seu dispor 

todos os vastos conhecimentos de toda a criação em seu DNA. 

Só saboreando o silêncio é que se instalará a paz e é neste portal que Deus 

habita, tão perto, dentro de vocês. 

Nos primeiros passos aprofundem somente o desfrutar, o sentir a paz que brota 

do silêncio. 

Uma vez assim, apaziguados, habituados a esta esfera do silêncio, outros 

sentimentos e vozes profundas emergirão lhes trazendo a verdade de quem sois e em 

que estágio encontram-se na caminhada evolutiva. 

Novas premissas, descobertas e veredas se descortinarão mudando, às vezes, 

integralmente as suas necessidades, prioridades e planos. Isto se deve ao fato de que 

este silêncio pleno lhes trará visão ilimitada e este olhar mais profundo os fará 

descartar o que é supérfluo. 
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Isto proporciona um renascimento, é a gênese do ser, uma transformação radical 

que permeia o ego e o arrebata com a chamada confiança. 

Aí, cessam todos os medos e desconfianças que aprisionam o ego. O prisioneiro 

se liberta da cela, do cativeiro, e ganha a sua liberdade. 

Não pensem que esta jornada interior é complexa, exigindo regras, técnica e 

esforço. Ela é, ao contrário, simples, natural e os leva como pelas águas de um rio que 

conhece o caminho e o seu destino. 

Nesta pesquisa interior o livro é o seu, vocês são os autores, os protagonistas, é 

o tesouro da sua história contendo a sua verdade, única e especial. Isto faz de vocês 

co-criadores com Deus, pois as suas escolhas fizeram sempre o roteiro de suas 

histórias.  

Não se demorem nas tristezas, dramas e imperfeições, mas tão somente no que 

elas lhes ensinaram de proveitoso em suas lapidações. 

Nesta nova etapa do iniciado há que dispensar qualquer fator externo, pois a 

caminhada interior os leva à conquista de sua maestria. Somente sendo mestres é que 

deixarão de ser iniciados, em busca da verdade e da iluminação. 

Vocês descobrirão que chegaram em seu paraíso quando o silêncio e a calma os 

arrebatarem naturalmente, e cessarem todas as necessidades de falar, pensar e agir. 

 

 

Portal  da  Roda  de  Sansara 

 

Não fosse Deus uma fonte de infinita misericórdia seria a vida uma única 

estrada, com uma única via de redenção, uma vida apenas com uma possibilidade de 

libertação. As inúmeras vidas são de fato a expressão máxima da bondade divina, que 

oferta sempre aos seus filhos inúmeras possibilidades de aprendizado e resgate de suas 

sombras. 

É necessário que a humanidade terrena dissocie o seu pensamento do foco 

negativo do portal das encarnações como expiação e prisão. Abençoado é este portal 

que liberta e que oferta a todos inúmeras e infinitas possibilidades de transformações. 
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É um portal atemporal, pois o tempo de encarnar é ditado pelas necessidades 

individuais, como recurso utilizado por cada espírito para livrar o ego de suas criações 

imperfeitas. 

Desta forma, a percepção de prisão compulsória é pura ignorância do ego, pois 

suas sombras é que, na verdade, são uma via crucis auto-imposta. 

Este portal tambem gabarita o ego de criar méritos e  acelerar assim as suas 

necessidades de crescimento. Assim, pode-se dizer que as inúmeras vidas lhes ofertam 

a possibilidade de co-criar perfeição e vislumbrar um aperfeiçoamento mais ameno 

por conta das benesses angariadas. 

Esta Via de Sansara, portanto, não é uma Ronda sem fim, e, sim, um rito de 

passagem para outros níveis de frequência. Segundo as escolhas e prioridades de cada 

um, pode ser um breve circundar da Roda ou círculos repetitivos ou espirais 

descendentes de “caídas” na evolução e ascendentes de retomada de vibração na Luz. 

Mas, lembrem-se do Amor Primordial por si mesmos, esta é a pedra de toque, a 

chave do Portal da Ascensão. 

Quando o amor próprio orienta as escolhas flui uma sucessão de caminhos que 

na unidade com o todo os leva à vitória e à percepção das sendas de cura e aceleração 

da expansão da consciência. 

Percebam em si as asas do Anjo Adâmico que prevalece sobre a visão do 

pecado e do Anjo Caído. 

Foquem o olhar sobre a essência e não sobre os eventuais mergulhos na 

dualidade negativa. 

O Anjo Luz não deixa de ser Luz por mergulhar no lodo das experiências 

nefastas, ninguém deixa de ser o que é. 

Guardem isto em seus corações de luz neste batismo eterno do Fogo Primordial. 

“Portanto, o constante ciclo de reencarnações de cada criatura simboliza o 

perdão, amor e misericórdia de Deus”. 

Como se não bastassem as repetidas oportunidades encarnatórias, o magnânimo 

Pai envia inúmeros Mestres e Missionários da Luz para guiá-los e mostrarem a 

Verdade. O Pai espera de todos posturas renovadas de consciências, colocando-se à 

direita de Jesus sem fanatismos, e no equilíbrio da fé e no bem. 
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Lembrem-se, sempre que a Roda de Sansara é atemporal e que os ciclos 

evolutivos projetam suas realizações a longo prazo sem pressa, pois a perfeição exige 

cunhar com delicadeza e amor a efígie de luz de cada um. 

Incluam-se no contingente dos “trabalhadores da última hora” assinalados no 

evangelho por Jesus, os cordeiros de Deus que deixaram de ser lobos, à esquerda de 

Jesus. 

 

 

Portal  do  Sofrimento 

 

Há que vocês desconstruam o foco negativo sobre o sofrimento. Caso pudessem 

acompanhar os socorristas que obram junto aos necessitados nos planos astrais 

inferiores e umbralinos admitiriam e consagrariam a dor como o único lenitivo de 

libertação. 

Extensas experiências provaram que conselhos, curas variadas no campo 

energético, doutrinações, geram ainda mais forte resistência por parte dos doentes. 

Estudos e pesquisas de campo comprovam que o calvário e a cruz de cada um é 

o que esgota a teimosia e a resistência às verdadeiras mudanças. 

A dor é, portanto, o professor e o médico que trata a insanidade trazendo a 

comprovação, o espelho, da própria loucura. 

Quando qualquer fator externo, como pessoas e situações, tentam descortinar a 

verdade ou salvar o demente a resposta é a negação. 

Em 90% dos casos é a dor que prova para cada um que o resultado de suas 

escolhas e caminhos só o direciona à dor. 

Em uma primeira instância o doente confronta a dor, em um segundo plano ele 

sucumbe cansado da batalha, e a atitude de escárnio prepondera em relação a Deus. 

No caminho final da libertação, cansados do adversário mais forte e implacável, 

capitulam e se dobram. 

Neste capítulo rogam por socorro a fim de se livrarem deste algoz, como se a 

dor fosse fabricada por algo externo. 
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Na verdade, a dor é consequência final de se colocarem à margem do Amor, 

substância e caminho único de felicidade. 

Nesta hora bendita acorrem todos os que assistem com o seu Amor aqueles que 

construíram diques na fonte de seu próprio Amor! 

Há aqueles que abrem o  coração com 100% de receptividade e a sua melhoria é 

acelerada. 

Outros desconfiados apresentam média ou fraca receptividade, porem, não nos 

cabe qualquer tipo de julgamento. 

O histórico evolutivo de cada um, o seu passado mais ou menos infeliz, sempre 

criará proporções de resistência diferentes. 

A insanidade sempre distorce a realidade colocando em sua auto-indulgência o 

implacável Deus como o adversário e o algoz com as suas punições. 

Deus se omite em todos os casos punitivos, estando sempre presente 

aguardando o reconhecimento das próprias faltas e a capitulação diante das dores, para 

o resgate de seus filhos. 

Deus está sempre esperando os filhos pródigos com a alegria de quem salva e 

protege. 

Criem, portanto, um novo olhar sobre a dor, sem os cometimentos emocionais 

do ego, transcendendo a cruz está sempre a ressurreição. 

O fiel da balança é a evolução, portanto as dores não são eternas, eternos são os 

caminhos que nos levam às transformações. 

A onipresença de Deus consegue sempre vislumbrar um mínimo gesto genuíno 

de socorro e a sua resposta é o pronto-atendimento. A misericórdia é o reflexo divino 

tambem eterno, como Ele não pune, não há o que perdoar. Cabe a cada um se perdoar 

e se resgatar. 

Com o livre arbítrio Deus fez do homem seu co-criador e responsável pela sua 

obra pessoal. 

A dor é e sempre será um alarme que avisa que algo não vai bem. O corpo físico 

quando sente dor sinaliza a necessidade de cura, da mesma forma as dores espirituais, 

mentais e emocionais deveriam ser um indício claro de mudanças de comportamento e 

de sentir. 
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Porem, uma grande maioria se regala com dramas, martírios, culpando sempre 

Deus ou outras pessoas. 

 

 

Portal  do  Marco  Zero 

 

O nosso Divino Pai dá-lhes inúmeras chances e caminhos de recuperação pois a 

Sua misericórdia é infinita. Porem, esta não pode ultrapassar limites que são os ciclos 

de aperfeiçoamento. Poucos se esforçaram para evoluírem e aproveitarem este 

momento de transição aonde a misericórdia é abundante. Muitos, alem de nada 

fazerem a fim de resgatar e curar-se, atrapalham e tentam desviar aqueles que 

escolheram a Luz. 

O Pai decretou, enfim, o final do ciclo de ajustes e soou a hora da seleção do 

joio e do trigo. Aqueles espíritos resistentes às mudanças serão exilados para um 

planeta aonde as frequências vibratórias dos rebeldes serão similares. Muitas Naves da 

Confederação estarão fazendo este transporte como frotas de exílio. 

Neste rito de passagem, nesta fase de transição haverá muito desespero, choro, 

ranger de dentes. É o Marco Zero de um novo ciclo que se avizinha, muito mais leve 

aonde a tônica serão reconstruções internas e externas. 

Uma nova ordem imperará, a do Cristo, pois a evolução não pode cessar devido 

aos grilhões e correntes de quem rejeita a felicidade. Ela é um legado, uma herança 

divina, o paraíso que antes perdido será reencontrado na 5ª dimensão da Terra 

Prometida, o Éden. 

Na Terra intermediária muitos poderão respirar a atmosfera de paz e se 

burilarem sem a forja da ignorância e inconsciência. Porem, continuará assinalado que 

a reconstrução de todos é uma premissa e necessidade. A desordem planetária de 

poluição e deterioração engendrará muitos movimentos e projetos de saneamento e 

edificação de um respeito e preservação da natureza. Toda a natureza responderá 

positivamente com  o seu grande poder de restauração e auto-reconstrução. Plantem 

uma semente e ela frutificará florestas. 
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Portal  da  Felicidade 

 

           Feliz é aquele que admite as suas sombras e se esforça em curá-las. 

          Feliz é o que sorri com esperança diante das vicissitudes. 

   Feliz é aquele que abre a porta do coração para Deus. 

Feliz é aquele que acredita na vida e nos outros. 

Feliz é aquele que agradece e nunca reclama. 

Feliz é aquele que consegue vislumbra o sol por detrás do nevoeiro. 

Feliz é aquele que, mesmo cansado, se revigora em Deus, levanta e segue 

resoluto. 

Feliz é aquele que respeita as leis divinas porque vê nelas ritmo, harmonia, 

evolução, sabedoria e inteligência. 

Feliz é aquele que tudo harmoniza e assopra as chamas do combate. 

Feliz é aquele que vive segundo as suas missões e propósitos divinos. 

Feliz é aquele que se desapega dos bens materiais e paixões afetivas. 

Feliz é aquele que confia sempre e não alimenta o desespero. 

Feliz é aquele que não é servo dos desejos e apetites incansáveis do ego. 

Feliz é aquele que vive simplesmente com o realmente necessário. 

Feliz é aquele que vê a beleza em cada partícula da criação. 

Feliz é olhar que compreende os equívocos de si e dos outros com a 

complacência da alma caridosa. 

Feliz é aquele cuja vontade é ferrenha e indestrutível. 

Feliz é aquele que confia em Deus sem, no entanto, compreender os seus 

desígnios. 

Feliz é aquele que se renova em Deus a cada sopro de sua existência. 

Feliz é aquele que não leva nada a ferro e fogo. 

Feliz é aquele que é flexível como o bambu e forte como a pedra, pois não 

quebra. 

Feliz é aquele que com paciência e fé sabe que tudo de ruim passa... 
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Feliz é aquele que não desiste jamais, pois persevera em seus ideais; este é o 

verdadeiro guerreiro. 

Feliz é aquele que não abandona o Amor como bandeira e a Paz como escudo. 

Feliz é aquele que vê o arco íris da criação como perfeita obra e Deus como o 

fiel amigo de todas as horas. 

Feliz é aquele que busca a verdade e vive por ela. 

Feliz é aquele que é fiel à Luz, pois é d’Ele o Reino dos Céus, agora e sempre. 

Feliz é aquele que vive segundo o seu coração sem as ilusões da mente. 

Feliz é aquele que pondera e mantem o equilíbrio no falar, no pensar, nas 

emoções e ações, pois conseguiu o controle de si mesmo. 

Feliz é aquele que se ama, se cuida, se protege e se alimenta no espírito para 

nutrir o seu corpo. 

Feliz é aquele que faz de si um templo aonde Deus habita com alegria. 

À todos que buscam esta verdadeira felicidade e se comprometem com a sua 

evolução no Caminho do Arco Íris as minhas bênçãos, o meu amor e a minha 

proteção. 

 

 

Portal  da  Meditação 

 

Meus filhos, a agitação da vida diária e o acúmulo de sugestões negativas 

congestionam as vossas mentes turbilhonando seus padrões vibratórios. 

Porem, a meditação não limita-se a apaziguar a mente, serená-la e equilibrá-la. 

Ela é um processo que, inicialmente, desacelera a mente para depois 

desenvolver um aprofundamento na conexão de vocês com  os seus mestres interiores 

e, em um estágio superior, criar uma fusão com Deus. 

O olhar do ego sobre as coisas e as pessoas do mundo é um apelo diário para 

sair para fora do foco de si mesmo. 

Há o perigo constante de se perderem de si mesmos, desconctarem da fonte e 

perderem o domínio de si mesmos. 
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O primeiro estágio é a desorientação e o desequilíbrio que rebaixam a 

frequência vibratória para uma mente enevoada de dúvidas e angústias, o ser perde o 

propósito de vida e de seus caminhos. 

Em um segundo estágio a pessoa perde o seu poder pessoal e vive a verdade dos 

outros, pois perdeu o significado de sua própria verdade. Torna-se um estranho para si 

mesmo e dependente da orientação daqueles que não saíram de seu centro interior. 

Neste segundo nível a escolha da orientação pode ajudá-lo a se reconectar se o 

auxílio vier da Luz, ou perder-se definitivamente nas ilusões de felicidade do mundo 

exterior em seus materialismos e prazeres. 

Vocês podem perceber que o nascimento e a morte são percalços de você com 

Deus, e esta é a dinâmica da evolução. Deus criou os parâmetros da criação segundo a 

Sua perfeição, portanto só lhes resta aceitarem e incluírem-se neste processo, ou 

alijarem-se e sofrerem as consequências de não fluírem na verdade, fazendo parte do 

todo. 

Deus é um norte magnético, uma bússola segura que os orienta pelo deserto da 

vida e de si mesmos. Ele os guiará no deserto, aos oásis onde mitigarão a vossa sede, 

aos verdes pastos aonde a sombra das árvores trará refazimento, e a fé aquietará 

vossos medos e a paz se instalará em vossas mentes e emoções. 

Ninguém, nem nada, pode verdadeiramente lhes ajudar, senão os seus próprios 

passos no caminho certo. 

A responsabilidade de cada um recai sobre os ombros de si mesmo. 

Portanto, não reclame da vida nem de Deus, vocês são os juízes no seu próprio 

processo evolutivo, vocês são os seus próprios carrascos com as suas pesadas algemas. 

Cada dia é precioso, pois traz as soluções ou problemas, dependendo da 

dinâmica da Luz dentro de cada um. 

Usem a força da vontade para construir os vossos caminhos e a favor de vocês. 

A vontade é o instrumento de conquistar seus méritos e  o seu avanço evolutivo. Uma 

vontade fraca dá incentivo à preguiça, ao desânimo, à fraqueza, à falta de poder 

pessoal e aos medos, inseguranças e dependência em relação aos mais fortes. 

A correnteza do mundo arrasta a maioria para as ilusões do mundo material. 

Sejam ilhas bem ancoradas em Deus, assim a terra firme será o seu esteio. 



 98 

Deus é onipresente, portanto está em ti e em tudo, saboreiem este sagrado nas 

pequenas e grandes bênçãos que Ele lhes oferta sempre. 

 

 

Portal  Áureo 

 

Nenhum grupo, coletividade, se estrutura sem regras e leis, pois colocam 

ordenação às pessoas e situações. 

Da mesma forma, Deus coloca diretrizes mantenedoras das estruturas com 

códigos de leis segundo os Seus preceitos. 

Chamamos estas leis de Regras Áureas, elas contem o arcabouço de leis que 

regem a dinâmica da vida e das relações universais. 

O Decálogo de Moisés e o Evangelho de Jesus dissertam sobre algumas destas 

leis. 

Um olhar mais apurado sobre as advertências do Mestre Jesus explicitam sobre 

o olhar crístico e as Suas determinações, sobre a Sua obra. 

Todas estas leis expressam em seu conteúdo o respeito à criação e às outras 

criaturas, o amor como dádiva universal, a justiça e o direito iguais para todos, a 

liberdade de criar vida e de escolher, criar é servir, servir, aprender, saber, evoluir, 

perceber, expandir a consciência. 

Muito pouco se observa no mundo dos homens da verdadeira democracia da 

Regra Áurea. 

O poder que domina exclui a igualdade, seja na política, na família, nas relações 

afetivas. 

A competição insufla a desigualdade nas práticas econômicas. 

O controle de uns sobre os outros os priva de liberdade e cerceia a ação. O 

direito é relativo e o dever compulsório. 

O egoísmo e os desejos de conquista deturpam a pureza do amor e da troca 

desinteressada. Criar vantagem e usufruir, a despeito do respeito e da verdade. 
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Exaltar a matéria e renegar o espírito negligenciando a percepção em razão dos 

cinco sentidos. Involuir para o instinto animal e adiar a evolução e o aprendizado do 

espírito. 

Em resumo, no mal uso do seu livre arbítrio, desrespeitando a Regra Áurea, o 

homem cai em seus labirintos e armadilhas cármicas atraindo para si experiências e 

aprendizados amargos. Eles deixam o paraíso e descem às sombrias e dolorosas furnas 

de infelicidade. 

Compreendei que o Pai cria as Suas leis para os ensinar aonde a felicidade 

habita, qual o caminho que leva ao Paraíso. 

Porem, muitos julgam estas leis segundo as suas imperfeições, como 

autoritárias, suprimindo a liberdade. E ao sofrimento que leva as criaturas nos 

caminhos às furnas interiores como castigo e repressão divinos. 

A Regra Áurea é um conjunto de leis que rege os universos, os seus pilares são 

o Amor e a Igualdade. Desta forma, não existem favoritismos, a cada um é dado 

segundo as suas obras. 

Estas leis, elas permeiam a Criação e são automáticas e infalíveis, não existem 

tribunais e juízes, somente um movimento exato de que cada causa corresponde a um 

efeito, como uma equação matemática invariável. 

As sentenças dadas pelos juízes só existem na concepção do ego que cria seus 

próprios tribunais e as avaliações de si mesmos. 

 

 

Portal  das  Caneplas 

 

Assim com a matriz genética do Adão Kadmon, o Filho Cósmico, está 

assentada nos Crânios de Cristal (antes guardados no complemento da Terra, Síriies, 

mais precisamente no templo da Fraternidade Azul), da mesma forma a matriz 

genética elemental está estruturada nas Caneplas. 

Estes seres povoam as galáxias e têm a capacidade de reestruturar as matrizes 

que estão alteradas devido ao afluxo de energias que diferem do Plano Essencial de 

Amor. 
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Todos os mundos devem abrigar 80% destes seres para manterem o nível de 

Amor Crístico em proporções razoáveis. 

As forças que geram atrito e violência, alterando os nív eis de amor e paz, 

afastaram estes seres deste orbe. 

Toda a Confederação está efetuando uma grande limpeza planetária, para que 

estes seres possam retornar e fecundar seus gens de amor no útero da Mãe terra. 

Aparecem ao olho físico humano como grandes bolhas de luz rosa que emitem 

uma  forte emanação de amor. Este campo vibratório é tão forte que se propaga em 

ondas, em uma extensão de mil quilômetros. 

Devido ao campo elemental ter uma alta frequência repelem todos os elementais 

impregnados de substâncias nocivas e destrutivas. 

Todos vocês podem auxiliá-lo,s no dia-a-dia, compromentendo-se a vibrarem 

no coração paz e amor. É uma tarefa mais fácil se controlarem os ímpetos racionais da 

mente de classificar, julgar, criticar, ter razão, competir e criar oposição. 

Desfraldada a bandeira da paz e as trincheiras dos conflitos se dissolvendo, 

vocês estarão retirando as minas explosivas do planeta, deixando o campo fértil para a 

semeadura das Caneplas, e uma nova “atmosfera” crística se fará sentir com o frescor 

da brisa do Amor e da Paz. 

Esses amados seres elementais provindos de paragens longínquas do universo 

dispuseram-se a se ofertarem nesta doação de amor. 

Como foi bem antes explicitado, o planeta carece de amor, a humanidade se 

contorce em uma aridez e escassez de amor. 

Estas Bolhas de Amor vem como moléculas elementares para serem 

disseminadas nas águas, na terra  em todas as suas diferentes camadas, no ar, no fogo, 

no som e na cor, atuando sobre pesadas frequências vibratórias. 

Estas Caneplas tendem a se expandir saindo de seu estágio embrionário, se 

desenvolvendo e sendo capazes de assumir proporções gigantescas. 

Claro que a evolução delas acompanhará a receptividade do meio e das pessoas, 

portanto, este processo assumirá ritmos diferentes. 
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As Caneplas são vossos irmãos crísticos e vem relembrar-vos de que Kristos é o 

Pai e o mundo é o legado do Pai para o Filho. Vem ensiná-los que todos sois amor 

expresso em nuances e diferenças devido aos reflexos de suas identidades. 

Porem, a mesma essência os rege, une e estrutura, e ela não é outra senão o 

Amor. 

São novos aliados, que engajaram-se nesta renovação crística que atende ao 

chamado crístico, pois é hora do despertar e do reconhecimento desta parcela que sois 

da família crística. 

Eu sou o Eu Sou Convosco, Ashtar. 

 

Meus comandantes, o processo de cura individual partiu da inseminação de uma 

molécula-gens em seus corações doada por uma Canepla Mater. 

Aí está, semeada em seus corações e conforme a predisposição a frutificar este 

amor, ela se alastrará até envolvê-los em uma poderosa Bolha expandida além dos 

limites de vossos corpos. 

Estas Caneplas vibram um amor muito puro, pois são seres criados pelo Pai que 

detem em sua natureza de uma forma impoluta, pois não conheceu nenhuma expressão 

de amor em sua história evolutiva. 

Estes seres já estiveram neste planeta, porem tornaram-se escassos quando a 

frequência de desamor alastrou-se tomando um vulto desastroso. 

Muitos processos de limpeza e cura possibilitaram que estes seres retornassem 

para imprimir amor e resgatarem a frequência de amor planetária. Sintam-nas com o 

coração, não com a mente ou as emoções. Elas trazem o frescor da paz que 

acompanha a suavidade do amor. 

Que vós todos possam conectar, deixar fluir sem resistências, e propagar este 

amor em sua área de atuação. 

Sejam Caneplas! 

Eu os amo, Ashtar Sheram. 

 

Meus filhos, abenço-os e alerto-os para que não sejam displicentes com a 

guarda de vossas mentes, pois é neste portal que surgem as piores obsessões. Não 
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descuidem de que vossa mente é uma fogueira que pode ser sagrada propagando o 

fogo do Espírito Santo, ou uma fornalha vermelha que gera dor. 

Policiem vossos pensamentos para que realizem formas-pensamentos de paz se 

ainda não souberem gerar amor. Conciliação é a palavra de ordem, o Grande Pastor 

reúne as suas ovelhas e as conduz em uma peregrinação no mundo. Ele soa o seu sino 

e convoca os seus cordeiros para arrebanharem mais testemunhos de paz. 

Lembrem-se que limpar a casa da mente é essencial, porem é tambem 

producente banhá-la com o perfume almíscar da Luz. 

Sede corretos e pacíficos e busquem o conselheiro coração para que não 

percam-se nos meandros das emoções. 

Semelhantes atraem semelhantes, seus balidos de amor e paz atrairão outros 

sintônicos balidos para o rebanho. 

Quando não há sintonia e existem diferenças não vibrem aversão, com a graça 

do respeito sejam cordiais. 

Eu os amo, Kwan In. 

 

Meus comandantes, investi-los de, individualmente, completarem tarefas 

insuflará em vós a auto-confiança necessária e o avanço de seu Poder Pessoal efetivo. 

Deixem fluir sem tentar controlar com a mente, o coração sabe tudo, e ir nesta 

nave é ir rumo ao destino assinalado pelo Criador. 

É tempo de limpar, de desprogramar, na mente, no corpo, nas emoções, 

frequências não mais compatíveis com a proposta da Luz. 

Permaneçam unidos na doação, pois esta unidade é o selo da Luz. 

A limpeza pode ser cáustica se partir de atitudes de medo e preconceitos. 

Existem eus seus que caminharam por caminhos tortuosos de inconsciência, e, 

da mesma forma, precisam de socorro, respeito e complacência. 

A dignidade da Luz vem do respeito integral à todas as formas viventes e a si 

mesmo, inicialmente. 

A Luz acolhe, respeita e compreende que para as estações evolutivas da alma 

existem, ocasionalmente, no percurso invernos que assolam o ego e os desviam do 

itinerário promissor. 
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Eu os acolho em meu Amor, Ashtar Sheram. 

 

 

Portal  de  Melquisedek 

 

Filhos amados, reconheçam em vocês o amor e a benção de Melquisedek. 

Na 12ª dimensão de Luz ele os aguarda em sua Escola Sagrada para lhes 

repassar informações sobre o universo e sobre a história que vocês escrevem com o 

próprio punho de suas escolhas no livre arbítrio. 

Rompam as barreiras de frequência, elevem as suas consciências aos píncaros 

de Luz para poderem galgar frequências de Paz, Amor e Luz sutis. Ele, Melquisedek, 

os exorta a pedirem os seus sagrados direitos enquanto Filhos de Deus. 

Não peçam prosperidade, resgatem do reservatório universal tudo que lhes é 

ofertado pelo Pai Criador de Havona e os seus Filhos Criadores Universais. 

Reprograme em seus dados pessoais e no computador individual que coleta 

estes registros que as bênçãos espirituais e materiais se precipitem realizando a sua 

presença na terceira dimensão. 

Este Pai vela e os aguarda na revelação de vossas consciências a abertura do 

coração para senti-lo. 

Pede-lhes que se amem mais e compreendam que a dimensão do amor são 

neutralidade, sem julgamentos e divisões, pois a unicidade é a realidade que é em sua 

totalidade expressa sem polaridades, sem nuances, sem diferenças. 

Vibrem na frequência de Melquisedek sem fronteiras, no sentir puro que só tem 

um foco e um querer, o amar incondicionalmente a toda a vida. Saiam das frequências 

de reatividade, pois são causadoras de vingança, excluam todo e qualquer tipo de 

confronto e competição fruto da raiva e da comparação. 

A verdadeira igualdade parte de um único olhar de neutralidade, sem emoção, 

na energia essencial do ser uno a compartilhar de um conjunto de criações universais 

amorosamente ofertadas pelo Criador. 
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Filhos genuínos do mesmo Pai sejam unos e se amem alem das diferenças 

egóicas, pois o ser é semelhante no processo de evolução e a todos é ofertado o 

mesmo caminho rumo à perfeição e de retorno ao Pai. 

 

 

Portais  do  Fluxo  Cósmico 

 

Meus filhos, os principais portais de captação de energia cósmica são os do pólo 

norte e antártida. A raça dos esquimós compreende os braços de uma grande árvore 

xamânica detentora de um poder que consegue conjugar a força da terra e a das 

estrelas. 

Quaeratu é um dos xamãs desta raça responsável pela maior captação de fluxo 

cósmico para redistribuir pelos portais secundários da Terra. 

É plenamente possível projetarem-se para esta cachoeira cósmica, este 

manancial de vida e serem banhados pela cura deste Povo da Força Boreal. 

Muito das emissões solares são por aí prismadas nas irradiações boreais. O 

portal da Antártida remanescente da Raça Prata Adâmica torna-se um importante foco 

de riquezas novas, ocultas, que só servirão ao novo homem com uma Nova 

Consciência Crística Adâmica. 

Apesar de veladas, estão irradiando para a superfície através dos planos 

intraterrenos, astral e etérico. 

Corian é um dos guardiões do Portal que os poderá acolher para curá-los dos 

visgos e ervas daninhas da consciência humana. 

A vontade é a nave que os leva aonde o espírito direcionar. 

 

 

Portal  da  Paz 

 

Eu sou o Divino Mestre Lakau, eu sou a Esfinge do Deserto, eu guardo o Vale 

dos Reis. Eu sou o Silêncio do Deserto, cheio da plenitude de paz que me permeia e 

com a qual tudo envolvo. 
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Penetrem o átrio da minha pirâmide dourada aonde em seu ápice, o olho que 

tudo vê, traz no silêncio do ser a pacificação do ego. 

Silenciem todas as batalhas fruto das competições mentais, emocionais, verbais. 

Cessem toda espécie de conflitos gerados no passado, criem uma realidade 

diferente daquela absorvida pelos moldes sociais. 

Saiam do campo de batalha que é fomentado no mundo, descubram uma nova 

forma harmônica de viver com total ausência de conflito, só assim a paz reinará 

absoluta. 

Não adiem em um amanhã prorrogativo uma solução de paz, só existe o 

presente como fonte do amanhã. Não percam-se, não diluam o foco nas cargas do 

passado e no quimérico futuro, fruto das ansiedades. 

Façam uma aliança plena, de coração aberto, mergulhados no presente que é o 

agora. 

Dissolvam as dependências algemadas no passado e em um futuro inexistente. 

Construam uma nova mente, uma nova vida dissociadas de dogmas, crenças e 

valores desta sociedade alicerçada nos conflitos vindos da competição, fora disto há 

paz e bondade. 

Quando retirarem-se da confusão vinda do inconsciente coletivo, ingressarem 

na ausência da competição, reinará a paz e sintonizarão com uma outra sociedade, a 

cósmica, aonde reina a prefeita harmonia. 

Esta é a verdadeira meditação que exala desta nova mente e nova maneira de 

viver. Estarão dissociados das influências externas e internas (ego) que controlam 

subrepticiamente as mentes.  

Nesta meditação o eco vem do Coração Cósmico para o seu e exala o Perfume 

da Paz. 

 

 

Portal  Shamballa 

 

Sanat Kumara fundou Shamballa com a ajuda de Gautama e Maitreya, 

formando a Grande Fraternidade Branca. 
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Deste Conselho Fraterno muitos seres fazem parte e já são bem conhecidos de 

vocês. 

O Kumara São Marcos faz parte desta linhagem e tem contribuído muito para a 

ascensão planetária com os seus múltiplos serviços de cura. 

Em Shamballa vibra a Chama Trina que foi implantada por Sanat Kumara, 

Sanaka Kumara (eu, o Arcanjo Miguel), e Sananda Kumara. 

Na época da Atlântida, acesa em meio a escuridão, três seres sustentavam a 

Chama Trina: Sanat Kumara, Gautama e Maitreya. 

Meus filhos amados, hoje, enquanto Sanaka Kumara, sustento a Chama Trina, 

que é o Cristo na Terra. 

Eu sou o atual Senhor do Mundo, dentro da linhagem cósmica dos Kumaras. 

Eu sou o 3º, antes de mim veio Sanat Kumara e Sananda Kumara. 

O logos planetário é uma trindade formada pelo Senhor do Mundo (os Kumara), 

Budha e Mahachohan Maitreya. 

O 1º raio da Chama Trina, o governo do mundo, é sustentado pelo Senhor do 

Mundo. O 2º raio da iluminação é sustentado por Budha. O 3º raio ao 7º raio é 

sustentado pelo Mahachohan. 

Meus filhos, aproveitem bem, com esforço e dedicação, a cura que se efetiva em 

Shamballa. É o projeto de resgate das consciências, um plano estruturado pela energia 

Mahatma, recebida da fonte criadora Havona. 

Todo o sistema solar está imerso em uma potente força vinda de vários focos de 

luz cósmica para a reconstrução da matriz genética adâmica original, do Plano de 

Micah, do Adam Kadmon (contida nos 12 Crânios de Cristal oriundos de Sérion, 

grande sol central de Sírius). 

 

 

Portal  da  Morte 

 

Se pensarmos que toda a sociedade está alicerçada nos moldes da luta pela 

sobrevivência, entenderemos o quanto isto foi um retrocesso ao estágio primitivo e 

animal. 
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Todos estão na selva do dia a dia confrontando-se com o medo, uma sombra 

perene. 

No frenético acúmulo de desejos e fictícia segurança vinda dos apetites básicos, 

o ego alimenta os seus apegos. 

Criam com a mente um forte encadeamento de controles, direcionando a 

vontade para estas aquisições. Mais parecem leões na selva brigando por comida, em 

um apetite voraz incontrolável. 

Vivam somente com o que é necessário lembrando-se de não perder tempo com 

superficialidades. 

Tentem desconectar-se da mente inconsciente com a sua bagagem residual da 

raça, das convenções sociais, das raízes criadas no ambiente, na tradição, na cultura, 

na política, na religião, na educação, tudo isto profundamente radicados no 

inconsciente. 

A morte diária é necessária dissolvendo, rompendo os laços com estes conceitos 

limitantes e desejos não necessários do ego. 

Esta morte com o inconsciente se fará quando voarem acima deste inconsciente 

humano para o inconsciente cósmico, esta é a primeira morte necessária. 

Depois, vem a morte diária abrindo mão da corrida do ouro e ingressando na 

marcha pacífica, nos ritos de passagem para um foco centrado na bagagem do 

iniciado, na peregrinação evolutiva. 

Tudo isto influenciará no medo da própria morte, pois cessará todo o apego às 

aquisições materiais podendo o espírito ser livre realmente, não fazendo diferença em 

que plano está. 

Sejam livres, cidadãos da aldeia cósmica, com mentes interdimensionasi não 

limitados pelas fronteiras do humano. 

 

 

Portal  do  Anima 

 

A noção de tempo fracionado tem atrapalhado, pois tem criado na maioria das 

vezes padrões de ansiedade e distorções do tempo real. 
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Criem o tempo real de cada dia, como se ele fosse único. Amanheçam cuidando 

deste dia com a devoção e a Anima de quem foca o universo inteiro em um dia. 

Com certeza, tentarão buscar soluções ao invés de adiar problemas, perceberão 

com mais amor os nuances dos segundos permeados pelas horas. 

Vibrarão com alegria buscando apreciar com intensidade tudo sem deixae 

passar nada. 

Esquecendo o futuro bloquearão as ansiedades com os projetos de amanhã. 

Tentarão projetar hoje fazendo o melhor que puderem, criando e construindo hoje. 

O passado desvanece-se diante da importância do presente que é uma dádiva 

que surpreende a todos com os seus ricos aprendizados e soluções. 

O Anima surge desta fonte de viver intensamente, cada dia como se fosse o 

único e dissolve toda a tristeza e desesperança que nubla a essência do Anima em cada 

um. 

 

 

Portal  dos  Raios  Cósmicos 

 

A infiltração dos Raios Cósmicos sobre a Terra é uma constante. Porem, de 

tempos em tempos, devido à explosão de uma Estrela Nova os Raios Cósmicos 

ganham um volume gigantesco. 

Existem narrativas ao longo da história da Terra registrando este fato, por parte 

dos chineses, de Kepler, etc... Discorrem sobre uma luz muito forte que se distingue 

das outras no céu. 

Os astrônomos hoje tem percebido um prenúncio destas explosões energéticas 

no campo de Betelgeuse, uma estrela no campo, no quadrante de Órion. 

Hoje, munidos de tecnologia e conhecimentos mais aprimorados já conseguem 

avaliar os efeitos destas explosões sobre toda a vida na Terra. 

Estas radiações cósmicas vindas das explosões da Estrelas Novas são capazes 

de modificar geneticamente toda a estrutura do DNA. Seria, desta forma, outro fator 

de renovação e transformação compulsória associada ao Cinturão de Fótons e ao 

alinhamento do sol com o Centro Galáctico. 
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São ferramentas do Criador para transpassar a sua criação com uma onda 

alquímica, substituindo formas arcaicas, impotentes, obsoletas por novas estruturas. 

Toda a evolução processa-se em contínua mutação, como fator preponderante 

de expansão. 

Permitam-se “morrer” para o velho, o passado, o que já caducou. Nunca criem 

resistência ao novo. A fé é o antídoto para o medo. Deixem fenecer o passado e 

limpem os seus registros do acúmulo do que é desnecessário. Sejam livres, 

desapegados, abertos. 

 

 

Portal  do  Arco  Íris 

 

Pequeninos grandes seres atravessam este portal levando a vocês o mundo 

encantado que vibra em uma faixa paralela dimensional. 

Os gnomos são responsáveis pelas ervas e árvores que brotam da terra. São 

incansáveis obreiros, alegres brincalhões e poderosos curadores. Seres sutis que 

trabalham frequências que só eles possuem a capacidade de curar. 

A magia do encanto vibra um magnetismo sutil, não menos envolvente e que 

arrebata. É uma poção invisível que mescla o poder da beleza e do amor puro. 

Os duendes que são guardiões dos minerais na frequência do encanto e que 

cristalizam cura em nossos cristais corpóreos. 

As fadas que guardam as flores e que nos trazem em suas asas o pólen da 

renovação. 

Os elfos que guardam o prana, invisível elixir da vida. 

Neste mundo virtual, não menos real, seus eus druidas e celtas reconhecerão 

neles seus amigos e aliados de incontáveis tempos. Servirão como pontes trazendo-os 

pelo Portal do Arco Íris para ajudá-los na cura em seu processo de evolução. 
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Portal  da  Visão  Ilimitada 

 

Este portal cria um foco de clareza dissolvendo os seus Mayas e ilusões mentais 

e emocionais. Santa Clara e Isis são duas vertentes deste serviço. 

O que mais empana a clareza de visão são os valores enraizados pelo 

catolicismo com a noção de pecado. 

O gênero humano acostumou-se a olhar sobre as coisas, sobre si e sobre as 

pessoas do mundo com o crivo do julgamento e as justificações próprias. Daí foram 

geradas todas as espécies de conflito e falta de discernimento. 

Associados a um crescente fortalecimento dos sentidos básicos animais o foco 

principal humano tornou-se a preservação e a sobrevivência. 

Criou-se, então, a sociedade competitiva e agressiva em moldes bem afastados 

do amor e da fraternidade. Divisão e conflito, falta de clareza e discernimento, estas 

são as ervas daninhas que se alastraram e são vocês que devem ceifar e semear o seu 

éden em outros moldes. 

Santa Clara, a Mestra da sabedoria com o seu Raio Dourado lhes oferta o seu 

auxílio para que os olhos de sabedoria e amor possam enxergar com clareza e sem 

distorções. 

Isis com os seus Sete Véus trabalha a desconstrução de todos os bloqueios 

oculares que vocês constroem para não verem, ajuda-os na dificuldade de observação 

e na falta de foco por falta de concentração e direção. 

 

 

Portal  Xamânico 

 

Meus filhos, vocês tem diferentes eus vibrando em múltiplas frequências 

vibratórias. 

Em sua maioria compartilharam a Terra em grande Nações Nativas como 

Xamãs e Índios. 

Dispor deste Portal da Tribo Cósmica acionando estes seus eus é trazer-lhes a 

força e a cura da Terra. 
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Cada portal possui seus instrumentos de cura e atua de diferentes formas 

desprogramando doenças nas camadas da Aura, nas emoções e na mente. 

Toda a força da Terra e de seus elementos, o fogo, as ervas, as flechas de luz, o 

elixir das árvores, a força dos animais, a sabedoria ancestral dos anciões xamânicos, a 

força do sol e da lua, a purificação das águas, a liberdade do vento e a canção do 

silêncio nas montanhas que afina a alma com a canção universal. 

A força dos minerais que cristaliza cura profunda. 

Poder da Terra que testemunha a transformação do mundo e guarda o segredo 

da vida. 

Seus xamãs e índios são vocês e podem resgatar a consciência de unidade com a 

Terra e o valor sagrado de tudo que a compõe. 

 

 

 

PORTAL DA ORAÇÃO  DE  JESUS 

 

Quando me encontro só, no Teu grande silêncio, Deus meu Pai, no meu íntimo 

resplandece ali uma pura Luz que enche todos os átomos do meu inteiro ser, com a 

Sua poderosa radiação. Vida, Amor, Fortaleza, Pureza, Beleza, Perfeição, manifestam-

se, com todo o domínio, dentro de mim. Assim que eu fito o centro real desta Luz, 

vejo outra Luz – líquida, suave, branco-dourado e radiantemente luminosa – 

absorvente, maternal e manifestando o fogo acariciante da Luz Maior. 

Agora eu sei que eu sou Deus, e uno com o inteiro universo de Deus, eu 

sussurro a Deus, meu Pai, e sinto-me imperturbado. 

Contudo, neste completo silêncio, existe a maior atividade de Deus. De novo, 

sinto-me imperturbado, e um completo silêncio me rodeia. Agora, a radiância desta 

Luz se espalha por todo o vasto universo de Deus, e, por toda a parte, eu sei que há a 

vida consciente de Deus. De novo, eu digo, sem medo algum, eu sou Deus; estou 

tranquilo e corajoso. 

Eu ergui o Cristo, bem alto, dentro de mim; e canto louvores a Deus. No som da 

minha música sussurra a inspiração. Cada vez mais alto, dentro de mim, a Grande Mãe 
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canta uma nova vida. Cada vez mais alto e cada vez mais claro, a cada novo dia, a 

inspiração ergue o meu pensamento consciente até ao ponto em que ele se harmoniza 

com o ritmo de Deus. De novo, eu ergo o Cristo bem alto, e presto ouvidos atentos 

para que eu possa ouvir a alegre música. O meu tom fundamental é harmonia; e o 

tema da minha canção é Deus; e Deus confirma a minha canção como verdade. 

Eu sou livre, com a Grande Luz do Teu Espírito, Deus meu Pai. 

A Tua confirmação foi colocada na minha fronte. Eu aceito. 

Eu sustento bem alto a Tua Luz, Deus meu Pai. Novamente, Eu Aceito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


