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No decorrer de minhas captações com entidades de outros planos 
multidimensionais e também com manifestações paralelas de minha 
consciência, tenho acumulado diversas informações, que  de direito 
pertencem a nossa raça exploradora, pois a nossa jornada  evolutiva e 
conjunta, e não solitário como muitos acreditam. 

Pertencemos a uma grande Monada cósmica, que  apesar de suas divisões, 
divisões estas que podem ser manifestadas por raças,  distantes e em muitas 
vezes conflitantes, possuem o mesmo objetivo,  o de evoluírem e 
experienciarem a evolução no plano tridimensional deste planeta decimal 
de experiências  polarizadas, único em sua categoria dentro do nosso 
Universo Local de Nebadon. 

Neste trabalho assim como em outros, procuro seguir a linha da 
Confederação Intergaláctica, que transmitiu os registros de URANTIA, 
através do gracioso Arcanjo Gabriel. Informações essas contidas em 2097 
paginas transcritas no decorrer de vários anos, que tem servido de base 
para escritores como J.J.Benitez. Em meu caso em minhas aventuras de 
consciência tenho acessado e sido autorizado pelos  Senhores Meru’s  a 
trabalhar e interpretar esses registros diretamente em Agharta e em outras 
cidades sutis da Grande fraternidade Branca. Com base nisso e também em 
outras fontes, como a da entidade multidimensional SHTAREER, venho 
esclarecer outros aspectos  sobre o nosso planeta e nossa relação com o 
universo, vista de diferentes aspectos, não críticos, mas do ponto de vista de 
consciências mais evoluídas, que não mais se utilizam de corpos sólidos ou 
manifestações de energia inferiores a da 6ª dimensão.
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Introdução

Neste  livro pretendo  efetuar entrevistas diretas com membros da 
Fraternidade Branca da terra e com outras manifestações de consciência 
ligadas a mesma e também ao Conselho da federação Intergaláctica, que 
encontra-se localizada no centro  energético do nosso Sol/Estrela  Hélios e 
Vesta, ou  Monmatia como consta do catalogo interestelar de Nebadon. 
Seguindo a recomendação de unificar os nomes  referentes ao magnifico 
trabalho do Livro de Urantia, que foi transmitido pelos  Anciões dos Dias  
do nosso Superuniverso de Orvotón, pelo Arcanjo/Comandante Gabriel de 
Salvingtón e pelo Diretor da ordem de Melchizedek. Venho trabalhando 
com estas hierarquias  por serem mas  capazes de esclarecer diversos 
aspectos referentes a nossa cultura e a todas as outras, que de alguma forma 
interferiram na evolução do nosso planeta.  Este trabalho encontra-se sobre a 
direção dos auxiliares diretos do majestoso Anjo Micah, o Deus criador 
supremo  do nosso Universo Local de Nebadon, o qual  possui cerca de 100 
mil galáxias sobre sua responsabilidade. Para isso entidades como 
Vywamus, Sananda, Shtareer, Kuthumi,  Clara , Sanat Kumara, Asthar 
Sheran, Vênus, Mãe Maria, Gaia e muitas outras que se encontram  em 
oitavas superiores além das manifestações  pessoais de uma civilização  
planetária, por serem  consciências  de abrangencia Cósmica Universal, e 
não mais  focadas apenas em um único planeta ou evolução, vem em nosso 
auxilio e procurarão expressar  suas orientações  neste trabalho. 

Isso tem sido muito importante em meus contatos, pois muitos dos nossos 
amados vizinhos planetários, que habitam outras dimensões, ou mesmo 
dentro do nosso plano tridimensional, possuem uma visão e pontos de vista, 
que  encontram-se ainda  em processo de burilamento ou são limitados, 
devido a que todo o nosso Sistema Solar, encontra-se em um profundo   
momento cíclico, o qual ira transformar radicalmente os 15 planetas ou 
astros habitados em nosso Sistema Solar, denominado Monmatia no 
catalogo estelar das hierarquias  angélicas.  Com este trabalho pretendo 
responder a muitas questões que ainda não me aprofundei em trabalhos 
anteriores, assim como outros tópicos mais pertinentes as transformações 
que deverão ocorrer dentro do nosso planeta e em sua crosta, afetando 
diretamente a nossa estrutura social  como seres humanos. 

ORGANOGRAMA DO SISTEMA SOLAR
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DIRIGENTE  MÁXIMO DO SISTEMA SOLAR

MESTRE SANANDA 
Possui  conexão direta com  o Sol Central de Sirion
representando uma manifestação multidimensional 
da hierarquia do Anjo Micah, em oitavas maiores.

      CENTRALIZADO DENTRO DO SOL

      ACESSORES  DIRETOS DO PLANO TETA.

           VYWAMUS , LANDUCE,  SHTAREER, KUTHUMI, CLARA,
         MÃE MARIA, ARCANJOS, ELOHINS, SERAFINS, QUERUBINS, 
              MESTRES DAS FRATERNIDADES REPRESENTANDO OS 
                        ASTROS HABITADOS NO SISTEMA SOLAR. 

              REPRESENTANTES     COMISSÃO  MULTIDIMENSIONAL
        SISTEMICOS  EVOLUTIVOS                  DA CONFEDERAÇÃO 
INTERGALÁCTICA
   DE APOIO EXTERNO DE OUTROS    SUBORDINADA AO COMANDANTE
          LOCAIS DA GALÁXIA.                     ASTHAR  SHERAN.

                    CONSCIÊNCIAS  EMERGENTES DOS PLANETAS.
          MEMBROS DA FRATERNIDADE BRANCA DA TERRA E SEUS
         DICIPULOS ATUANDO NOS CENTROS ETÉRICOS E MENTAIS.
            EQUIPES EXTRATERRENAS DE APOIO A FRATERNIDADE
                        BRANCA , EM DIVERSAS ATIVIDADES.

            ATIVIDADES PLANETARIAS EVOLUTIVAS  PERTINENTES A CADA CICLO
PESSOAL DOS PLANETAS SOBRE A JURISDIÇÃO DO SOL/ESTRELA HÉLIOS E VESTA
     MONITORAMENTO DOS PROCESSOS  DE ASCENSÃO E EVOLUCIONARIOS DAS
                              CONSCIÊNCIAS HABITANTES DE CADA ASTRO.
      CONTROLE  DE ALFANDEGA DAS RAÇAS  ATUALMENTE INTERESSADAS NO
              PROCESSO EVOLUTIVO POLARIZADO DA TERRA , PLUTÃO E FÊNIX.
SUPERVISÃO  MINUSIOSA DAS CULTURAS INTRANTES EM CADA PLANETA, E SOBRE
                SEUS RESULTADOS NO PLANO CÓSMICO PARA CADA PLANETA.
  AS HIERARQUIAS DEVICAS ATUANDO JUNTO DAS ANGELICAS PARA EQUILIBRAR
             OS DESARRANJOS HUMANOS DENTRO DO CICLO CÁRMICO.
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Saudações irmãos  da Terra, venho por meio deste  irmão transmitir meus 
elogios e profunda admiração pelo seu magnifico trabalho.  Enfatizo isso 
devido a vocês estarem experiênciando a evolução tridimensional em um 
mundo polarizado, que possui manifestações de diversos cantos do universo 
de Nebadon e também de outros Universos locais de Orvotón, como 
também existe a presença de seres de outros Superuniversos.   Isso faz de 
seu maravilhoso planeta um mundo único no sentido de possuir miriades de 
manifestações, com culturas e bases genéticas no campo multidimensional, 
diferentes, isso  é uma das razões de existirem tantas discórdias em seu 
mundo, pois as questões raciais em geral no cosmos adentro, causaram 
grandes batalhas, antes que o amadurecimento chega-se a se impor a todas 
as facções.  Devido a existência da Barreira de Freqüência e da 
conseqüente amnésia cerebral e divina, que seus habitantes, possuem, 
desenvolveram crenças e ideologias, baseadas  na memória quântica 
originaria de cada raça, assim como também baseada nas informações ou 
mandamentos deixadas por entidades extraterrestres, que outrora estiveram 
presentes entre suas fileiras.  Isso se  tem repetido por diversas vezes na 
história de seu mundo. Estes são alguns dos fatos que contribuem para o 
caos de sua civilização.  No entanto existem muitos outros já abordados 
pelo canal Rodrigo, em seus trabalhos anteriores,  podemos citar as 
emanações vampirizadoras da Ordem do Dragão Negro, o Sinistro 
Governo Secreto, a influência de raças intrantes em seu passado, assim 
como a presença também dentro do ciclo  Cármico de reencarnações de 
seres evoluídos, que aqui acabaram por se fixar  no polo negativo , 
desviando-se de seus deveres originais, como muitos cientistas do antigo 
planeta Maldek, que devido a sua ambição, colocaram a terra em  situações 
negras, que em alguns casos levaram por exemplo a destruição do 
continente perdido da Atlântica.   Por estas e outras razões não culpamos a 
sua civilização, pelo contrario, ainda somos profundos admiradores, pela 
sua força e fé na esperança de um dia melhor. Na esperança no CRIADOR 
assim como no amado e maravilhoso Mestre dos Mestres, Sananda. Mesmo 
muitos de seus conceitos se baziarem em princípios equívocos, ou mesmo na 
ignorância, que foi  propositalmente  inserida pelas instituições religiosas e 
governamentais,  muitos são sinceros em seus pensamentos e desejos, isso 
para nos em nosso plano energético,  representa uma energia muito 
poderosa e digna de notação. Assim  analisar sua espécie humana, exige de 
nós  muitas ponderações, e sobre tudo amor, pois sem isso não estaríamos 
capacitados a analisa-los e muito menos efetuar criticas construtivas.  As 
manifestações extraterrestres que se contatam com seres da superfície, que  
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vibram em outros campos magnéticos, possuem outra opinião sobre vocês, 
por estarem em um campo evolutivo e consequentemente vibracional, mais 
denso ou mais próximo do vosso, essa opinião muitas vezes é mais dura e 
critica, pois  eles se espelham em vocês em alguns  pontos de sua história, 
são seres, que mesmo trabalhando no plano positivo, ainda tem que 
transmutar muitas  energias em seus campos magnéticos, mas são seus 
irmãos, que de uma forma ou de outra, procuram ajuda-los. No entanto as 
manifestações multidimensionais, ligadas aos  amados Mestres das 
fraternidades planetárias e as entidades  dirigentes no plano 
multidimensional da Confederação Intergaláctica, encontram-se em planos 
evolutivos superiores, podendo  avaliar o estado de todas essas 
manifestações juntamente com os habitantes da Terra.  Isso faz com que 
tenhamos uma  visão mais magnânima do processo evolutivo, nós em 
nossos planos apreendemos diariamente com vocês assim como a suas 
presenças EU SOU, todos estamos apreendendo diariamente, a cada 
segundo, por essa razão dizemos que o seu planeta é uma escola de 
DEUSES CRIADORES, que  possui representantes  de todos os cantos do  
UNIVERSO.    O nosso lema e a nossa razão de ser denomina-se amor, 
amor incondicional direcionado a evolução e cumprimentos dos desígnios 
da FONTE QUE TUDE É.  É portanto com essa vibração  e diretriz, que 
ajudamos e assistimos  seu processo evolutivo, tendo a certeza, que as 
poucas luzes de seus planeta, em proporção com as sobras populacionais, 
são mais  fortes e sustentas o equilíbrio de seu mundo, permitindo assim 
que as miriades de anjos,  e enviados especiais ajudem no cumprimento do 
plano  evolutivo de seu mundo.  As luzes dos discípulos, não são poucas, 
tem crescido em muito nestes últimos anos, mas em comparação com a 
população total de seus mundo,  são focos isolados, que possuem ligações  
cármicas geradas no decorrer de seu processo vivencial na Terra. São 
membros que efetuam um maravilhoso  e poderoso trabalho de ajuda e 
despertar da consciência planetária. Ligados a própria fonte universal  de 
Gaia, a consciência real  de seu mundo Urantia.  Estamos felizes pelo 
processo alcançado pelo seu povo, e continuaremos ajudando para que esse 
processo continue e atinja patamares ainda maiores.
Que a luz da Presença EU SOU de cada um possa clarear e orientar em 
profundidade a vida e consciências de cada habitante da Terra, com amor 
vos acompanho e acompanharei pelo universo adentro. 

Mãe  Maria      30/03/98    12:56 PM  S.Paulo 
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Como a nossa irmão Maria manifestou anteriormente, somos seres de 
energia e  consciências  mentais, que não mais empregamos corpos  
definidos, embora muitas vezes tenhamos que nos apresentar na forma 
humana ou mesmo sob outras manifestações, para permitir um contato 
direto com as entidades, que necessitam desse contato, dentro de uma forma 
aceitável e mensurável para suas consciências.   Pertenço a outro plano 
evolutivo, no qual localiza-se na extremidade oposta a de seu planeta, em  
relação ao eixo da Via Láctea, em meu  mundo nosso Sol Central não é o de 
Sirion, isso devido a localização e também ao fluxo do campo magnético da 
espiral da Via Láctea, mas ainda assim pertencemos a uma família estelar, 
com bases  monadicas similares.  Minha tarefa é de ajudar e direcionar 
determinados trabalhos de acessória as pessoas que se encontram em 
processo de ascensionamento, não só na Terra como nos outros mundos de 
seus Sistema Solar, vocês não estão sozinhos, mesmo que a vida nos outros 
mundos não signifique ser tridimensional, em todos os planos existe a 
ascensão para dimensões de consciência superiores, assim procuro ajudar 
a  irmandade Solar na orientação dessas almas em expansão.  Na Terra o 
trabalho é mais árduo, devido as condições peculiares  de seu mundo e de 
sua sociedade, que como a nossa Irmão Maria disse, tratasse de uma 
cultura poliracial além de outros aspectos religiosos e políticos, que isso 
acarreta.  Meu trabalho  em alguns aspectos, consiste em limpar os 
condutos energéticos, permitindo assim que os Ajustadores de pensamento 
possam penetrar com maior facilidade nos discípulos da Fraternidade 
Branca. Também contato e procuro orientar as pessoas clarividentes, que 
se encontram no processo espiritual evolutivo. A maioria dessas pessoas 
encontra-se encarnada e anualmente desde 1995 atingem um número 
superior a 500 indivíduos.   Em 1998 estamos monitorando cerca de 1235 
pessoas em seu planeta, que apresentam os requisitos  necessários para 
ascensionarem em pouco tempo, tanto no plano físico encarnados, como no 
pós morte, isso devido a seus altos graus espirituais conscientes. O 
processo de ascensão que vocês tanto almejam, significa atomizar através 
de uma vibração cerebral e espiritual mais sutil, todas as moléculas de seus 
corpos, sejam físicos ou suprafísicos. Esse processo é natural a medida que 
a consciência humana vai trilhando novos caminhos rumo a espiritualidade 
desprovida dos conceitos materialistas e egoístas da polarização negativa, 
que vocês escolheram vivênciar  neste processo temporal  de suas 
existências.  Muitos de vocês são  seres de outras galáxias, planetas ou 
sistemas próximos, pertencendo a famílias siderais diferentes, com  distintas 
diretrizes evolutivas, isso  é apagado de suas consciências, quando 
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encarnam, e se vêem  obrigados a  assumir novas diretrizes que se 
confundem com as suas lembranças quânticas moleculares, de seus lugares 
de origem, mesmo após milhares ou milhões de anos, esse processo  
manifesta  sua influência sobre os seres humanos desse gênero. Assim como 
outros vieram de mundos melhores, ou menos polarizados, e guiam a Terra 
como verdadeiros Avatares de luz, portanto existem ambas as polarizações 
atuando na Terra, todas buscando evoluir segundo suas diretrizes 
evolutivas. Em sua história temos  milhares de Avatares de grande luz e 
poder, que  orientaram a população mundial  de suas épocas, cada um 
cumprindo um papel importante  no processo evolutivo de seu mundo, 
muitos membros, que atuaram de forma indireta também contribuíram para 
esse processo, muitos dos quais ainda estão entre as fileiras dos vivos na 
Terra.  Esses  amados  desbravadores, tem a nossa profunda  solidariedade 
e apoio em sua jornada pela Terra. Nós nunca abandonamos nenhum ser 
humano, ao contrario, fomos abandonados por muitos de vocês devido as 
suas fraquezas e duvidas.  O grande Mestre Sananda  também nunca 
abandonou a Terra, mesmo possuindo atribuições além da orbe Terrestre, 
ele sendo uma consciência multidimensional, encontra-se capacitada a 
atuar em miriades de dimensões e sistemas tutelados pelo Sol Central de
SIRION, no qual ele ocupa o cargo de grande DIRETOR junto de seus  
irmãos Madalena, Kuthumi , Clara, Maitreya e Harmonia. São 
responsáveis  pelo grande Logos CRISTICO deste quadrante estelar da Via 
Láctea que por sua vez possui influência e responsabilidades para  com 
centenas de sistemas estelares.  Isso justifica a minha presença e a de 
muitos outros irmãos neste Sistema Solar, denominado de Monmatia pelo 
catalogo estelar a pedido do Arcanjo Gabriel, que efetuou o cadastramento 
a mais de  1 bilhão de anos terrestres.   Portanto devido a atual  iminência 
do término do ciclo cósmico para seu Sistema Solar e parte deste quadrante 
estelar, estamos  aqui presentes em numero elevado, para ajudar a todos no 
processo de transmutação e adaptação as novas realidade, que irão se 
manifestar em breve em suas realidade temporais.  Estes acontecimentos 
são  de vital importância para manter a estrutura evolutiva e o próprio 
campo magnético do braço espiral de sua  Via Láctea, caso contrario as 
manifestações que nela se encontram, acabarão por se desintegrar e 
regredir ao estagio de Elementais oriundos, o que não pode ser aceito, pois 
foram gastos milhões de anos no processo evolutivo por bilhões de seres, 
que de alguma forma contribuirão para um despertar da própria FONTE 
QUE TUDO É neste plano magnifico da polarização, que inicialmente foi 
rejeitado por muitos Deuses Criadores Locais, pertencentes ao Conselho 
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Galáctico em Salvingtón.  Voltarei a me comunicar  com vocês, antes porém 
deixaremos ao nosso Mestre Guia Shtareer manifestar algumas 
informações sobre a estrutura de sua Galáxia, para que assim possamos 
desmembrar outras informações sobre a razão da polarização em seus 
mundo, ser tão importante para a FONTE QUE TUDO É. 

Com amor e dedicação na Luz que tudo é,  Lenduce e  Armanquel. 

30/03/98   13:43 PM  São Paulo .

Bom dia meus  queridos irmãos e filhos. Coloco o cumprimento nesse  
angulo, devido a que muitos dos habitantes pressentes na Terra, são 
manifestações de Eu Sou  provenientes  das nossas materializações de 
energia e portanto, nossa concepção de vida multidimensional. 
Anteriormente já expliquei  como se processa a evolução dessa consciência  
denominada EU SOU.   Um ser quando atinge um elevado grau evolutivo, 
na qual encontra-se em contato com milhares de realidades alternativas na 
imensidão do cosmos, está apto a criar a vida a  partir dos Elementais  
presentes em todos os estados dimensionais do Universo. Com isso 
iniciamos o processo evolutivo nas desde as dimensões mais simples até  
formar o que vocês identificam como EU SOU.  Do nosso angulo de 
consciência, existem muitos filhos nossos presentes  na Terra, assim como 
nos outros planetas de seus Sistema Solar de Monmatia, mas também 
existem muitos irmãos. Estes por sua vez, são seres mais antigos,  velhos 
espíritos que a muito vieram ajudar e experiênciar o processo polarizado de 
seu mundo. Como Lenduce e  Armanquel manifestaram, estão presentes 
neste lindo planeta milhares de seres de todos os cantos de Nebadon e 
inclusive de outros Superuniversos, como é o meu caso, que tive minha 
evolução inicial no 6º Superuniverso no qual tive a luminosa bondade 
Divina de conhecer seres magníficos como seus  Tutor Cósmicos SANAT 
KUMARA  ANJO MICAH  e muitos outros de grande evolução e amor  
infinitos.  O que vocês consideram a Presença Divina Eu Sou, representa 
apenas mais uma das etapas evolutivas individuais de uma consciência 
espiritual, que por sua vez monitora centenas ou mesmo milhares de almas 
em estados evolutivos inferiores. Isso ocorre com vocês da terra, muitos dos 
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Mestres Ascensionados da Fraternidade branca da terra, são na verdade 
unos com suas consciências Eu Sou, e  consequentemente  representam a 
Presença Divina de muitos humanos encarnados em diversos planos 
evolutivos na forma de tutores  indiretos. A Manifestação do Eu Sou pode 
alcançar a  representação até a 10ª Dimensão, após isso essa consciência  
representa uma individualidade  em outro estado de vivência e 
manifestações que alcançam outros universos e planos dimensionais das 
diversas constantes físicas e químicas do universo de Nebadon.   

Quando uma consciência, notem bem, digo uma consciência atinge esse 
estagio, ela passa a fazer parte dos mentores  e tutores da própria simetria 
geométrica de sua Galáxia. A Via Láctea também é um corpo  em evolução, 
um ser  complementados por bilhões de consciências que já superaram a 
manifestação na 9ª dimensão e iniciam o processo na 10ª dimensão. 
Quando essas consciências  passam a viver plenamente na 15ª dimensão, 
são  equivalentes a poderosos Pulsares que administram  as diretrizes 
evolutivas de cada quadrante deste gigantesco corpo maior denominado 
Via Láctea.  Notemos como se expressa a sua galáxia, ela possui um núcleo, 
que seus cientistas acreditam existir um poderosos e grande Buraco Negro, 
no que eles não estão completamente  equivocados, porém a natureza 
desses Buraco negro é completamente diferente.  O centro de sua Galáxia 
contem um poderosos vórtice de energia, que representa um  Portal 
multidimensional para as outras realidades da  FONTE QUE TUDO É.  
Esse Portal tem a capacidade de materializar energia na forma de matéria 
densa, nas diversas dimensões onde existe  a evolução  monitorada pelos 
Avatares e inteligências diretivas de cada quadrante da Galáxia.  Esse 
poderoso Portal portanto não traga a matéria como seus cientistas 
acreditam, eles simplesmente  projeta mais energia em sua  constante 
dimensional, assim como em outros  planos dimensionais além do seus.  
Esse processo representa uma das  formas pelas quais o universo que vocês 
registram se criou.  O BIG BAN representa um outro aspecto, que esteve 
presente em alguns pontos de seu universo, como forma de proliferação de 
massa estelar, mas antes deles a materialização da gigantesca massa 
estelar, foi materializada por um Portal como o que existe no núcleo de sua 
Galáxia . 

A propria estabilidade magnética de sua Galáxia é monitorada por esse 
Portal, que é a fonte geradora do movimento rotacional, distribuindo assim 
os quantas de energia setorial para cada ponto externo dos braços espirais.  
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A relação  da força magnética com a gravitacional encontra-se nas 
interações nucleares, providas pela Lei do AMOR  UNIVERSAL.  Enquanto 
vocês não se concientizarem de que  a FONTE QUE TUDO É, representa 
acima de tudo   O AMOR INCONDICIONAL , não estarão aptos a 
descobrir as leis que regem as diferentes estruturas subatômicas que tanto  
complicam a vida de seus cientistas.  Lembrem-se meus queridos, não se 
encontrará DEUS dentro de tubos de ensaio, somente sua influência, mas a 
entidade DEUS  como vocês a  denominam, esta presente nos mínimos 
detalhes do cosmos.  Portanto so poderão encontra-lo quando vocês 
deixarem de lado suas duvidas e trabalharem com a sua CHAMA TRINA, 
com seu poder espiritual, que representa a única forma de contato com essa 
manifestação maior. Nenhuma tecnologia no Universo foi capaz de 
identificar  essa consciência DEUS na base de instrumentos, pode no 
máximo registrar a presença de uma fonte energética inexplicável, mas 
nunca contatou  a sua ação ou mesmo o seu dialogo .  Já as consciências 
que efetuaram esse contato através do poder de seus espirito, o fizeram com 
sucesso.   

A vossa Via Láctea é portanto um corpo  com consciência, que também se 
encontra em processo evolutivo. Cada quadrante que a compõe  recebe uma 
incumbência evolutiva a ser manifestada dentro de um determinado lapso 
de tempo, com isso espera-se completar uma etapa evolutiva para cada 
quadrante,  dentro da Lei da sincronicidade. Mas quando essa lei encontra-
se prestes a ser quebrada, coloca todos os outros quadrantes em estado de 
alerta, pois isso representa um grave entrave para os outros mecanismos 
evolutivos, sendo assim  são enviados ao setor em apuros uma equipe para 
solucionar esses desvios, buscando completar a etapa ou proposta inicial 
dos deuses Locais. Mas quando isso se torna  impraticável, são tomadas 
medidas extremas, o que  na realidade nunca ocorreu dentro de sua 
galáxia, isso porque o monitoramento e acompanhamento por parte dos 
Mestres é continuo, e nunca deixam as coisas chegarem a esse extremo. No 
entanto no caso de seus Sistema Estelar, mais precisamente seus Sistema 
Monmatia , as coisas foram  diferentes, devido as energias presentes dentro 
de seus planeta, isso sem contar com as energias do passado, como por 
exemplo o desajuste causados pela explosão do Planeta Maldec a cerca de 
253 milhões de anos no passado terreno. Esses fatores vieram a conturbar a 
sua atual realidade evolutiva de diversas formas, entre elas a própria ação 
da Leis do Cárma.  No entanto o processo evolutivo tem que continuar neste 
quadrante, portanto com o fim de seu ciclo de 26.000 anos, que é para 
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todos os planetas  que giram ao redor do SOL  HÉLIOS E VESTA,  torna-se 
necessário medidas extremas , que incluem inclusive um novo planeta para 
as entidades que não conseguirem  vibrar em um determinado patamar de 
consciência. Isso foi determinado a muito tempo no passado, mas só agora 
torna-se uma realidade para muitos dos habitantes de seus mundo, assim 
como para seus vizinhos planetários, apesar de que de forma genérica 
estejam mais equilibrados e evoluídos que vocês, muitos ainda não 
atingiram o estágio que deveria ter sido atingido e foi proposto.   Estas e 
outras razões fazem com que neste pequeno mais  simpático sistema solar 
estejam presentes membros das mais diversas Ordens espaciais a serviço 
dos senhores  Sananda e Asthar Sheran.  Muitos humanos atualmente estão 
sendo contatados através da chamada canalização consciente, isso  tem 
sido primordial parta a nossa presença coletiva na mente das pessoas mais 
densas. Também o fato da canalização ser consciente, tem um fator muito 
importante, pois assim permitimos que as pessoas envolvidas no processo, 
possam participar e apreender com maior velocidade os nossos 
ensinamentos, o que não ocorre com o processo de psicografia, na qual o
canal fica inconsciente e não lembra do que foi escrito. A canalização 
representa no entanto uma ferramenta perigosa quando as pessoas tentam  
utiliza-la de forma indevida, pois no inicio poderão enganar as pessoas, 
visando aparecer ou destacar-se perante sua sociedade, mas  na realidade 
qualquer mensagem que não possua  a tônica do amor e liberdade, jamais 
será de um membro da família de Luz, a qual nós representamos. Portanto 
qualquer mensagem canalizada que possuir energia discordante  da nossa 
missão, não pertence a nossa família, e provavelmente foi feita para 
controlar a opinião publica das pessoas em estagio de  despertar. Mas não 
se preocupem, pois os verdadeiros membros da família da luz, sempre são 
assistidos durante seu sono nos templos de luz, e  nesses locais recebem os 
verdadeiros ensinamentos.  A nossa tarefa é continua e jamais será 
interrompida, pois nossa  percepção encontra-se além de sua constante 
temporal, com isso somos capazes de estar presentes em diversos pontos 
simultaneamente com milhares de vocês transmitindo informações de vital 
importância   para seus processos na busca do despertar. Cada humano e 
também outras formas de vida, são contabilizadas no processo evolutivo e 
nas profundas transformações que seus planeta irá passar nestes próximos 
30 anos, que finalizam  o ciclo de 26.000 anos. Nesse período de tempo 
curto que existe, muitas alterações em sua sociedade ocorrerão, devido as 
mudanças  do jogo de poder, que seus políticos vem brincando a centenas 
de anos. O poder não mais será distribuído como se encontra atualmente, 
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haverá uma descentralização dos grande grupos, isso ainda demorará 
alguns anos para ocorrer, porém acabará por acontecer, pois a 
humanidade esta mudando a sua forma de ver e  relacionar as coisas a sua 
volta. Muitas dessas mudanças  estão relacionadas as mudanças geológicas 
que estão para  ocorrer em futuro próximo, porém a maior mudança vem do 
interior de  muitos seres humanos, que estão descobrindo uma nova 
realidade interna, e ao externa-la acabarão por mudar  seus hábitos. 
Muitos grupos alternativos estão se reunindo e iniciando um novo processo 
de vida, isso é a semente para novas relações humanas que na virada do 
século estarão se proliferando  em todos os cantos do planeta.  Essas 
comunidades  e em segunda analise,  famílias que escolherem viver isoladas 
e serem auto-suficientes, representarão os contatados diretos conforme seus 
plano de vibração,  com os mensageiros do  Comando Asthar e também 
com os Mestres Materializados.  Em muitos lugares do planeta, isso já se 
iniciou, porém ainda não foi ventilado completamente  para  a sociedade, 
mas em breve  ouvirão falar disso.  O mais importante  para vocês na 
superfície terrestre, é focar seus esforços numa  vida mais saudável e 
harmoniosa, buscando viver sobre o efeito da Luz interior, o restante 
acabará por fluir  automaticamente.  Lembrem-se que todos são filhos da 
FONTE QUE TUDO É, portanto  cada qual possuía o seu ciclo e a sua 
parcela de responsabilidade dentro do contexto da criação universal, cada 
um no entanto possui consciência disso  de forma diferente, e portanto 
receberá sua parcela de  energia Divina para despertar, na medida em que 
esteja apta para tanto.   Mas   endosso que o processo evolutivo do Planeta 
Terra ( Urantia ) não será interrompido, pois a Lei da sincronicidade não 
permite que seja perdido mais tempo com o processo de  rematerialização 
deste sistema em outra gama vibratória. As pessoas que não se adaptarem 
as novas exigências, serão locadas para um outro planeta que possa  
permitir seus processo evolutivo. Tal planeta encontra-se a caminho deste 
Sistema Solar a uma velocidade considerável.  Sua rota não é de colisão, 
porém ele passará numa plano em relação ao eixo solar em paralelo a esse 
plano, com isso  haverá diversas mudanças na estrutura gravitacional e 
orbital de todos os planetas que compõe seus Sistema Solar. 

Esquema simplificado para visualização
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       herculovos

       SOL

acima temos a representação  de seus Sol/Estrela  com seus 15 astros 
portadores de vida, lembrando que Plutão, como vocês o chamam, possui 
uma orbita fora do plano  em relação ao eixo do Sol. O corpo estelar 
Herculovos, do qual Enoch teve  a mais de 5000 anos  uma visão, orientada 
pelo  Comandante Jeová, o descreveu e profetizou sobre  sua  rota em 
direção  ao Sistema Solar.  Trata-se de um planeta maior que o seu Sol, 
com massa superior, que ao passar pela orbita em paralelo ao seu Sol, 
provocará serias mudanças.  Contudo não  quero induzir vocês a  
melodramas ou imagens drásticas, pois essas mudanças significam o inicio 
de uma nova etapa evolutiva para seus planetas e seus habitantes.  Não 
existe morte em nossa concepção, simplesmente a transmutação  para 
outras dimensões  e portanto para outras formas  mais sutis de consciência. 

Normalmente os Mestres ou mesmo os outros membros da nossa família 
estelar, que vibram na Luz, evitam fazer profecias que possam  levar a 
deturpações da verdade, isso por que  são efeitos que  externos que em nada 
ajudam ao processo evolutivo, quanto mais se  estivermos falando sobre um 
assunto, que pode significar uma mudança radical em tudo o que se 
conhece, imaginem a loucura e desespero que isso representaria para a 
população neófita, que ainda encontra-se presa a ilusão do materialismo e
as suas religiões castificantes, que em tudo  vêem maldade e ações do 
Demônio, com o se somente sua religião fosse a verdadeira. Devido a isso e 
a outros fatores atrelados a essas  conseqüências, que evitamos  muitos 
assuntos em aberto, instruindo somente  as pessoas que possuem a 
necessária sabedoria para administrar tais informações.  Repito o que 
outros irmãos  já dizeram inúmeras vezes, não estamos aqui para criar 
alarde, não e nossa tarefa isso.  Somos  irmãos e pais  preocupados com 
seus discípulos, não  estamos aqui para castigar ninguém, o sofrimento que 
vocês assistem e passam diariamente  já é o suficiente, em nosso mundo ou 
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nossas realidades, só existe o amor , o paraíso perdido.  O sofrimento pelo 
qual vocês passam na Terra e a materialização de suas  criações no plano 
astral, que por sua vez foi gerado pelos pensamentos forma, fortificando 
essa Barreira de Freqüência que  aprisiona o seu  mundo.   A medida que 
sua luz interna se expande, essa barreira pode ser destruída, transmutada 
em  luz violeta. Lembrem-se dos primeiros ensinamentos dos grupos ligados 
a Grande fraternidade Branca, quando o mundo  foi notificado que  Saint 
Germain era o novo Avatar de seu mundo,  todos começaram a trabalhar 
com a poderosa Chama Violeta, pois bem, continuem com ela, mas 
direcionem  sua ação também para as camadas superiores da  atmosfera 
planetária, isso ira ajudar em muito o trabalho  dos Merkabas em orbita, 
que lutam arduamente para limpar essa barreira de Freqüência. 

Todos os ensinamentos ou mensagens transmitidas pelos grandes Mestres,  
Arcanjos, Elohins, Anjos, Querubins, Serafins e outros irmãos 
extraterrestres, segundo o seus ponto de vista,  são valiosos e devem ser 
estudados com profundidade. Não os deixem cair no esquecimento dentro 
de uma gaveta. Busquem  e extraiam o máximo possível desses documentos, 
pois eles foram dados com amor   a pedido do  grande  Pai MICAH, por 
intermédio de milhares de servidores da luz, que podem chegar as camadas 
mais densas da luz, na qual sua população se encontrava  nas décadas 
anteriores. 

De seus profundo admirador e defensor na Luz Eterna.

SHTAREER    10/04/98  16:56 Pm  S.Paulo SP.

Este trabalho como já  verificaram  contém e ainda deve conter muitas 
manifestações diretas de seres da senda da Luz Divina, ajudando em mais 
este volume, que tem por objetivo esclarecer os pesquisadores da verdade, 
como  se expressava o saudoso  Dascalos, um dos maiores Mestres vivos 
(encarnados) sobre a face deste planeta neste período conturbado de 
profundas transformações.   
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Existe um aspecto no qual tenho  recebido diferentes informações via 
canalização e  percebo que o mesmo ocorre com outros canais  que conheço, 
o mesmo por sinal com canais estrangeiros. Refiro-me a questão do número 
exato de planetas existentes em nosso Sistema Solar. Um dos registros que 
mais considero  fidedigno,  é o Livro de URANTIA, que como já informei 
neste e nos outros trabalhos,  é uma compilação autorizada por altas 
hierarquias espirituais, ou melhor, um trabalho de canalização via Ajustador 
de Pensamentos,  orientado e  controlado pelos mais elevados anjos  dos 
Diretores administrativos do nosso Universo Local de Nebadon e do 
Superuniverso Orvotón, ao qual fazemos parte. Estas informações, portanto  
estão acima do prisma pessoal  e temporal de muitas  entidades do plano 
espiritual ou mesmo dos extraterrestres  mais próximos a nós.  Com base 
nisso como descrevi no Livro de Maldek e sua relação com as Pirâmides da 
Terra. O nosso Sistema de Monmatia tinha originalmente 12 planetas, mas 
devido a passagem de um astro externo Denominado de Angona. O qual 
devido as forças gravitacionais em  conflito entre ambos os astros de maior 
magnitude, acabou por  além de  desenvolver uma série de efeitos orbitais 
como o movimento retrogrado, o presente de deixar 3 planetas nas camadas 
mais externas do nosso jovem sistema solar, que ainda estava em formação 
nos aspectos geodésicos.  Com isso  passamos então a possuir 15 planetas. 

Contudo esses aspectos tem aproximadamente 6 bilhões de anos, o que 
representa um tempo muito longo para as consciências de milhares de seres, 
que aqui vem se manifestar de diversas formas. Sabemos da destruição de 
Maldek, portanto teríamos 14 mundos orbitais ao redor do SOL. No entanto 
não sabemos o que ocorreu nesse longo período com os 3 mundos externos, 
que  possuem uma orbita superior a 8 bilhões de quilômetros do SOL.  
Quando  Shtareer transmite que existe vida consciente evolutiva semelhante 
a humana em 15 astros, ele inclui  também satélites naturais como 
Gânimides de Júpiter, que contém  seres remanescentes de Maldek, o qual 
fizeram contato físico com Carlos Paz e com seu filho Carlos Roberto Paz 
Wells.  Episódio que levou inclusive  a direcionar os futuros trabalhos de 
J.J.Benitez, fato ocorrido  em 7/09/74  no Peru  em um contato direto com 
uma nave de Gânimides. 

Tudo leva segundo as informações mais recentes, de que possuímos na 
realidade 12 planetas orbitando  o nosso Sol, número relacionado inclusive 
ao Zodíaco, signos, meses do anos e inclusive as chaves do nosso código 
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Genético na sua intrínseca espiral com 12 filamentos intercalados, e não 
dupla hélice como acreditamos ainda.  As hierarquias que  tenho 
questionado, me transmitem , que do ponto de vista  deles, Plutão não é um 
planeta como nós o catalogamos, é sim  um satélite  nada ortodoxo de  
Netuno, pois gira em um plano vertical em relação ao eixo solar ao redor de 
Netuno, além de acompanhar este ao redor do SOL. Portanto existem 
mundos ainda não identificados além do já cadastrado 10º planeta, nas 
proximidades de Plutão, segundo a NASA.  Faço esta colocação, pois tem 
chegado a minhas mãos  trabalhos de outros autores, fazendo referencia a 
este aspecto, baseando-se em um campo dimensional ou realidade paralela a 
nossa, pelo que fui informado. Muitos contatos com extraterrestres, ocorrem 
em planos espirituais e realidades  não diretamente relacionadas com a 
nossa,  com isso as informações passam a ser diferentes, pois cada ser 
procura transmitir aquilo que sua realidade capta, o que é facilmente 
confundido pela nossa pequena consciência quando estamos no plano 
etérico ou duplo etérico efetuando as viagens e contatos com esses irmãos.   
Para que tenham uma idéia, a nossa TERRA  possui 2 corpos sombreados 
referentes a 5ª e 6ª dimensão, na qual já existe vida e a nossa continuação 
temporal, no entanto muitos desses Et’s  não a identificam, pois não são  
capazes de vibrar nessa perspectiva. Esse é  o motivo pelo qual  procuro 
sempre orientar o trabalho junto dos Mestres ou membros da Fraternidade 
Branca, pois são seres de luz, que já na situação  mínima, vivem na 6ª 
dimensão, possuindo representantes que estão na 13ª dimensão. Como é o 
caso de Sananda, Mãe Maria, Vywamus, Shtareer, Kuthumi, Maitreya, 
Sanat Kumara e muitos outros, entre estes citados, muitos já transcenderam 
estes patamares e muito além.  No entanto continuam próximos a nós na 
Terra, ajudando e orientando o nosso trabalho. Todo arauto da Luz é bem 
vindo no meu trabalho, pois aceito somente a Luz  como única mensageira e  
reveladora máxima das entidades Divinas das oitavas superiores. Não acho 
sensato perder tempo com informações  dúbias, carregadas de energia  
também dúbia, que podem causar  maiores perturbações nos leitores.  Como 
disse o Mestres dos Mestres, Sananda em diversas oportunidades : “ Permite 
que teu coração te diga a verdade, rejeita aquilo que ele não  reconhecer 
como verdadeiro, pois tua chama trina sabe quem são os enviados da Luz” 
Isto foi também descrito de forma semelhante pelo Arcanjo Miguel e Rafael 
em diversas ocasiões, portanto procuro seguir estes ensinamentos. Coloco  
também a seus  dispor este direito, de aceitar ou não as minhas transmissões 
dos irmãos de Luz, que de uma ou de outra forma acabam por receber a 
interferência do meu mental no processo de canalização. 
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Informações sobre o Comandante Asthar Sheran

Acredito que chegou a hora de esclarecer os leitores sobre a verdadeira 
identidade do Comandante Asthar. Isso por que  atualmente muitas 
pessoas  dizem ter sido contatada pelo mesmo ou pela sua equipe, o que 
em  muitos casos é verídico.  No entanto existem informações desconexas, 
pois  fui informado por diferentes fontes, sendo uma delas o próprio 
Asthar de que existem entre 6 a 10 comandantes da 6ª dimensão, que 
pertencem a um grupo rebelde  de antigos comandantes  em treinamento,
que se bandearam para a dualidade na direção da energia Luciferiana. Em 
outras palavras, são seres de luz, que  tem trabalhado  em missões pouco 
recomendáveis pelos membros da fraternidade Branca, ações que a mesma 
jamais efetuaria. No entanto esses comandantes rebeldes tem  utilizado o 
nome de Asthar para se apresentar aos seres humanos, e principalmente  
empregado corpos humanos tridimensionais, com uma altura média de 
1,98 a 2,10 metros.  Estes seres são remanescentes  de regiões  como Rigel 
e proximidades dessa região  dualizada de Orion, outros são de Capela 
como também de Siriús, das localizações dualizadas em crescimento.  
Foram escolhidos por Asthar e uma junta de criadores, para que  
elevassem sua gama vibratória e pudessem levar aos seres de seus mundos 
uma nova visão do processo evolutivo na luz, fora da dualidade marcante 
com que seus povos vinham se desenvolvendo a milhares de  anos. Esses 
seres foram inclusive recomendados pelo próprio Metraton, que é o  
Arcanjo responsável do quadrante de Satânia ou Orion. 

Esses seres não são malvados como alguns tentam dizer, mas sim  
possuem uma queda para criar distúrbios e agitação, comunicando 
informações  de ordem apocalíptica perturbadoras para seus contatos. Em 
geral eles tem procurado promover agitação e a dualidade entre os seres 
humanos, para verificar como nós reagimos e a qual lado nos ancoramos.  
Sua tarefa não é autorizada plenamente pela Fraternidade Branca e tem 
sido restringidos em suas ações  com severidade nestes últimos anos, mas 
mesmo assim  tem efetuado muitos contatos com pessoas, aqui mesmo no 
Brasil em 1996 foi feito um contato no qual informações catastróficas 
sobre o Cometa Hally Pop traria serias conseqüências para o nosso mundo, 
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o que não se confirmou.  A missão deles em parte é desacreditar a tarefa 
de Asthar e da Fraternidade Branca, mas de certa maneira eles tem 
contribuído para diciminar a crença no Comando. 

O verdadeiro Comandante Asthar Sheran é um ser  de cabelos castanhos 
claros, quase loiro, com 2,33 metros de altura, olhar profundo e sereno, 
com olhos azulados para cinza claros.  Eles teve manifestações na região 
de Alfa Centauro em mais  de 25 estrelas da região como um dos mais 
destacados Criadores a serviço de Micah.  Na realidade o próprio Asthar é 
um Anjo Micah em ação, por esse motivo ele é o Arcanjo Miguel em um 
plano paralelo de vibração. 

Vou procurar descrever isso melhor, para que possamos  penetrar na 
realidade multidimensional do nosso Deus criador do Universo Local de 
Nebadon:

Micah  Deus Criador de Nebadon, Senhor absoluto

Arcanjo Miguel ou Asthar Sheran  Intermediário administrativo
 nos processos evolutivos dos mundos semeados  
 em Nebadon em diversos planos dimensionais.  Ele é um
Membro ativo da Ordem dos Micahels.

O ponto focal de origem de Asthar ou Miguel não é Alfa Centauro como 
muitos acreditam, eles é proveniente diretamente de Salvingtón o capital 
de nosso Universo Local de Nebadon. Por outro lado a Ordem dos 
Micahels é proveniente de Unversa, capital do Superuniverso de Orvotón 
ao qual nós fazemos parte.  A idade de Asthar se perde no tempo, sendo  
superior a 12 bilhões de anos nossos, devido a algumas referencias 
sistêmicas, mas como essa ordem existe desde que Nebadon foi  gerada, 
isso leva a uma marca de 200 bilhões de anos.  Assim verificamos que 
Asthar por ser um membro ativo dessa Ordem de deuses Criadores, que 
por sua vez são os dirigentes de milhares de galáxias e constelações  
cadastradas pelos nossos astrônomos, somados ao fato que os seres da 
ordem de Micah são filhos  Criadores  imortais gerados diretamente do 
núcleo da DONTE QUE TUDO É, iremos chegar a conclusão de que 
estamos nos comunicando com um ser que é tão antigo quanto o nosso 
universo. 
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As funções de Asthar são as de monitoramento e desenvolvimento do 
aspecto Cristico de seus filhos, filhos estes que são denominados de 
sementes estelares ou  filhos emergentes, que são todas as formas de vida, 
que escolheram a partir de um aspecto monadico,  evoluir e experiênciar a 
evolução a partir do plano tridimensional, até retornar as esferas mais sutis 
da 7ª dimensão na junção com seu EU SOU, para posteriormente se 
integrar na energia do Cristo na 8ª dimensão. O papel de Asthar e de seus 
outros irmãos, denominados por nós de Arcanjos é muito  importante, para 
manter o  equilíbrio sistêmico dos sois e também para levar a mensagem 
divina do Cristo para as mentes com amnésia dos planos mais densos.

Energia Mahatma
Energia Budica
Energia Cristica

Estes 3 aspectos são na verdade a consciência plena do Cristo universal, 
que possui a sua trindade, essa trindade é manipulada pelos diferentes 
Arcanjos nas suas tarefas de manifestação para o despertar dos seres em 
evolução.
Asthar Sheran é o líder máximo de toda a orbe Arcangélica, tendo Gabriel 
como seu sucessor administrativo e ao mesmo tempo como seu 
conselheiro estratégico, isso por que Gabriel pertence a uma outra Ordem  
de Filhos Criadores, mais voltados a linha da justiça e da não dualidade. 
Em outras palavras Gabriel não concordou muito com o plano dualista 
oferecido por Jeová e Lucífer no passado. A postura de Gabriel é muito 
critica com relação aos fatos que se manifestaram na Terra depois que 
Caligastia rompeu relações com Micah e se aliou de forma degenerada a 
dualidade nefasta que conhecemos.  Os outros Arcanjos ou Comandantes 
estelares tem ajudado  de todas as formas a Asthar a cumprir a sua 
promessa de ajuda e não interferência  direta no processo dualista da Terra 
até que a data marcada pelo Conselho Cármico  de Orvotón se cumpri-se 
no intento de verificar como as almas de 10 bilhões de seres que aqui se 
manifestam iriam se comportar no processo seletivo de criação. Digamos 
que  este seja um programa de estágio seletivo para uma nova etapa 
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evolutiva em uma outra Terra com gama vibracional maior na 5ª dimensão 
acima. 

Assim Asthar tem cumprido o seu papel de ajuda e por sua vez tem 
trabalhado diretamente com seu complemento energético, que é o Amado 
Mestre Sananda.  Na realidade Jesus é um outro membro da ordem dos 
Micahels em ou outro plano paralelo de consciência. Assim como todos os 
membros com a denominação Kumara o são. Vamos  verificar que 
Maitreya também é um outro Kumara e membro dos Micah, como 
Kuthumi e todos os complementos divinos no aspecto feminino da criação.

Vejamos melhor isso:  Um Universo Local é regido por um Filho Criador 
da Ordem dos Micahels, acompanhado de Uma Filha Criativa, assim 
verificamos que os complementos de Jesus, ou seja, Madalena é uma Filha 
Criadora, assim como Vênus, Clara e Fé. 

Com isso verificamos que todos os aspectos decorrentes da Ordem dos 
Micahels nos diferentes  planos dimensionais são membros diretos dessa 
consciência maior, assim temos o seguinte:

MICAH
MASCUULINO E FEMININO

            MIGUEL  E  FÉ
         ASTHAR SHERAN   e  ASTHAR ATHENA

  SANAT KUMARA   e   VÊNUS

      MAITREYA  e   ASTREA

    SANANDA  e  MADALENA

         KUTHUMI  e  CLARA
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Temos acima as manifestações mais conhecidas da consciência de Micah, 
tanto no aspecto masculino quanto feminino, assim verificamos a 
proximidade  entre elas e como são  coesas em sua forma de atuação em 
nosso mundo.  Todo o processo de paixão de Jesus de Nazaré foi 
controlado e preparado por essa  hierarquia de Kumaras que por sua vez 
são parcelas da fonte maior da consciência  de Micah.  Com isso tento 
demonstrar a verdadeira identidade do nosso irmão e Pai Asthar Sheran, 
que esta presente em nosso sistema Solar desde a sua fundação a cerca de 
6 bilhões de anos, quando o nosso Sol Monmatia foi gerado pela Nebulosa 
de Andronover, como parte de um processo remanescente de desagregação 
nuclear  do processo gravitacional e rotacional da mesma.  Assim o que 
denominamos  de Constelação de Orion teve em sua parte mais externa  a 
qual pertencemos a manifestação de um planeta dualizado com  
características nunca antes testadas em Satânia e nem em outro lugar de 
Nebadon.  Asthar foi escolhido  como o Logos Solar a partir de Siriús, que 
representa o nosso Alfa e Omega como centro  emissor da consciência 
Cristica para  nosso quadrante no braço da espiral da Via láctea em que 
nos encontramos.  

Asthar tem sobre seu comando e administração mais  6 Sois semelhantes 
ao nosso, todos recebendo energia de dispersão de Siriús. Cada braço 
espiral da nossa Via Láctea possui 7 Sois Centrais, que por sua vez 
perfazem um total de 49 Sois Centrai na Via Láctea, por possuir 7 braços 
ao todo, todos esses sois centrais são monitorados e supridos de energia 
pelo núcleo galáctico, que  representa o OLHO que tudo vê  das antigas 
escrituras. Esse ponto focal representa  a manifestação em ação da 
materialização de energia  multidimensional  condensada  para a nossa 
constante dimensional ou realidade paralelas nas quais nossos corpos 
coexistem dentro do universo material e suprafísico do qual fazemos parte.  
Asthar tem a capacidade de coexistir em todos esse planos e de expandir a 
sua consciência para o além  desse Olho que tudo Vê, pois a sua fonte é a 
própria manifestação de Micah além da criação como Filho Criador. 

Na realidade  Asthar possui  também representantes aqui no plano da Terra 
em nossa dimensão e expressão  física, são pessoas  ligadas a sua linha de 
trabalho, na divulgação e suporte de grupos  no que por muitos foi 
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denominado de Resgate Planetário.  Esse resgate não é um resgate físico  
como muitos tem acreditado, mas antes um resgate das estruturas do 
planeta e da nossa civilização, perante um padrão vibracional, por essa 
razão temos o trabalho dele fundido com o da Fraternidade Branca, pois o 
resgate é um assunto  muito mais amplo, que não se restringe apenas a 
evacuação de algumas pessoas em naves siderais. Essa possibilidade 
existe, mas esta direcionada em principio ao resgate físico de crianças e 
animais, que não podem perecer, devido ao seu campo vital ser importante 
para as novas etapas do planeta na manifestação da 5ª dimensão. 

Também posso informar  que existe uma diferença a nível de egregore  e 
atuação das parcelas apresentadas como Comandante Asthar Sheran e a do 
Arcanjo Miguel, no sentido que a linha representada como arcanjo está 
direcionada ao processo de despertar e monitoramento  do reino humano 
em seu processo evolutivo pela dualidade, e que o  Asthar representa a 
linha voltada para o resgate planetário no aspecto Extraterrestre mais  
direcionado, mas  são apenas formas de enxergar os fatos de forma  
distorcida, pois ambos tem a mesma função, por serem a mesma energia. 
Diria que  o Arcanjo Miguel foi  por   muitos mal interpretado e  lhe 
atribuíram  responsabilidades que nem sempre foram dele, mas ao mesmo 
tempo  procuraram  tecer uma diretriz para sua forma de ser, o que não 
pode ser  concebido para um ser de altíssima  espiritualidade, que  é uma 
consciência multidimensional.  Na realidade as atribuições de Miguel ou 
Asthar estão além do que podemos captar, pois nossa mente é direcional e 
não pode portanto captar todos os planos em que  Miguel ou Asthar se 
manifestam.

Para algumas pessoas ele se apresenta tanto como Miguel como Asthar, 
por serem humanos que vibram dentro de uma sintonia mais próxima dele. 
Pela experiência pessoal em meus contatos com ele, asseguro que suas 
funções e trabalhos vão além do simples monitoramento  dos humanos ou 
dos planetas. Sendo ele um Logos  deve atentar para outros objetivos de 
maior  magnitude, relacionados  inclusive com a questão de política local e
interestelar dos seres que  representam a Federação Intergaláctica setorial 
da Via Láctea, que em muitos casos são de dimensões inferiores a da 6ª, o 
que os torna seres polarizados  que ainda devem transmutar muitas de suas 
limitações.  Essas questões políticas inserem questões serias de poder  
militar por parte de muitos povos militarizados que  tem interesses com 
outros mundos menos desenvolvidos.  Podemos   citar o fato dos Zeta 
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Reticulli terem se interessado e interferido seriamente no desenvolvimento 
da Terra a partir do caso Roswell em 1947.  Muitos dos  seres dessa raça 
tinham boas intenções para com os humanos, e necessitavam inclusive 
renovar a sua estrutura genética com a nossa linha de 12 filamentos, mas 
suas interferências acabaram por ser utilizadas pelo egoísmo dos militares 
americanos , russos e formaram assim parte do que viria a ser o Sinistro 
Governo Secreto. Assim a tentativa de parceria com os humanos por parte 
dos Reticulli não foi bem sucedida, até que os Grays entraram no processo 
de troca de favores, prejudicando em alguns aspectos o desenvolvimento 
de certas linhas  militares levando ao cinismo  profundo muitos humanos 
atras do poder absoluto.   Por outro lado isso serviu muito para determinar 
quem eram e quem são as almas que devem ser separadas do processo 
evolutivo do planeta que se inicia.  Todo mal tem uma parcela positiva, 
que acaba por ser empregada positivamente.

Essa é uma das razões pelas quais Asthar e Sananda não interferiram  de 
inicio na presença dos Zeta aqui na Terra, pois os acontecimentos que se 
seguiriam iriam impulsionar a Terra e  a   humanidade a um confronto com 
a verdade sobre a vida extra planetária.  Existem muitos seres de 
localidades relativamente próximas a Terra em termos de sistemas solares, 
que apresentam um desenvolvimento muito semelhante a nossa, devido em 
parte por pertencer a Orion da mesma forma que nós da Terra, em sentido 
orbital, como já informei aqui na Terra existem seres provenientes de 
diversos cantos da galáxia e inclusive de outras galáxias. 

Uma das grandes  preocupações de Asthar e de seus  aliados e 
subordinados, é o fato de que devido as mudanças orbitais do nosso Sol e 
seus planetas,  muitos  seres querem se fixar  num processo de 
vampirização energética das  poderosas energias que estão sendo 
direcionadas ao nosso sistema Solar. Seres de grande poder técnico, porém 
com pouca evolução espiritual, que  acabam por prejudicar  em muito a 
todas as formas de vida do nosso sistema solar.  Em minhas comunicações 
com Shtareer e com  Asthar, tenho sido informado de que o trabalho 
continuo de monitoramento e de envio de forças de luz, não cabem 
somente ao nosso planeta, mas também a todos os outros mundos, que de 
uma ou de outra forma necessitam de energia e de sustento espiritual.  
Mesmo os habitantes de Vênus, que é um dos planetas mais evoluídos do 
nosso Sistema Solar,  em muitos momentos necessitam da atenção dos 
Mestres Solares, pois também  passam transformações, ainda que de um 
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nível diferente ao nosso.  A população geral do nosso Sistema Solar, gira 
em torno de  quase 1,5 trilhões de almas, que encontram-se no plano 
evolutivo  de surgimento a  planetário que outrora já foi tridimensional. 
Portanto  todos a sua maneira tem que ser ajudados nas transformações  
que a nova passagem solar exige.

Os planetas mais afastados do Sol são os que de certa maneira tiveram 
mais interferências de outras culturas de Orion, o caso típico de Plutão, 
que além de ser um planeta com o movimento retrogrado como o nosso, é 
um anômalo em termos de transladação solar e de seu campo magnético, 
que sofre constantes interferências de Urano, pois esta preso a Urano e sua 
malha magnética e cármica. Assim são seres altamente dualizados entre as 
polaridades que nós conhecemos muito bem, por outro lado são seres 
ligados ao plano espiritual de forma profunda, o que divide em muito a sua 
expressão e manifestação nos planos evolutivos  pessoas de cada membro. 

Plutão foi um mundo visitado por muitas ramificações dos planetas 
próximos a Rigel, que representa a polaridade negativa de Orion, seu 
quadrante estelar esta  com a maior parte dos mundos revoltosos que 
aderiram ao plano dualista de Lucífer a bilhões de anos no passado.  
Muitos desses seres estão sobre os cuidados de Metraton na tentativa de 
equilibrar um pouco suas manifestações dualistas, mas no decorrer de suas  
vivências, acabaram por  efetuar muitas mudanças no processo  evolutivo 
de muitos mundos estelares, em especial Plutão. 

O papel de Asthar perante todas essas culturas é  o de orientador e de  
delimitador de limites com relação a ação direta ou indireta do poder 
bélico, que muitos deles desenvolveram no decorrer de sua evolução 
tecnológica. Em muitas oportunidades a nave Alfa e Omega de Asthar foi 
atacada inutilmente por seres  da 3ª e 4ª dimensão, no intento de  impor  os 
interesses mesquinhos de alguns impérios siderais. Essa é uma das razões 
pelas quais Asthar tem uma armada de Merkabas de luz com quase 10 
milhões de naves dentro dessa classe. Estas naves não são de porcas e 
parafusos, e tampouco de cristais ou ligas metálicas especiais, são apenas  
formas de luz cristalizada que podem manifestar-se nos planos 
multidimensionais com maior segurança e liberdade que as naves técnicas. 
São naves inteligentes simbióticas de alta energia Cristica, que por si só 
não  entram em batalhas, mas por outro lado são invulneráveis, pois são de 
luz e energia cristica, q eu não pode ser destruída, mesmo mediante 
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um maciço ataque de naves físicas ou mesmo da 6ª dimensão,  isso por que 
os Merkabas, podem absorver as energias  negativas e requalifica-las como  
energia de sustentação ou alimento, assim como também podem reverter o 
curso da energia e devolve-la ao emissário. Com isso as tentativas de 
muitos povos de aniquilar a força as naves do Comando  Asthar 
fracassaram  completamente no decorrer de bilhões de anos de conflitos de 
polaridade. 

Asthar é um ser de amor Cristico, porém também por ser o representante 
do Raio Azul, ele tem o poder da criação e da força ofensiva em caso de 
necessidade, sendo um Grande Mestre Sideral, respeitado e reconhecido 
em âmbito Universal, Asthar é tido como um dos mais fieis servidores do 
Cristo Micah no processo evolutivo de seus filhos. Em muitas analises 
poderíamos dizer que  Miguel ou Asthar representa a personificação do 
nosso DEUS LOCAL, pois  é uma Raio direto do grande Anjo Micah, 
nosso Deus criador de Nebadon.  O interessante de Asthar, é que ele é de 
um amor e benevolência jamais vistos, possui a força e o poder de  com 
um olhar paralisar qualquer ser, mas ele ao mesmo tempo e a própria 
manifestação do amor. São dois aspectos muito interessantes em sua 
personalidade multidimensional. Em meus contatos com a sua energia 
saliento o grande poder que ele emana, a nível de força  e capacidade de 
justiça, mas ao mesmo tempo sinto a manifestação do Cristo em ação 
diretamente sobre minha egregore. Existe uma diferença muito tênue entre 
a energia de Asthar e a de Sananda, pois Sananda possui uma energia mais  
suave, embora a justiça também seja um  marco muito saliente em sua 
energia, mas  em geral a egregore de Sananda é mais amorosa e  
envolvente, enquanto que a de Asthar sendo muito semelhante, possui uma  
vibração mais  disciplinar como a de um Comandante. Não confundam 
isso com militarismo opressor como nós o conhecemos. 

O próprio simbolismo da espada que ele empunha na figura de Arcanjo 
Miguel  salienta que ele é a justiça em ação. Muitas vezes teve que 
empregar a força de sua espada para  definir situações, mas isso somente 
em casos extremos. No passado quando Jeová estava atuando diretamente 
na Terra, Miguel teve que intervir e  até  afrontar o comandante 
Pleiâdiano, devido a suas medidas  extremas e radicais de ensinamentos 
para com os povos ignorantes da época. Na realidade pelo que  pude 
acessar nos registros akashicos sobre isso, e pelo que posso divulgar, sei 
que ambas as partes tinham razão a sua maneira, e que sendo Miguel o 
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nosso Logos solar, não poderia permitir abusos por parte de Jeová, que não 
tinha uma  posição oficial como  Comandante setorial em nosso planeta.  
Jeová estava aqui para prestar serviços para a Ordem dos Anciões e 
também para Micah.

Um eventual conflito direto entre Asthar e Jeová teria resultado na 
aniquilação total do nosso Sistema Solar, pois Jeová possui  uma esquadra 
muito poderosa, ainda que não de Merkabas como Miguel, mas poderosa o 
bastante para tal feito. Na verdade diria que ambos tinham um trabalho a 
resolver, só que tinham métodos diferentes, o que ocasionou diferenças no 
tratamento com os seres humanos e também na interpretação de suas 
mensagens por parte dos humanos da época.  Nunca foram inimigos  mas 
apenas consciências que analisavam e  absorviam as coisas de  prismas 
diferentes.   Atualmente Jeová se encontra com sua nave capitânia e mais 
25 naves de sua antiga esquadra em posição de espera para penetrar em 
nosso campo vital e dar inicio aos antigos planos  de resgate divulgados 
por alguns profetas do passado. No entanto muitas dessas colocações e 
projetos do passado não mais serão manifestados, pois Sananda e Asthar 
conseguiram modificar e alterar  muitas dessas  possíveis atitudes e 
operações que Jeová deveria efetuar na Terra. Isso por que o nosso mundo 
mudou em muitos aspectos, e por que as ações como  Jeová as tinha 
planejado não seriam  proveitosas para uma grande parte da humanidade.  
Com isso Jeová fica numa condição de espera e fica sobre o Comando de 
Asthar e Sananda.   

Gostaria que os leitores compreendessem que Jeová não é um Deus 
absoluto, e sim um  ser com alta evolução que se manifesta na 7ª dimensão  
que possui muitas atribuições relacionadas a  Colonização de muitos 
mundos. Mas é apenas mais um dos grandes seres que aqui se 
manifestaram, como Apolo (Zeus), que foi um Deus  germânico que é 
membro atuante da Fraternidade Branca, e no passado efetuou muitas 
experiências e atividades até questionáveis a nível de ética pessoal.

Na realidade existem muitos mitos e  desvios dos fatos reais, diria que 
mesmo em relação a Jeová existem muitas mentiras e enganos,  poisa 
muitos  comandantes utilizaram o nome dele para penetrar nas fileiras dos 
seres humanos para obter o poder, assim como atualmente temos entidades 
que  se fazem passar por Asthar.  De qualquer maneira Jeová é mais um 
integrante  do plano divino que esta a serviço de Asthar em caso de 
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necessidade.   Na realidade Jeová é autônomo, mas como esta   requisitado 
a atuar  em nosso planeta neste processo de resgate espiritual de seus 
seguidores, ele tem que se adaptar as necessidades  e leis  instauradas por 
Sananda e Asthar.  Tanto Jeová como Asthar e Sananda querem uma 
solução para os problemas, assim ele também tem interesse que as coisas 
se manifestem de forma a que sua atuação possa ser útil ao planeta, e não 
apenas a alguns.  Portanto Jeová faz parte do projeto no qual Asthar e 
Sananda trabalham, são aliados no processo de resgate e alinhamento 
orbital do nosso Sistema Solar. 

Diria que Asthar tem muito trabalho nessa questão burocrática também, 
pois  existem cerca de 48 Comandantes setorias querendo  efetuar seu 
resgate Cármico aqui na Terra, cada um com seus problemas e requisições 
justificadas por diversas ações e condições. Jeová é apenas um entre esses 
48 Comandantes, que tem um resgate energético para com o nosso planeta. 
Nesse contexto Asthar esta  requisitado  regularmente  devido aos 
interesses pessoas de muitos desses Comandantes. Muitos não são de 
expressões superiores a 6ª dimensão, o que torna o processo muito denso 
para sua egregore que habita regularmente a 10ª dimensão.

Com relação a manifestação dimensional de  Asthar posso dizer, que ele 
possui a capacidade de se expressar desde a 9ª até a 18ª dimensão em 
média, mas que pode inclusive sobre outra forma já dentro da energia de 
Micah, manifestar-se a planos  superiores  ao da 30ª dimensão.  Isso tenho 
pleno conhecimento, pois meus Mestre e guia Shtareer se manifesta desde 
a 35ª dimensão  em mais de 20,dimensões em paralelo até o contato 
comigo, e sei que possui manifestações superiores nas quais deixa de 
possuir a energia que eu reconheço nele. Quando se esta nesse estágio eles 
podem simplesmente fazer parte do Todo com um simples impulso mental 
e se fundir com a Fonte, mantendo a sua individualidade cristica ao mesmo 
tempo.  Em geral me comunico com um Shtareer da 9ª e 12ª dimensão, 
mas  posso captar imagens e contatos de seus corpos de consciência 
superiores.  O mesmo ocorre com relação a Asthar, que possui corpos de 
luz em diferentes padrões dimensionais. Os que mais  se relacionam com o 
nosso planeta são os corpos da 9ª e 10ª dimensão, mas para os planetas 
como Vênus que sua raça e população já habita a 8ª dimensão, Asthar  se 
manifesta no corpo  de 15ª dimensão em  geral, para permitir  a 
manifestação de uma energia mais cristica e mais elevada, que desperte 
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nos venuzianos uma nova realidade que eles devem buscar, assim como 
nós em relação aos Mestres Ascensionados  e aos seres criticos. 

Quais são as maiores dificuldades que Asthar enfrenta agora ?

O maior impecilho  nas tarefas de Asthar e de seus colaboradores, são a 
grande diversidade de seres encarnados na Terra e em outros astros de 
vosso Sistema Solar, que  ampliam por demais  o campo vital mental, o 
que  cria uma malha magnética suprafísica até a 5ª dimensão muito densa  
e mesclada, acabando por  interferir nos processos individuais de 
libertação de cada ser que se encontra no processo de evolução e despertar 
para o novo Ciclo Solar que se inicia daqui a poucos anos em regra para 
todos os astros e o seu Sol/Estrela Monmatia. A  Terra não é a única esfera  
com manifestações em um processo de libertação para nova freqüência 
mental, Plutão, Marte, Fênix, Gânimides e Monmatia 13 apresentam um 
processo de  alterações nos padrões mentais para se adaptar a uma nova 
realidade. O caso de seu planeta Terra é o mais marcante, devido a 
situação social e ambiental, nos outros as coisas são mais  suaves e  
controláveis pelos próprios habitantes, como é o caso de Marte e 
Gânimides, já em Plutão as coisas estão um pouco  conturbadas, mas não 
se compara a situação de seu mundo. 

Outro  problema esta relacionado  a atuação  das diferentes vertentes 
internas do Comando Militar Norte americano, que compõe o Sinistro 
Governo Secreto. Este Governo esta dividido em vários segmentos entre 
as 3 forças armadas e os departamentos de segurança nacional. São setores 
muito secretos que manipulam os contatos com tecnologia extraterrestre e 
utilizam esses conhecimentos na fabricação de armas de altíssima 
tecnologia, garantindo assim a sua superioridade sobre os outros países. 
Mas  o que mais  preocupa são as atuações em paralelo  e jogo de 
interesses que esses órgãos efetuam entre as fileiras de Grays provenientes 
de Zeta Reticulli que ainda mantêm contato com eles, como também os 
seres Intraterrenos da raça dos Draconianos. Existe uma disputa  entre os 
Draconianos e os Zeta no que se refere ao processo de libertação e 
compactuação com as potências militares secretas do mundo. Os 
Draconianos são a raça mais antiga deste planeta ainda em atividade, 
juntamente com os Cetáceos. Mas os Draconianos possuem seu ponto de 
origem focal em Rigel e Betelgeuse divididos em duas facções 
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polarizadas.  Já os Zeta se atribuem a supremacia racial como segunda raça 
primogênita em nossa  Via Láctea. São os genetecistas  mais  atuantes no 
plano da 6ª até a 3ª dimensão. Responsáveis por diversas experiências  
com abduções humanas desde 1945.  Os  Draconianos também por sua vez 
tem efetuado abduções na tentativa de gerar um híbrido  
superdesenvolvido que  reuna as melhores qualidades de ambas as raças 
humana e Draconiana.  Os grupos Norte Americanos por sua vez utilizam 
o jogo duplo com ambas as partes, e mantêm uma guerra particular no 
controle tecnológico com ambas as partes.  Estas atividades deixam o 
Comando Asthar sempre em prontidão de intervenção  pois  existem nos 
céus da Terra combates e testes dessas tecnologias, utilizadas sem a maior 
contemplação por parte dos fanáticos militares e de seus burocratas 
instigadores. 

O Comandante Asthar teve que intervir diversas vezes em situações de 
impasses entre ambas as partes para evitar uma catástrofe. Este tipo de 
situação ainda que  inserida na percepção dos seres de luz da 9ª dimensão, 
sempre tem um aspecto  surpresa, devido a mutabilidade das ações e do 
temperamento instáveis dos seres humanos e dos  grupos que controlam 
tais organizações. Eles deixaram de ser previsíveis como eram a 12 anos 
atras, devido as mudanças internas na divisão de poder e na própria  
instabilidade com suas relações com os Zeta, que querem se revelar ao 
mundo. O constante aparecimento de programas e filmes ligados a 
divulgação de seres extraterrestres, assim como os processos oficiais no 
pentágono americano, são parte de um projeto de divulgação de parte das 
informações sobre os contatos do Governo Secreto com essas entidades 
biológicas  extraterrestres e intraterrenas. Esta situação  que era prevista  
possuem diversos atenuantes e decorrências que merecem a atenção detida 
dos membros do Comando Asthar.

Podem especificar melhor as atribuições do Comando Asthar ?

Suas atribuições são de proteção contra eventuais  interferências 
provenientes de grupos siderais que não estejam em sintonia com os 
Planos Divinos.   Como também  suporte evolutivo e limpeza atmosférica 
e eletromagnética dos planetas e do sistema Solar.  A liberação da energia  
Melchizedek  em seu mundo foi autorizada pelo  Comando Asthar na 
medida que sua população despertava para tal  recepção. O Comando 
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Asthar se subdivide em diversos  seguimentos de atuação, que podem ser 
classificados :

- Limpeza atmosférica planetária.
- Alinhamento Orbital do Sistema
- Correção do campo magnético
- Proteção contra naves não confederadas
- Suporte aos Mestres da fraternidade Branca e Azul
- Acessória a Fraternidade Solar
- Canalização com  os humanos no intuito de ajudar.
- Preparação e controle dos movimentos sísmicos
- Atuação perante o Conselho Cármico Solar
- Ajuda irrestrita a Sananda
- Monitoramento dos grupos nefastos do Sinistro Governo  

Secreto
- Limpeza do plano Astral por legiões de Anjos
- Fornecimento de Merkabas aos Mestres da Fraternidade   

Branca
- Intercâmbio com os intraterrenos
- Sustentação junto com a fraternidade Branca dos Portais entre

            as  Terras paralelas alternativas.
- Atuação na Embaixada do Templo e Portal dos 22 Raios
- Supervisão do projeto de intrantes na Terra
- Mediação entre os draconianos e os Zeta Reticulli
- Reconexão Divina com suas  parcelas encarnadas (Sementes)
- Despertar dos Membros adormecidos do Comando encarnados.
- Elevação vibracional do campo magnético Sistêmico
- Resgate do Cristo junto a Sananda e aos Kumaras
- Programas de despertar de Consciência das crianças prodígias
- Intercâmbio Cultural entre Sementes Estelares.
- Projeto de Exílio vibracional dos Humanos negativos
- Dispersão dos 22 Raios do Sol Central Alfa e Omega
- Recuperação da Malha Temporal da Terra

Estas são algumas das atribuições diretas efetuadas pelos 33 milhões de 
seres que incorporam o Comando Asthar. Lembrando que  as entidades 
denominadas de Arcanjos e Elohins, são membros ativos do Comando a 
eons. Toda a Fraternidade Branca da terra e Azul de Siriús a seu modo 
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estão interligados  nesses trabalhos, formando uma grande Fraternidade 
Solar com os membros dos outros planetas. 

Atualmente devem se referir a Fraternidade Solar , pois a mesma possui as 
mesmas diretrizes que se referem ao trabalho conjunto de alinhamento e 
preparação para a nova realidade orbital de seu Sistema Solar.  Volto a 
recorda-los de que todos os astros que estão fixados no campo 
gravitacional de seu Sol/Estrela, sofrerão uma alteração  espacial e orbital, 
para uma nova etapa evolutiva de mais 26 mil anos rumo a união com o 
Sistema Estelar de Siriús. Trata-se de um resgate sideral e não apenas 
planetário  como vocês o entendem. Todos os planetas terão um processo 
de recolocação vibracional de seus habitantes e  isso acabara por gerar 
grupos isolados de seres exilados de seus mundos, para que possam habitar 
mundos mais adequados as suas limitações. Em determinados casos  esses 
seres poderão viver nos mundos como a Terra caso tenham pertencido a 
mundos mais evoluídos espiritualmente. Mas no caso dos humanos densos 
e dos  seres que habitam Gânimides e Plutão existe o fator do astro externo 
Herculovos e de fênix, que poderá abrigar essas pessoas de acordo com a 
sua taxa vibracional. Os mais densos serão levados para Herculovos que 
por sua vez  deverá ocupar uma orbita em um outro Sol/Estrela próximo a 
Rigel, para ficarem sobre a proteção de Metraton e iniciar uma nova 
jornada evolutiva de reencontro com o Cristo interno, que eles tem negado 
até o presente momento. 

Qual a diferença entre Federação e Confederação Intergaláctica ?

Em principio esse assunto já foi exposto em outros trabalhos seus, mas 
como o universo esta em constante movimento, vamos olhar por outro 
prisma essa questão.   Como já lhe disse em ocasiões passadas, os 
membros que compõe o que é denominado de Federação Intergaláctica, 
teve o seu surgimento  paralelo em  diversos locais de sua Via Láctea, 
assim como em outras galáxias de Orvotón. Tratasse de um processo 
natural no qual os seres que estão evoluindo e se encontram com outras 
entidades siderais, acabam por se unir, para garantir a sua sobrevivência  e 
interesses pessoais no que concerne ao desenvolvimento social dessas 
culturas. Isso foi denominado inicialmente de Federação Unida de 
Planetas, semelhante a denominação e e função do Seriado Star Trek.  



35

Essa é a etapa inicial setorial de um grupo que busca o conhecimento e a 
colonização de outros mundos, de novas fronteiras  em seu pequeno 
universo dimensional. Costumam ser seres que habitam a referencia da 3ª 
dimensão até a fronteira da 4ª dimensão. Portanto são seres que estão 
presos a forma e ao tempo, tendo que vencer distancias estelares através de 
mecanismos complexos e antiquados, para  satisfazer  seu ímpeto de 
conquista e exploração. 

As entidades que  formam a atual Federação Intergaláctica, teve seu inicio 
dessa forma, e compõe-se de seres que se incluem até a 6ª dimensão de 
Consciência, com alguns membros já na 7ª dimensão de consciência 
sideral.
São seres muito velhos os dirigentes desses grupos, que por sua vez 
perderam a identidade original, pois abrangem mundos que ficam em 
outras galáxias e também além da constante temporal que vocês tem como 
referencia.  No entanto para os seres que ainda vibram na 4ª dimensão os 
contatos são limitados e só setoriais com membros semelhantes a sua 
vibração mental. Assim a Federação esta subdividida em grupos 
dimensionais de atuação, devido as dificuldades de comunicação entre 
seus  participantes, mas todo esse processo ocorre de forma  harmoniosa. 
Os seres que coexistem na 3ª e 4ª dimensão, que ainda não possuem uma 
capacidade de expansão maior de suas mentes, sabem da existência de 
planos paralelos  das dimensões superiores, portanto conseguem um 
contato através de instrumentos ou de meditações, que costumam ser 
efetuadas pelos seus Avatares ou Membros mais espiritualizados, que 
através da exomatose podem interagir com os planos mais elevados e 
participar das diretrizes evolutivas ou administrativas que os lideres da 
federação tomam. Estes por sua vez seguem a linha Harmônica do 
Universo.

Os dirigentes da Federação tem contato com os membros Arcangélicos do 
que denominamos  de Confederação Intergaláctica ou melhor 
Confederação Multidimensional, pois esta é composta de Deuses 
Criadores Plenos, diretamente criados da Fonte Suprema, enquanto que os 
membros da Federação, são filhos destes e são os seres que passaram pelo 
processo evolutivo nos planos inferiores dimensionais e pelas encarnações 
em corpos de matéria densificada na luz multidimensional mais densa. São 
seres que estiveram expostos a dualidade do universo no processo de 
despertar de consciência.
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Os membros da Confederação são os  Supervisores Multidimensionais que 
dão sustento a todas as realidades da Fonte que tudo é.  Estes seres de luz, 
tem através de suas capacidades instruído os membros mais iluminados  de 
todos os cantos do universo a criarem as federações e todo o processo de 
unificação  entre as raças para assim atingirem um plano de intercâmbio 
evolutivo mais coeso e benigno para todos os membros participantes. 

No decorrer do processo evolutivo, muitos membros  que  pertenciam a 
Federação a atingiram patamares elevados de espiritualidade e evolução, 
passaram a integrar a Confederação. Todas as consciências que 
ultrapassaram a 8ª dimensão de consciência, tem a oportunidade de 
integrar  a Confederação na sua estrutura mais básica, e daí evoluir para as 
etapas seguintes até atingir o Universo Teta, que fica entre a 10ª a 12ª 
dimensão. Posteriormente o crescimento continua até se atingir a Fonte 
novamente no processo de reconexão com a mesma. 

Atualmente os membros da Confederação é composta não só dos Arcanjos 
e seus Anjos, mas de muitos seres Criadores que ultrapassaram as 
fronteiras da 15ª dimensão graças a seus esforços pessoais após a 
Ascensão. Em seu mundo existem grandes candidatos a essa façanha 
devido a seus esforços em elevar os planos evolutivos de seu mundo no 
decorrer de suas encarnações e posterior Ascensão, sempre velando e 
trabalhando para que o planeta e seus habitantes atingissem um grau 
melhor de vida e consciência. 

                    Confederação Intergaláctica

Representada pelos Filhos Criadores Universais da Fonte Suprema Multidimensional, 
como seria o caso dos Arcanjos, Elohins, Melchizedek, Lanonadek, Micahels, Serafins, 
Logos Solares, Anciões , Conselho dos Portões da Vida, Union dos Dias, Filhos 
Criativos, Emannuel, Ajustador de pensamentos. Todos seres gerados a partir da FONTE 
QUE TUDO É, nos planos  além da existência multidimensional, eternos e onipresentes. 

        Federação Intergaláctica

Composta por seres que evoluíram a partir do processo dualistico da polaridade nos 
planos mais densos da Criação multidimensional. Abrangendo diversas galáxias no 
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universo de Orvotón e de outros Superuniversos.  Possui seres que habitam desde a 3ª 
dimensão até a 7ª dimensão da Via Láctea  e membros da 8ª dimensão de Andromeda. 
Todos os componentes tem por objetivo a unificação das formas de vida e buscam a 
harmonia dentro das leis siderais do Universo. Procurando se  multiplicar e colonizar 
planetas dentro dessa tônica evolutiva.   Efetuam  tarefas de proteção e supervisão 
mediante instruções dos seres de luz da Confederação. Em geral trabalham sobre a 
orientação da Confederação nos planos evolutivos em ascensão. 

Podemos definir objetivamente dessa forma as diferenças entre ambas as 
instituições Siderais de atuação nos processos evolutivos dos mundos 
polarizados e também dos não polarizados que existem no universo. 

Outro aspecto que deve ser  abordado nesta questão é o fato de que os 
seres que não estão filiados a Federação,  obrigatoriamente não precisam 
ser considerados seres negativos, isso por que existem raças que 
preferiram se  voltar ao seu processo individual de espiritualidade sem se 
comunicar  com os membros da Federação, mas nem por isso são seres  
opositores a Federação.  Trata-se de seres com escolha livre que seguem 
seu caminho sem  incomodar a ninguém.  Quando se fala no sentido 
negativo de seres não confederados ou Federados, estão  indicando seres  
com elevado grau de polarização, que visam a conquista  do universo e 
trilham os caminhos da guerra e usurpam os direitos daqueles com quem 
travam contato. São seres perniciosos a sociedade Sideral. 

Poderia identificar alguns desses não Confederados ?

Grande parte dos não Federados é proveniente do quadrante da estrela de 
Rigel, que são  polarizados  em conformidade ao projeto de rebeldia de 
Satânia, inaugurado pelo Lanonadek Lucífer e Satã. Trata-se de grupos  
que habitam cerca de 23 estrelas dessa região, que criaram uma Federação 
Negra  de opositores a Federação e aos seres de luz.  Alguns desses seres 
pertencem a raça  dos Draconianos e a dos humanos, assim como a 
Insetos, e outras formas de vida desconhecidas de sua  consciência.  
Existem seres semelhantes aos do filme Alien, que possuem elevada 
polaridade e no passado estiveram em uma terrível guerra com os 
Humanos de Betelgeuse, que por sua vez são descendentes de uma 
civilização da Terra anterior a Lémuria. Os nomes desses mundos são 
desconhecidos para sua ciência, mas um dos pontos poderia ser 
denominado de Dranukio um planeta de Draconianos que dista cerca de 8 
anos luz de Rigel e gira ao redor de um pequeno sol vermelho, que mal 
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pode ser identificado da Terra, devido a sua baixa magnitude. Esse planeta 
é o centro de  poder da Federação Negra, que por sua vez tem ligações 
com a Ordem do Dragão Negro, que esta envolvida na  criação do Sinistro 
Governo Secreto da Terra a partir do contato com Hitler e  seus 
companheiros ainda em 1925. 

Existem outros mundos polarizados que pertencem a orbe de Siriús e suas 
proximidades  que não compartilham a expressão Cristica de Alfa e 
Omega, são opositores  ferrenhos ao processo de libertação da matéria 
pelo espirito, assim como em Veja e seus arredores. Em geral  existem em 
diversos lugares da Via Láctea pontos onde podem ser encontrados seres 
ligados  a polaridade, que estão em processo de negação a Fonte Universal 
e ao Cristo, porém os mais  marcantes para  o processo da Terra são os de 
Satânia em Orion, Siriús, Lira, Andromeda e de Hidra. O restante não  tem 
relação direta e não possuem influencia sobre o processo atual da Terra. 

O que vem a ser  Kumara ?

A Ordem dos Kumaras esta diretamente relacionada a expressão dos 
Micahels nos planos evolutivos dos filhos ascendentes e descendentes. São 
os seres de luz, que efetuaram a  partir do plano de Micah a efusão física 
nos planos evolucionários a fim de transmitir a palavra e a energia Cristica 
aos seres em processo de despertar.  Em linha direta todos os Kumaras são 
membros da ordem dos Micahels.  Portanto são parte  integrante do Deus 
Supremo de Nebadon.  Isso explica por que em muitas comunicações  
Sanat Kumara  se intitula de Deus-Pai, pois ele é uma manifestação direta 
de Micah em outra orbe dimensional muito além da constante dimensional  
do próprio Sistema  Solar. 

Informações  transmitidas por Shtareer sobre o que é a  transposição 
Dimensional .

TRANSPOSIÇÃO DIMENSIONAL

Muito  se fala sobre as diferentes dimensões  de  consciência, pelas quais 
vamos  passar, mas   como isso ocorre e o que vem a ser cada dimensão 
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poucos tem a percepção para esclarecer.      Para se entender melhor  a 
relação entre o plano  dimensional no qual vivemos e as dimensões que 
ficam acima da referida 3ª dimensão, devemos  basear-nos na estrutura do 
átomo, com  seu núcleo e sua coroa de elétrons externos.  Todos os átomos 
da natureza vibram constantemente, essa vibração  eqüivale a um pulso de 
ondas eletromagnéticas , sendo que  conforme maior for a amplitude a 
freqüência com que ela se manifesta, tanto maior será  a sua velocidade de 
pulso, com isso a energia cinética é maior, o que permite que a densidade 
molecular seja menor, isso possibilita  a transposição  da matéria para 
outro estado, podemos utilizar como base o principio de mudança de 
estado da matéria, que conforme  a temperatura aumenta, as moléculas se 
excitam, permitindo que os elétrons se afastem do núcleo até que ocorra a 
mudança  molecular, que verificamos  como a completa mudança de um 
solido em líquido, ou liquido em gás.   O mesmo ocorre  com as 
dimensões, embora  exista uma diferença na origem desses pulsos.  A 
relação entre a capacidade mental de um ser humano e a dimensão na qual 
ele se manifesta, esta relacionada com a natureza de seus padrões mentais.  
Quanto mais densos forem as suas manifestações mentais  maior será a 
densidade de seus corpo, pois a mente  de um ser humano é o projetor que 
estabiliza todas as funções corpóreas, com isso vale dizer que o corpo 
vibra na mesma  proporção na qual a consciência dessa pessoa se 
manifesta.  As dimensões são realidades  de percepção extrasensorial, que 
se classificam pela sua vibração de acordo com a pureza de suas 
manifestações do plano mental.  Quanto mais nobres as emanações  
mentais, maior será a energia envolvida, o que reflete imediatamente  na 
forma de luz.  A luz que  verificamos nas representações artísticas  ou 
visões  de um ser Ascensionado ou angelical, são na verdade a 
manifestação materializada do padrão vibracional de sua mente, pois a sua 
realidade é  em um mundo mais harmônico. A quarta dimensão vibra 1000 
vezes mais rápido do que a nossa 3ª dimensão, por sua vez a 5ª dimensão é 
1000 vezes mais  veloz do que a 4ª, assim por  diante .  O planeta é 
generalizado quanto a sua dimensão principal pela média  estatística das 
emanações  de seus habitantes. Isso determina  a primeira dimensão 
básica, o que não impede a manifestação de outros  planos, o que ocorre na 
Terra é que  as entidades que se encontram no chamado mundo 
intraterreno, possuem uma grande  parcela atuando na 4ª e outros na 5ª 
dimensão, agregando-se a isso muitas das entidades ligadas a Fraternidade 
Branca que estão na Terra, em seus templos etéricos  tanto no subsolo 
como na superfície, são seres da 5ª e 6ª dimensão, por essa razão a Terra é 
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um mundo multidimensional,  que possui uma grande irmandade em 
planos mais evoluídos, porém em comparação com o número de habitantes 
da 3ª dimensão, estão em minoria.   O processo de transposição 
dimensional pelo qual vamos passar até o ano de 2028, refere-se 
diretamente a uma necessidade astrofísica do, planeta, que deverá
estabilizar-se em uma nova orbita solar juntamente com seus vizinho, para 
que isso ocorra, a Terra não poderá mais manifestar vida no plano 
tridimensional, pois esse tipo de manifestação não sobreviverá as novas 
condições ambientais que existiram no futuro.   O processo já teve inicio 
em 1958 quando o Mestre Ascensionado Saint Germain assumiu o cargo 
de Avatar  para a era de ouro, com isso introduzindo o poder transmutador 
da Sagrada Chama Violeta, acelerou o processo, todas as mudanças 
políticas e econômicas do planeta, são obra deste processo do nosso 
despertar para uma nova realidade.  A nossa dimensão atualmente 
encontra-se em 3,49 , o que nos deixa a meio caminho da 4ª. Isso pode ser 
comprovado diretamente com os nossos parâmetros sociais e  culturais dos 
anos 40 e 50.  Nossas crenças e conceitos, bem como a nossa credibilidade 
modificou-se bastante, seja devido ao adianto tecnológico, seja  pela 
programação  de TV, que  desenvolve  assiduamente o tema de 
extraterrestres em nossa cultura, com isso nossa mente esta se abrindo para 
novas realidades.  O movimento ambientalista no mundo tem sido 
esmagador nestes últimos 15 anos, isso reverte-se a uma busca interior 
pelo equilíbrio com a natureza, que é uma parte da manifestação de 
entidades telúricas, que ficou esquecida desde o fortalecimento  político e 
econômico das instituições religiosas.  Tudo o que era antigamente 
considerado como parte da  natureza  espiritual, passou a ser tratado como 
lenda ou bruxaria. Esses conceitos estão voltando para nossas vidas, isso 
esta ocorrendo em quase todo o mundo, basta querer enxergar essa nova 
realidade, com isso os nossos padrões mentais assumem uma nova 
característica voltada para o espiritual na  busca de respostas.  A 
penetração no materialismo ou na fisicalidade ficou   mais tênue do que foi 
nos anos 60 e 70.  A nossa  nova postura  perante os descasos 
governamentais, a mídia e as  facilidades de comunicação via TV, Internet 
e outros  sistemas de comunicação, vieram  contribuir para o processo de 
mudança genérica da consciência coletiva de nossa sociedade, ainda existe 
muito por ser trabalhado, mas já temos superado diversas etapas criticas de 
nossa realidade anterior,  acredito que em breve  na virada do milênio, 
estejamos vibrando em 3,50 a 3,51, que significa dizer, que  estando nesse 
patamar, a influência do Sinistro Governo Secreto não poderá mais se 
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manifestar como vem efetuando em nossa atual dimensão, isso porque as 
entidades que pertencem a um plano vibracional mais denso, não suportam  
vibrações acima de 3,50.   Todas as estruturas planetárias estão mudando, 
não só as de nossos padrões mentais, mas também as estruturas internas de 
nosso planeta e de toda a fauna. A Terra despertou de um processo de 
hibernação  a nível de consciência planetária, ela vinha agüentando as 
nossas ofensas e atos  destrutivos, na esperança que  parte da sociedade 
mundial desperta-se, mas com as tentativas do Sinistro Governo Secreto 
de destruir as linhas magnéticas da consciência Cristica, através das 
detonações  nucleares dos Franceses, que na verdade eram testas de ferro 
dessa organização. A intenção deles era desativar esses centros de energia, 
que estão ligados as aberturas polares, que recebem a energia do nosso Sol 
e o  transmutam para o Sol Central interno  do planeta, o nosso núcleo. 
Com a interrupção do fluxo de energia  nas linhas Cristicas, eles 
acreditavam, que poderiam desativar os centros etéricos de luz da 
Fraternidade Branca, entre eles a cidade de Agharta. Mas foram 
interrompidos pelos membros da hoste Ascensionada quando iam efetuar a 
detonação da 6ª bomba.  Não adiantaria  nada contra essa falange de seres 
angélicos, pois eles não se manifestam nos planos da matéria, portanto os 
únicos prejudicados seriam os seres da 3ª dimensão. No entanto as 5 
explosões anteriores acabaram por despertar um processo dentro da Terra, 
que esta se manifestando já de  inicio com a explosão do vulcão da ilha de 
Monsenhor, o que não deve parar por ai. O nosso planeta não vai mais 
aguardar o nosso despertar, nós humanos teremos que nos adaptar as novas 
realidades que ela ira manifestar em sua estrutura geológica.  Essas 
mudanças  também  afetam diretamente os nossos corpos sutis, pois a 
medida que a consciência da mãe Terra se modifique, a sua constante 
dimensional se desloca para um patamar mais sutil, com  isso os nossos 
corpos sutis sofrem um efeito de deslocamento  espacial, que reflete 
diretamente sobre os nossos corpos físicos, em muitas pessoas serão 
observados dores e mal estares  sem explicação, isso pode ser 
correlacionado com a expansão aurica, o que não corresponde totalmente a 
essa realidade, pois  ela é função das mudanças sutis dos corpos 
planetários que compõe  a Terra.  A dimensão  que costumamos  designar 
como a 3ª na qual vivemos é apenas uma das realidade na qual o planeta
manifesta a vida, sobre diversas formas distintas.  O nosso trabalho 
individual de burilamento   é a única forma  de buscarmos a real 
compreensão dessas realidades alternativas, na qual temos as 
manifestações  de nossas outras realidades. 
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O que é um implante de memória ?

As referencias sobre esse implante de memória são na verdade  dispersas, 
pois nem sempre referem-se a mesma coisa. Em principio é necessário 
diferenciar o implante de memória do sistema de CD ROM utilizado pelos 
Plêiadianos e outros seres no monitoramento telepático e empático de 
sensações e experiências  emocionais no plano encarnado. Os Implantes  
tem por objetivo atender  seres que devido a uma missão especifica, tem 
que encarnar na Terra e necessitam de  uma bagagem energética 
relacionada com a vibração do planeta. Assim são implantadas na memória 
do feto fragmentos de vidas passadas que no futuro quando adulto possam 
ser despertadas por regressão ou hipnose, com a finalidade de radicar mais 
essa pessoa ao planeta.  Isso é empregado com os Intrantes da classe 1, que 
são seres  extraterrestres, que encarnaram na Terra a serviço do Comando 
Asthar ou da  Fraternidade branca, e que para poderem se desenvolver  
bem em suas tarefas, tiveram que ter a imagem e sensação de que eram 
pessoas comuns  em busca do conhecimento, até adquirir a maturidade 
suficiente para despertarem e seguirem suas tarefas  pré determinadas 
antes de  encarnarem. Isso é efetuado devido a possibilidade de que o 
processo de ego pessoal interfira antes do momento ideal de maturidade de 
cada ser, o que já foi comprovado ser um dos maiores percalços dos seres 
em missão celeste. O numero de seres contatados que se deixam levar 
pelas trevas através de seu ego pessoal é muito elevado, assim torna-se 
necessário colocar memórias que lhe direcionem suas vidas em sentido de 
procura e de auto realização interna, para só assim poderem acessar a 
verdade. Muitas vezes esses implantes tem relação com as vidas paralelas 
de outras  almas em sintonia , ou são simplesmente programas gravados de 
CD ROM em paralelo que são inseridos no código genético astral e 
emocional desse indivíduo.  

O processo pelo qual os implantes são colocados nas futuras pessoas a 
encarnar, tem relação  com suas tarefas a serem desenvolvidas na Terra e 
de acordo com a idade a serem despertos. Em geral são implantes 
codificados por símbolos e sons vibracionais que ao serem absorvidos pelo 
subconsciente  da pessoa provocam uma ativação energética e glandular 
no corpo desse ser, que por sua vez ativa o programa especifico de 
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memória.  Com o passar do tempo esse programa vai evoluindo até que a 
pessoa tenha plena consciência  de sua participação  no jogo evolutivo e 
descubra a sua verdadeira identidade e razão de estar encarnado, bem 
como a sua missão.  Essa memória faz parte de um programa de apoio  
evolutivo ao planeta Terra autorizado desde 1956 quando o Mestre e 
Avatar Saint Germain assumiu os encargos na Terra.   Todas as almas que  
se submetem ao processo de implante de memória são  voluntários e 
querem prestar um serviço de ajuda planetária e social.    Uma das 
finalidades  desses implantes é permitir que essas pessoas em sua infância 
tenham mais apego pela energia  planetária e não se sintam isolados ou 
abandonados, pois  isso os torna infelizes, principalmente devido a 
egregore densa das grandes capitais, por outro lado  cria uma ancora de 
apoio na natureza psíquica dessa pessoa com o planeta e com a sua mãe, 
garantindo com isso uma vida mais normal até que possa iniciar seu 
processo de despertar e atividades ligadas a sua verdadeira missão. 

Com relação aos CD ROM o que pode ser  implementado ?

Esse processo  tem relação a um acompanhamento  telepático e eletrónico 
de longa distância, na qual seres em outros planos compartilham com  
pessoas encarnadas imagens e sentimentos diários.  Também podem ser 
empregados CVR ROM para implantes de memória artificiais em 
processos de lavagem cerebral em abduzidos e em intrantes da classe 2, 
que são seres  ocupando corpos de pessoas que morreram. Esses implantes 
tem por objetivo ajudar no direcionamento das tarefas do intrante e 
também para que ele conheça a memória original do ser  ao qual pertencia 
o corpo original.  Digamos que um intrante esta ocupando o corpo de uma 
pessoa de 50 anos. As memórias desses 50 anos de vida, não são 
compartilhadas pelo intrante, assim ele recebe um ativador  de CR ROM 
minúsculo que é implantado no cérebro físico desse corpo, afim de 
garantir a projeção das memórias gravadas da vida original desse ser que 
desencarnou.  Em muitos casos os CD ROM são  colocados ainda quando 
a pessoa é criança, afim de garantir um processo mais legitimo de 
gravação, que não seja a distância e satélite por assim dizer, como também  
ocorre. Todos os seres humanos que participam desse projeto, tinham sido 
escolhidos antes  mesmo de encarnar. Trata-se de  um trabalho ligado a 
evolução da sociedade, das ciências ou mesmo do planeta, que possui 
diversos campos de atuação.  A capacidade de armazenamento de um CD 
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ROM do tamanho de um comprimido permite a gravação de diversos anos 
de memória vivenciada fisicamente em nosso processo temporal linear. 
Portanto normalmente são empregados apenas um único CD  ROM, 
existindo a possibilidade de mais de um implante. Existem CD ROM mais 
modernos com um tamanho de 3 mm de diâmetro capazes de armazenar 
25 GigaBits e que empregam a própria capacidade neural do cérebro para 
triplicar essa capacidade, podendo assim compactar diversos anos da vida 
de uma pessoa. Esse tipo de  CD ROM é muito empregado no processo de 
monitoramento remoto  por parte dos seres ligados aos processos de 
estudo psíquicos  da humanidade. 

Como é o plano de vida dos Arcanjos ?

São manifestações de energia multidimensional, que operam em diversas 
realidades em paralelo. Possuem a conhecimento da criação do universo 
Local e de outros, assim como  mantêm contato com as energias 
primordiais da existência nos mais diversos aspectos. São consciências de 
luz direcionadas para  a propagação da energia Cristica nos  quadrantes 
evolutivos dos Universos tridimensionais, atuando em geral entre as 
escalas de 2ª a 8ª dimensão de forma  direta e reveladora, nas dimensões 
superiores são tidos como Comandantes Estelares ou Filhos Criadores  
onipresentes e oniscientes a serviço do Grande Pai-Mãe universal.  Não 
existe uma correlação direta com a forma de vida e de raciocínio dos 
humanos encarnados em seu mundo. Pertencem  a um outro universo 
existencial, mas por  sua vez também possuem uma parcela em cada 
universo na qual coexistem como luz.  Eles se subdividem por  freqüência 
direcional nos  aspectos da criação.  Em principio existem 49 Raios 
emanados pelo Sol Alfa & Omega, assim estes 49 Raios representam  
diferentes aspectos da criação, que podem ser representados por 49 
Arcanjos diferentes. Na Cabala Judaica existem   72 Anjos representando 
os diferentes aspectos de Deus,  o que demonstra uma  projeção direta da 
Fonte local  ou mesmo do Superuniverso em relação aos mundos em 
evolução . Os Arcanjos representam  um papel de contato direto com essa 
Fonte, tendo a seu serviço diversos  Anjos  executores.  Ambas as 
manifestações referem-se a seres de luz de elevada espiritualidade e 
magnitude, que não se enquadram nos padrões dimensionais conhecidos. 
Como foi expresso por Asthar, sobre suas características, ele tem uma 
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referencia mínima de projeção, que é na 9ª dimensão, sendo que dela se 
estende para  orbes superiores  inimagináveis pela vossa consciência  
terrena. São manifestações além do tempo e espaço, não obedecem as 
mesmas leis que vocês  conhecem, assim como muitas das Leis que  
existem e são conhecidas por vocês, são emanações direta deles, ou dos 
Elohins, que também são grandes seres de luz de magnitude semelhante a 
dos Arcanjos, também podem ser considerados grandes Comandantes 
Multidimensionais como Engenheiros Siderais, responsáveis pelo suporte 
de vida nos universos em parceria com as funções dos Arcanjos. Em 
determinadas situações podem ser tidos como complementos energéticos 
atuando nas diversas realidades dos universos que compõe o corpo vasto e 
imensurável da FONTE QUE TUDO É.

Asthar em seu prisma como ficam as mudanças da Terra ?

As mudanças as quais você se refere, e estão na mente de milhões de seres 
humanos  da superfície da Terra, são efêmeras e em parte superáveis. 
Nenhuma mudança que provoque a dor e angustia é desejada por min ou 
por Sananda, assim  como nenhum membro de nossas fileiras o deseja. No 
entanto muitas dessas mudanças são o reflexo da sua própria sociedade e 
dos atos imaturos que  vem sendo cometidos contra o planeta e contra 
vocês mesmos.  Recentemente em um Conselho  dos dirigentes planetários 
de seu  Sistema de Monmatia com os Senhores do Cárma setorial de 
Satânia, ficou estabelecido  que muitas mudanças cíclicas em seu mundo e 
outros , poderiam ser evitadas mediante a interferência direta de nossa 
esquadra de Merkabas. Tais interferências serão efetuadas a favor da 
humanidade, mas somente na medida em que o padrão vibracional assim o 
permitir, para que  com isso permitamos que a humanidade desperte e 
efetue  a sua parte nessas interferências e inclusive na eliminação de 
catástrofes.  Efeitos como o desaparecimentos da Califórnia devido a 
problemas sísmicos, podem ser evitados e serão na medida em que sua 
população assim o desejarem e trabalharem para isso mediante grupos de  
propagação  de luz.  As informações prestadas por Shtareer a Rodrigo em 
um trabalho anterior dos 22 Raios e do Templo Embaixada, referem-se a 
grupos de propagação de luz, na qual  devem  irradiar a luz dourada e 
branca  sobre os pontos de maior risco, esse tipo de exercício ajudara em 
muito a nossa participação decisiva sobre as alterações e inclusive sobre  a 
completa inatividade dessas modificações nefastas ou de purificação. Mas 
será necessário ainda que a humanidade de cada local faça a sua parte de 
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irradiação e elevação vibracional.  Todas as mudanças podem ser 
modificadas para melhor, vejam nelas uma reforma positiva, assim  como 
vocês mudam de objetos velhos por novos.  A energia de objetos novos  
em um lugar, como as mobílias, ajudam a irradiar uma egregore mais 
calma e  saudável, no sentido de propiciarem as pessoas uma nova carga 
de esperança e realidade. Isso no aspecto planetário é muito positivo, pois 
ira gerar uma nova corrente energética para a nova humanidade que esta 
surgindo, uma humanidade que ira se fixar na projeção da 5ª Dimensão em 
poucos anos.  Atualmente vocês se encontram no prisma da 3,4987 
Dimensão, o que significa que provavelmente até o fim de 1998 estarão 
vibrando em 3,5, o que significa maior liberdade energética e menor 
dependência das energias  geradas pelo controle mental dos seres que 
lideram o Sinistro Governo Secreto. Isso já é  uma mudança muito 
positiva, que não  necessariamente precisa ser no plano físico da crosta do 
planeta. Muitas  mudanças estão e ainda vão ocorrer no aspecto psíquico e 
mental da humanidade, estas são as verdadeiras mudanças que devem 
ocorrer para que o despertar seja  real e efetivo. Um cataclismo através de 
um terremoto de nada adianta, se a psique humana não acompanhar a 
necessária alteração vibracional e recepção em relação ao mundo espiritual 
a sua volta. 

Asthar você pode nos informar em quais outros mundos atua como 
Logos ?

Sou responsável por 7 Sol/Estrelas assim como o vosso, isso significa que 
o numero de planetas ou astros envolvidos é bem maior que 7.  Um dos 
quadrantes sistêmicos aos quais  possuo responsabilidade semelhantes é 
registrado pelos seus astrônomos de Alfa Centauro que dista cerca de 5 
anos luz de seu mundo. Esse outro Sistema Solar é mais antigo que o seu 
em cerca de 2 bilhões de anos e fica em uma região mais central em 
relação ao centro geométrico da vossa Via Láctea. Lá existem diversos 
planetas dos quais tenho me encarregado  como Arcanjo e posteriormente 
como Comandantes da Confederação na medida que seus habitantes e 
consciências tem despertado para as orbes superiores.  Utilizo outra 
manifestação multidimensional de minha consciência para  manifestar-me 
lá, assim como aqui.  Por ser um Sol que possui outro tipo de irradiação e 
que de certa forma possui menor polaridade que o quadrante de seu Sol  



47

Monmatia, posso empregar a forma de projeção da 10ª dimensão sem 
problemas ou mesmo outras mais elevadas e ser reconhecido, o que em 
Monmatia só agora esta sendo possível em relação a maior parte dos 
mundos que pertencem a seu Sol.  Outros mundos  de Sois  Dentro das 
Plêiades também estão sobre minha proteção e isso  fez com que  trabalha-
se em contato com a emanação que vocês conhecem como Jeová. Assim 
como  outras estrelas que não constam de seu mapa sideral comum.  Ao 
todo represento 7 grandes estrelas com cerca de  72 astros planetários 
sobre meu campo de atuação. Podem dizer que esses 72 corpos são  a 
representação dos  72 Anjos de Deus em evolução e que devem manifestar  
magnificas tarefas no futuro.  Antares é uma outra manifestação energética 
que  representa minha energia Cristica e velo por ela desde sua criação, 
assim como seus mundos, perfazendo os 72 mundos e 7 Estrelas.

Asthar qual foi a sua posição em relação a Rebelião de Lucífer ?

Inicialmente deve ficar claro que essa Rebelião fazia parte de um grande 
plano evolutivo guiado pelas linhas energéticas  da Fonte, na ocasião nem 
mesmo Micah estava a par dela. O termo Rebelião não reflete a realidade 
do que ocorreu, pois não se trata exatamente de uma negação do Cristo por 
parte de Lucífer e Satã, antes uma nova perspectiva evolutiva para os 
reinos em evolução a partir do plano material. Isso por que em especial o 
Universo Local de Nebadon tem por objetivo a manifestação da vida a 
partir do plano Tridimensional, sendo assim existem bilhões de 
manifestações que devem  emergir nessa vibração para poderem 
ascensionar e se reunirem a sua presença Eu Sou.  O ponto de partida das 
discussões de Lucífer, eram referentes a forma administrativa  como 
funcionava a estrutura burocrática  em  Salvingtón. É necessário esclarecer 
que Lucífer não foi o único ser a se opor a forma como as coisas eram 
geridas pela nossa estrutura administrativa, existiram 2 outros  grandes 
seres de Luz, que manifestaram descontentamentos e ofereceram 
resistência e inclusive  manifestaram sua proposta claramente a titulo de 
experiência por tempo determinado, Isso em outros setores  dimensionais 
de Nebadon. Um deles tem relação com a galáxia de origem dos seres da 
Ordem do Dragão Negro, que abduziu e controlou os humanos no período 
da segunda Guerra Mundial e criou o Sinistro Governo Secreto.  NO 
entanto o projeto de Lucífer estava em sintonia com  a proposta de outros 
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Deuses Criadores do plano Lanonadek e foi apresentado aos Vorondadek 
que chefiavam os grupos de Constelações (Galáxias) de Nebadon.  Foi 
apresentado aos humanos apenas uma parte dos acontecimentos e 
completamente distorcidos, mesmo em canalizações  de porte como em 
Urantia, existe  apenas um aspecto sobre este importante acontecimento 
em Nebadon. Isso por que trata-se de  uma decisão política muito séria que 
teve e ainda tem repercussões muito abrangentes e envolvem bilhões de 
vidas nos mais diversos planos da existência dentro do campo vital de 
Nebadon.

Em particular a minha postura era de Neutralidade pois tinha consciência 
que  todas as mudanças que existem  possuem motivos dentro das divinas 
leis da sincronia e da necessidade, portanto  junto com outras 
manifestações de Micah, estudei a proposta e a levei adiante para ser 
analisada pelas autoridades competentes. O próprio Micah inicialmente  
não a aceitou e a revogou por completo, mas com o passar do tempo, ela 
começou a aflorar como uma nova forma de iniciar um experimento 
evolutivo, diferente ao que tinha sido efetuado no passado.  Travei longas 
discussões com Lucífer sobre a grande responsabilidade de suas ações e de 
como isso provocaria uma séria carga sobre seus ombros no futuro. Por 
outro lado ele estava convencido de sua empreitada e tinha o direito de 
seguir seu experimento  em Satânia, pois pertencia a sua orbe 
administrativa.   Após alguns acontecimentos  e mensagens enviadas 
diretamente da Fonte em Havona por ajustadores e superserafins, ficou 
claro que o projeto estava sendo estudado e existia a possibilidade que 
Micah recebesse a autorização para prosseguir com a mesma. Existiam 
muitos simpatizantes da idéia e principalmente no que se refere as 
lideranças espaciais mais despertas dentro a dualidade até então 
instaurada. 

Fique claro que nunca houve um confronto direto entre minha energia e a 
de  Lucífer, isso por que somos irmãos e  ambos possuímos profundo 
respeito pelo trabalho e postura do outro. Somos dois pólos opostos que 
tem que se manifestar dentro da lei do equilíbrio para poder gerir a 
proposta que foi aprovada e implementada em Nebadon e em especial em 
Satânia.  Lucífer foi autorizado a efetuar suas experiências de polarização 
mais expressiva e de direcionar a energia Luciferiana para a consciência 
das raças em evolução dando-lhes o direito de escolher entre a fisicalidade  
profunda enraizada na alta tecnologia ou na expressão do espirito e do 
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Cristo em equilíbrio com sua energia ou então seguir a minha energia 
Cristica direto.    Inicialmente fiquei calculando todas as possíveis 
variáveis que esse projeto iria promover na vida e no futuro da existência
de milhões de formas de vida, o que também passou pela consciência de 
muitos irmãos, um dos que mais foi opositor a esse projeto foi Gabriel, 
que  até o presente momento é um dos administradores regentes de 
Nebadon, pois como excelente burocrata e administrador, ele estava a par 
das  repercussões que esse projeto traria no processo evolutivo em 
Nebadon, e me comunicou as suas projeções matemáticas sobre as 
diversas incógnitas em paralelo com as informações que já possuíamos em 
relação a Galáxia negra do Dragão. Isso me fez  procurar conselheiros 
entre os anciões dos Dias e nos Portões de Vida afim de  delinear uma 
alternativa no projeto, para diminuir essas variáveis.  A questão que 
mesmo com uma ampla consciência temporal, tínhamos duvidas sobre as 
reais conseqüências desse projeto de dualidade implantada a longo prazo, 
estou falando de um prazo de cerca de 15 bilhões de anos em sua 
contagem linear. O que representa inclusive a existência de muitas 
galáxias inteiras, inclusive a de vocês.  Assim passei a observar e a ter uma 
postura mais radical em relação  a opor-me por questões praticas ao 
projeto, mas sem criar atritos com Lucífer, e sim  de forma construtiva 
para que ele também  efetuasse cálculos e  promovesse alterações que 
permitissem  maiores  probabilidades de sucesso. Afinal não queríamos 
uma guerra celeste entre os deuses e tampouco entre as raças emergentes 
no processo evolutivo. Estes fatos levaram  muito tempo para serem 
concretizados e levados a bom termo no aspecto administrativo, mas 
paulatinamente devido as constantes informações de ambas as partes, 
muitas raças emergentes acabaram por adquirir a sua independência e se 
sublevar contra as diretrizes, sem que com isso Lucífer tivesse tomado a 
iniciativa ou autorização previa para isso. A energia Luciferiana estava 
sendo emanada de forma inconsciente e foi captada por muitos de seus 
pupilos e teve assim inicio ao que foi denominado de rebelião. 

Essa Rebelião não partiu oficialmente  de atos  de Lucífer, mas antes de 
idéias e descontentamentos com relação a forma como as coisas eram 
geridas em Nebadon em relação com a dependência com Havona, sem que 
com isso existisse um contato bilateral, como atualmente acontece. Diria 
que a Rebelião foi proveitosa em muitos aspectos para ambas as partes, 
pois muitas modificações administrativas favoráveis se manifestaram, 
contudo as energias ou seres emergentes não  trilharam um caminho 
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adequado e se perderam na dualidade  e foram enganados pelos dirigentes, 
que passaram a manipular a energia e poder de forma medonha. O próprio 
Lucífer ficou inativo e perplexo de como as coisas estavam tomando um 
rumo não previsto com o decorrer do tempo, e em pare ele era 
responsabilizado pelos fatos ocorridos em Nebadon na dualidade. Isso fez 
com que ele assumisse a postura de  polo receptor das energias  dualistas e  
controlador da magnitude das mesmas  em parceria comigo. 

Devo novamente esclarecer que Lucífer não é um ser maligno, a energia 
nossa é apenas uma ferramenta de iluminação e de evolução, que pode ser 
manipulada e polarizada conforme a egregore de cada ser  na sua 
individualidade e consciência pessoal.  

Lucífer  tem mantido o equilíbrio da polarização junto ao plano evolutivo 
e a ação dos Arcanjos e Elohins, para garantir que um maior numero 
possivel de seres desperte, no entanto seguir a energia Luciferiana exige 
muita maturidade por parte das almas encarnadas, pois é muito facil se 
perder na alta tecnologia e nos prazeres que a fisicalidade lhes confere. 
Estes seres por sua vez criaram situações nefastas de controle e abuso de 
poder para garantir que seu mundo mesquinho permaneça dentro de suas 
mãos. Isso é decorrente de um mal uso da energia Luciferiana, mas não é 
culpa de Lucífer como tem sido  mencionado inclusive por alguns canais.  
Assim como não é culpa de Jesus Cristo as matanças que a Igreja 
Apostólica Romana efetuou em seu nome, devido as grandes riquezas de 
ouro da América e também aos interesses por trás da inquisição religiosa 
que eles promulgaram. O exemplo é bem paradoxal mas reflete uma 
verdade muito profunda. Analisem isso em profundidade.  Tanto Lucífer 
quanto eu e meus irmão trabalhamos para  gerir um plano que foi na 
realidade manifestado a níveis ainda maiores que os nossos, apenas fomos 
instrumentos  dessa manifestação, tendo Lucífer  a dura tarefa de  gerir 
parte dessa tarefa árdua da polarização. 

Asthar como fica  a afirmação de que Lucífer pediu perdão a Jesus na 
Cruz ? 

Essa referencia  tem seu fundamento no aspecto que muitas coisas ligadas 
a evolução dos humanos na Terra, sofreram interferência devido ao 
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envolvimento de Caligasto com Satã em questões pouco  honradas e 
levaram a Terra a um processo evolutivo muito conturbado.  Era  
necessário que Lucífer por ser considerado o culpado oficial de tudo isso 
se manifestasse para dar prosseguimento ao plano Divino original  de 
Jesus Cristo. Em outra analise direi que Lucífer também se referiu a 
vergonha que sentiu devido a seus discípulos, que abusaram e 
extrapolaram  sua autoridade na Terra, motivo pelo qual se desculpava 
com Jesus na Cruz. Assim como a história tem demonstrado, muitas vezes 
os  subcomandantes tem praticado abusos, que em muitas vezes não 
partiram do Comando geral, contudo esse Comando geral tem que se 
responsabilizar pelo abuso de seus subordinados. Com Lucífer ocorreu a 
mesma coisa. Caligasto efetuou pactos com entidades não confederadas e 
levara a degradação energética do planeta Terra a níveis nunca antes  
acusados, mesmo em seus tempos de escuridão, em outras civilizações 
perdidas.  Como já me referi Lucífer participou de um plano maior na qual  
foi escolhido como dirigente e  Avatar para um setor de Nebadon, em seus 
planos  junto com muitos outros Comandantes  de alta hierarquia celeste 
em ascensão evolutiva ou mesmo dos filhos paradisíacos, como os 
Lanonadecks. 

Asthar você poderia especificar melhor o que é a energia Luciferiana?

Essa energia é na realidade a expressão do plano paralelo que Lucífer 
controla. Essa energia é  destinada a proporcionar as pessoas ou seres em 
geral, a capacidade de desenvolver o potencial racional e intelectual 
somente na expressão material, deixando o plano espiritual em paralelo 
como uma segunda energia a ser descoberta devido a expansão racional e 
intuitiva em perfeita união.   Contudo essa energia foi mal interpretada e 
completamente deturpada pela maioria dos seres que se utilizaram dela. 
Não se trata de uma energia negativa, mas sim de uma nova forma de 
evoluir dentro de um outro prisma que valoriza as potencialidades 
materiais da realidade mais densa de cada ser, até que exista o despertar 
para as realidades suprafísicas, mediante a evolução dos conhecimentos de 
ciências naturais.  Em geral os seres que habitam a constelação de Orion 
ou Satânia foram  escolhidos para trabalhar essa energia de forma mais 
direta. 
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Infelizmente devido a questão da dualidade ou polarização que isso  
acarretou, a maior parte dos seres envolvidos, acabaram por se aprofundar 
na matéria  de sua realidade mais densa e negaram a energia do Cristo 
interno. Evoluir dentro do materialismo era mais  pratico e proporcionava 
a construção de verdadeiros impérios de poder e dominação sobre as almas 
menos  favorecidas. Com o despertar dos Comandantes com essa nova 
realidade, eles passaram a controlar e utilizar de forma vergonhosa a 
energia Luciferiana no sentido de adquirir poder e manter  uma sociedade 
voltada apenas  no desenvolvimento tecnológico deixando de lado as 
capacidades espirituais.

Isso provocou a divisão em Orion entre Rigel e Betelgeuse através da 
intervenção de Metraton com o seu grande poder de Amor do Raio Rosa, 
para  gerar um momentum de amor  e equilíbrio entre ambas as partes, que 
utilizavam de forma diferente a energia Luciferiana.   Na realidade a 
energia de Lucífer não nega a existência do Cristo interno, mas permite 
que uma civilização crie  a tecnologia necessária para seu conforto e bem 
estar na realidade mais densa, para que assim possam  trilhar através das 
ciências naturais  mediante pesquisas os segredos dos universos, isso  
levaria conclusivamente e matematicamente essas almas a encontrar o 
Cristo e muitas respostas para as grandes incógnitas universais, mediante a 
o raciocínio lógico e a intuição ambas em paralelo.  Infelizmente não  foi 
bem sucedido por grande parte das civilizações que se deixaram manipular 
pelos lideres perversos e egoístas.

A energia Cristica ou Micaelica  de Micah, costuma desenvolver nas almas 
as capacidades do espirito e dos poderes extrasensoriais que são inerentes 
as capacidades  multidimensionais de cada ser.  Com isso um ser que trilha 
essa energia, evolui sempre em contato com sua identidade divina sem a 
amnésia espiritual que vocês possuem. Trata-se de uma outra proposta 
evolutiva, que garante sempre que seus filhos estarão  submetidos as leis e 
diretrizes administrativas de  Micah. Esse é o grande ponto de diferença, 
além de que os seres ligados a energia de Micah, não necessitam de 
tecnologia  cientifica, pois possuem o poder do espirito e dos corpos 
multidimensionais que  são entregues a cada alma antes de encarnar. 
Assim temos duas polaridades  diferentes de evolução, que tem por 
objetivo alcançar o mesmo destino da evolução final e reencontro com a 
Fonte Individual que é o EU SOU.  Contudo o caminho de Micah é mais 
duro para as pessoas que possuem essa amnésia temporária  nos planos 
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dualistas, com isso muitas vezes a energia Luciferiana ganha força e  
seguidores  que se perdem por não saberem manter o equilíbrio entre 
ambas as expressões. O Vosso Sidarta Gautama mostrou a  possibilidade 
do equilíbrio entre ambas as forças, como exemplo para ambas as facções 
da Terra. Quem polariza a energia são os seres que a utilizam, essas 
energias apenas servem para orientar e  ajudar no desenvolvimento 
individual a quem as quer empregar,  mas a responsabilidade pelo uso 
delas cabe a cada membro  que as usa. 

Asthar o que é e qual a estrutura de um Merkaba ?

Os veículos que  denominamos de Merkaba, são na realidade luz 
cristalizada, trata-se de veículos  multidimensionais de luz materializada 
pelo poder mental de seus ocupantes. São veículos velozes que não 
obedecem as leis  naturais que vocês conhecem, podendo romper os 
campo gravitacionais de  qualquer astro e transpor o tempo e distâncias  
entre universos diferentes.  São veículos utilizados somente por seres que 
ultrapassaram a 8ª dimensão de vibração mental e podem com isso criar 
seu próprio Merkaba de luz.  Em alguns casos esses Merkabas podem se 
materializar na forma de cristais de rocha para poderem se estabilizar no 
campo gravitacional ou temporal de um determinado astro conforme a 
necessidade da tripulação. São veículos com consciência própria e 
possuem um Cristo em manifestação em  suas moléculas, pois senso uma 
expressão de luz, são o Cristo em ação.  As entidades que  evoluíram para 
patamares além da 8ª dimensão, não possuem forma e tampouco  matéria 
definida, pois energia multidimensional. Sendo assim não existe a 
necessidade de veículos densos de matéria cristalizada em alguma 
dimensão inferior a 8ª. Isso justifica a existência dos Merkabas nas fileiras 
dos Arcanjos, Elohins e outros seres que já se libertaram  das estruturas  
simétricas da dimensões inferiores a 8ª.  Trata-se de veículos  muito 
versáteis e  indestrutíveis, pois são multidimensionais e podem se 
desmaterializar da constante dimensional em que se encontram com 
facilidade, para poder materializar-se ou  apresentar-se como energia em 
qualquer outro  campo dimensional.  Possuem a capacidade de absorver 
ataques diretos e converter essa energia em alimento para  seu campo  
energético  ou ainda repelir imediatamente qualquer ataque com a mesma 
energia que os atacou.  São veículos que quando presentes costumam  
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garantir  a paz e a harmonia, pois normalmente não existem tecnologia 
capazes de se impor ou de ameaçar os Merkabas.

Somente veículos pertencentes a 7ª geração tecnológica possuem 
capacidade para desativar um Merkaba, através de  naves também 
multidimensionais  com alta  capacidade energética, que se assemelham a 
um Merkaba de Luz, porém são naves de Cristal e ligas de cristais  como o 
Astrastone e Esmeraldas com substâncias condutoras multidimensionais, 
que podem simular um Merkaba e efetuar  uma longa perseguição e 
inclusive subjugar os mesmos.  Estas naves no entanto são muito  raras 
pois são poucas as raças pertencentes a Federação que conseguiram 
construi-las em comparação com a grande quantidade de seres que se 
filiaram a ela. Entre as fileiras dos não confederados, não existe veículos 
dessa espécie, porém alguns similares ainda em fase de teste, que 
apresentam características  interessantes em relação aos naves da 7ª 
geração citadas acima, que são federadas. 

Você  poderia   especificar mais sobre essa nave não confederada ?

Trata-se  de uma nave de 6ª geração tecnológica contendo conceitos 
básicos das naves de 7ª geração. São de cristal e possuem manifestações 
multidimensionais, porém a sua limitação encontra-se na tripulação,  que 
em media são seres que habitam entre a 6ª e 7ª dimensão como por 
exemplo os Zeta Reticulli que a pouco penetraram no estado de 7ª 
consciência vibracional. Suas naves não são Merkabas, porém se 
assemelham em muito devido as maravilhas técnicas que tem 
desenvolvido. São naves muito velozes e capacitadas a efetuar viagens 
temporais e dimensionais, dentro de um outro prisma em relação aos 
Merkabas ou as naves mais modernas de luz da 8ª geração. Inicialmente 
eram naves destinadas a pesquisa e posteriormente foram  modificadas 
para combater e afrontar os Merkabas, o que se  revelou até sobre alguns 
aspectos muito promissor, no entanto  quando um Merkaba revida ao 
ataque essas naves não são capazes de sobreviver, isso fez com que essas 
entidades  pensassem melhor  sobre suas  intenções e  despertassem para 
uma realidade mais  construtiva. 
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Qual é a base de engenharia dos Ovnis em geral ?

Os Ovnis como os terráqueos os chamam pertencem a diversos grupos e 
níveis técnicos distintos, portanto não posso generalizar suas qualificações 
técnicas e nem de projeto, principalmente ao que concerne aos Merkabas.
Mas com relação as naves ainda de estrutura metálica ou de cristal,  existe 
uma técnica  comum  de gerar um campo gravitacional próprio sobre seu 
campo vital, para permitir que com isso esses veículos se isolem por 
completo  do campo gravitacional dos planetas em que estão orbitando. 
Assim eles podem agir  sem a interferência gravitacional desse planeta e 
executar os movimentos extraordinários  visualizados pela sua civilização, 
que  contrariam as leis da gravidade e da cinética por vocês conhecida e 
estudada nos campos militares.   As naves tem a capacidade de se adaptar 
ao campo gravitacional de cada planeta que orbitam e com isso gerar seu 
próprio campo  gravitacional isolando-se por completo dos agentes 
externos de cada mundo. Isso faz com que a tripulação possua sua própria 
atmosfera e gravidade reguladas em conformidade com seus requisitos 
biológicos, assim como permite que  a naves também possua seu próprio 
referencial temporal e dimensional dentro de seu campo gravitacional. 

Os Merkabas também manifestam características semelhantes, porém 
empregam um outro principio multidimensional de projeção energética, o 
que permite que tenham mais liberdade de ação e mais rapidez ainda que 
as naves materiais.  Mesmo as naves ou Ovnis de alta tecnologia que não 
são Merkabas, possuem limitações técnicas no que se refere as suas 
capacidades de navegação orbital no campo vital de um planeta, são 
limitações que ainda não foram descobertas por completo pelos seus 
cientistas da NASA e das forças  do Governo Secreto, mas estão  na pista 
certa sobre essas deficiências.  Muitas naves que pertencem ao Comando 
Asthar pertencem a essa categoria de naves técnicas desde as projeções da 
4ª até  os Merkabas.  Essas naves pertencem as fileiras da Federação 
Intergaláctica como as naves Sumerianas (Saturno) e outras  das principais 
constelações que tem enviado suas delegações de paz e ajuda ao projeto 
evolutivo, assim como também tem enviado seus Merkabas.  Para 
compreender melhor os sistemas de campo vital dessas naves, devem 
estudar os postulados sobre o campo magnético e a gravidade a partir da 
estrutura dos Mésons-Pi , os Múons,  Híperons e os Quarks. Assim  como 
também  analisar o que ocorre quando se quebra um imã, que por ter pólos 
simétricos e iguais, gera um efeito de repulsão quando se tenta cola-los no 
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ponto de ruptura. Esse principio tem relação direta com os efeitos do 
campo vital  gerado pelos Ovnis em atmosferas  planetárias.  Com relação 
a propulsão  dessas naves  no âmbito sideral, muitos possuem propulsão 
gravitacional ligadas as linhas  de conexão entre as estrelas e planetas, 
assim como outras naves empregam um sistema de gerador por retenção 
eletro magnética, que cria um pequeno buraco negro e ao mesmo tempo  
uma fusão nuclear, o que lhe permite dobrar a constante espacial e do 
tempo e efetuar viagens  interestelares em curto período de tempo.  Outras 
naves  efetuam saltos de teletransporte através desses sistemas e se 
projetam nas coordenadas fixadas do ponto de destino. São araras as naves 
que traçam uma trajetória direta de uma estrela a outra, pois isso muitas 
vezes é mais complexo e exige viagens mais demoradas, devido a 
curvatura do universo. Os saltos quânticos são mais comuns e mais 
práticos para as altas tecnologias  espaciais.   Cada quadrante do vosso 
universo tridimensional possui uma estrutura energética relacionada a 
egregore   das consciências que a habitam, isso faz com que os visitantes 
que penetram nesse novo campo vital, tenham  que se adaptar rapidamente 
a uma nova realidade, que muitas vezes  gera um estado  alterado de 
consciência nos seres mais densos. 

Com relação a presença de Grays diferentes, o que pode ser 
explicado?

Em principio trata-se da mesma  energia, dividida em duas frentes de 
trabalho. A raça dos Zeta é proveniente  do setor denominado Reticulli que 
fica entre  Canopus e Hidra, próximo a nebulosa de Vela, visível no 
período de verão dos céus do norte e sul.  São seres humanos altos com 
cerca de 2,00 a 2,15 mts e apresentam uma pele rosada ou em algumas 
situações  marrom. A pele cinza é  na realidade reflexo de seus uniformes  
que simulam a própria pele e garantem suas funções vitais  fora de seu 
campo  atmosférico. São seres muito sensíveis a luz solar  de tonalidade 
amarela o que os obriga e empregar  protetores  e filtros nos olhos.  Esses 
seres são considerados os mais experientes genetecistas da Via Láctea e 
uma das primeiras raças a serem materializadas no campo vital da 3ª 
dimensão na seqüência dos Lirianos a cerca de 9 bilhões de anos  na sua 
cronologia.  Eles são criadores de muitas experiências e raças humanoides 
que tem  se manifestado não só na Terra como em muitos outros mundos 
da Via Láctea, mas em especial  tiveram sua atenção despertada para o 
quadrante de Satânia, devido as experiências evolutivas de Lucífer e seus  
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aliados, o que permitiu que eles desenvolvessem projetos e experiências de 
ordem genética em muitos mundos. São seres  com elevada tecnologia e 
uma moral muito distinta da que vocês  aprovam como sendo correta.  São 
seres assexuados  e possuem uma civilização muito vasta que habita  por 
completo a sua constelação de Reticulli assim como muitos quadrantes 
próximos e deram origem a muitas espécies das Plêiades junto com os 
Sirianos, Lirianos e Canopianos a muitos bilhões de anos atras. As formas 
de vida cinzentas de pequeno porte com cerca de 1,25 Mts, são híbridos 
que eles geraram para executarem tarefas mais  braçais e de maior risco, 
são na verdade operários dentro de sua civilização  avançada. A estrutura 
de sua civilização permite a escravidão  de seres menos desenvolvida ou 
geneticamente  direcionada para esse tipo de trabalho, visando  com isso o 
conforto e bem estar da comunidade dominante. Eles possuem castas 
sociais e não são moralistas no sentido de remorsos por seus atos e forma 
de negociar a vida com outras formas de vida.  Os pequenos Grays que 
tem sido  responsabilizados  pelas abduções  na Terra, são na verdade 
seres  vitimas da sua situação  social em relação aos seres originais de 
Reticulli.  Sua tentativa de modificarem a sua própria estrutura genética 
mesclando-a com  a genética humana dos Terráqueos, tem por objetivo 
garantir a sobrevivência de sua espécie  gerando assim uma nova linhagem 
que possa se proliferar e sobreviver dignamente, se libertando do domínio 
tecnológico  e social dos Senhores de Zeta Reticulli. Eles por sua vez na 
tentativa de desenvolver seu plano a abaram por contatar em 1947 as 
autoridades Norte Americanas e efetuar trocas  técnicas  pela prestação de 
serviços  e colaboração no fornecimento de seres humanos, sem a 
intervenção das autoridades americanas. Isso levou a um pacto entre 
ambas as fileiras. Na realidade os Grays acabaram sendo utilizados pelos 
interesses  mesquinhos  desse Governo Secreto que se formava então a 
partir da tecnologia nazista e dos contatos com outras entidades 
extraterrestres e intraterrenas que também faziam suas aparições no 
mesmo período.  Assim enquanto os Grays  estavam tentando desenvolver 
uma solução para a sua raça, os  membros do Governo secreto estavam 
roubando  tecnologia de todos os cantos possíveis e criando seu poderoso 
império secreto aos olhos da humanidade. Isso levou a negação oficial da 
existência de naves e civilizações extraterrestres por parte das autoridades 
militares e governamentais no mundo. Por outro lado quando os Grays 
reconheceram que estavam sendo usados,  fizeram um ultimato aos  
membros do Governo Secreto para revelar a sua  presença a humanidade e 
para que os membros desse governo compartilhassem a nova tecnologia 
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com a humanidade e salvassem o planeta Terra do processo de 
degeneração ecológica. No entanto isso não foi atendido e os americanos e 
aliados do Governo secreto acabaram por atacar as naves Grays que 
orbitavam a Terra, com seu projeto Guerra nas Estrelas e outras armas 
sônicas, desenvolvidas a partir da tecnologia das naves encontradas ou 
abatidas. 

Isso gerou uma nova situação política entre os terráqueos e os Grays, que 
se retiraram em parte  da Terra e procuraram auxilio com seus  criadores 
Zeta na busca de uma solução para o impasse, assim como os membros do 
Comando Asthar também foram contatados. A proposta dos Grays não é 
negativa, no entanto foram manipulados  e acabaram por se envolver com 
um projeto mal sucedido de divulgação  política das autoridades 
governamentais. 

Dentro dos membros da sociedade Gray na Terra existem dicidências 
políticas com relação a sua forma de atuar na Terra e a sua relação com os 
membros do Governo Secreto. Assim como também existem  incubadeiras  
do Governo Secreto que tem gerado criaturas similares aos Grays e 
trabalham como operários em projetos secretos e são sacrificados em 
experiências  genéticas e medicas com frieza calculada por parte dos 
humanos do Governo Secreto.  Atualmente existem muitos seres artificiais 
que são derivações dos Grays originais da década de 40  e outras  formas 
geneticamente preparados como os MIB Homens de Preto, que são  
híbridos humanos com  alto desenvolvimento e manipulação genética e 
controlados com cristais, para poderem ser manipulados como andróides. 
Estes seres são a policia ou serviço secreto dentro do Governo Secreto, e  
mantém todos os membros das diversas falanges do mesmo sobre 
vigilância e constante controle. Existe um clima de terror dentro do GS a 
muitos anos, principalmente quando começaram a perder o controle sobre 
a situação mundial nos últimos 10 anos, assim como a presença em massa 
das naves do Comando Asthar os tem deixado muito aflitos. 

Qual a intenção do SGS em criar criaturas artificiais ?
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Em principio a tentativa de criar uma raça perfeita, sem defeitos físicos e 
sem deficiências emocionais. Em segundo gerar com isso uma sociedade 
submissa e ao mesmo tempo superior a que existe atualmente, para 
paulatinamente  ocupar os principais postos políticos dos países do mundo, 
assim instaurando somente a vontade dos dirigentes máximos do SGS. 
Além da  pesquisa cientifica na busca de novidades, a criação de 
supersoldados já foi feita com os MIB e muitas outras formas de vida 
humanoides e humanas, que andam livremente dentro dos complexos de 
segurança máxima das forças do SGS.  Atualmente as experiências  
genéticas tem sido alvo de muitos interesses econômicos por  parte das 
empresas farmacêuticas e militares do mundo, o que tem uma tendência de 
aumentar a cada dia mais, isso levará a uma nova realidade  sobre a vida e 
a morte dentro de sua sociedade, derrubando conceitos morais. Faz parte 
da transmutação social que sua raça tem que transpor dentro da serenidade 
e sabedoria.  Esse processo esta  relacionado a influência de entidades do 
passado que dedicaram parte de suas vidas as pesquisas com genética 
animal e humana. Trata-se de seres que atuaram na Atlântida e Lémuria 
em tempos remotos, muitos estão novamente na estrutura física ou astral, 
tentando direcionar suas pesquisas entre a comunidade cientifica. 

O que pode ser revelado sobre os MIB do SGS ?

Trata-se de seres  artificiais gerados em proveta por tratamento de 
clonagem direcionada.  São  seres manipulados para serem perfeitos 
soldados sobre comando  direto de seus  supervisores do SGS.  Possuem 
uma contextura física perfeita que os transforma em soldados de primeira 
linha.  Executam tarefas secretas de alto risco para os mandantes, sem 
deixar pistas.  Possuem acesso a todas as dependências governamentais e 
tem a capacidade de hipnotizar pessoas comuns, são membros  do que 
pode ser  descrito como a policia secreta dentro do próprios SGS, vigiando 
e contendo as possíveis dicidências internas desse grupo. Não possuem 
moral ou sentimentos, isso por que possuem implantes de cristais na base 
da coluna e no cerebelo, o que bloqueia o fluxo normal dos impulsos 
emocionais e da kundaline. São perfeitos robôs humanoides que a cada  
geração criada se tornam mais poderosos e eficazes em suas funções.  Os  
MIB’s atuais são confeccionados em estações orbitais secretas em orbitas 
lunares desde 1995, por questões de segurança. Esses seres são mais fortes 
e possuem capacidades extra sensoriais que os primeiros não tinham tão 
desenvolvidas  como os atuais. Existem cerca de 50 seres dessa espécie na 
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superfície terrena e devem em breve ser  multiplicados devido as novas 
medidas de segurança interna e externa do SGS. São na realidade os 
únicos homens confiáveis que estão livres da influência emocional dos 22 
Raios Cósmicos e da ação dos membros espirituais e físicos do Comando 
Asthar. No entanto podem ser desativados mediante a retirada de seus 
cristais de bloqueio e de condicionamentos físico. Eles são programados 
mediante  os implantes  de cristais, com uma pré programação sobre seus 
atos e formas de atuar, esses cristais possuem todo o código moral e 
diretrizes que devem seguir, são portanto meras marionetes inocentes nas 
mãos de seres inescrupulosos. Muitos tem sido  resgatados e desativados 
pelos servidores da luz, mediante imobilização por ondas de 
radiofrequencia, que bloqueiam os estímulos aos músculos e ao sistema 
nervoso central, o que deixa os corpos humanos letárgicos por algumas 
horas. Existe um grupo de vigilantes aliados a um seguimento de Orion e 
das Plêiades, que tem  efetuado esse resgate  a alguns anos atras 
procurando diminuir a influencia desses seres na sociedade humana. 

Qual é a nova missão da humanidade da Nova Era ?

Estando a humanidade em uma nova vibração,  muito mais sutil e ligada 
ao seu centro Cristico interno com a Chama trina, deverá caminhar a  trilha 
da liberdade ao lado de Saint Germain, para poder desenvolver as outras 
capacidades ainda latentes e adormecidas do restante de seus código 
genético original. Trata-se de um processo de adaptação e de descobertas 
referentes inclusive as potencialidades multidimensionais que cada um de 
vocês possui.  A transmutação e a passagem para a vida da 5ª dimensão 
após o ano de 2026 é apenas parte da sua grande trajetória como futuros 
Deuses criadores e colonizadores de estrelas e planetas além do espaço  
conhecido, um espaço que esta por se formar e já possui a sua magnifica 
nebulosa, semelhante a  de Andronover, que originou o vosso Universo 
Local de Nebadon. Em termos  cronológicos, falta muito ainda para isso, 
mas em se tratando de planos paralelos, isso esta prestes a ocorrer para 
muitos humanos encarnados e também para muitos Mestres que compõe as 
fileiras da Fraternidade Solar. Portanto a jornada da humanidade da Terra 
e dos outros mundos evolucionários não termina, apenas esta passando 
para uma nova  etapa evolutiva e uma nova perspectiva de vida e realidade 
dimensional.  Os humanos da Terra apreenderão  a empregar suas 
capacidades multidimensionais e a conectar-se com seus corpos 
suprafísicos das dimensões superiores, assim como apreenderão a 
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expressar um Cristo  vivo em cada uma de suas ações. Serão uma nova 
manifestação do cristo a partir da dualidade como nunca antes foi 
expresso. Esse destino  caberá a cada ser que passou pelas dualidades 
polarizadas da constelação de Orion ou Satânia.  A relação com os 
membros da Federação e da Confederação será mais direta e chegará o 
momento em que  as três hierarquias se  encontrarão atuando juntas no 
progresso de uma nova realidade  para as manifestações  evolutivas em 
ascensão.  A ordem será restabelecida em seu sistema Solar e em muitos 
outros mundos passará a se estabelecer com a ajuda de vossos messias e  
Mestres, criados a partir do campo telúrico e evolutivo de seu planeta 
Terra.  A nova jornada rumo as estrelas terá inicio com a ajuda de irmãos 
siderais e levará vocês em equilíbrio entre a tecnologia e a  espiritualidade 
a triunfar sobre a dualidade mal qualificada. 

A referencia de que muitos serão chamados, poucos escolhidos tem 
relação com o descrito antes ?

Sim pois como já foi anunciado por diversos canais, poucas serão as 
pessoas que poderão se qualificar entre os novos patamares de energia 
vibracional exigidas pelo processo evolutivo. Essa limitação será imposta 
pelas próprias pessoas, o que esta relacionado com o padrão vibracional e  
mental de cada indivíduo encarnado e desencarnado do campo Vital da 
Terra. Não são as fileiras angélicas que  determinarão quem deve ou não 
passar pelos portões da vida no próximo  ciclo evolutivo da Terra, e sim as 
próprias pessoas devido as suas limitações e imaturidade. Portanto  caberá 
a cada membro que esta preso ao campo vital de seu planeta se purificar e 
se nivelar com as energias exigidas pelo processo  de transposição  
dimensional do Sistema Solar. Em diversas oportunidades já foram 
enumerados métodos para se fazer isso, seja através dos exercícios com os 
22 Raios, 12 ou mesmo com os 7 Raios, dependendo do nível evolutivo de 
cada um, assim como também  com relação a respiração e a forma de 
viver, de conduzir a sua vida. Estes e outros fatores são os responsáveis 
pelas mudanças no campo vital individual de cada  ser na Terra, assim 
cada um possui dentro de si a chaves para abrir as  diversas portas pessoais 
de ascensão para níveis superiores de consciência, até se nivelar com  os 
padrões e diretrizes  da nova configuração genética e vibracional da Terra.

É verdade que muitos Mestres possuem relação com os Comandantes 
Estelares em planos Multidimensionais ?



62

Sim a maioria dos Mestres Ascensionados da Fraternidade Branca são na 
realidade importantes Comandantes em outros planos de consciência, 
assim como eu represento um Arcanjo, e sou em paralelo Asthar, que 
possui manifestações  multidimensionais em  diversos  aspectos da 
consciência de Micah. Essa realidade vai se tornar ca da passo  vibracional 
que vocês dêem cada vez mais simples e parte de sua  realidade. Para 
muitos ainda  se trata de um  aspecto confuso e pouco real, mas passarão e 
conviver com isso a medida que forem despertando para suas realidades  
suprafísicas e internas ao mesmo tempo. A própria Chama Trina 
representa um maravilhosos corpo Multidimensional que os conecta a 
Fonte Primeva que tudo É. Portanto vocês também são multidimensionais 
atuando em diversos planos simultaneamente, só que no momento não tem 
consciência disso como nós em nosso plano de luz a temos.  O despertar 
de vocês já esta acontecendo e trata-se apenas de uma questão de tempo 
para que despertem  plenamente, não se assustem com as suas verdadeiras 
identidades, pois elas  são maravilhosas em qualquer plano que estejam e 
independente da polaridade que tenham ativado em seu desenvolvimento. 

Todos os seres da criação divina de Micah ou do Pai-Mãe Celestial  
possuem essa multidimensionalidade, pois  trata-se de uma condição 
inerente a própria energia da luz em se propagar em todas as direções, 
tanto no espaço físico, como nos planos multidimensionais da existência. 
Em diferentes eras os Mestres tiveram que materializar  seres de sua linha 
magnética, para ativarem os portais do despertar da humanidade, gerando 
com isso lendas sobre seres mitológicos ou Deuses, assim como magos e 
alquimistas, trata-se na realidade de aspectos ou mesmo arquétipos 
ativados pelo processo de materialização de Grandes Mestres  em estado 
além do tempo, para permitir que alguns seres humanos ou mesmo 
civilizações tivessem a oportunidade de despertar e seguir os ensinamentos 
do Cristo na luz. Essas manifestações são parte de consciências 
multidimensionais de muitos Mestres, que  não necessariamente tiveram 
que encarnar novamente para dar prosseguimento a seu plano evolutivo ou 
mesmo de ajuda ao planeta e a humanidade. Trata-se em alguns casos de 
projeções halográficas espirituais de alta  resolução, geridas pelo poder 
mental dos Mestres. Hilarion e Saint Germain são verdadeiros Mestres 
nessa arte, pois são os Mestres que tem sido vistos com mais freqüência 
em diversos lugares e épocas diferentes de seu planeta nestes últimos 200 
anos. Eu Mesmo já empreguei esse método em diversas ocasiões em 
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aparições perante a ONU e o Pentágono Americano, tentando  direcionar e 
instruir seus políticos nas suas atitudes  levianas para com o mundo. As 
capacidades da mente bem trinada são ilimitadas para um Mestre, e isso 
vai se elevando a cada plano dimensional na qual ele se expresse, o mesmo 
ocorre com os humanos encarnados, porém não possuem  consciência 
desse potencial, devido a não se materializar de imediato como  faziam 
seus  magos da Lâmpada magica, a referencia aos Gênios dessa lâmpada, 
são alusões diretas a Mestres do passado, que utilizaram seus poderes de 
forma equivoca, para ganhar o poder, outros o empregaram para defender 
e implantar a ordem em seus domínios. De qualquer maneira isso  acabou 
criando parte de uma mitologia, que outrora foi verídica  tanto quanto a 
sua atual realidade social e tecnológica.  

Cada Mestre e principalmente Chohan de cada um dos 22 Raios representa  
além do aspecto de Mestre da Fraternidade Branca,  um Comandante 
Estelar aliado e membro do Comando Asthar. O qual foi designado como 
manifestação de apoio ao Logos SOLAR  escolhido por Micah antes da 
criação do Sistema de Monmatia.  Portanto todos somos uma grande 
família estelar que devido as mudanças da regra do jogo cósmico, tivemos 
em muitos casos que encarnar no processo físico da Terra, para podermos 
dar prosseguimento ao projeto evolutivo e despolarizar gradualmente  os 
focos nefastos  em Satânia. Antes disso ocorrer a probabilidade de um 
membro  da Confederação encarnar dentro do processo físico de um 
planeta era muito remota e pouco praticada, pois nos dedicávamos mais  a 
proteção e orientação espiritual.  Isso  teve sua modificação em Satânia  a 
muitos bilhões de anos e teve seu ponto culminante com a vinda de Jesus 
Cristo na Terra, pois permitiu que o próprio Micah se manifesta-se e se 
superasse como Deus Criador em relação a todos os outros Deuses 
Criadores de Orvotón.  Portanto a vinda de Sananda como Jesus Cristo 
teve muitas conseqüências políticas e evolutivas de magnitude Cósmica, 
que ainda estão se manifestando em Orvotón. A Terra é um planeta 
privilegiado pela presença de Sananda no corpo de Jesus  assim como  tem 
a atenção de Mestres e membros da Confederação de outros Universos, 
devido as peculiaridades  energéticas e genéticas encontradas em seu 
mundo. 

Você pode  explicar o que mudou dentro da Família Micaelica ?
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Muitas mudanças foram  expressas nesse processo anterior e posterior a 
efusão de Sananda como expressão de Micah no plano físico. Isso por que 
as diretrizes  antes  existentes ao plano dualizado da Rebelião de Lucífer  
foram modificadas radicalmente  dentro do campo vital de Satânia. Isso 
levou a que os membros de Salvingtón  modificassem suas ações e 
perspectivas sobre o que estava se iniciando no pequeno Sistema de 
Satânia, que mesmo dentro de Nebadon, representa apenas  um diminuto 
Sistema Estelar a ser monitorado. Mas com o tempo chamou a atenção de 
todos os membros da Confederação, assim como o próprio Lucífer ficou  
surpreso com a magnitude que  as coisas estavam tomando. A ordem de 
Arcanjos  foi reunida e solicitado  que todos empreendessem atividades de  
observação e interferência quando as coisas ultrapassassem os limites   
estabelecidos por Micah, no que se referia a ordem  cármica e sistêmica de 
muitos sistemas solares. Nisso muitos membros  do governo de Salvingtón 
resolveram  presenciar diretamente o que estava ocorrendo em Satânia e 
tiveram medo que isso pudesse se alastrar para outros  Sistemas Estelares 
próximos a Satânia, no que para vocês  tem relação as outras constelações 
que compõe a sua Via Láctea. Gabriel  foi um dos primeiros a criar uma 
comissão investigadora e levantar dados necessários para a avaliação 
multidimensional do que estava ocorrendo com os rebeldes, que tinham 
inclusive se subvertido perante Lucífer, muitos Lanonadecks  do segundo 
estágio tinham se rebelado e caído na malha  da ilusão e do poder  
irrestrito para com seus dominados, o que estava colocando a energia  
telúrica e o campo vital de muitos mundos e sois em ressonância  negativa 
com seus Logos Solares. Quando isso chegou a um determinado  grau 
energético, Micah resolveu intervir e solicitou que os Merkabas de luz  
interviessem  nos grandes centros  imperiais que tinham se cristalizado no 
centro de Orion, mais precisamente nas proximidades de Rigel. Mas isso 
só  levou a um processo de  bloqueio temporário a expansão desses 
impérios, porém suas energias psíquicas alcançaram outros focos. Como 
os grande Criador de Nebadon não estava convencido  de que  os rebeldes 
deveriam ser severamente punidos e neutralizados, resolveu dar-lhes mais  
chances para que modificassem seu projeto de vida, o que novamente não 
foi aceito  e quando foi,  ocorreu novamente  um desvio. Com isso  Micah 
resolveu  autorizar a sua comissão de Arcanjos ou Comandantes de luz, 
que levantassem  a quarentena nos mundos mais afetados pela rebelião, em 
especial aos mundos que tinham desperdiçado a segunda chance de 
perdão. Contudo Micah ainda não estava  convencido que uma 
interferência direta  resolveria o problema, pois a dualidade estava  



65

manifestada em diversos aspectos dentro da criação, portanto era 
necessário  provar que a mesma poderia ser superada, com isso numa 
reunião com Emannuel seu irmão Divino e toda a cúpula dirigente entre 
elas eu e os outros filhos diretos de Micah, resolvemos levar adiante a 
manifestação da futura efusão física de Micah. O que não foi imediato, 
pois tratava-se de um plano que jamais tinha ocorrido dentro de Orvotón 
com essa  importância, e no caso  especifico estavam  querendo atingir um 
dos principais focos de rebelião, que logo foi indicado por Gabriel como 
sendo Urantia (Terra). Ele revelou que Urantia tinha sido escolhido  como 
o planeta da cruz pelos anciões de Orvotón desde seu inicio e que Micah 
deveria  manifestar sua efusão dentro de seu campo vital tridimensional 
como planejado, seguindo no entanto as diretrizes supremas e orientações   
de sus conselheiros mais  próximos. Portanto Gabriel ,  Emannuel e eu 
iniciamos os preparativos para tal evento, o que estava diretamente 
relacionado comigo, por eu ser o Deus-Logos de Monmatia desde sua 
formação. Assim trabalhei lado a lado com Gabriel e os outros irmãos 
Arcangélicos no projeto, preparando consciências humanas encarnadas 
para servir de estagiários  a consciência de Micah, para que ele se adapta-
se as novas dimensões mais densas e as características de viver em um 
corpo físico  carnal.  Isso tomou muito tempo, não foi planejado de um dia 
para outro e nem tampouco  foi ao acaso, empregamos a lei da sincronia e  
iniciamos um mega projeto de permitir o encarne de grandes seres de luz, 
que deveriam permitir a unificação de suas consciências com a de Micah 
em diferentes épocas da Terra. 

Uma dessas consciências do passado na época da Lémuria foi o atual 
Mestre Saint Germain, que teve a oportunidade de guiar e servir de 
hospede mental para  as percepções extrasensoriais de Micah, que ainda 
estava em corpo espiritual na 15ª dimensão, efetuando progressivamente 
uma densificação, pois ele em si era proveniente  em seu plano mais denso 
de consciência individualizada da 33ª dimensão, o que representava  o 
Cristo Monadico dentro das altas hierarquias. Assim  ele estava 
densifiando seus corpos paralelos  e multidimensionais para poder gerar 
uma consciência que pudesse chegar até os planos da 5ª e 4ª dimensão 
antes de encarnar. Esse processo levou mais de 50 mil anos terrenos para 
permitir que o corpo de Jesus Cristo fosse manifestado, assim como todos 
os seres escolhidos para o projeto também tiveram que se preparar de 
diferentes formas, para  atuarem na Paixão de Cristo. Milhares de seres de 
luz de diversos planetas e esferas  de luz, se ofereceram para que essa 
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manifestação fosse cumprida, assim como os grandes Mestres de seu 
mundo também participaram. Antes disso muitos Comandantes não 
confederados foram arrebatados com suas naves pelos meus Merkabas, 
para permitir que o plano não fosse sabotado, os rebeldes leais a Caligasto  
estavam empenhados em levar ao completo fracasso a vinda de Micah, o 
que  foi impedido pela sabia interferência de Gabriel e de seus poderosos e 
maravilhosos Anjos guardiões. 

Ezequiel e Rafael foram os  responsáveis pela ancoragem das energias que  
iluminariam muitos dos  escolhidos no projeto, ainda com amnésia devido 
ao seu estado de encarnado, assim  eles foram preparando o terreno junto 
com outros arcanjos e Elohins para que quando Micah ocupasse e nascesse  
no corpo de Jesus estivesse seguro e protegido contra as possíveis 
tentativas  de extermínio de Caligasto.  Nisso  Satanás também veio para a 
Terra reivindicar seus direitos sobre a soberania de Satânia e de seus 
mundos, mesmo dentro da quarentena imposta por Gabriel e Micah.  Foi 
um encontro muito  duro que tive com  Satanás, pois  seus argumentos 
eram muito convincentes, porém seus métodos e efeitos sobre a 
humanidade se mostravam cada vez mais degradantes, o que forçou a 
aprisiona-lo dentro de seu mundo. Portanto  a manifestação do Demônio  
religioso foi ancorado na Terra antes ainda de Jesus  nascer, o que para o 
plano  Divino era muito importante. Lucífer por outro lado me contatou e 
lamentou que as coisas tivessem chegado a esse ponto, e  comunicou-me a 
sua presença no momento decisivo de Micah ainda no corpo de Jesus, para 
manifestar  sua redenção pelos atos cometidos  por parte de seus 
seguidores, que ele não soube controlar e orientar. 

Assim como podem verificar houveram muitas mudanças dentro  da rotina 
Divina dos membros e familiares de Micah, assim como todas as 
expressões multidimensionais  de Micah tiveram que ser  direcionadas 
para a Terra durante esse processo que  se originou desde a reunião e a 
decisão de  manifestar-se como humano. Isso levou a presença de Sanat 
Kumara  como manifestação de Micah através de minha canalização direta 
dentro de seu consciente  e assim ancorei um aspecto multidimensional de 
Micah nas altas esferas, posteriormente Maitreya também se revelou outra 
manifestação de Micah a partir de minha focalização direta  e finalmente o 
próprio Micah esteve dentro do sol Monmatia e despertou todos os outros 
focos de Micah  existentes  no quadrante, entre eles o atual Mestre 
Kuthumi e todos os complementos divinos do polo feminino.  Disso surgiu 
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a hierarquia dos Kumaras, que  representam manifestações  
multidimensionais do Criador Micah.  

Após  o despertar de Jesus como Micah encarnado, o que demorou alguns 
anos, devido a sua amnésia completa, pois ele veio como um humano 
comum, foi  iniciado um novo processo de preparação para  que seu plano 
original se desenvolvesse dentro das diretrizes estipuladas, nisso Gabriel e 
Emannuel estiveram constantemente em contato com ele. Eu  por outro 
lado  mantinha meu foco dentro de sua consciência para  instrui-lo 
espiritualmente e telepaticamente de sua missão e sua verdadeira natureza 
antes de que se fundisse com seu Cristo interno e elevasse sua Chama trina
ao ápice máximo da ascensão, portanto em determinados aspectos, estive 
com  Sananda unidos pela consciência e pela nossa natureza Micaelica 
genética por assim dizer. Todos estávamos de alguma forma trabalhando 
para   garantir  o sucesso  do projeto, por outro lado as fileiras de guardiões 
trabalhavam para   não permitir que os rebeldes espirituais e espaciais se 
infiltrassem ao ponto de colocar em risco direto o projeto, o que ocasionou 
diversas lutas no espaço, na qual milhares de naves foram desintegradas e 
outras tantas  caíram em solo ou oceanos da Terra.   

Uriel e Graça mantiveram o foco  direto da espiritualidade dentro de todos 
os membros  ativos  que deveriam de alguma forma manifestar-se no plano 
Divino de Micah na forma de Jesus de Nazaré e posteriormente em Jesus o 
Cristo.  Todos os apóstolos receberam ajuda e  orientação de Uriel e Graça 
na ancoragem da fé e dedicação  na divulgação das profecias sobre o 
messias  de Deus, que viria a libertar o povo Judeu da opressão. Isso 
também estava enquadrado dentro do plano  evolutivo e era necessário 
para ancorar a imagem Divina dentro do contexto.  Jofiel e Constância  
ancoraram sua energia em todos os templos iniciaticos do planeta e 
despertaram os grandes Mestres e sábios, como os Guardiões planetários
para a nova contenda que se manifestaria na Terra por parte dos Rebeldes, 
que efetuariam de tudo para  levar ao fracasso a vinda de Micah.   Jofiel e 
Constância juntamente com Chamuel e Caridade uniram forças com Orion 
e  Angélica na proteção dos templos etéricos do planeta e também dos 
físicos assim como também prepararam os  templos nos quais Jesus 
deveria  visitar durante seu período de despertar e manifestação de procura 
interna e ensinamentos que ministraria a medida que iria despertando. 
Assim  todos os membros da Família  de Micah estava atuantes de  
diversas formas para manifestar na Terra a Graça do Criador e o perdão 
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perante tantos abusos e desvios da leis suprema da criação.   A efusão 
física de Micah em um corpo humano chamou a atenção de muitos outros 
criadores, não só sistêmicos  como os Lanonadecks , como de outros 
universos Locais  de outras famílias de Micah  filhos diretos do Deus Pai-
Mãe supremo de Orvotón, que dentro de sua bondade e onipresença 
apoiava as atitudes de seus filhos, o que  impulsionou a Micah a vir como 
Jesus Cristo. 

Como foram contidos  Caligasto e Satanás ?

Na realidade  eles já estavam presos dentro do campo telúrico da Terra a 
muitos anos antes da vinda de Jesus, porém tinham sido deixados em 
liberdade  na Terra, para que  preparassem sua defesa e organizassem  suas 
legiões, que alegavam o poder e direito sobre a soberania terrena, 
querendo desmembrar  os planetas em quarentena da influência de Micah, 
tratava-se de um  movimento de independência  em relação as autarquias 
celestes de Salvingtón, o que  por sua vez gerava diversos problemas 
administrativos  dentro do campo magnético das constelações vizinhas, 
não só por causa da energia destoante, como também  pelos grupos 
subversivos que queriam implantar a nova desordem  em planetas ainda 
intactos e sem preparação para a nova energia dualistica sem fronteiras.  A 
maior parte desses mundos não estavam preparados para absorver a 
energia Luciferiana, ainda mais sobre o comando de Satanás, que era  
extremamente radical e inescrupuloso dentro de seu foco vital de poder. 

Quando as coisas chegaram a um clímax  já com a presença de Jesus na 
Terra, as legiões de anjos e membros do Comando Asthar se infiltraram 
nas fileiras de Satanás e Caligasto e minaram suas forças, em todas as 
tentativas de levar Jesus ao fracasso ou a tentação até que ele próprio 
estivesse capacitado para   repelir os ataques, o que aconteceu por 
inúmeras vezes durante seu desaparecimento.   

A medida que ambos se manifestavam  contra os pontos focais da energia 
Divina  tanto nos Templos como nas cidades, existia um monitoramento  
direto pelos membros do Comando Asthar  que teve Emannuel como líder 
em muitas ocasiões quando eu estava em sintonia com Jesus, assim  
permitimos que Jesus despertasse de seu estado de amnésia e se tornasse  
independente e livre para seguir  suas determinações pessoais. Foi nesse 



69

ponto  que Caligasto  começou a  se  preparar para um confronto inevitável 
e mandou as esquadras de naves ficarem de prontidão para arrebatar todos 
os Merkabas. Porém não foi bem sucedido, pois  cada naves da frota 
imperial de Caligasto e Satanás estavam  paralisadas pelos Merkabas. Com 
isso somente  restou-lhes os ataques  terroristas contra Jesus, que foram  
repelidos sem problema, mesmo quando eram efetuados mediante 
pequenos veículos de levitação. Mas a maior parte ocorreu no campo 
telúrico e astral, o que  fortificou em muito as capacidades de Jesus antes 
de sua ascensão. Os rebeldes colaboraram para que  Jesus  se fortificasse a 
cada dia e despertassem todas as suas capacidades de Criador num corpo 
humano, o que jamais tinha sido atingido com tamanha  magnitude antes 
na Terra e em nenhum outro mundo tridimensional.  Com o passar dos 
anos  nos quais Jesus peregrinava pelos templos  da Fraternidade Branca e 
expandia suas capacidades e percepções sobre os diversos fatores da 
Rebelião e seus efeitos sobre os seres vivos da matéria, ele foi tomando 
resoluções e uma postura perante essa realidade que ele não  conhecia 
antes.  Pela primeira vez Jesus Cristo  tomou conhecimento  da polaridade 
como uma energia fria  e capaz de  afastar o Cristo da consciência de um 
ser, que não estivesse centrado e maturo o suficiente para  trabalhar essa 
energia  densa.  Assim foi compreendendo os avisos constantes de Gabriel 
sobre a imperiosa  necessidade de deter os Rebeldes antes que  bilhões de 
almas se perdessem  em um caminho de retrocesso  quase ou totalmente 
sem  perspectivas de salvação, restando apenas a morte espiritual para 
esses bilhões de almas dos 37 planetas em quarentena dentro de Satânia, 
fora os outros que ainda estavam em processo de  dualidade e eram 
mundos com um grande potencial para serem isolados.  Jesus decidiu 
então  dar prosseguimento a sua missão e divulgar   o  amor Cristico  na 
Terra e levar a palavra do Criador de Orvotón a todos os cantos por onde 
esteve, e que suas palavras fossem propagadas para os 4 cantos do mundo 
pelos apóstolos que estavam programados a surgir em sua vida. Assim  no 
decorrer do projeto Jesus fez suas aparições e milagres chamando a 
atenção cada vez mais dos rebeldes.  Por diversas vezes satanás tentou 
atacar Jesus, mas foi derrotado apenas com o poder da misericórdia  e 
paralisação mental de Jesus. Em nenhuma ocasião Jesus determinou a sua 
neutralização ou morte mental, pois queria  permitir-lhe  a chance de 
redenção até o ultimo momento antes de sua partida da Terra. Assim as 
coisas foram se precipitando até o momento de sua crucificação, que foi 
quando  Lucífer apareceu e pessoalmente  conversou com Jesus  ainda na 
Cruz e se redimiu de suas culpas, nesse momento satanás estava presente e 
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foi acorrentado por Gabriel  e levado para a nave Alfa & Omega, enquanto 
Lucífer  tomou seu lugar na Nave para regressar a Salvingtón e responder  
um inquérito pelas suas responsabilidades  e negligencias devido aos atos 
de seus comandados. Caligasto também foi acorrentado e levado por 
outros  seres de luz. Assim  a raiz do mal correlacionados aos seres 
extraterrestres do plano sutil, foram retirados do planeta, mas ficaram as 
energias da forma pensamentos dos humanos, que continuaram com o 
projeto de dualidade e a lei cármica continuou seu rumo dentro do campo 
vital da Terra. 

A que nível foi a sua junção com Jesus Cristo ?

Sendo também um membro da ordem dos Micahels, possuo o mesmo  
código genético  divino de Micah, pois sou um filho direto dele. Assim  
estava capacitado a  penetrar na mente de Jesus e orienta-lo e ajuda-lo em 
seu despertar. Trata-se de um acompanhamento e uma fusão energética 
que garantiram a sobrevivência de seu corpo físico, no sentido que eu 
ancorava a minha energia dentro de sua Chama Trina  e me fundia com 
minha memória como Logos Solar, permitindo assim que Micah no corpo 
de Jesus  mantivesse seu foco sempre no Cristo apesar de sua amnésia 
temporária  até o despertar. Após isso  retomei  minha  energia individual e 
partilhei com Gabriel as  atribuições que estavam reservadas para ambos 
no suporte do projeto  de Micah.  Posteriormente  o mesmo ocorreu com a 
presença da consciência de Maitreya no processo de Ascensão de Jesus, na 
qual eu ancorei  fortemente e reforcei a Chama Azul dentro de Cristo, 
enquanto Maitreya ancorava a chama rosa e Kuthumi a Dourada, com isso 
Jesus pode centralizar todo o seu poder na Ascensão mais grandiosa que 
um ser jamais  desenvolveu em seu mundo. Na realidade Jesus efetuou a 
Ascensão sozinho, mas precisou  das chaves de ancoramento de seu Eu 
Sou ancorados em Maitreya e Arcanjo Miguel, por representarem  
aspectos multidimensionais de sua verdadeira  energia como Micah. Cada 
membro era parte de seu corpo multidimensional, que se unia a forma 
física para garantir a perfeita  manutenção do código genético físico para 
ser empregado posteriormente na ressurreição.  Portanto no momento da 
ascensão, Maitreya, Eu e Jesus éramos apenas uma única entidade unida e 
fundida no Cristo Micah. 

Como  cada um dos focos de Micah se dividem nos planos 
Dimensionais ?
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Na realidade essa realidade de divisão existe para a mente humana. Em 
nossa percepção representamos uma única energia, que tem diferentes 
notas musicais ou vibracionais, que são  direcionadas para cada tipo de 
egregore vibracional de seu mundo e também dos mundos  abaixo da 8ª 
dimensão. Isso torna a percepção diferenciada em relação a cada membro 
da ordem dos Micahels.  No entanto em nossa percepção multidimensional  
além da 10ª dimensão todos representamos uma única energia Micaelica.   
Isso  por  que estamos fundidos com a máxima expressão da nossa Chama 
trina em ação nos mais diversos planos de manifestação. Assim somos 
uma única consciência em ação nos planos da existência como filhos de 
Micah e ao mesmo tempo como o próprio Micah em ação velando e 
direcionando a manifestação universal de Nebadon dentro do prisma de 
milhares de galáxias em paralelo com a sua Via Láctea.

A Via Láctea representa uma expressão paralela de quem ?

A sua Galáxia é a manifestação tridimensional de outro universo que se 
expressa em oitavas superiores fragmentadas desde a 8ª dimensão e se 
densifica até o  plano da  dimensão 2,5.  Não pode ser classificada como 
uma expressão paralela de outro universo como vocês o classificariam, 
pois cada plano é independente e possui leis  siderais  especificas, no 
entanto todas são interligadas através dos Buracos Negros e possuem uma 
relação gravitacional e também pelos Takions  que interpenetram todos os 
planos  e universos paralelos da sua Via Láctea. Existem muitos focos 
paralelos dentro de vossa galáxia que possuem  portais diretos para a 
realidade Humana, como os Portais 11:11 e 12:12 diretamente ancorados 
com a humanidade no atual processo de transição cíclica em que se 
encontram.  

Cada plano existencial a partir de vossa  constante espaço-temporal, 
possuem bilhões  de manifestações de vidas, adaptadas as suas realidades 
evolutivas. Todas essas realidades são abordadas pela nossa energia e 
consciência como Micahs em diversas percepções para cada ser que nos 
conhece e se comunica conosco em cada plano. Por isso  afirmo que cada 
plano é independente até certo grau de energia, pois a partir de um 
determinado plano de consciência, existem intercâmbios  energéticos e 
existenciais inclusive.  Na realidade a vossa Via Láctea é  apenas uma 
expressão materializada de outros universos semelhantes a partir da 
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consciência da Fonte Micaelica em Salvingtón.  Essa energia por sua vez é 
extraída de Unversa a capital do nosso Superuniverso Orvotón, pois todos 
os focos de partida são concebidos em Unversa do ponto de vista primevo 
para ser posteriormente trabalhado e transmutado pelos Filhos 
Paradisíacos, em nosso caso  Micah.  Muitos mundos evoluídos além da 7ª 
dimensão possuem consciência desses universos paralelos e mantêm 
contato com essas realidades, o mesmo deverá ocorrer com a nova 
humanidade que esta se manifestando em seu maravilhoso planeta  
polarizado de Mestres das mais diversas áreas.  Cada qual com seu foco 
evolutivo em um aspecto interessante da manifestação do ego  pessoal, 
mediante as ilusões do materialismo. Cada qual se encontra em uma 
realidade ou ilusão que faz parte do despertar pessoal, embora muitos se 
tenham perdido dentro dessa trama evolutiva na ilusão, todos são amados.

Tenho percebido que muitas canalizações possuem a mesma egregore, 
mesmo sendo de diferentes entidades. Pode explicar isso ?

A maior parte dos membros da Fraternidade Branca e Solar, bem como 
outras externas, vibram na mesma oitava ou em grupos de oitavas 
superiores  conforme sua dimensão de expressão em relação a 
humanidade. Isso faz com que compartilhem uma consciência Cristica 
semelhante, o que explica a semelhança do conteúdo das mensagens.  
Todas elas tem por objetivo a elevação do plano vibracional da 
humanidade, bem como o seu  conseqüente despertar de consciência para 
as realidades suprafísicas que os rodeiam.  Muitas delas portanto partem 
de um mesmo ponto de origem monadica, o que as torna semelhantes, 
todas ancoradas na energia do Cristo pessoal e coletivo que se manifesta 
além do plano da 6ª dimensão. 

Com relação ao projeto do Comando Estelar com Crianças ?

Esse projeto esta sendo direcionado pelo Comandante Kryon  entre outras 
atribuições no que se refere ao resgate de humanos do planeta Terra em 
casos de necessidade. Esse projeto também esta dividido  em etapas  de 
prioridades e programas de ação alternativas, conforme os acontecimentos 
se desenvolvam em seu  futuro mutável.  Entre alguns dos aspectos, existe 
a questão de que muitas crianças são grandes seres espirituais que devem 
ser resguardados em vida com seus corpos para poderem  repovoar a Terra 
poucos anos após seus resgate na superfície. Além  das crianças que 
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devem sofrer a transmutação física da morte para poderem ocupar outros 
corpos de luz mais centralizados ou até de conformidade com a nova 
genética da 6ª e 7ª raça raiz que já deveriam estar manifestadas desde  
meados do ano 1000 em seu planeta, mas como a 4ª raça raiz ainda se 
manifestava no planeta, acabou por atrasar todo o cronograma das raças 
subsequentes. 

Todas as crianças ate uma idade de 5 anos, que não estejam alinhadas com 
a energia negativa, e sejam portadoras de um darma construtivo para o 
projeto de uma nova Terra e de uma nova humanidade, estão  
contabilizadas no projeto  de resgate, que nosso irmão Kryon esta 
direcionando.  Esse resgate abrange diversos casos e várias estratégias de 
atuação para garantir que um maior número de crianças sejam englobadas 
no processo. Não de preocupem pois cada criança da Terra dentro de seu 
campo vital evolutivo esta sendo codificada para de uma forma ou de outra 
ser computada e analisada em conformidade com o plano, para que  possa 
ser enquadrada dentro dos planos. Lembrem-se que a morte é apenas uma  
modificação de estrutura da luz, que seus corpos superiores continuam 
existindo, e que o corpo físico é apenas um invólucro que abriga  o 
maravilhoso espirito  divino, não importando que veiculo corporal esteja 
usando ou expressando.   Os seres humanos podem  contribuir com Kryon 
permitindo que uma melhor educação e orientação sejam ministradas as 
crianças, para que os programas violentos da TV sejam trocados por outros 
tipos de programas educativos  e mais harmônicos, permitindo com isso 
que elas  magnetizem informações e egregores positivas em suas mentes e 
corações ainda puros e inocentes.  Sempre deixamos claro que a 
probabilidade de um resgate em massa não e confirmada, devido a própria 
natureza mutacional de  seu planeta e da humanidade, o que  significa 
dizer, que o futuro é imprevisível mesmo para nossa concepção 
multidimensional, pois somos capazes de ver e sentir os paradoxos 
temporais de varias realidades alternativas de seu mundo e da sua 
sociedade.  Além de não querermos influencias vossas decisões com 
informações tendenciosas, por essa razão deixamos que  os 
acontecimentos fluam dentro de determinados limites  que assegurem a 
integridade física do planeta Terra. 

Verifiquei que suas mensagens como  Arcanjo Miguel e Asthar, 
buscam valorizar o Cristo. Poderia  se aprofundar mais nisso ?
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A energia do Universo é gerida por uma consciência cósmica 
multidimensional, que tem uma  parcela multidimensional definida como a 
Energia Cristica.  Quando se fala de Energia Mahatma temos 
automaticamente que  unifica-la em conceitos ao Cristo. Pois são as forças 
motrizes que permitem inclusive todas as funções  do núcleo atômico. A 
lei do Amor que estabelece o perfeito equilíbrio entre as diferentes cargas 
elétricas do núcleo atômico além  da estrutura dos Mésons-Pi  onde 
encontraremos  as partículas de Gravitons e os Takions são manifestações 
perfeitas do Amor Universal da grande Consciência da Fonte Que Tudo È. 
Uma energia que é Pai-Mãe a todos os universos. Portanto  essa energia é 
sustentada pelo amor, que por sua vez é a consciência Cristica Cósmica.

Quando enfoco a necessidade que os seres humanos  urgem em contatar 
sua Chama Trina, busco a relação de cada um de vocês com a  sua 
verdadeira fonte  dentro do Eu Sou até que atinjam o Cristo como uma 
grande família sideral, pois essa energia é a mantenedora de todos os 
arquétipos evolutivos desta e de muitas outras Galáxias de seu continuo 
espaço-tempo.   Quando um ser humano capta a energia de sua Chama 
Trina, esta  se alinhando com seus corpos suprafísicos e consequentemente  
contatando  sua Presença Divina Eu Sou, que esta diretamente focada e 
centrada dentro da Consciência Cristica Universal. Portanto a Chama 
Trina é o caminho  direto para a Ascensão como também para o 
burilamento de sua gama vibracional com a Fonte. Assim um ser que 
busca expandir a mesma  atinge outros planos  evolutivos e vai 
gradualmente se elevando em relação aos padrões vibracionais anteriores  
que possuía antes de iniciar esses exercícios. 

Cada  ser no universo e nas suas múltiplas realidades esta sustentado pela 
energia do Cristo, pois como já mencionei, essa energia é a responsável 
pelas interações nucleares  dentro do  próprio núcleo atômico. Sendo assim 
todas as formas de consciência em qualquer plano dimensional em que se 
encontrem, estará  sendo afetado por essas energias em diferentes  graus, 
porém sempre estará presente em todas as formas de vida.  Negar o Cristo 
interno e o cósmico, significa negar a própria existência, diferente do que 
negar a Deus. O conceito de Deus que muitos humanos possuem esta 
baseado nos  arquétipos religiosos, os quais muitas vezes são deturpações 
de lendas  e de passagens  muito antigas de vossa história, que tem relação 
direta com muitos comandantes estelares, que estiveram manipulando  de 
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alguma forma as raças humanas desse período. Com isso   O verdadeiro 
conceito de Cristo foi perdido e mal compreendido, o que só veio a ser 
novamente  desvelado com a presença de grandes seres de luz até a vinda 
de Jesus Cristo, que posteriormente  uma nova linhagem de seres de luz 
também expandiu esse significado para o mundo. Atualmente se fala em 
Consciência Cristica devido a ação dos Mestres da Fraternidade Branca 
em diversas frentes de comunicação.  Mas quando falamos em um Deus 
perdemos  essa identidade cristica, pois  muitos nomes pertencem a 
Deidades Estelares que outrora estiveram na Terra e nem sempre 
manifestaram os ensinamentos do Cristo. Portanto negar um certo Deus 
significa não estar de acordo com seus ensinamentos ou  com a sua 
filosofia  a nível psíquico vibracional. O que é muito compreensível nas 
circunstancias nas quais  vocês  tem passado diversas vidas oprimidos e 
enganados pelas lideranças religiosas. No entanto  quando falamos de 
Cristo existe uma  conotação direta com o Mestre dos Mestres 
Jesus/Sananda, que trouxe novamente  a ancora do Cristo e despertou 
inclusive a Consciência Cristica do planeta a outro nível mais  ativo em 
relação a anterior. Isso  trouxe o amor universal do Pai-Mãe para os 
corações e para a consciência humana, assim  removendo muitos 
ensinamentos do passado, que não mais serviam para a evolução do 
planeta e da humanidade. Vejam como a mensagem de Jesus motivou e 
renovou o mundo, mesmo com a má utilização desses ensinamentos na 
criação de poderosos impérios religiosos de exploração, houve de qualquer 
maneira  uma mudança muito marcante na postura de vida de sua 
sociedade. A mensagem de Jesus  ancorou  e ativou lentamente o despertar 
do Cristo de muitos seres Humanos e continua ativando progressivamente. 
Portanto  existe uma diferença   muito grande entre os ensinamentos  de 
muitos  “Deuses” com as que Jesus  deixou, pois ele deixou a Consciência 
do Deus Pai-Mãe universal  unida a seu amor pela humanidade. Essa união  
despertou lentamente o coração e a mente de muitos Mestres que 
atualmente pertencem as fileiras da Grande Fraternidade Branca da Terra, 
e continua despertando. Em 1997 houve a ascensão de quase  850 
humanos em diferentes lugares do planeta que estavam de alguma forma 
ligados a Fraternidade Branca e manifestavam  trabalhos de ajuda  a 
humanidade.  Assim como em 1996 um valor semelhante de seres também 
ascensionou e em 1995 foram quase 500 seres.  O numero de humanos 
ascensionando vem aumentando gradualmente e existe a expectativa que 
para este anos de 1998 sejam cerca de 1300 seres humanos em Ascensão 
direta e  quase 2500 em condições de ascensão pós morte  após um 
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trabalho de burilamento e conclusão de  iniciações pessoais nas oitavas de 
luz do Cristo. Parece um numero pequeno  se comparado com a população 
de seu mundo, porém esses poucos  concentram mais luz que muitas 
cidades   ou mesmo metrópoles  da sua atual sociedade. Pensem nisso, que 
a quantidade não faz  referencia direta  ao grau da evolução ou mesmo a 
egregore de luz, e sim   a  forma como um ser se posiciona perante a vida e 
expande sua Chama Trina  e busca o verdadeiro caminho  da luz Cristica. 
Assim esses irmãos que penetraram no caminho da busca espiritual estão 
atualmente ancorando grande parte das energias negativas com seu amor, 
mantendo um campo de proteção em suas cidades e na Terra. São seres 
que trabalham de forma consciente  com as legiões de luz e buscam em 
sintonia com as mesmas purificar o planeta e despertar na medida do 
possível  a consciência Cristica de seus semelhantes. São discípulos  de 
elevada responsabilidade que  velam pela humanidade e dirigem grupos de 
meditação ou   direcionam instituições  de forma a permitir uma melhor  e 
justa distribuição energética para  seus membros.  O número de seres em 
alinhamento com a ascensão e cada vez maior e isso tende a aumentar na 
medida que se aproximas do ano 2000 a continuará aumentando  até o 
fechamento dos Portais  estelares 11:11, 12:12 e o Portal Solar que  
culminará  com o termino do ciclo solar de 26000 anos em meados de  
2026 a 2028 em sua era linear de tempo.   A Ascensão é o destino de todo 
ser humano que buscar a verdade e o caminho de Cristo, não existe 
alternativa, por mais demorada que seja essa busca  ela é obrigatória, pois 
não existe  outra forma de  seguir  os ensinamentos de Jesus Cristo a não 
ser pelo caminho da luz, que leva a Ascensão.

Mensagem de um Irmão na Luz da 6ª dimensão de consciência.

Queridos irmãos de jornada, a muito venho acompanhando  o 
desenvolvimento  da sociedade terrena e tenho me encantado com a 
grande diversidade de possibilidades e de realidades, que vão se 
materializando diariamente nas vidas das pessoas. Os dramas que são  
cristalizados a partir de desencontros e de  mal entendidos, que muitas 
vezes levam ao desespero ou a guerra, são  manifestações  devido a 
manipulação de seres sem escrúpulos que necessitam dessa energia  com 
elevado gradiente  de sentimentos, para se sustentar no campo vital da 
Terra. Esses seres  pertencem a um grupo de  irmãos  que optaram por 
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viver e se desenvolver nas Sombras em uma outra Galáxia muito distante, 
além  da que vocês chamam de Andromeda.  Em outras canalizações  o 
canal Rodrigo a designou de Ordem do dragão negro, por terem em 
diversas oportunidades de sua  história planetária desenvolvido essa 
egregore, a qual ficou marcada no subconsciente de muitos combatentes 
da luz contra suas hordas negras.  Saibam que esses seres estão perdendo  
a capacidade de controlar sua humanidade  e em breve não mais estarão 
na Terra.  Contudo a diversidade energética de seu mundo não depende 
exclusivamente da presença deles em seu campo vital, esta diretamente 
ligada a egregore pessoal de cada humano, que se acostumou a  viver com 
essa diversidade.

Portanto devem apreender  como trabalhar essa diversidade  no caminho 
da harmonização pessoal para que ai sim ela possa se expressar de forma 
social em sua comunidade  e posteriormente em sua sociedade planetária. 
Muitos são os esforços que  temos efetuado em diversos níveis de 
consciência para despertar a humanidade  de seu estado  letárgico de 
estagnação evolutiva. Por outro lado essas realidade fazem parte da 
realidade pessoal de muitos humanos, na medida que devem  
desprogramar  suas correntes energéticas que se sintonizam com tais 
concepções  para que possam atingir a Luz Divina de seu coração.  A 
medida que sua espécie vivência a diversidade de energias e situações foi 
se  enredando cada vez mais profundamente nessa diversidade de 
situações, o que  os tornou profundamente dependente desse tipo de 
manifestação, e por isso foram pressa fácil para as entidades da Ordem 
do Dragão Negro e também de outras raças extraterrestres, que  se 
instalaram e compactuaram  com as lideranças corruptas de alguns 
Governos desde  o inicio de seu Século 20.  Portanto o trabalho a ser 
efetuado é de grande valia no processo de treinamento de Mestres 
Criadores do futuro, pois  dentro dessa enorme diversidade de situações e 
de tão rica experiência de situações no processo evolutivo das 
encarnações ou mesmo dos planos paralelos dentro do campo vital da 
Terra, surgem  dentro de um processo de lapidação uma nova linhagem 
de seres com  consciência  sobre a dualidade como nunca antes foi 
estabelecido em sua  sociedade e em seu  campo vital na Via Láctea. 
Mesmo dentro de meu limitado campo de consciência que se manifesta na 
6ª dimensão,  posso verificar que a proposta evolutiva de vocês ultrapassa 
em muito a de meu povo nas imediações de  Alfa Centauro. Meu mundo se 
localiza  na linha de visão do ponto central da constelação  de Centauro, 
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porém em uma linha de profundidade de cerca de 19 anos luz em relação 
a  Alfa Centauro que dista cerca de 4,5 anos luz de seu mundo.  Somos 
uma raça humanoide derivada dos Canopianos colonizados a cerca de 1,4 
Bilhões de anos em sua contagem. Nosso Sol/Estrela se  chama por nós de  
Batrigui, que significa Luz Dourada, devido a sua magnitude  e coloração 
amarelo dourada. Nosso planeta é o 5º a partir do Sol/Estrela Batrigui   e 
possui certa semelhança com Vênus embora seja maior cerca de 4 vezes.  
Respirávamos inicialmente uma mistura  mais rica de oxigênio e 
nitrogênio  quando éramos tridimensionais. Atualmente  somos o 
equivalente a espíritos para sua percepção devido a nossa  densidade 
material ser  sutil  no que designamos como 6ª dimensão.  Nosso 
quadrante estelar também é  regido e protegido pelo Amado Arcanjo 
Miguel, o que faz de nosso povo  membros  do Comando Asthar 
irrestritos.  

Nosso mundo nunca teve tamanha diversidade de situações  energéticas e 
realidades de vida, por ser bem menos polarizado que o vosso, por outro 
lado  verificamos que seus Mestres de Luz possuem uma  evolução e 
magnetismo espiritual que supera em muito a de nossos  Ilustres Mestres e 
Dirigentes, devido a grande diversidade de situações que eles enfrentaram 
em seu processo evolutivo até atingir a Mestria  espiritual. Isso tem sido 
palco de  debates e estudos avançados em diversas universidades  siderais 
de muitas outras raças. O estudo  sobre as questões evolutivas das raças  
em desenvolvimento nos mundos da sua Constelação de Orion são 
fascinantes, tendo a Terra um papel de destaque  devido  inclusive a 
presença de Sananda  como manifestação, que pelo que  captamos em 
nosso foco de consciência é o representante direto  da energia de Micah, 
que vem a ser o Criador desta galáxia e de muitas outras.   Em nosso 
estado de consciência temos acesso a muitas informações, mas mesmo 
assim sabemos que  vocês vem sendo assistidos e ancorados por seres que 
estão bem acima da nossa percepção mental e emocional, o que  
enriquece ainda mais   a fascinante história evolutiva de vocês.  

Obvio que para nossa percepção o que  designamos de fascinante, para 
muitos de vocês em processo encarnacional não é tão belo, devido  as 
limitações que vocês passam. No entanto devido  a  multidimensionalidade 
de seus  seres em outros planos, temos certeza que em seus níveis 
suprafísicos,  muitos de vocês  também pensam assim, embora não tenham 
essa percepção no plano físico.  A busca de novas aventuras e novas 
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emoções  dentro de seu campo vital tem deixado a maior parte  dos 
membros de sua sociedade no decorrer de milênios perdida na energia 
regida pela Lei Universal de Causa e Efeito, designada como Lei 
Cármica. Isso se aplica a todos os mundos de Nebadon, no entanto no 
caso particular de vocês na Terra existe uma grande diferença devido  a 
Barreira de Freqüência  que veda seu mundo, o que  intensifica ainda 
mais o poder dessa Lei em um efeito de ricochete, que não termina de 
imediato, devido ao excesso de energias em sintonia com essa  vibração 
original.  Assim verificamos que se um ser emana uma energia negativa 
de determinado  valor, se encontrará com outras em ressonância, o que 
amplia mais ainda essa energia,  gerando assim uma gigantesca bola de 
neve, como vocês costumam dizer.  Isso é um dos fatores  que mais tem 
contribuído para  estagnar o processo de despertar de muitos humanos. 
Por outro lado a Barreira  é necessária para proteger os mundos vizinhos 
dessas Forma Pensamento que no passado incomodaram e quase levaram 
ao colapso as civilizações de tais mundos, que não possuíam a mesma 
percepção e capacidade de lidar com tais energias. Assim para se 
protegerem  solicitaram a Federação Intergaláctica  a muitos milênios, 
que colocassem  essa barreira, que por outro lado deixava a Terra em 
quarentena  como foi estipulado pelo Arcanjo  Gabriel pelo que sabemos.  
Nossa presença nas proximidades do campo vital de seu mundo  é de 
aproximadamente 80 anos quando  teve inicio o processo de despertar  de 
alguns membros que fundaram  sem saber o que foi designado de Sinistro 
Governo Secreto. Desde então viemos aqui para estudar e fortalecer na 
medida de nossas capacidades as linhas do Comando Asthar  na proteção 
e orientação dos mundos deste Sistema Solar.  Não que sejamos tão 
avançados, pois dentro de seu Sistema Solar existem seres bem além de 
nossa percepção, como é o caso dos Venuzianos, Jupiterianos  entre 
outros, mas isso  nos ajudou a aprender e evoluir dentro de um contato 
mais estreito. Isso se chama FRATERNIDADE com a qual viemos  
buscando trabalhar com todas as formas de vida deste e de outros mundos 
além das orbitas  de seu Sol Monmatia. 

Nossa presença além de um profundo e valoroso estudo sobre as relações  
sociais de um povo, também são lições de vida sobre  a importância  da 
percepção do Cristo interno, assim como as relações de intercâmbio 
cultural.  A cidade de Arkenius uma verdadeira estação orbital  com 
características de cidade, estuda em profundidade essas relações e busca 
aprimorar seus conceitos sobre os conceitos de evolução, isso nos planos 
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existências da diversidade e da multidimensionalidade na qual se 
encontram seres que pertencem desde a efusão tridimensional até da 6ª 
como nos de  Batrigui 5 ou Hazuebel  como denominamos nosso mundo 
natal.  Assim verificamos que dentro de nossa percepção evolutiva temos 
que buscar a diversidade alinhada com o Cristo para poder-mos  
canalizar e interagir com vossas realidades, sem com isso perder-mos o 
nosso equilíbrio. No inicio de nossos contatos com a egregore humana, 
tínhamos sérios problemas para suportar as cargas energéticas  de sua 
civilização, isso por que perdíamos nosso  leme, deixávamos que suas  
emoções nos tirassem do equilíbrio e ficávamos muito afetados, o que 
levou muitos dos nossos a penetrar em seu campo evolutivo para buscar 
resgatar esse processo novo, o que  por sua vez fez com que 2300 
membros de nossa cultura esteja ainda  no despertar encarnados na 
Terra.

Muitos deles são membros  discípulos da Fraternidade Branca e estão no 
caminho da Ascensão e velam no plano físico para que a humanidade 
desperte, mas nós que permanecemos nos planos sutis, tivemos que 
desenvolver uma técnica especial para poder superar essas dificuldades 
de contato  a nível de percepção.  Isso foi feito através de intensivos 
estudos e pesquisas no campo da energia emocional e nas barreiras com 
os campos de luz, para transmutar tais energias destoantes com  a nossa, 
isso por que se tratava de uma nova realidade que não estávamos 
acostumados , ou melhor não a conhecíamos. Em nossa percepção a 
dualidade polarizada era muito leve, algo em torno de 12,53% em média, 
mesmo a partir das dualidades geradas pelas diferenças raciais  entre os 
povos  de Canopus e Centauro que  de certa forma  influenciaram o nosso 
desenvolvimento, não chegaram jamais aos níveis em que sua humanidade 
vive a milênios.  Esse período de adaptação  e de aprendizado  no qual 
vivemos  foi muito  valioso para que pudéssemos compreender melhor a 
trama evolutiva nos diferentes níveis de captação e percepção  da 
existência,  principalmente rumo ao despertar para planos mais sutis e 
mais cristicos. Isso reforçou a nossa aliança  com o Comando para 
proteger e elevar  de forma progressiva a energia de seu mundo, pois 
acabamos por  fazer parte de sua missão  como padrinhos. Embora 
estejamos a muito pouco tempo  nas proximidades de seu campo vital, 
apreendemos a ama-los e a respeita-los, pois sabemos que a sua tarefa 
evolutiva se encontra entre uma das mais difíceis  de Orion devido a 
existência de muitas origens diferentes de  almas extraplanetárias.   Pela 



81

nossa captação que ainda é bem limitada em comparação com a de nossos 
irmãos maiores e principalmente com a dos amados Arcanjos e Mestres 
da Confederação, somos apenas aprendizes  juvenis em busca de 
milagres. Da mesma forma como vocês  se comparam aos Mestres da 
Fraternidade branca  nós em nosso campo vital, também os abençoamos e 
os admiramos, pois eles estão  muito além da nossa capacidade  de 
propagação multidimensional. Sabemos dentro da nossa limitada 
captação que existem cerca de 250  origens diferentes  de almas  situadas  
entre as diversas constelações da nossa Via Láctea, além de  outros 
pontos de Andromeda , M13, Magalhães, Sombrero, Baleia e outras 
galáxias ainda não nomeadas, somente com cifras  simbólicas.  Isso 
representa um dos pontos fortes da  diversidade de expressões  e de 
conceitos morais  que tanto assolaram a vossa evolução dentro das 
diferentes perspectivas de vida e de evolução que cada  setor defendeu em 
seu auge evolutivo como culturas pré históricas.  A existência de tantos 
pontos de origem diferentes, que dentro de uma perspectiva galáctica 
apresentavam suas diferenças sociais e até religiosas, deixou profundas 
marcas  quando  se manifestaram na forma humana  mesmo com a  
amnésia  espiritual. Isso a cada vez que  os Deuses  se manifestavam 
gerava  uma  dependência  de  condições e regras baseadas em 
preconceitos  fora da realidade  terrestre, mas que infelizmente não foram 
transmutadas e acabaram por se voltar contra a humanidade e 
segregando paulatinamente as raças e  as ideologias como mostra a sua 
história.  Nossa tarefa atualmente em especial esta ligada aos trabalhos 
de cura junto ao Mestre Hilarion, mas também direciona-se aos trabalhos 
de  pesquisa cientifica, auxiliando pesquisadores  e cientistas na busca  de 
soluções para muitos de seus problemas, assim como também temos
ajudado muitos  pesquisadores na área da arqueologia para desvendar  
segredos sobre seu mundo. Muitas das descobertas tem sido  encobertas 
como é o caso do pesquisador  James Churchward que foi orientado a 
descobrir e documentar as descobertas  sobre as antigas raças ligadas ao 
antigo continente de MU. Outro que também foi orientado nos planos 
suprafísicos foi Niven nas descobertas sobre a  atlântida, tudo para  levar 
um conhecimento que despertasse  novas perspectivas  no plano mental e 
emocional de pessoas  ligadas a esses campos vitais. Isso aflorou na 
humanidade  mesmo com  as forças sinistras se opondo a divulgação, um 
despertar e uma busca pela verdade, os quais conseguiram 
paulatinamente despertar e em muitos casos criar instituições de pesquisa 
ou mesmo grupos ligados a Fraternidade Branca.
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Esse trabalho  é manifestado por muitos irmãos nossos, cada qual 
atuando em diferentes frentes de  trabalho, como é o caso de irmãos de 
Orion da região de Betelgeuse, Alfa e Beta Centauro,  Siriús alfa , beta e 
delta, que se aliaram no combate as energias do plano astral, assim como  
no bloqueio de muitas naves não confederadas com  propostas pouco 
amigáveis para com seu mundo.   Cada qual de nós em nossas diversas  
percepções acabamos ajudando  em ressonância com a nossa capacidade 
em especial. Nada é feito contra a nossa natureza, pois do contrario não 
poderíamos ajudar seu mundo, assim estamos efetuando as tarefas que 
somos melhor capacitados a oferecer-lhes, assim como o nosso contato 
com as entidades que habitam o interior de seu mundo em 3 planos de 
consciência diferentes, que se manifestam desde a 4ª até a 6ª dimensão, 
alguns dos quais  com muita afinidade com a nossa  espécie e com a nossa 
tônica vital de captação.  

Portanto essa diversidade  energética de seu mundo fascina a todos os 
exploradores siderais e tem  fixado aqui  muitos pesquisadores  além de 
infinitos alunos que buscam apreender com vocês  as artimanhas da 
transmutação  das dificuldades. Em nossa realidade nunca  presenciamos 
tantas  dificuldades e limitações  relacionadas ao processo  de 
relacionamentos e de despertar de consciência devido a nossa natureza 
pacifica e mono racial por assim dizer. 

Tenham certeza de uma coisa, vocês são admirados pela nossa sociedade 
e muito amados  não só por nos, mas por uma grande Fraternidade  Solar 
que  encerra dentro de seu cerne, seres dos mais elevados escalões 
evolutivos  de  nossa Via Láctea. Portanto  unamos  nossas forças, nossas 
percepções e elevemos esse maravilhoso mundo que é a Terra rumo a 
nossa união multidimensional no caminho da luz eterna que nunca falha.

De um grande admirador e apaixonado viajante estelar pela sua 
sociedade, todo o meu amor e minha luz, na esperança que amanhã 
possamos estar  conversando juntos  como irmãos  na presença do Cristo 
que todos  nós somos.

Vossos Irmãos de  Hazuebel  18/06/98 14:06
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Mensagem de uma Alma Gêmea  de Siriús .

Pertenço a um planeta focalizado a partir da estrela tríplice de Siriús ou 
Sirion. O qual  esteve presente na Terra por diversas vezes  efetuando 
trabalhos de pesquisa e aprimoramento  da raça humana na passagem do 
Australopithecus  ao Neanderthal  em uma difícil  proposta que teve 
diversas outra manifestações de humanos entre os quais  o projeto de 
Adão e Eva, levados a seu mundo  por instrução do nosso foco de Micah 
em Siriús, que é também o nosso Alfa & Omega. Assim estivemos  em 
tempos remotos ajudando na recuperação  da raça humana, que devido a 
questões de contaminação radiativa de guerras passadas entre diferentes 
potências siderais no que chamamos de guerra dos mundos polarizados, 
entre  Draconianos  de Rigel e humanos de Siriús , Plêiades, Alfa 
Centauro e outros  mundos desconhecidos, levaram a uma completa  
aniquilação de parte da humanidade, que se refugiou no interior do 
planeta, deixando os sobreviventes da superfície  expostos a um efeito de 
degeneração genética, que teve que ser revertido  mediante intervenções 
genéticas e cirúrgicas em muitos casos.  Essa parte da história de seu 
mundo ainda é muito confusa e pouco revelada para  o consciente  devido 
a despertar muitas magoas e  ressentimentos  entre diferentes pontos 
focais  evolutivos de então.  A contrario de minha parcela divina, eu pude 
deixar o campo vital de Terra a mais de 35 mil anos ainda  nas 
experiências no continente da Lémuria e África como habitante  comum 
de seu mundo,  que gradualmente despertou e pode assim  elevar-se do 
campo vital e vibracional de sua Barreira de Freqüência. 

Minha outra parte encontra-se atualmente ligada a Fraternidade branca e 
busca elevar-se  dentro dos trabalhos na busca de um mundo melhor, 
assim como muitos outros seres humanos, ligados de uma  ou de outra 
forma a grande egregore dos seres de Luz que compõe uma irmandade 
universal no Cristo Cósmico.  Não sou a única parcela  que aguarda o 
reencontro com sua  metade, pois o processo evolutivo  não exige que 
ambas tenham que se elevar, cada qual escolheu  condições e situações 
diferentes para ingressar no campo vital da Terra.   Muitos por exemplo  
efetuaram a efusão juntos, mas  também é elevado o número de almas que 
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não efetuaram a efusão física simultaneamente, portanto existe muito a 
ser esclarecido sobre essa polaridade. O conceito de Almas Gêmeas só 
tem conotação pelo fato de que  são sustentadas pelo mesmo ponto focal 
da Presença Eu Sou ancoradas em um aspecto universal da consciência 
Cristica  universal, que por sua vez esta  magnetizada em conformidade 
com o ego sideral de uma grande Monada.  Assim  não se torna 
obrigatória que ambas as parcelas ou mesmo as milhares de parcelas  
geradas por uma  Presença Eu Sou se manifestem simultaneamente no 
mesmo planeta e época do mesmo. Isso  verifica-se com facilidade na 
questão dos mundos paralelos ou das  vivências paralelas, que cada ser 
pode vasculhar dentro de sua percepção  durante as meditações  e nos 
exercícios de  pesquisa psíquica com os 22 raios, que nosso irmão 
canalizou recentemente, a partir do foco do Senhor Sananda e Gautama.

Em nosso plano de percepção não existe a solidão, ao contrário do que 
ocorre com os  humanos que se sentem solitários, pois não podem captar 
as realidades alternativas de seus corpos suprafísicos, isso limita muito a 
sua percepção como dificulta excessivamente seu trabalho evolutivo   
dentro do campo vital individual. Os sentimentos de rejeição, medo, culpa, 
são muitas vezes alimentados pela dificuldade de  captar as realidades a 
sua volta, e de não permitir que essas realidades se interiorizem com  seu 
mundo emocional. Essas limitações são as piores inimigas qu um ser 
humano pode ter, pois não as enxerga e não as combate, esperando que 
com o passar do tempo elas possam ser superadas. A superação das 
mesmas só pode ocorrer mediante  a sua solução e tratamento consciente  
de que devem, ser transmutadas e não afastadas.  A solidão dentro do 
campo virtual no qual os humanos se propagam, esta diretamente 
relacionado a pessoa amada, e a necessidade de posse sobre seu 
companheiro para que possa  assim  sentir-se  em condições de manifestar 
os medos internos, mas nunca permite que a igualdade aflore, pois isso 
enfraquece o ego pessoal  inserido em sua cultura social a milênios. A 
igualdade que  existe em nosso mundo  esta expresso na capacidade de 
criar e de  direcionar nossas experiências no sentido de  absorver as  
diversidades que a nossa percepção pode absorver, rumo a uma maior 
compreensão do universo, que sempre esta em expansão.  A posse sobre 
um outro ser limita em muito a percepção, pois deixam que seu ponto 
focal se fixe nesse outro ser, e não há a evolução para outros patamares 
de percepção, que quando são atingidos  em parceria levam a um 
verdadeiro entendimento da criação e do próprio universo.  O universo no 
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qual nos propagamos é dual devido a sua própria natureza quântica, 
assim os seres que nele se manifestam devem apreender a como  serem 
dualistas dentro da harmonia que  as interações nucleares  e musicais 
expressam matematicamente, deixando  o poder de lado e unificando o 
poder  dualista como uma fonte  primeva. O poder individualizado não 
constrói, somente  quando o poder é direcionado de forma  conjunta existe 
uma construção dentro dos campos de cada arquétipo pessoal. Isso é o 
verdadeiro companheirismo que todos deveriam buscar, o qual pode ser 
alcançado por  seres que não  seja Almas Gêmeas, pois a um nível maior 
todos no universo são Almas Gêmeas, pois a nossa fonte  é a mesma a 
partir da Fonte que tudo é. 

Dentro da percepção que me cabe, posso adiantar que as Almas Gêmeas 
são  as partículas de um mesmo polo que foram separadas em 
determinado momento para poderem experiências a dualidade e 
posteriormente se unificar, carregando cada qual informações sobre o 
processo evolutivo em diferentes campos vitais e em diferentes condições 
de  evolução, o que  obviamente não  significa que ambas tenham que ser 
na mesma  esfera de vida ou mesmo planeta. Também não é verdadeiro 
que ambos tem que ser de sexos diferentes a cada provável encontro, pois 
isso nem sempre significa que ambas as partes devam se  unir, pois  
depende  das tarefas e experiências que cada uma assumiu como 
necessárias a sua percepção no plano físico. Portanto  não busquem 
regrar para a realidade espiritual, pois não a encontrarão  dentro de suas 
percepções humanas. Somente quando  começarem a utilizar seu corpo 
em equilíbrio com a Chama trina e com seu Cristo interno, é que irão a  
conceber  e compreender as diversidades da criação e de sua Presença 
Divina Eu Sou, que  é muito sabia no que faz. 

A medida que a consciência de cada ser aumenta o sentido de solidão 
passa por uma expansão até  ser substituído  pela comunhão energética 
dos seres de luz  que estão sempre  acompanhando seus pupilos. Trata-se 
de uma etapa de acomodação por assim dizer da percepção individual de 
cada ser, na busca pela espiritualidade e pelo caminho a seguir  dentro de 
suas realidades, que muitas vezes levam a desentendimentos e mudanças 
pessoas em relação a vida emocional e as suas relações com  parceiros e 
familiares, isso é normal mas deve ser encarado como um processo de 
burilamento e de amadurecimento até que exista a centralização  da 
consciência no que deve ser realmente  desenvolvido na linha  da 
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evolução. Esse caminho costuma levar muitas pessoas ao desespero e 
inclusive a perda do verdadeiro caminho, pois se perde na metade e fica 
preso as redes da ilusão achando que encontrou o caminho, mas na 
maioria das  vezes esta preso e atado a seus próprios fantasmas e 
fantasias  relacionadas a vidas passadas e paralelas. 

Uma das formas de superar essas dificuldades da difícil etapa  do 
caminho da luz, é buscar sempre criar um momentum de meditação com 
disciplina, para  erguer um poderoso campo aurico de luz, que ira sempre 
direcionar o caminho da luz em um único sentido, ajudando vocês  a  
delinearem uma trajetória  moral e consciente de como buscar esse 
amadurecimento, sem se perderem por demais nos atalhos que vocês 
acreditam levar a algum caminho.  A solidão só existe quando estão mal 
centrados e buscam fora o que existe dentro de vocês, um companheiro 
por mais próximo de vocês jamais ira substituir a consciência Cristica, 
pois ambos  manifestam essa capacidade de forma individual, e somente 
no encontro de pessoas de elevada espiritualidade com clareza e 
alinhamento na luz, são capazes de focalizar essa energia quando em 
parceria, o que é muito raro  no campo vital de percepção humana. Não 
impossível, mas  muitas vezes grandes seres tem se perdido nessa busca e 
tem escrito  e divulgado  muitos aspectos importantes desses  momentos de 
sua busca interior espelhada na imagem de seu companheiro.

Uma Alma Gêmea é muito mais do que simplesmente um companheiro 
sexual, trata-se na realidade de uma parcela divina integrante da Eu Sou 
de ambos, por essa razão é um aspecto muito importante a ser estudado e 
transmutado dentro dos conceitos que vocês  tem sobre  sexualidade e 
sobre a própria natureza de Deus e da Criação. Devem buscar  o 
conhecimento dessa realidade dentro  de seus corações  junto a seus 
parceiros para  que ambos possam visualizar a sua verdade e trilhar de 
forma coerente esse novo caminho, mas com cuidado para não impor a 
verdade pessoal de cada um sobre a verdade do outro. Cada  ser é um 
universo independente, que possui afinidades com seu parceiro, mas  
manifestam necessidades de experiência diferentes, até pelos  diferentes 
aspectos fisiológicos e de percepção, que não existem iguais no universo. 
Assim por mais próximos que sejam as pessoas ou mesmo em se tratando 
de Almas Gêmeas existem diferentes percepções sobre a vida e sobre as 
formas de evolução. Assim meus queridos busquem a centralização no 
foco da luz. Busquem empregar os ensinamentos dos grandes Mestres de 
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luz, que  só querem o amor e a paz para todos, não entrem em contendas 
pessoais por causa de diferenças  conceituais  levadas pelo mundo das 
aparências. Todos  fazemos parte de uma consciência maior que compõe  
o Grande Cristo Cósmico. 

Como disse inúmeras vezes nosso Amado  Pai Irmão Sananda, “Nunca 
abandonei  ninguém, ao contrario vós me abandonastes” . Assim  
manifesto a nossa realidade, na qual nunca abandonamos  nossas contra 
partes, apenas estamos separados por diferentes percepções de 
consciência no caminho da iluminação pessoal que cada ser tem que 
desenvolver. 

É verdade que para se atingir um elevado grau nas oitavas de luz, torna-
se necessário que ambas as parcelas estejam unificadas, para que assim 
possam  prosseguir o caminho da ascensão multidimensional.  Isso no 
entanto não significa que nas esferas inferiores até a faixa intermediária 
da 6ª dimensão  esteja unificadas, pois cada  processo de unificação entre 
ambas as partes, leva  obrigatoriamente ao estado de androgênia  na qual 
seus Mestres Ascensionados se encontram, que tem inicio na percepção da 
7ª dimensão  como ponto de  fusão, se elevando ao ponto ápice no que 
denominados de plano da 8ª Dimensão  ou Ascensão espiritual. Assim 
como após a chama violeta que representa o 7º Raio temos o Raio Branco 
Maxim da ascensão espiritual, na qual  existe a fusão de ambas as 
parcelas divinas. Somente nesse caminho é que ambas devem estar 
novamente em consonância com uma nova realidade. Mas para se atingir 
esse estagio existem muitos planos anteriores que são multidimensionais,  
gradualmente exigindo a presença da contraparte no processo de 
aprimoramento e de evolução. Portanto  mesmo além da sua existência 
terrena existe a procura pela  outra metade, isso movimenta e  fornece 
rotatividade energética de consciência aos outros planos da 4ª,5ª e 6ª 
dimensão em diversos aspectos.   

Vocês vivem um momento muito especial na qual foi autorizado que  
muitas metades ou almas gêmeas se encontrassem no processo evolutivo 
dentro do que designam como final dos tempos, eu diria que é um novo 
começo, uma nova sociedade esta para surgir, e nesse contexto existem 
muitos casais se encontrando por acharem ou por que realmente são 
Almas gêmeas em sintonia. Aproveitem  com sinceridade e no foco da luz 
essa oportunidade, pois ela é muito rara nos processo evolutivos de 
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mundos como  a Terra.  A grande Fraternidade Solar, que encerra seres 
de luz de muitos mundos está de braços abertos para todos os irmãos e 
filhos que habitam o campo vital da Terra, muita luz e sabedoria  da 
nossa parte, estejam seguros que são muito amados e que milhares de 
seres dos mais  distantes cantos do universo velam por vocês.

De uma Alma Gêmea de Siriús  Amphavia Liuses Athenas.
18/06/98  15:44 SP

Energia Universal
Mahatma-Cristica

   Monada  Cósmica
 Consciência coletiva
 com um ego focal de
percepção direcionada
     individualizada

  Consciência Cristica
Individual de percepção

     Presença Divina Eu Sou
Ponto focal das Almas Gêmeas
  Corpo de luz na manutenção
das diversas expressões multidi-
  mensionais dos seres até a 7ª
          dimensão. 
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Shtareer vos fala .

Dentro do atual contexto  de consciência de  sua humanidade, que  como 
nossos irmãos anteriormente descreverão, é extremamente  diversificado  
devido a grande   profusão de seres  com diferentes origens estelares, 
existe um consenso comum, de que somente a luz deve ser expressa. Essa 
nova realidade que gradualmente tem  despertado dentro da consciência e 
do coração de muitos humanos, tem ajudado a elevar gradualmente a 
gama vibracional de seu mundo.  A poucos dias houve um terremoto na 
região do Paquistão, o que para muitos foi a resposta Divina as 
experiências nucleares, não deixa de ser  verídico, pois era necessário que 
a humanidade local dessa região  entendesse que o planeta não mais  
aceitará determinadas contendas em seu campo vital.

Lembrem-se de que o planeta Terra/Urantia é um ser vivo, que possui 
consciência individual, trata-se de um grande planeta espiritual que tem 
ancorado dentro de seu campo vital multidimensional a parcela da Mãe 
Divina ou o que  pode ser  traduzido como a parcela de DEUS MÃE, que 
tem gerado filhos a trás filhos, na esperança que  algum dia possam  
despertar de seu estado letárgico e  contatarem-se com ela.  Isso no 
passado era efetuado pelos grande Magos e xamãs que já se 
manifestaram, mas infelizmente a humanidade perdeu a sua identidade 
com o planeta e passou a trata-lo como um corpo inerte sem vida ou sem 
consciência. Isso levou ao embrutecimento e a perda do ponto focal das 
diversas raças humanas no decorrer do aprofundamento na materialidade  
ou mesmo  da fisicalidade tecnológica que  tem motivado sua sociedade. 

Nos trabalhos anteriores canalizados  através de meu foco na Terra, 
principalmente nestes últimos 18 meses  no Brasil, tenho acessado 
diversos assuntos relacionados ao despertar de consciência da 
humanidade e as etapas evolutivas internas que cada um deve despertar. 
Isso  demonstra como o tema sobre sua biodiversidade no aspecto 
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emocional e racional é por demais vasto e complexo, no que  verificamos 
que não existe uma única verdade ou mesmo  linha de raciocínio a seguir, 
pelo contrario, verificamos que  as condições da humanidade terrestre são 
únicas em milhares de anos luz de perímetro, o que  enriquece em muito a 
sua  meta evolutiva.  

No dia 13 de Junho de  1998 estive presente de forma mais direta entre o 
plano  terreno  via canalização na cidade de Alto Paraíso, onde muitos 
membros do Comando em estado de despertar de consciência estavam 
presentes a uma palestra sobre diversos tópicos relacionados aos temas 
de livros canalizados pelo mesmo, como também sobre técnicas de 
meditação.  Deixei ancorado juntamente com meus irmãos e em particular 
com  o amado Arcanjo Miguel e Sananda o foco do cristo como ponto 
focal no caminho da ascensão para um mundo melhor. A egregore das 
pessoas presentes nessa reunião foi  muito bela e pode ser detectada a 
centenas de quilômetros de altitude pelas naves dos Comandantes, 
demonstrando que a percepção da humanidade esta se alterando. Em 
comparação com a grande densidade populacional de seu mundo é 
pequena, mas  muito rica em qualidade e isso  ajuda a materializar  
nossas esperanças em que  possamos a cada dia estar-mos cada vez mais 
unificados em um único foco de luz e de amor.  Muitos dos presentes eram 
irmãos de  caminhada a muitas encarnações, assim como muitos 
pertenciam a mesma família galáctica  estelar, o que fortalece em muito o 
vinculo  espiritual e psíquico entre os membros  desse grupo.  Esse tipo de 
aproximação e de sintonia é muito rico nos trabalho de meditação e de 
ajuda aos pobres de espirito,  pois  ancora uma centelha de esperança no 
coração e nas mentes  dos que necessitam  de uma nova aureola de luz. 

Dentro das explanações que manifestei  nessa canalização, revelei o plano 
evolutivo do que viria a ser  a formação  do 8º Superuniverso ainda em 
estado de formação, que será  direcionado por muitos Mestres que estão 
sendo selecionados em todos os planetas dualizados e altamente 
polarizados de Orion e de muitas outras constelações  de Nebadon  e 
também de outros Universos Locais dentro de Orvotón.  Esse novo 
Superuniverso  foi denominado por Saint Germain conforme  percepções 
multidimensionais de Universo Unana, o que esta em sintonia perfeita 
com a minha percepção dentro do foco da 35ª dimensão nas escalas de 
Micah. Assim  a tarefa de seu planeta é entre outras a formação de 
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Grandes Mestres que se superaram em comparação com as vivências 
paralelas em outros mundos.  

Tenham como exemplo o próprio Saint Germain, um ser de tamanha luz e 
sensibilidade, que veio  como missionário de um mundo distante situado 
além de  Siriús a mais de 100.000 anos de sua contagem e esteve presente 
em situações muito  importantes de seu mundo.  Ele era um alto  
espiritualista dentro da percepção de seu mundo Natal, mas ao passar 
pelos processo evolutivos da dualidade na Terra superou-se por completo 
em comparação ao que ele era antes. Por isso a grande importância que  
expressamos  na valorização de seus Mestres Ascensionados, pois eles  
encontram-se além  das escalas de comparação de muitos outros mundos. 

Não se trata de uma forma de desprezar os Mestres de outros mundos, 
mas sim de  expressar  uma realidade que tem que ser compreendida. A 
luz que um Mestre ou Avatar da Terra possui em comparação com a de 
outro planeta difere somente na grande bagagem e experiência com as 
diferentes situações de vida e da polaridade com que teve que se defrontar 
e saber transmutar, o que em outros mundos  normalmente é bem menor 
que na Terra. Trata-se na realidade na capacidade de experiências 
acumuladas que  são propostos e efetivamente  transmutados entre a 
Terra e outros mundos se comparados. 

Como venho manifestando em diversas ocasiões no auxilio a escrita de 12 
trabalhos  na linha de desvendar  muitos dos mistérios do universo 
humano, temos a proposta de  ajudar a humanidade em diversos aspectos, 
porém esses aspectos tem que ser  trabalhados pelos  humanos no sentido 
de que elevem a sua gama vibracional  de forma a que  possam 
compartilhar nos planos psíquicos  na integra com os seres de luz, e não 
apenas no plano racional, pois isso  não cria um verdadeiro laço entre 
ambas as partes, isso por que o plano racional dos humanos separa as 
percepções emocionais da intuição,  desviando o ponto focal da 
percepção para outras gamas vibracionais que não são interessantes para 
o processo evolutivo no atual rumo da situação mundial. Torna-se 
necessária a cada dia que a humanidade  deixe a alta tecnologia de lado e 
permita que o espirito fale, pois este traz a luz da verdade, enquanto que a 
alta tecnologia como vem sendo trabalhada por seus cientistas e pela sua 
sociedade obscurece a visão  da humanidade e fisicalizada  gradualmente  
a capacidade de discernimento. A tecnologia não é negativa, mas o 
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enfoque que tem sido  atribuída a ela desvia suas energias de forma 
perigosa e pouco  construtiva para vocês. 

Enquanto mantiverem o enfoque centralizado apenas na capacidade 
racional da vida, estarão separados de sua Divindade, pois não a aceitam 
devido a ciência ainda não ser capaz de prova-la abertamente. Muito já se 
avançou nesse campo com as pesquisas quânticas, porém muito pouco tem 
sido revelado a humanidade  como um todo, devido as implicações 
religiosas e burocráticas que isso gera. No entanto na medida que 
buscarem o potencial do espirito essas barreiras irão cair naturalmente 
sem tanto alarde como as noticias da ciência poderiam ter em sua 
sociedade, assim devem  centralizar  o equilíbrio de ambas  as energias, 
como o Senhor Gautama  divulgou inúmeras vezes.  Quando vocês 
permitirem que sua percepção seja  coerente com a realidade vibracional 
dos seres de luz, que vocês são internamente, irão descobrir outras 
realidades internas  de suas consciências  multidimensionais e direcionar 
melhor suas energias na busca do caminho da ascensão. Não existe outro 
caminho  rumo a evolução que não seja pela manifestação dos corpos de 
luz, caso contrario  a própria estrutura molecular  atômica deixaria de ter 
sentido.  Assim busquem  centralizar suas energias e  experiências de vida 
de forma construtiva e acumulativa  no progresso  de suas percepções. 

Deixo o meu amor e certeza do sucesso do plano de Micah.

Shtareer  18/06/98  16:38 SP

Informações sobre os Templos Etéricos da Terra na Era de Ouro

Pelas minhas  captações  tenho sido informado de que a maior parte dos 
Templos do plano etérico,  já se encontram em plena atividade a muitos 
anos, sendo que  no processo de mudança de milênio isso deve aumentar a 
níveis de 100% de atividade de todos os templos e grupos  ligados de 
alguma forma a Fraternidade Branca, como também muitos centros 
religiosos.  Devido as transformações internas dos seres humanos, o que 
normalmente afeta de imediato a nossa psique, teremos a necessidade que  
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procuremos ativar  nossa parte espiritual. Isso por que as pessoas estão 
ficando agitadas e tensas, muitas vezes sem motivos.

Temos em andamento um processo de  mudança dimensional e de ciclo 
solar, que afeta diretamente a nossa estrutura social e econômica como já 
se vem demonstrando a alguns anos. Todas as grandes instituições 
financeiras estão se fundindo para poderem sobreviver assim como 
grandes empresas  de porte mundial, que seguem esse caminho. 
Verificamos que a humanidade de uma ou de outra forma encontra-se em 
um estado de consciência mais  sutil e busca se conectar com a natureza,  
fatos estes que a 15 anos não eram comuns. Isso faz parte do nosso 
processo de  despertar individual, que  esta latente na egregore de muitos 
seres humanos.

Existe uma ligação direta dessa nossa mudança de hábitos com as 
atividades suprafísicas dos diversos Templos de Luz da Fraternidade 
Branca.   Como muitos já devem saber, cada  um dos 12 Raios possui um 
grande templo de manifestação e de controle energético dessa gama 
vibracional, que costuma ser visitado durante nosso período de  sono para 
estudos e despertar dos planos suprafísicos.

Conforme  fui notificado em outubro de 1997 através de canalizações  com 
minha amiga Doriana  mediante trabalhos de pesquisa, a confirmação da 
ancoragem de mais 10 Raios para o nosso planeta. Isso posteriormente foi 
confirmado  em projeções mentais durante o sono dentro dos templos  
sagrados  da fraternidade branca, em especial em Agartha. Na ocasião 
sobre a necessidade de uma abertura oficial para  a comunidade Paulista 
desses outros Raios, que totalizariam 22. No dia 17 de Janeiro de 1998 no 
espaço da Pax Universal efetuei o que me tinham pedido e ancorei 
oficialmente a presença dos 22 Raios  para a Terra. 

Posteriormente  fui informado de que deveria escrever um livro sobre 
esses raios e fazer a sua divulgação oficial para o mundo. O que  venho 
fazendo  através de palestras  e da publicação do Livro dos 22 Raios e do 
Portal 22. 
Esse novo Templo é uma extensão do já existente dos 12 Raios , que se 
localiza na região amazônica entre Venezuela, Colômbia e Brasil 
interligado com o Templo do Elohin Amazon, que é o complemento 
Divino de Hércules. Esse Templo ancora o poder do Raio Feminino em 
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apoio direto ao Templo dos Senhores Merus, no lago Titicaca na Bolívia.  
Lentamente foi se trançando uma malha  entre todos os pontos de conexão 
de templos até  ser notificado que esse Templo dos 22 Raios é atualmente 
o mais importante Templo da Terra, pelo fato dele ancorar  não só os 
atuais 22 Raios como também por ele sustentar um Grande Portal de 
controle sobre a Barreira de Freqüência da Terra e funcionar também 
como a Embaixada Terrena da Fraternidade Branca e do Comando Estelar 
para a Federação e a Confederação Intergalácticas.  Sendo assim esse 
templo possui diversas atribuições unidas que os antigos Templos dos 
outros Raios não  tinham, a exceção de Agartha, que  também não  
unificava todas as atribuições. Atualmente existe uma unificação e 
também uma distribuição muito mais organizada das energias e trabalhos a 
serem efetuados na Terra a partir desse poderoso e magnifico foco de Luz 
que é o Templo dos 22 Raios. 

Em minhas  atividades nos grupos de meditação ativa, tenho verificado a 
presença maciça de seres de luz, que  focalizam esse ponto  para darem 
continuidade a seus trabalhos espirituais, assim como orientam muitas 
pessoas a trabalharem com seu foco dentro dessa gigantesca pirâmide de 
1000 andares que abrigam  diversos  aspectos dos planos da 5ª a 6ª 
dimensão além de outros da 7ª dimensão, nas quais ela se propaga e 
manifesta como um  estandarte dos seres de luz a serviço de Sananda e 
Asthar Sheran. 

       Arcanjo Miguel
       ( Asthar Sheran )     Líder da Frota de  Merkabas de Luz

Gautama       Harmonia

Diretor do Portal Cristico Receptor dos 22 Raios Cósmicos

   MAHA CHOHAN
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PAULO  VENEZIANO

Distribuidor dos 22 Raios

O esquema acima  mostra como esta direcionado esse magnifico Templo, 
tendo 3 poderosos e Amados seres de Luz em seu controle direto, sendo 
que os demais Mestres e seres de luz, trabalham diretamente com eles nas 
suas atribuições para com a Terra e com os outros mundos solares.  Notem 
que a hierarquia até o presente momento revelado  não foi alterada, apenas  
temos novas informações sobre  as tarefas de Gautama e Harmonia frente  
a este novo foco de luz que  deve se materializar no futuro quando a 
humanidade e a Terra vibrarem em definitivo no plano da 5ª Dimensão.

O nosso Amado Maha Chohan Paulo Veneziano continua  distribuindo os 
Raios  que agora totalizam 22 e em um futuro não definido após a virada 
do ciclo solar de 26.000 anos, teremos com certeza o ancoramento  de 
outros 11 Raios, para assim completar a ancoragem do Cristo Sideral com 
seus 33 Raios  de transmutação provenientes de Alfa & Omega em Siriús. 

Lembrando que  Siriús possui  uma manifestação de 49 Raios cósmicos 
que devem ser ancorados na Terra e nos demais planetas na medida que 
evoluírem e se transformarem em Cristos estelares, como outros mundos 
já alcançaram. Essa outra etapa faz  parte  da nossa jornada rumo a Mestria 
Estrela para que em um futuro ainda não definido com exatidão, possamos 
dar prosseguimento aos desígnios do Pai-Mãe universal e  desenvolvamos 
a vida e a criação de constelações no novo Superuniverso de Unana.

A evolução faz parte de todas as consciências   em qualquer nível que se 
encontre, pois o universo encontra-se em movimento e manifesta 
constantes trocas  energéticas a exemplo da própria  estrutura do átomo  
dentro de seu campo nuclear, assim como reflexos que somos desse 
microcosmos, temos que  transmutar e evoluir dentro das diferentes 
percepções que podemos captar, até  superarmos as nossas  limitações a 
galgarmos passo a passo nossa rota  rumo a Fonte que Tudo É.

A Frase “ O espaço a fronteira final, indo a onde nenhum homem 
esteve” Do seriado de Jornadas nas Estrelas com  James Tiberius Kirk e 
Spock representa apenas uma das nossas metas evolutivas, pois  a plano 
interno do nosso espirito e dos nossos corpos sutis, são a outra Fronteira 
que deve ser  transposta antes mesmo de  galgarmos o Espaço e seus 
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mundos  que nos aguardam. Sem o devido amadurecimento  nossos passos 
no espaço serão limitados ou até  impedidos pelas forças da luz, que não 
mais querem a propagação de energias nefastas  rumo a outras civilizações 
como  ocorreu na Terra e ainda ocorre em sistemas  da Via Láctea. A 
nossa  expansão sideral  será autorizada e merecida a partir do momento 
em que  manifestar-mos uma outra  perspectiva de vida e enxergarmos o 
universo como a nossa casa e o nosso local de trabalho,  tendo que 
respeita-lo como procuramos respeitas a nossa residência na Terra.  

Todas as culturas que não buscaram um equilíbrio com o espaço e sua 
energias, atravessam uma crise existencial principalmente nos focos onde 
as trevas são mais  intensas, e  negaram o Cristo, desvirtuando inclusive a 
energia Luciferiana  na sua trajetória egoísta e  egocêntrica. Em nosso caso 
como já estamos a muitos milhares de anos no processo de evolução a 
partir de um ponto focal  múltiplo  devido  as diversas origens siderais, 
temos uma grande bagagem genética, que representa uma grande riqueza e 
também um grande perigo para muitas espécies, caso nos voltemos para o 
lado negro e tracemos uma rota de conquistadores como muitos tem 
desenvolvido a partir de Orion em Rigel, que é o foco dos Rebeldes não 
Federados. 

Outro aspecto que tenho recebido é com relação aos seres Federados e não 
Federados, que costumam ser designados de Não Confederados. Como já 
sabemos a diferença entre Federação e Confederação, o termo correto é 
não Federados. Muitos dos seres que  se negaram ou não acharam estar 
prontos para participar da Federação, não necessariamente são seres 
negativos como muitos acreditam.  Lembrem-se da origem comercial  da 
Federação, portanto  o que é importante entender nessa questão é que 
muitos seres não ligados a Federação, escolheram essa posição  devido a 
questões morais ou até políticas internas de seus mundos, em relação a 
situação ou realidade pela qual passavam, o que exclui a idéia de que tudo 
o que não esta ligado a mesma tem que ser obrigatoriamente forças das  
trevas. 

É chagado o momento que deixemos de julgar e procuremos que os nossos 
corações nos orientem sobre as muitas verdades que existem no universo a 
nossa volta.   Em nossa sociedade existem  casos que poderiam ser 
perfeitamente  enquadrados dentro desta questão como metáfora sobre as 
relações políticas de grandes corporações mundiais. 
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CONFEDERAÇÃO  INTERGALÁCTICA
       Suporte de Vida Multidimensional

 FEDERAÇÃO   INTERGALÁCTICA
Seres em evolução a partir da fisicalidade

 NÃO  FEDERADOS/ CONFEDERADOS 
Grupos ainda não contatados ou  em oposição
         as diretrizes dos grupos acima.

Esquema simplificado das 3 distintas organizações dentro das múltiplas 
realidades de vida em Nebadon.

A humanidade  como  um todo independente de sua forma fisiológica, 
representam as múltiplas manifestações dos criadores e por sua vez do 
Criador Supremo, que criou todas as coisas no universo e permite que 
ainda sigam  existindo nos diversos planos de sua  consciência infinita.  
Devemos  então  reestudar a nossa postura com relação as possibilidades 
que o nosso futuro nos reserva, seja no espaço ou dentro da nossa busca 
interna como futuros Deuses Criadores em ação, sem a nossa atual 
amnésia, pois quando atingir-mos o amadurecimento  com relação a estas 
nossas limitações raciais e comportamentais, estaremos rumando a uma 
nova etapa evolutiva, muito mais rica e  prospera que a que podemos 
atualmente visualizar. 
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O universo é infinito em suas formas e  nas possibilidades de gerar a vida, 
portanto temos que nos aprimorar e buscar o equilíbrio interno para que 
possamos aceitar a natureza cósmica como mais uma parte das ciências a 
serem estudadas e respeitadas, como estamos  efetuando  com relação a 
nossa biosfera, que somente a poucos anos  estamos aprendendo a 
conhecer e buscar soluções  pacificas e não  agressivas contra nosso 
mundo. Esta postura terá que ser  adotada também em nossa expansão 
Sideral, para que possamos assim  navegar dentro da tônica construtiva da 
luz, e não mais  na jornada competitiva e polarizada, que nos leva a 
destruição e a perda dos nossos valores morais e sociais.

Dentro das perspectivas que consigo visualizar com relação  as entidades 
ligadas a Federação Intergaláctica, sei de que muitos  seres que aqui vem 
se manifestar e ajudam a humanidade de muitas formas, existem muitos 
que não podem aparecer em forma física, devido as suas grandes 
diferenças fisiológicas e demorará muito para que possam se expressar  
perante a humanidade, pois  muitos não pertencem ao gênero Adamico dos 
humanos, o que  nossa sociedade atualmente como forma humana. Em 
trabalhos anteriores especificamente no livro de  Maldek me aprofundei 
bastante sobre a questão racial e as diferentes posturas sociais, que cada 
uma desenvolveu, assunto que deverei novamente devo desenvolver, 
dando assim origem ao livro  Confederação Intergaláctica II, uma 
continuação do primeiro. Mas com relação ao que deve ser exposto neste 
trabalho, considero que antes a nossa sociedade deve assumir a postura 
que o termo HUMANIDADE deva ser empregado a todas as formas de 
vida com raciocínio  como nós  a empregamos, para que retiremos dentro 
da nossa concepção  as raízes do racismo e das segregações políticas nesse 
aspecto. Sei que o que estou  insinuando  e até pedindo esta muito além do 
que muitos podem digerir, mas creio que o futuro se encarregará de  
confirmar as minhas palavras neste e  em outras obras até então 
canalizadas. Sei por experiência mediunica e pela percepção de vidas 
paralelas que o universo é muito mais complexo e ao mesmo tempo 
simples, em comparação  com o que ainda procuramos expor ou enfocar 
dele, uma das questões mais interessantes no desenvolvimento do mesmo 
e a diversidade de expressões de formas pensamento, que podem ser 
consideradas como vida e inteligência extraterrestres.  

A nossa jornada rumo a uma nova Era de Ouro exige que removamos 
muitos preconceitos, a começar pela nossa sociedade entre nossas relações 
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humanas e sociais, assim como com relação  a nossa postura de vida 
perante o planeta. Sem essas modificações e devidos ajustes  no decorrer 
do nosso amadurecimento, a nossa viabilidade existencial como raça  não 
poderá preencher os requisitos  de um povo emergente dentro da família 
estelar, pois estaremos contaminando  o cosmos com dogmas e ideologias  
arcaicas que não são construtivas. 

Analisem e sigam os exemplos do nosso desenvolvimento cultural nestes 
últimos 200 anos, como nossas ideologias  sexuais e sociais sofreram  
duras modificações, e a cada dia vamos nos adaptando a novos conceitos. 
Isso demonstra que estamos caminhando a passos largos para uma nova 
concepção de vida e de valores, que devem ser permeados pelo conceito da 
liberdade orientada, uma liberdade conduzida no caminho da luz, e não  
das trevas como muitos tem rumado. A liberdade que o Mestre Saint 
Germain prega e quer para nossa humanidade, não é uma anarquia auto 
destrutiva, e sim uma liberdade construtiva que leve os seres humanos a 
uma nova realidade de suas responsabilidades para consigo e com o 
universo, como parte integrante de um mecanismo maior, que necessita da 
nossa participação dentro do jogo Cósmico. A liberdade na Luz significa 
resgatar a nossa memória quântica e ascensionar   integrando novas fileiras 
de servidores livres na luz.  Um ser que Ascensiona não esta obrigado a 
trabalhar a Fraternidade Branca, ele adquire a liberdade de escolher o que 
é melhor para si. No entanto muitos  que se integram na consciência do 
Cristo ficam para ajudar a colocar mais seres em contato com o mesmo 
Cristo. 

Sistema Solar         Núcleo Galáctico

Notem a nossa posição dentro da Via Láctea, somos um pequeno ponto 
dentro de um corpo maior, que se estipula ter cerca de 3 Bilhões de 
estrelas, o que para a nossa concepção é muito mais  vasto do que 
poderíamos imaginar.  Se considerarmos que  apenas 10% dessas estrelas 
possuam planetas, teremos um numero bem elevado ainda de planetas  que 
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de alguma forma manifestaram a vida. Pelas mensagens recebidas do 
Arcanjo Gabriel sobre a estrutura universal, tanto no livro de Urantia, 
como  comigo em meus estudos  nos Templos da Fraternidade Branca, 
fomos orientados de que  o numero de planetas  relativos a cada estrela 
gira em média  em torno de 10 planetas por estrela, o que demonstra um 
numero gigantesco de planetas a serem habitados, colonizados e os que  
possuem vida de forma natural.  Portanto estamos de frente a uma nova 
realidade sobre  como portar-nos mediante  a virada do milênio e as datas 
subsequentes, nas quais as nossas descobertas cientificas serão cada vez 
mais assombrosas, além  da revelação oficial do Governo Norte 
Americano, sobre seu contato  com inteligências extraterrenas. Chegará 
um dia no qual a humanidade terá que se defrontar com essa realidade de 
uma forma ou de outra, para que possa dar continuidade ao seu 
crescimento espiritual e social. 

Portanto negar essa realidade não adiantará nada pois ela chegará  assim 
como a bomba  atômica chegou perante o mundo e modificou todos os 
preceitos anteriores, e continua  alterando a medida que a nossa tecnologia 
avança e nos coloca em xeque contra nossas ideologias. Vejam o exemplo 
com a teoria dos campos unificados que levou a confirmação da  
tecnologia capaz de teletransportar matéria física de um lugar a outro.1 As 
próprias confirmações de pesquisas publicadas pelo Físico teórico Jean E. 
Charon em seu livro2 sobre a existência matemática e do que chamamos de 
Espírito. Novas revelações estão sendo fundamentadas pela ciência, ainda 
que de forma tímida, mas estão sendo paulatinamente reveladas e isso 
deve aumentar na medida em que a nossa sociedade buscar e exigir a 
verdade. A diminuição do poder do Sinistro Governo Secreto deixará livre 
o caminho para que  muitos cientistas e suas pesquisas cheguem ao 
conhecimento humano.   A nossa jornada é longa e será cada vez mais  
maravilhosa e fácil de ser transposta a medida que nos despirmos dos 
preconceitos e dos dogmas e abraçarmos  o universo como uma graça 
divina e deixarmos que ele e toda a natureza nos indiquem o verdadeiro 
caminho a seguir. Esse caminho leva  a busca do Cristo e também do 
espaço, mas a medida que buscamos em paralelo o nosso Cristo interno 
vamos apreendendo a conhecer nossas capacidades e também do universo, 
o que tornará mais fácil a exploração sideral, pois  estaremos centrados na 

                                                          
1 Folha de São Paulo, 23/05/93. De William Bown da revista New Scientist, tradução de Clara Allain.
2 O Espirito, este desconhecido. Ed. Melhoramentos 1990. 
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lei da harmonia, que permite a nossa consciência fluir por caminhos que 
até então muito poucos tiveram condições de explorar. 

Mensagem de Hilarion

Meus queridos raios de luz, dentro da percepção que posso direcionar em 
relação a vocês no plano tridimensional, verifico que a confusão e a falta 
de perspectiva de vida são para muitos  o grande ponto existencial de suas 
vidas.  Posso lhes assegurar que dentro desse ponto limitado que vocês 
buscam enxergar,  manifestam a verdade absoluta, pois não conseguem  
vislumbrar outros parâmetros ou mesmo  alternativas para suas 
limitações. Isso esta diretamente relacionado com as suas idéias pré 
concebidas impostas pela sua sociedade  materialista. O valor do ser 
humano com ser divino esta muito acima do que suas criações meramente  
materiais, no entanto  muitos de vocês inverteram os valores  em suas 
concepções e instalaram paradigmas  que castram e limitam as suas  
manifestações e percepções de vida.  Como muitos sabem  estou 
profundamente ligado ao trabalho de cura, que dentro de meu campo 
vital, se aplica não só ao plano humano, mas sim a cura planetária como 
um todo.

A cura se processa em todos os planos da existência, desde a cura  física 
até a cura ideológica, ou seja, a cura das entidades e formas pensamento 
que se manifestam em outros planos internos do campo vital de seu mundo 
e das mentes de muitas pessoas. Com isso verifico que a humanidade está 
começando a despertar  de um estado letárgico, decorrente das doenças 
da ilusão  dentro do ponto focal do materialismo  exagerado.  O atual 
processo de despertar é penoso para muitos, pois derruba e desmistifica 
as  instituições morais , econômicas e culturais de sua sociedade, mas  são 
necessárias para o florescer de uma nova  forma de vida humana com 
maiores percepções  relacionadas ao universo. Dentro do atual processo 
evolutivo e principalmente dentro do despertar de sua humanidade, 
verifico que  o contexto relacionado ao código Genético humano esta 
mudando, as ligações  que estabelecem esse novo código genético estão 
afetando diretamente as relações humanas dentro de seu campo vital, 
para que assim possam adaptar-se as novas mudanças energéticas a que o 
planeta Terra esta sendo submetido e ainda vai ser submetido a medida 
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que sua orbita se alinhe com a nova tônica  de Siriús. Essa realidade esta 
afetando a todos os membros do nosso  Sistema Solar, portanto  devemos 
fortificar-nos e procurar orientar  nossas energias mentais para a luz 
interior.

Dentro de minha dimensão e campo vital, também sofremos modificações  
e a ação dessas novas energias,  a diferença é que a nossa percepção  é 
maior que a de vocês, mas isso não significa que não tenhamos que 
evoluir e adaptar-nos as exigências do grande Pai-Mãe.  O código 
genético dos seres humanos possuem 12 filamentos que encerram dentro 
de si todos os mistérios referentes as origens siderais, bem como as  
heranças  que possuem em relação as futuras transformações evolutivas 
que deverão ser manifestadas em seus corpos  físicos e sutis, a medida que 
forem despertando e caminhando sua jornada Cristica.  Em nosso estagio 
de ascensão que  compreende manifestações da 5ª a 8ª dimensão  para 
muitos,  temos o desdobramento de nosso código genético o que nos 
permite  viver e desenvolver  planos de vidas paralelos em conformidade 
com as nossas potencialidades, que são abastecidas pela genética sideral, 
que está diretamente ligada a forma material que manifestávamos ainda 
no corpo terrestre.  Portanto vocês também irão  seguir  esse caminho na 
medida que o aceitarem. As mudanças na sua genética eram previstas e  
na realidade se trata de uma mutação  biológica em diversos níveis devido 
as novas realidades de sua consciência como das que devem surgir  
progressivamente em seu desenvolvimento espiritual e social como raça  
humana. 

Todos os processos que levam a uma transformação  energética em 
períodos cíclicos de um mundo, carregam dentro desse processo diversas 
adaptações que inicialmente não são toleradas  devido a falta de 
compreensão  das mesmas. Mas  sendo um processo progressivo que não 
pode ser  bloqueado, exige a adesão daqueles que realmente são mais 
capacitados, assim se manifesta a natureza, aqueles que não podem ou 
não querem se adaptar, acabam por ser  substituídos  no processo natural 
de seleção. Portanto não lutem contra as modificações internas de seu ser. 
Busquem  compreende-las para que ai sim possam tomar medidas  para 
torna-las  benéficas a sua consciência.  Lutar contra algo sem ao menos 
conhece-lo muitas vezes leva a destruição. Ignorar não leva a um caminho 
construtivo, busquem  conhecer mais sobre seu mundo interno e  
descobrirão que  as mudanças que estão experiênciando levam a um 
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despertar mais positivo e  harmonioso  a medida que o aceitarem e 
souberem trabalhar com ele. 

Lembrem-se não é somente a humanidade que vocês conhecem que esta 
passando por esse processo, toda a fauna e flora assim como outras 
formas de consciência que habitam seu mundo estão  recebendo essas 
impressões, mesmo os grupos secretos que buscam liderar o mundo, 
também são atingidos nesse processo.  As mudanças dentro  da própria 
natureza genética e fisiológica que muitos sentem, na forma de  
formigamentos e dores, sem explicação, fazem parte de um processo de 
readaptação dos fluxos energéticos que estão sendo captados pelos seus 
12 Chacras, o que antes era feitos em geral apenas pelos 7 descritos e 
revelados a humanidade.  Todo o contexto sobre sua estrutura suprafísica 
passa por uma revisão e  gradualmente serão reveladas  informações 
sobre  a realidade suprafísica dos seres humanos.  Estejam certos que 
todos os meus irmãos que trabalham dentro do campo do 5ª Raio que 
manifesta o espectro da cor Verde, que por si só é bem  ampla, chegando 
a se desmembrar em outros Raios  coligados estamos e continuaremos a 
ajudar nesses processo de adaptação. São milhões de anjos e 
companheiros que buscam auxiliar vocês e todas as formas de vida da 
Terra não só material , como etérica. Temos como companheiros de 
trabalho amados irmãos como os arcanjos Rafael e Mãe Maria, além de  
Vista e Ciclope  que podem ancorar poderosos focos de luz  no objetivo da 
cura em diversos planos. Mas no entanto a maior  parte das doenças é 
expressa por que as pessoas  ancoram seus focos pessoas dentro da 
realidade da doença e não permitem que os seres da luz e que nem seus 
corpos sutis possam se desvencilhar das doenças. Portanto torna-se 
necessário que os conceitos  sobre as doenças sejam  modificados para 
que  possamos atuar de forma mais profunda em parceria com muitos de 
vocês. Enquanto um ser humano acreditar na doença ela existira, pois a 
sua mente não permitira que ela seja removida, pois acredita que somente 
drogas e cirurgias são capazes disso.  Vejam como a questão da realidade 
é discutível meus filhos.  Voltaremos a analisar essa questão em breve, na 
medida em que as   possibilidades do plano terreno o permitam.
Saudações no foco da luz com a certeza que  trabalharemos juntos na 
cura planetária. 

Nós da Grande irmandade da Luz os saudamos e abençoamos aqui 
a sempre.  Seu irmãos na luz Hilarion e Matilde.  20/6/98  16:40 Pm SP.
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Mensagem de Vywamus.

Queridos focos de luz encarnados na matéria dualizada.  A cada dia fico 
mais alegre com os resultados obtidos em seu mundo, na busca de 
resultados por  uma egregore mais  pura e alinhada com as luz de Deus 
Fonte.  Sei que ainda existe muito por ser feito, mas saibam que  podemos  
visualizar todos os esforços efetuados por cada ser humano na Terra, 
estejam onde estiverem.  As limitações de distância, paredes ou mesmo 
aqueles que se encontram nos planos do astral, são monitorados pelas 
nossas fileiras de anjos guardiões e pelos fabulosos  sistemas  eletrônicos 
de luz que possuímos. Portanto nada no universo fica as escondidas da luz 
e de seus guardiões.  Como nosso irmãos  Asthar já comentou, existem 
ainda focos muito densos em seu mundo, principalmente aqueles que 
ainda insistem em se defrontar por questões religiosas e políticas sem 
deixar brecha para o dialogo e a comunhão. Em contrapartida existem 
muitos outros lugares que são verdadeiros focos de luz, focos estes que 
foram erguidos por seres humanos ainda em corpos físicos e como 
discípulos da Luz. Estes  irmãos são merecedores de  muito amor  e 
admiração, pois muitos atuaram apenas na fé profunda  sem o maior 
conhecimento ou mesmo contato direto com seus Mestres  internos e 
quanto menos com seus Mestres  de orientação em cada Raio, 
pertencentes a Fraternidade Branca. Isso representa um fator muito 
poderoso em sua egregore, pois  denota a grande capacidade de ancorar 
um cristo apenas  pela fé em suas capacidades  e na busca de seus planos 
paralelos.   Esses focos tem sido de vital importância para que muitos 
anjos de diversas linhas   extraterrenas, pudessem penetrar na Terra e 
iniciar  os preparativos de ancoragem de dispositivos que irão ser muito 
úteis no futuro breve, nos quais  a Terra deveria sofrer grandes abalos 
sísmicos. Esses aparelhos tem por objetivo ajudar a requalificar a energia 
cármica planetária nos pontos criticos e orienta-la de forma a não mais  
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desenvolver  os trágicos processos de destruição e purgatório pelos quais  
estava previsto que seu mundo teria  que passar.  Essas mudanças tem 
relação com o atual estagio  de consciência que vocês meus queridos tem 
atingido e devem continuar despertando. Também existe a grande 
misericórdia e amor infinitos do nosso Pai-Irmão Micahel  na consciência 
de Sananda, que  decretou o fim das grandes destruições a poucos meses. 
Suas decisões são respeitadas mesmo pelos mais altos membros do 
Conselho Cármico, por se tratar do próprio Micah (Micahel) que depois 
de sua efusão no corpo de Jesus de Nazaré, adquiriu carta branca e 
poderes acima dos que  um Filho Criador Paradisíaco costumam possuir 
por definição da Grande FONTE QUE TUDO É (DEUS PAI-MÃE). 
Portanto muitas das afirmações do passado, via profecias, não mais 
possuem o mesmo efeito, quando não estão totalmente  canceladas. 

Obvio que muitas mudanças ainda estão por vir dentro do campo Vital de 
seu mundo, mas são muitas decorrentes dos efeitos nocivos de seus 
poluentes e também do desgelo das calotas polares. Esse processo poderá 
ser evitado na medida em que sua civilização despertar  com a 
consciência  Cristica planetária que se instala dia a dia.  Mesmo com a 
atuação direta e diária das naves do Comando Asthar no processo de 
limpeza e purificação de seu mundo, muitos efeitos não poderão ser 
evitados, pois eles tem relação direta com o despertar  da população e 
principalmente com a modificação de postura dos dono e lideres das 
grandes roldins  industriais que monopolizam os recursos naturais de seu 
mundo, impedindo que as tecnologias alternativas e não poluentes sejam  
difundidas em seu mundo.  Esses grupos de poder ainda tem que ser 
removidas da Terra, para que possam reverter muitos dos processos 
destrutivos que  ainda estão em curso.

Com relação a presença de astros intrusos  provenientes  de outros 
sistemas solares, posso adiantar que a sua orbita não é de colisão com a 
Terra como tem sido divulgado e recentemente é tema de 3 filmes  que 
podem ser adquiridos em suas locadoras de vídeo.  Esse astro  gigante 
deverá passar próximo de 2026 a 2028 em uma orbita bem distante da 
Terra, mas que com certeza  provocara algumas mudanças  no eixo e na 
orbita terrena assim como em todos os outros planetas do Sistema Solar 
de Monmatia. Trata-se de modificações necessárias para a nova Era 
evolutiva que todos os planetas e seu Sol/Estrela necessitam para 
continuar alinhados com Alfa & Omega. Todo o universo esta em 
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constante modificação e movimento, portanto  os planetas e estrelas 
também tem que efetuar movimentos para compensar as modificações 
orbitais das galáxias e assim por diante. 

Quando esses acontecimentos estiverem em curso dentro de seu Sistema 
Solar, a vossa humanidade estará vibrando muito próximo da 4ª 
Dimensão e poderá assim efetuar um salto quântico direto para a 5ª 
dimensão. Não existira nenhum processo destrutivo como se acredita, pois 
a missão desse astro intruso não  é destruir, e sim colaborar com o 
processo de  separação do Joio com o trigo. Na qual ele atrairá para 
dentro de seu campo vital todas as formas de vida, que não tiverem 
atingido  pelo menos 60% de energia  transmutada em luz positiva, isso 
em  condições mínimas de classificação, o que estará sendo  depurando  
anteriormente pelos Portais 11:11 e 12:12 e outros como o Portal dos 22 
Raios.  Muitos seres não mais  estarão na Terra, pois escolherão deixar a 
Terra e voltar a seus mundos pelos portais, mas muitos ainda vão preferir 
ficar  e dar prosseguimento ao projeto de Micah de uma nova Terra e uma 
nova sociedade humana, centrada na consciência do Cristo Sideral. 

Sei que Shtareer já informou sobre estes acontecimentos em outros 
trabalhos canalizados com seu foco no Brasil, mas  acredito que repetir a 
mensagem ajuda a dar credito as novas informações, que em pouco 
estarão sendo divulgadas por diversos meios de comunicação que vocês 
vem desenvolvendo com canalizações na Terra.  Quando  mais os seres 
humanos procurarem se  focar nas informações de luz, e buscar dentro de 
seu coração  a verdadeira ressonância com esses aspectos, tanto maior 
será o despertar, pois para que um ser desperte, torna-se necessário que 
ele sinta se a sua verdade esta em conotação com as mensagens que 
recebe.  Também já foi dito por Shtareer e por muitos outros irmãos da 
luz, de diversos pontos focais  nas diversas dimensões que existem, que  a 
humanidade será salva, e que o despertar só poderá ser processado pela 
própria vontade individual, e não mais por interferências externas, isso 
por que cabe a cada irmão na Terra procurar a sua verdade e  o seu foco 
dentro  das moradas do grande Pai-Mãe. 

A civilização  de seu lindo planeta é muito  complexa, mesmo para os 
conceitos de muitos comandantes estelares, isso devido a grande 
diversidade de raças e de diferentes origens siderais, o que torna o seu 
estudo do ponto de vista genético, muito complexo e rico em  
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possibilidades e ramificações dentro do que seria  designado como malha 
ou mapa de programação que suas Divinas Presenças Eu Sou 
desenvolvem para os planos evolutivos  dentro dos diferentes campos  de 
vida que elas sustentam.  Sendo assim  a biodiversidade de suas vidas é 
muito importante no processo  que será exigido na próxima etapa 
evolutiva em um novo mundo, para poder aperfeiçoar as potencialidades 
de um Deus Criador que vocês já são, mas ainda devem tomas 
consciência sobre essa condição e iniciar um processo de adquirir seus 
poderes de volta rumo a Mestria, assim como transmutar as etapas 
seguintes no caminho de uma nova proposta de Deuses Criadores com 
maior capacidade frente a grande lição  que tem aprendidos na 
polaridade de forças  a serem controladas e transmutadas em sua longa 
jornada pela Terra e em outros mundos antes deste. 

Tenham a certeza que não estão sós nessa tarefa, muitos dos Mestres 
Ascensionados também estão trilhando esse caminho, ainda que de forma 
diferente devido ao seu estagio evolutivo em que se encontram, mas sem 
duvida alguma, serão seus companheiros em outras vidas além  em uma 
nova Terra e uma nova humanidade  que já esta em formação. Eu mesmo 
não perderei este novo processo evolutivo, pois  também quero participar  
dessa nova aventura de Consciência que Micah e seus pais onipresentes  
em Havona  desenvolveram para nós aqui na Terra e em muitos outros 
mundos. Rumo ao novo Superuniverso Unana, que é o 8º em formação e 
que ainda esta em plano superdimensionais sendo preparado para abrigar 
novos Deuses Criadores, derivados das linhagens dos Micahels e de 
muitos outros Deuses Criadores não só de Nebadon, como de todos os 
outros universos locais e também dos Superuniversos. 
Como podem ver existe um grande movimento universal  na busca da 
perfeição e de novas conotações evolutivas, para que o processo de 
expansão  da consciência da FONTE se manifeste em novas realidades. A 
constante mutação  evolutiva e das energias que isso envolve, são parte do 
próprio processo de aprendizado e amadurecimento de todas as formas de 
consciências que foram criadas a partir da FONTE QUE TUDO É.  Essa 
fonte encontra-se situada dentro de Havona, mas ela ainda  é algo muito 
maior e sem expressão para a nossa consciência  Ascensionada, pois  
extrapola tudo o que poderíamos  transmitir a sua realidade humana. 
Portanto tenham a certeza de que  os mecanismos que regem  os  
universos encontram-se em perfeito alinhamento e sintonia com a vontade 
da  FONTE QUE TUDO É, pois ela possui a energia que permite a 
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manifestação de todas as formas de vida em qualquer ponto de suas 
possíveis existências.  Todos somos parte de um grande mecanismo muito 
complexo que aos poucos vamos tomando conhecimento e aprendemos a 
nos integrar com o mesmo.  O destino de todos nós é se unir em 
consciência com a Fonte, mesmo que em épocas  e dimensões diferentes, 
conforme nosso foco, mas de qualquer maneira  o destino é o mesmo, 
sendo assim por que não  buscarmos o caminho juntos agora e elevarmos 
a nossa gama vibracional em sintonia com um bem maior que é a 
elevação do planeta e de tudo o que ele possui. Existem bilhões de seres 
de luz torcendo para que isso se manifeste em breve, não deixem que essa 
perspectiva caia no esquecimento,  reunamos as nossas forças agora e 
sigamos o caminho do Cristo, a começar por empregar de forma verídica 
e sincera os ensinamentos do grande Mestre Jesus Cristo e de muitos 
outros que deixaram verdadeiros tesouros em suas mensagens e 
parábolas. Todas as parábolas estão sendo  desmitificadas pelos  próprios 
autores via canalização e muitos já despertos são capazes de  interpreta-
las e transmiti-las de forma correta para seus semelhantes, então  
reunamos esses ensinamentos e  criemos um mundo melhor, eu me coloco 
dentro desse processo pois ainda tenho muito a aprender com vocês e com 
os grandes irmãos  Ascensionados, que de forma diferente a meu processo 
passaram por situações de dualidade bem mais intensos que os de meus 
mundos nos quais eu Ascensionei a milhares de anos. Venho 
humildemente ajudar a todas as formas de luz e buscar  também  uma 
conotação de paz e harmonia entre todas as manifestações ditas 
extraterrestres que se encontram   na Terra em seu campo gravitacional.  
Muitas de suas experiências humanas eu as vivi pessoalmente quando era 
humano em meu mundo natal, assim como por exemplo a discriminação 
racial e capitalista, que em certa época era muito forte em meu mundo. 
Existem grandes semelhanças entre meu ultimo mundo e o seu, a única 
diferença que os focos nefastos de seres polarizados de forma  densa não 
eram  tão poderosos e tínhamos uma certa ligação com nossas fontes 
divinas, a diferença de vocês, o que facilitou de certa forma nossa jornada 
rumo a Fonte, por não possuir-mos uma amnésia tão profunda. 

A minha presença em seu Sistema Solar de Monmatia se deve a 
necessidade que senti em ajudar meus semelhantes, pois entendo suas 
dificuldades, embora não as tenha vivenciado de forma tão elevada como 
muitos de vocês, ainda assim sou capaz de entende-los e procurar ajudar  
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sinceramente no que for necessário para que ocorra o despertar de seu 
mundo e de tudo o que ele carrega. 

Como sabem  seu Logos Solar conhecido como Arcanjo Miguel ou 
Comandante Asthar, é um Deus Micah, pertence a linhagem de primeira 
ordem dessa família, que por sua vez representa também o meu foco 
central como Pai-Mãe, pois os mundos nos quais evolui a partir da 
fisicalidade pertencem a Nebadon, portanto  estou alinhado com  todas as 
energias e comunicações do verdadeiro Arcanjo Miguel e não com a dos 
impostores que vem se manifestando  mediante canalizações , denegrindo 
a sua imagem. Poucos ainda tem conhecimento que Miguel é o próprio 
Asthar e que ele representa o LOGOS CRISTICO  de seu Sistema Solar, 
assim como sua outra contraparte é o próprio  SANANDA, que representa 
o foco de MICAH em pessoa. Assim verificamos que dentro do campo vital 
de seu Sistema Solar, estiveram e ainda estão manifestados as maiores 
personalidades de nosso Universo Local de Nebadon, o que garante  o 
sucesso do plano da luz. 

Não se enganem, a luz não pode ser submetida as energias das trevas, 
pois para ela não existem  limitações,  assim para o Cristo não existem 
obstáculos para que se expresse. A caso a presença de Jesus Cristo não 
alterou a consciência planetária, ele era apenas um homem dentro de 
selvagens da época, mesmo assim sem deixar nada escrito e nem 
descendentes, ele teve o poder  através do amor de modificar os costumes 
e de  alterar os rumos da humanidade.  O Senhor Gautama também fez 
coisas semelhantes, vejam como o poder do Cristo é supremo, pois não 
existem forças no universo que sejam capazes de se antepor a verdade do 
Cristo e ao amor universal que ele representa.  Portanto  não adianta 
procurar objeções e  olhar para o outro lado, pois quem estará perdendo 
serão somente aqueles que não querem enxergar e aceitar a verdade do 
Cristo. Jesus foi direto e  preciso sobre seus ensinamentos, como nenhum 
outro Mestre jamais o foi, portanto  analisem dentro de seus corações o 
que é ser um verdadeiro seguidor dos ensinamentos de Jesus. 

Busquem a serenidade dentro de um foco Cristico e não dentro do foco 
das riquezas materiais pois elas empobrecem a alma, quando representam 
a única verdade.  Todos os bens materiais estão a serviço da humanidade 
para prove-la de bem estar  e possibilitar que  burilem seus egos pessoas  
na busca do espirito, ao contrario do que vem sendo efetuado a milênio 
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por sua sociedade. Valorizar e focalizar a vida somente  no que ela lhe 
provem  pelos  prazeres materiais e as potencialidades que ela lhe confere 
em relação aos outros,  afasta o ser de sua real  meta dentro do foco 
evolutivo da terceira dimensão  dualizada como a de vocês. As mensagens 
de Shtareer sobre essas questões são muito profundas e dignas de serem 
estudadas para  gerar grupos voltados as meditações ativas, que ele vem 
divulgando. A mudança começa por dentro, não queiram mudar a 
humanidade o mundo sem antes dar inicio as pequenas mais importantes 
mudanças internas dentro de seus corações. A verdade brota por dentro e 
não por fora,  adquirindo  ouro material. Como diz a letra da musia 
colocada no final do livro Confederação Intergaláctica : “ Há sobre a 
Terra muitos reinos  de papel,

que assim  como aparecem, podem desaparecer.
Muitos lançam vôos, se auto denominam Reis,
mas as suas coroas se apagam ao entardecer.
Sobre outras  pessoas é muito fácil governar,
e coroas de ouro qualquer um pode comprar.
Mas sobre si mesmo, muito poucos podem governar,
e menos  conquistar coroas de luz astral.
O Reino esta dentro do homem,
conquista-te e serás um Rei .....”

Dentro dessas frases estão contidas  grandes verdades sobre a política e 
psique na qual a sua humanidade tem se desenvolvido, o que é pior, 
dentro da qual ela tem acreditado residir os verdadeiros ensinamentos  
que os  direcionam mais para perto do que acreditam ser um Deus.

Que Deus é esse que permite as injustiças que vocês mesmos vem 
promovendo e  diplomaticamente mudam as conotações, pensem sobre 
isso, e verificaram que  buscam julgar  e doutrinar tudo aquilo que não 
esta em conotação com seus interesses. Esse não é o caminho do 
verdadeiro Cristo como deve realmente ser. O cristo não é um caminho 
que possa ser dominado ou monopolizado por ninguém como muitas 
instituições religiosas o tem tentado e ainda insistem em fazer. Creiam-me 
que tudo isso não ficou e não ficará em branco, pois os registros 
akashicos possuem tudo muito bem documentado, e isso é colocado a 
frente de cada ser quando desencarna e neste processo final de ciclo, no 
qual não mais haverá a reencarnação de  seres  que não aprenderam a 
lição, serão severamente  repreendidos pelas suas próprias Presenças Eu 
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Sou e arrebatados para os respectivos mundos de purgatório no  caso 
especifico para os que até agora só contribuíram com as forças das 
trevas.  

A expressão sobre dia do juízo final tem certa conotação devido ao final 
de ciclo solar de 26 mil anos que finda em torno de 2026 a 2028 de sua 
era. Portanto  existirá  um processo definitivo de seleção entre as energias  
pessoais de cada ser que habita a Terra  e os planos sutis não só na Terra 
como nos outros planetas. Portanto esta é a ultima oportunidade de 
despertar dos  irmãos que ainda insistem em trabalhar de forma escusa e 
negativa. Os próprios membros do Sinistro Governo Secreto estão em 
apuros e buscam efetuar acordos com os membros da Fraternidade 
Branca para poderem se salvar, estão inclusive fazendo concessões para 
liberar informações, coisa que antes negavam redundantemente. Vejam 
como as situações estão invertidas, e como ainda devem mudar muito a 
favor de uma humanidade melhor. No entanto ainda existem muitos 
humanos que teimam em não  deixar de lado suas ideologias e praticas a 
verdade do Cristo. Isso representa os pequenos percalços que ainda 
devem ser removidos de seu mundo.

Bom meus amigos, no momento era isso o que tinha para ancorar neste 
trabalho, fiquem com o amor universal da luz, que todos nós somos.

Seu Irmão Vywamus, 21/06/98  16:10 Pm.  SP
Mensagem de Shtareer.

Meus queridos dentro da diversidade do nosso universo de Orvotón, 
existem muitas verdades sobre as diferentes fontes de energia e focos de 
vida, isso por que Orvotón, tem como conotação de ser o 7º Superuniverso 
da transmutação e da criação de novas fronteiras evolutivas, para que 
assim possam se manifestar em uma futura projeção que é o 8º 
Superuniverso que esta em vias de se  materializar  em aproximadamente 
1,5  a 2,3 milhões de anos terrenos em um plano tridimensional a mais de 
800 bilhões de anos luz da atual posição de sua Via Láctea. Esse universo 
oficialmente ainda não esta  presente  em muitos membros da Federação 
Intergaláctica, devido  as diferentes  egregores dimensionais que a 
compõe, mas saibam que não existe regra  nenhuma  de Havona e da 
FONTE  QUE TUDO É que negue a existência de um 8º ou subsequentes 
universos, pois todos os universos  foram criador no decorrer do 
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aprimoramento e da necessidade de  expansão cósmica das energias  
criadas pela Fonte. Portanto  nada do que foi aprendido ou esta sendo 
aprendido em suas vidas é supérfluo, pois são conhecimentos e 
aprendizados que de uma forma ou de outra serão úteis  nas experiências 
que muitos de vocês irão manifestar em outros planos de consciência  
nesse Superuniverso de Unana. 

Outro aspecto que quero clarear em vossas mentes, é sobre a questão da 
programação que Vywamus citou em sua explanação. Saibam  que a sua 
Divina Presença Eu Sou possui metas evolutivas e cada meta tem que ser 
atingida pelos seus milhares de focos encarnados na Terra ou em outros 
planetas. Esses focos são  programados através do que vocês chamam de 
astrologia e numerologia, além da combinação genética que cada ser 
carrega consigo antes mesmo de encarnar, além é lógico da bagagem 
genética do corpo que ira empregar nas experiências carnais. Assim  
devem saber que essa programação é verídica e busca orientar e deixar 
em seus subconscientes parâmetros evolutivos  sem no entanto quebrar a 
livre arbítrio que foi outorgado por Micah antes mesmo que a Terra fosse 
criada.  Portanto  essa programação não é algo definitivo, apenas deixa 
uma linha a ser  denotada pelo ego pessoal de cada ser  durante suas 
expressões na 3ª,4ª e 5ª dimensões. 

Todas as formas de vida  possuem essa programação para estarem assim  
sintonizados com seus focos divinos e poderem ser sustentados, caso 
contrario seria um caos completo  a medida que a consciência se perde no 
materialismo e na polarização.  Mesmo assim verifica-se que existem 
seres que  conseguiram bloquear essas programações a medida que sua 
densidade mental se afasta do Cristo e buscam as trevas como ponto de 
referencia, isso ligado e somado com as densas energias do plano astral 
que se acoplam a essas pessoas. Portanto  a medida que  vocês se alinham 
com a sua Chama Trina adquirem o poder de conhecer essa programação 
e de modifica-la de acordo com suas necessidades construtivas no 
caminho da evolução cristica.  Parte dessa programação esta diretamente 
incutida em  seus códigos genéticos, que como já expus anteriormente, se 
projeta não apenas no físico e astral, mas também em todos os seus corpos 
suprafísicos até ser centralizado e gerado  no interior de cada Divina 
Presença Eu Sou.  O que ocorre é um diferencial de potência muito 
grande a medida que  essa energia vai sendo densificada até atingir os 
corpos mais densos a finalmente o corpo físico. Portanto  quanto mais 
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densa for a mente de uma pessoa, tanto maior será a sua dificuldade em 
contatar  seu verdadeiro código e sua Presença Eu Sou, pois uma coisa 
leva a outra. 

Quando um ser humano atinge um estado de alinhamento energético com 
a presença Eu Sou através do tubo de luz da Chama Trina e alinha todos 
os Chacras com a energia coronária e da Kundaline,  esta prestes a 
Ascensionar, o que automaticamente revela o verdadeiro código genético 
para essa pessoa, que ao acessa-la busca a conotação da  dimensão que 
quer se projetar no novo estado  físico de projeção por assim dizer. 

Em outras palavras, quando um ser Ascensiona, ele fica sabendo minutos 
antes o seu verdadeiro código genético e sua real identidade sideral, com 
isso ele efetua uma nova programação e se projeta desmaterializando seu 
corpo  para integra-lo nas outras realidades que escolheu, que 
normalmente são na 5ª dimensão em diante.  A Ascensão também pode ser 
feita no pós morte, mas isso também  muitas vezes exige que o corpo 
material seja desmaterializado para que possa integrar suas moléculas no 
campo vital dos corpos sutis até  desmaterializar todas as formas mais 
densas e somente carregar o corpo de luz mínimo da 5ª dimensão. 

Para que cada humano possa alterar  sua programação, tem que 
inicialmente efetuar uma desprogramação dos vícios e hábitos negativos 
de sua psique. Isso é a primeira coisa a ser  enfrentada, pois sem isso não 
há possibilidades  de penetrar em uma egregore mais positiva e mais sutil. 
Todas as formas de pensamento criadas devem ser  polarizadas na luz e 
despolarizar  as negativas é uma obrigação do discípulo da luz. 

Nunca dissemos que o caminho era fácil, no entanto ele é muito rico em 
experiências e conhecimento, busquem antes de mais nada empregar os 22 
raios  como foco de tratamento paulatino, até que cada ser possa  sentir 
com sinceridade o que deve ser desprogramado, para só então dar inicio 
ao processo de reprogramação  construtiva em seu ser. 

Muitos são os ensinamentos deixados por grandes Mestres que estiveram 
em corpos físicos na Terra, podem escolher qualquer um deles, mas se não 
seguirem com sinceridade, sinceridade do fundo de seus corações, de 
nada adiantará, pois será apenas mais uma conotação de ego cínico que 
estarão ancorando em sua egregore, que justamente é o oposto do que 
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esta sendo solicitado pelos irmãos da Fraternidade Branca.  O caminho 
da luz tem muitas trilhas, mas todas levam ao Cristo, e dentro da 
consciência do cristo todos são seus filhos, não importando a linha 
religiosa ou filosófica, pois somente a luz é verdadeira o resto são as 
ilusões que os seres humanos criaram  para se  fixar no poder.  

Atualmente uma das maiores ferramentas que esta a disposição dos seres 
humanos são os 22 Raios e seus respectivos Mestres e focos de luz, que 
vem ajudar e despertar de forma dinâmica a humanidade e todas as 
formas de vida que estejam dentro de seu foco. Portanto não percam 
tempo  com ponderações.  Como já expus  em canalizações diretas entre 
vocês  diversas vezes, os Raios são radiações que podem ser  registradas 
pelos instrumentos de ressonância magnética e por espectrometro de 
massa e de emissão, aparelhos construídos pela sua tecnologia e que são 
empregados diariamente em laboratórios de pesquisa e outros 
seguimentos de suas industrias. A própria analise via efeito de chama dos 
elementos químicos conforma a existência de luz colorida mediante o 
deslocamento de elétrons de uma camada para outra. Ou seja os atuação 
desses raios pode ser comprovada pela ciência  como formas de radiações 
luminosas  palpáveis para sua ciência, sendo assim não a o que temer, 
todas as cores do espectro luminoso possuem uma capacidade de 
interação e de  ação direta sobre suas celular  orgânicas e também nos  
não orgânicos.  

Por exemplo a Chama Violeta é na realidade Ultra Violeta, mas como 
essa cor não pode ser enxergada pela retina humana, empregou-se a 
divulgação da cor Violeta, por ser a mais próxima  para visualização 
humana. Essa cor é empregada em tratamentos de desinfecção em 
laboratórios para exterminar bactérias dos alimentos  e remédios, 
portanto já se sabe que o ultravioleta tem capacidades  bactericidas, por 
que não emprega-la para remover o cárma e as energias densas como se 
fosse um bactericida astral ?

Essa brincadeira é uma profunda verdade, que não ofende o Mestre Saint 
Germain e sua ordem Violeta, alias Ezequiel esta bem próximo aqui. 

A presença desses poderosos Raios  não é meramente uma ferramenta, 
pois seu foco esta em sintonia com Alfa & Omega, que é o Sol, Central de 
Siriús, que como informei representa um canalizador das energias 
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multidimensionais do centro de vossa Visa Láctea a partir da egregore  
direta da FONTE QUE TUDO É. Portanto empregar os raios representa 
estar buscando se sintonizar com a grande família de luz, que por sua vez 
esta ancorada no Deus Pai-Mãe universal. Encarem os raios como um 
presente divino da graça do Pai-Mãe, que não quer que seus filhos se 
percam dentro da ignorância, e estende para  vocês uma mão  de 
salvação. 

Esse caminho da salvação é  individual e cada qual deve lutar e 
disciplinar seu corpo e sua psique, na busca do verdadeiro caminho  que 
esta codificado para cada ser na Terra e fora dela.  Todas as respostas 
encontram-se dentro de seu templo físico, que é justamente seu corpo 
material, dentro de seu coração estão todas as chaves  para as Ascensão  
e resolução subsequente das  perguntas que tanto  procuram no exterior 
ou nos Mestres.  Procurem semear seu Mestre interno sem a presença do 
ego cínico, e sim na presença da luz que tudo transmuta, para realmente 
se sintonizar com  o verdadeiro caminho. 

Bom meus queridos, no foco da luz eu os amor assim como todos os 
irmãos na luz o fazem. Tenham certeza que são muitos os guardiões que 
procuram contatar vocês   para que juntos possam   visualizar o mundo da 
luz e da verdade, e não mais os reinos das ilusões que  cercam sua psique 
e sua civilização material.

No foco do 22º Raio Índigo blue Metálico, eu sou Shtareer, 21/6/98 17:40 
Pm  SP. 

Mensagem do Arcanjo Miguel.

Meus amados, muito se tem dito a vocês via canalização e também no 
processo de sono, nos quais  muitos participam das aulas etéricas nos  
magníficos Templos dos  raios cósmicos que  antes perfaziam 12  e que 
agora estamos divulgando como sendo 22 Raios.   Dentro do que pode ser  
apresentado para o atual nível de consciência que se manifesta na Terra, 
principalmente no plano da superfície, posso assegurar que muitos focos 
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de luz estão se destacando, e que essa realidade deve se expandir 
gradualmente. No entanto ainda existe muito a ser efetuado com relação 
aos focos de negativismo e guerras que  existem em seu mundo. Muitas 
das informações sobre essas questões não estão sendo exibidas pelos 
meios de comunicação convencionais, para não gerar pânico, mas via 
Internet é fácil se inteirar de muitas coisas que estão  ocorrendo. 
Procurem irradiar muita luz para esses locais, pois assim estarão 
ajudando muitas legiões de anjos que  atuam no sentido de evitar conflitos 
e de preservar a paz. Além de interagirem com os irmãos do 5º raios que 
necessitam de muito apoio no processo de cura planetária, como  Hilarion 
manifestou antes. Estamos requisitando todos os humanos de boa vontade 
para um trabalho de  expansão  do cristo de diversas formas. Lembrem-se 
que o Cristo possui muitas facetas, e que  podem atingi-lo por diversos 
caminhos, mas sempre  quando estiverem em sintonia com  a justiça e com 
a verdade sincera de seus corações. 

Uma de minhas  manifestações em seu mundo tem sido a justiça, 
represento o poder da justiça e empunho uma espada de luz azul, o que na 
realidade representa  uma metáfora que pode ser literalmente  
compreendida como sendo que não vou mais tolerar  abusos por parte de 
entidades não terrenas  no campo vital da Terra, assim como todos os  
humanos  que procuraram no passado tais contatos, estão perdendo o 
poder e não permitirei que seu mundo seja afetado  drasticamente pelos 
seus atos insanos. Isso não é uma ameaça e sim um decreto divino, que 
possui o respaldo de meu Cristo Interno e também de muitos outros  Seres 
de luz, que  vocês denominam de Arcanjos. 

A Terra é uma parte integrante da Consciência Divina da Mãe Divina que 
por sua vez é um Cristo polarizado  no polo feminino da criação, e sendo 
um cristo não pode ser destruído, como no passado já se tentou e nunca 
foi permitido, a exemplo da explosão  do planeta Maldec que implodiu ao 
entrar em contato  com a energia Vril da Terra e não suportou a diferença 
de energia Cristica e se fragmentou em  milhões de pedaços. Maldec 
ancorava a energia mal polarizada de Lucífer, o que  provocou a sua 
destruição. 

A cada dia que passa estou mais próximo de muitos humanos que podem 
me canalizar, basta terem amor no coração e procurarem efetivamente 
ajudar a humanidade, minhas mensagens transmitem paz e esperança e 
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nunca malícia e pânico.  Já os informei a respeito dos impostores dentro 
deste mesmo livro, portanto deixem que seus corações  identifiquem as 
verdadeiras mensagens dos irmãos da Fraternidade Branca.  O nosso foco 
pessoal é a luz, portanto não podemos transmitir informações que não 
estejam em conotação com a mesma. Essa é uma das  chaves para nos 
contatar. A mistificação será cada vez mais  forte em seu mundo, mas 
somente aqueles que estiverem centrados no cristo interno saberão 
discernir sobre a veracidade das informações. 

Tenham a certeza absoluta que nunca serão abandonados e que sempre 
estaremos velando e trabalhando para o resgate planetário dentro dos 
termos já expostos a vocês neste em outras canalizações. A consciência de 
Sananda esta presente dentro do foco pessoal de cada ser humano, basta 
apenas  que vocês permitam que ele se manifeste e que possa viver dentro 
de vocês de forma efetiva e que possa se comunicar de verdade. 

Seus preconceitos de que não são dignos de contatar os  Deuses ou santos, 
foi uma manipulação religiosa para angariar poder material e político, 
que esta acabando gradualmente  em vosso mundo.  Esse processo é 
natural e ainda deve crescer, em contrapartida muitas outras instituições 
religiosas mais modernas devem aparecer ainda, o que  dividirá as 
opiniões da população mundial, mas saibam que  todos os focos quando 
são direcionados para a luz, ativam o cristo, não importando sua crença 
religiosa. Pois a luz atrai luz e somente luz.  Não critiquem esses irmãos 
que por ventura tem seu foco em uma realidade ultrapassada e deformada, 
pois  foram doutrinados a  acreditar nisso,  mandem luz para que 
despertem e acima de tudo não entrem em contendas filosóficas, deixem 
que o tempo cuidará  desses aspectos. 

A nossa batalha é diretamente contra  as trevas que existem dentro do 
coração de cada ser, assim direcionem seus esforços para transmutar 
definitivamente as trevas de suas psiques pessoais. Quando as trevas 
internas são removidas,  então existirá paz e um mundo melhor será 
possível, isso é um trabalho gradativo, que já esta em sintonia na 
consciência de muitos  discípulos, mas ainda existe muito que deve ser 
transmutado por todos vocês, busquem divulgar estes conhecimentos, que 
são muito mais úteis que outros ligados a aflorar o cinismo e ego pessoal 
de forma contraria aos ensinamentos da luz.  Quando vocês centrarem seu 
foco de luz dentro da superação e transmutação das trevas internas de sua 
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psique,  com  os 22 Raios, então estarão tendo acesso a codificação 
genética que Vywamus  estava  descrevendo. O caminho na busca 
espiritual leva  a muitas aventuras de consciência, mas todas elas tem 
conotação com as energias a serem transmutadas dentro dos seus corpos 
sutis e do físico também.

Poderíamos aplicar a esse processo diversos  ingredientes  como uma vida 
mais natural onde pudessem  se livrar da egregore negativa das grandes 
cidades, mas isso para muitos é inviável, no entanto é um caminho que  
pode ser  buscado, desde que esteja em ressonância com a verdade 
pessoal daqueles que a buscam. Não existem receitas rígidas ou regras 
implacáveis sobre os caminhos da busca interior, isso por que cada um 
possui uma diferente codificação genética e necessita de diferentes  
formas de ativação e experiências a serem transmutadas e vividas, de 
acordo com o foco de suas Divinas Presenças Eu Sou, que cada um 
possui, por isso e por outras razões decorrentes dos  diversos processos 
evolutivos de  seus  estágios evolutivos, não podemos determinar, mas 
apenas orientar o que pode ou deve ser feito. Cabe a cada um seguir o que 
o coração manifestar. Pois quando o coração manifesta representa a 
verdade que deve ser vivida pelas pessoas  nesse momento. 

Nunca afirmamos uma verdade como sendo absoluta, pois isso não existe,  
pelo simples motivo que o universo possui milhares de focos e portanto 
cada qual enxerga esses focos  pelo seu prisma pessoal, a exemplo para 
muitos sou e sempre serei apenas o Arcanjo Miguel, outros preferem 
minha conotação  de Comandante Asthar, é indiferente para minha 
consciência  qual delas vocês prefiram, o importante e que estejam 
centrados na busca da transmutação e da luz. Esse foi e ainda é um dos 
principais ensinamentos e focos do Amado Mestre Saint Germain e de 
muitos outros que abraçaram a causa da liberdade  no crescimento 
espiritual da humanidade. Portanto não desapontem nossos irmãos e seus 
Mestres internos, procurem trilhar e desenvolver o verdadeiro cristo , que 
esta dentro de cada um, pois todos somos filhos da mesma   fonte de 
energia. 

Na luz que nunca falha, eu vos amo. 

      Arcanjo Miguel , 21/06/98  18:29  Pm.  SP
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O Mestre Morya informou-nos a  alguns anos que o nosso padrão mental  é 
muito importante, principalmente  naquilo que emitimos como 
pensamentos, pois a sua egregore   sendo também  energia de natureza
ainda pouco explorada pela nossa ciência, é ainda uma forma de  
eletricidade tênue, que se propaga pelo universo. Essa energia esta 
diretamente ligada as formas pensamentos e a toda lei de causa e efeito 
denominada cárma. Sendo assim nossos pensamentos criam uma egregore 
de ressonância em nossos corpos sutis. Isso  fica registrado como  uma 
identidade sobre nosso campo aurico e seleciona o nosso estado 
vibracional e evolutivo dentro da sociedade, vista pelos irmãos de luz.  
Com relação as palavras  faladas verbalmente em nosso dia a dia, verifica-
se o mesmo efeito,  que por sua vez fica  mais claro e obvio para as 
pessoas que nos conhecem, pois   acabamos por nos expressar de forma 
automática e dizemos coisas sem que percebamos. Isso é  observado pelas 
outras pessoas que muitas vezes não estão na mesma ressonância e acabam 
por  fazer um modelo sobre nossas vidas, baseados na nosso forma de 
expressão.  Imaginem aquelas pessoas que falam palavrões diariamente e 
emitem pragas, elas carregam uma vibração pesada, que para pessoas mais 
sensíveis  não as agrada e procuram  evitar tais pessoas. O mesmo ocorre 
com seres de luz, que procuram  mesmo que ajudando manter uma 
determinada distância dessas almas  densas, pois as incomoda. 

Analisemos isto dentro  de nossas vidas e procuremos corrigir também as 
nossas expressões físicas, gestos com as mãos e principalmente com 
nossas palavras, que como sabemos, possuem o poder do verbo via 
ressonância com as células de tudo, o que  nos rodeia.  Para que tenham 
uma idéia de como isso  tem  efeito sobre nossas vidas,  podemos analisa-
la  via  conceitos químicos. Já se sabe que um átomo qualquer ao sofrer a 
onda sonora  do meio externo,  ecoa, efetuando um processo de 
ressonância vibracional com as ondas, transmitindo-as de um átomo a 
outro até esgotar a energia de excitação provocada por aquele som. Assim  
verifica-se que  determinados sons e freqüências são capazes de quebrar 
vidros e outros objetos, isso por que eles  estão em uma onda que  elimina 
a harmonia de ressonância natural desses átomos. Mas todas os sons  
provocam um efeito de propagação de ondas, que fica diretamente 
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arquivado no registro akashico molecular,   o que é denominado de 
memória quântica por muitos escritores e pesquisadores. 

      SOM                                          SOM

                                    ÁTOMO

O  esquema acima tenta demonstrar como o sem se propaga e afeta toda 
uma cadeia atômica e portanto molecular no seu efeito de ressonância. A 
ressonância por sua vez possui profunda aplicação nos estudos de 
metafísica ligados a numerologia e astrologia, pois as energias envolvidas  
em ambos os casos  são de natureza  extradimensional pelo nosso ponto de 
vista  corriqueiro. Mas  isso por que ainda procuramos negar a existência 
de muitas energias que existem em nossos corpos e nunca demos atenção. 
Vejam os exemplos das terapias com acupuntura e Do-in que representam 
técnicas que  alteram  muitos fluxos energéticos internos de nosso 
organismo, no entanto a medicina alopatica e  grande parte da comunidade 
medica mundial não a aceitam. Alegando que na China a mortalidade é 
enorme, e que se a acupuntura servisse  não haveria tantas mortes. 

Essa é uma postura de quem não quer pesquisar e se aprofundar na 
questão, então negam, mas  atualmente as pesquisas ou melhor , o uso de 
terapias alternativas vem ganhando corpo em nossa sociedade, devido a 
egregore que se formou sobre   todas as alternativas  ligadas a uma nova 
valorização dos antigos conhecimentos  que foram  esquecidos. Na 
realidade o que esta sendo  revelado, são ensinamentos muito antigos  que  
vieram a tona novamente  em nossa sociedade. Os métodos convencionais  
de tratamentos estão caindo em descredito por parte da população, devido 
a dezenas de informações sobre falhas medicas e de  natureza semelhantes,  
deixando as pessoas temerosas em seguir tais caminhos, o que as aproxima 
ainda mais dos tratamentos alternativos.  Vejam como   a nossa mente 
trabalha, sem querem muitas pessoas estão se aproximando de parâmetros 
mais sutis, que no passado não teriam empregado, a egregore mental de 
muitas pessoas esta sendo tocada e  transfigurada pelos movimentos 
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esotéricos e alternativos, o que demonstra nitidamente uma alteração em 
seus padrões mentais e em relação a sua postura de vida. 

Como podemos ver as dicas e técnicas necessárias para que  possamos 
caminhar na senda da luz, são variadas e continuarão a ser enviadas, mas 
cabe somente a nós aqui no plano tridimensional da humanidade 
encarnada, procurar seu verdadeiro caminho na luz pessoal, onde estiver a 
nossa verdade inserida.  Mudar de caminho por medo, não  mudará nosso 
destino, pois  somente onde estiver de verdade o coração dos seres 
humanos e que a sua verdade com o Cristo será avaliada  pela  nossa 
Presença Eu Sou. Portanto  o caminho é individual e não temos como 
enganar o nosso cristo,  pois a verdade é única e  não pode ser burlada por 
ninguém. 

A natureza de nossa jornada na Terra é muito complexa, como já foi 
descrito pelos nossos irmãos de luz, mas sabemos de uma coisa, toda ela 
nos enriquece de experiências e nos amadurece  no processo que temos 
que superar diariamente com relação as nossas limitações pessoais que vão 
gradualmente sendo superadas e suplantadas por outras, a medida que 
superamos e transmutamos nossos medos e limitações, estamos subindo 
degraus  rumo  a uma nova aventura e novas experiências, que devem ser  
novamente encaradas e transmutadas. A nossa vida  costuma ser cheia de  
obstáculos que temos que superar, isso faz parte da nossa malha cármica, 
mas muitas vezes tem relação com a nossa programação genética 
estipulada pela nossa Presença Eu Sou, portanto  lutar contra a maré de 
nada ajuda, é necessário que  enfrentemos e superemos todas as 
dificuldades, para que assim nosso campo vital  possa se fortalecer e estar 
apto para uma nova etapa, que paulatinamente nos colocará no caminho  
pessoal do Cristo. 

Mensagem de Sananda.

Meus amados,  no atual rumo dos acontecimentos dentro da sua 
sociedade, muitas alterações relacionadas  a economia mundial e as  
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negociações militares entre as potências e os países mais pobres, devem 
ocorrer até julho de 1999, assim como no decorrer do ano 2000 até  
Dezembro de 2001 devido as novas situações relacionadas com o ½  
ambiente e  as novidades políticas adotas pelos membros do Sinistro 
Governo Secreto, que  estarão revertendo muitas de suas ações na busca 
de soluções para sobreviverem as mudanças  cíclicas na Terra.  Portanto 
torna-se urgente que todos na medida de suas possibilidades, busquem  se 
adaptar as novas regras  da política mundial e procurem  viver uma vida 
mais natural, na busca de seu centro interno, seu cristo ancorado na 
Chama Trina, pois ele será quem lhes proverá de respostas para cada 
situação nova, que ira se manifestar  em breve em sua sociedade. 

As mudanças  para as pessoas ligadas a egregore da Nova Era, não serão 
negativas, pelo contrario serão até previsíveis, no entanto para pessoas 
que ancoram  sua vida nos conceitos materiais  e deixam o espirito de 
lado, sofreram grandes perdas e perderão o rumo dos acontecimentos, 
devido a quebra de muitas empresas e instituições financeiras, que ainda 
não se adaptaram as novas regras do jogo  econômico mundial. As 
mudanças que se verificam na economia mundial até o presente momento, 
são  um indicio  dos preparativos que estão sendo tomados pelos lideres, 
na busca de soluções que  garantam a sobrevivência  dos sistema, o que 
não será alcançado por todos. Isso esta diretamente relacionado ao foco  
pessoal das pessoas envolvidas nesse processo de  retomada cíclica  dos 
acontecimentos.

Todo aquele que tomar como  base  apenas um ponto de referencia em sua 
vida neste processo, estará sendo parcial, portanto procurem ser mais 
sensíveis e empregar as capacidades telúricas de sua percepção 
extrasensorial,  na medida que as mesmas forem se desenvolvendo, para 
poderem superar e saber contornar muitas situações inusitadas, que ainda 
estão por ser manifestadas em sua sociedade.  Não podemos adiantar 
muitas  coisas, pois estaríamos criando  um condicionamento que não 
pode ajuda-los diretamente, somente através da percepção pessoal focada 
no cristo interno os informará de como  enfrentar muitas dificuldades e 
surpresas em suas vidas.  

Os anos que se seguem não são negativos, e sim apenas  precipitadores  
de situações que devem ser resolvidas, sejam elas em qualquer angulo que 
se queira explora-lo. Portanto devem  estar preparados para surpresas  
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que normalmente  não seriam  comuns dentro da estrutura social que 
vivem. Outro  aspecto que poderá ajudar muito a prevenção de situações  
difíceis é  a navegação na Internet, que no momento ainda não esta sendo 
controlada por ninguém, mas isso em breve será  perigosamente 
controlada por  instituições particulares  a serviço do que  foi denominado 
Anti Cristo e do Governo Secreto.  Ainda existem cômplos para tentar 
dominar a manter as rédeas da humanidade, mas  isso terá curta duração 
e será paulatinamente desmontado.  Um dos fatores de maior 
preocupação no que se refere a Internet em um futuro breve  que pode se 
manifestar ainda antes do final  do ano 2000, será a manipulação por 
ondas  subjetivas dentro das transmissões de TV, Rádio e na própria 
Internet, que tem por objetivo controlar e submeter os seres humanos a um 
padrão de ondas cerebrais  de controle mental. Isso é uma das 
ferramentas em projeto que devem ser ativadas  em breve, e que em 
algumas cidades já deram bons resultados. 

Portanto procurem se abster em um futuro próximo do excesso de contato 
com essas fontes de informações que denotem  alguma influência sobre 
sua egregore, e principalmente sobre as crianças, que são facilmente  
influenciadas por essas manifestações de lavagem cerebral. 

Na medida que os acontecimentos forem surgindo,  muitos de nós 
estaremos  transmitindo informações para alerta-los e orientando como se 
proteger dessas fontes de energia e controle dos  seres que ainda tentam 
se agarrar no passado.  O momento da liberdade chegou e a cada dia esta 
mais  ancorado dentro dos corações de muitos seres humanos, basta 
saberem apenas como  trilhar o caminho correto rumo a liberdade,  esse 
maravilhoso caminho estará sendo  amparada pelos anjos e todas uma 
irmandade de luz, dos diversos raios  a medida que forem despertando e 
tomando conhecimento dessas realidades, que para muitos já é uma  
realidade factível e palpável. 

Meus querido e amados seres da luz, muito ainda falta por ser expresso e 
transmutado por vocês, mas  grande parte do caminho já foi  efetuado por 
vocês, faltam apenas  alguns degraus rumo a liberdade pessoal, nesse 
momento devem centralizar seus esforços  na certeza de que todas as 
respostas estão dentro de cada um, e não é mais necessário seguir 
“Mestres” que procuram criar uma seita de seguidores, não existem gurus  
e nunca existiram, pois  Pai-Mãe universal proveu cada filho seu de todos 
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os poderes necessários para encontrar o caminho de volta a ele. Portanto  
não dêem valor e nem poder a pessoas que  prometem o paraíso, pois eles 
somente estão vampirizando  suas egregores.  Um verdadeiro ser da luz, 
jamais  permitiria que um irmão se diminuísse perante ele, pois ele busca 
erguer seus semelhante e não distanciar-se dele. Notem bem as egregores 
desses seres e poderão então sentir  a verdade dentro de seus coração. 

A luz dentro de cada um é muito valiosa e representa a centelha divina 
que  possui o código genético do criador universal.  Cada membro da 
criação tem essa luz manifestada de diferentes formas, mas todos a tem, 
portanto tenham certeza que todos são filhos e são amados, não 
importando suas escolhas, mesmo aqueles que trilham a senda das trevas 
chegará um dia que terão que escolher o caminho da luz, ou ser 
descriados em favor de uma nova realidade positiva, portanto não caiam 
mais  dentro das trevas, pois existe um caminho sem volta para muitos que  
negam até o fim o cristo e lutam contra ele. Esse caminho é aquele onde a 
lei do amor  molecular é completamente  destruído pelas energias 
nefastas, que suas egregores liberam,  chegando ao ponto de que não mais 
podem  se manter dentro da estrutura que  o Pai Universal consagrou 
para cada um. Quando um ser chega a esse estágio a própria lei carmica 
cobrará dele e o levará a enfrentar todas as cargas nefastas que criou, o 
que leva em muitos casos a desprogramação espiritual, que conhecem 
como morte do espirito. O Pai Universal se importa, no entanto respeita o 
livre arbítrio de cada ser. Mas para o processo  evolutivo de muitos  
planos existem diretrizes que muitas vezes autorizam a descriação  
espiritual de energias malignas, nesse caso ocorre a morte espiritual e a 
completa  anulação dessa egregore, que algum dia foi um ser humano em 
manifestação. 

Lembrem-se que o Pai Universal é uma energia multidimensional, que 
atua em todos os planos, mas abaixo deles existem milhões de Criadores 
que  possuem responsabilidades e deveres para com  seus filhos e
criações, que não podem permitir  que uma minoria  destrua ou  infecte  
seus rebanhos, portanto procurem analisar isso dentro de seus corações.  
A mutabilidade do universo existe  para todos, mas dentro dessa 
mutabilidade  os criadores querem expressar diferentes formas  do Cristo 
a serviço da luz e não apenas das trevas, como no caso particular de 
Satânia no qual  se encontra dividida em duas facções de energia entre as 
trevas e a luz, mas  gradualmente as forças do equilíbrio se contrapões, 
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deixando o processo evolutivo em uma dinâmica que dentro dos planos 
mais elevados é construtivo pois permite o amadurecimento  de seres  que 
antes não tinham essas percepções. No entanto os pontos focais de  alta 
negatividade que não mais puderam polarizar os aspectos positivos do  
cristo, acabaram por implodir como foi o caso de um planta próximo a 
Siriús que deixou de existir em 1995, e parte de seus habitantes também 
foi  desativado no plano espiritual. Isso  por que seu foco estava 
completamente fora de sintonia com  os propósitos  Divinos do quadrante 
e eles por sua vez não aceitaram as diretrizes do cristo e negaram 
qualquer participação dentro da coletividade que é o cosmos.  Não foi um 
castigo, e sim a escolha pessoal de uma humanidade  na qual deixaram 
que seus corações  vibrassem dentro dessa realidade, portanto eles 
seguiram seus desígnios de auto extermínio como muitas outras raças já o 
fizeram e ainda  haverão de fazer. Cabe aos irmãos da luz  velar para que 
esses seres despertem e que isso não se torne  uma pratica  nos mundos 
dualizados, por esse motivo os Comandos  estelares atuam na árdua tarefa 
de despertar essas humanidades, para impedir tais catástrofes, como  tem 
sido feito na Terra por inúmeros anos.  O amor universal dos seres de luz 
esta e sempre esteve a favor da paz e da verdade dentro da Terra e de 
muitos outros m unidos, mas foi a negação das pessoas dessas 
humanidades que levou  ao atual estagio  evolutivo das sociedades que se 
manifestaram ao longo desses ciclos. 

É chegado o momento da liberdade para muitos, seja através dos Portais 
Siderais ou mesmo pelo processo de Ascensão que muitos deverão 
enfrentar  como seu destino na luz.  

Somos todos uma família sideral que busca a luz verdadeira, portanto 
vamos unir nossas forças e rumar para as realidades  da luz e não mais 
das trevas pessoais.

Com amor nos os protegemos.

Sananda , 22/6/98  13:18 Pm  SP
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Com esta mensagem de Sananda finalizo este outro trabalho, o mesmo tem 
por objetivo ser dinâmico e fácil de interpretar, na medida que as pessoas 
vão  buscando o conhecimento.  

Todas as mensagens contidas neste trabalho fora  guiadas pelos nossos 
irmãos da luz e buscam ativar ao leitor sua centelha divina na codificação 
genética na medida  que irão ler estas linhas.  

Que a luz dos nossos irmãos e Mestres possam se expressar  em nossas 
vidas e que cada um de nós possa  seguir o verdadeiro caminho da luz 
interna do nosso Cristo e assim se unir a hoste iluminada da Grande 
Fraternidade Branca e Solar, que nos assiste e auxilia no atual processo de 
evolução que passamos. 

22/06/98  13:22 Pm  São Paulo.

RODRIGO ROMO   
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