O PROCESSO
DE
TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
À LUZ DOS ACONTECIMENTOS ATUAIS
TEXTOS DA WEB COMPILADOS

1

PREFÁCIO
Os tempos atuais mostram-nos, de forma urgente, a necessidade de remodelação de todas
as bases de nossa sociedade, visto que, a realidade nos mostra no nosso dia-a-dia, a superação
das que aí estão.
A humanidade atual já não vive, mas, sobrevive, devido a um modelo econômico, político
e social que a suga, indignifica-a, solapa-a em todas as suas aspirações. Por sua vez, os modelos
religiosos tradicionais cegam-na, escondendo do homem o seu verdadeiro Eu e suas reais
possibilidades de Ser, na sua mais ampla acepção.
Dessa forma, o homem atual busca, de uma forma muitas vezes equivocada, “algo” que o
leve de volta ao seu Eu Verdadeiro, sem, contudo, entender que, sem Deus em seu coração,
todas as respostas que a ilusão terrena dá são falsas e, muitas vezes, muito perigosas. Por outro
lado, sua busca muitas vezes o leva para a espiritualidade, que o encaminha para o lado da
renovação de princípios morais, que ele facilmente despreza. Afinal, é mais fácil dizer que
“Jesus nos salva de todos os pecados”, ou, “Que Deus a tudo perdoa”, do que procurar a sua
própria responsabilidade, nas decisões e consequências de seus atos.
A história da presente humanidade é um registro dramático de guerras, revoluções, traições,
conspirações, escravidão, assassinatos, corrupção, ciúme, arrogância e violências macabras, não
esquecendo os crimes ambientais. Mesmo depois da vinda de Jesus, não houve uma única
geração, que tivesse ficado isenta dessas patologias espirituais. Estas não desapareceram, apenas
foram modernizadas, tristemente atualizadas.
É nesse momento, em que a humanidade se perde e se separa de si própria, que, então, os
ciclos de renovação planetária acontecem, para fazê-la acordar.
É natural que revelações sobre os ciclos evolutivos da Terra suscitem inúmeros
questionamentos. Um deles está relacionado ao fato de um determinado ciclo passado ter sido
melhor do que ciclos mais recentes. Pergunta-se, então, como isso é possível, se a evolução
espiritual é contínua e irreversível?
Vamos entender, inicialmente, que ciclos estão associados às alternâncias de estado, não
necessariamente sempre favoráveis, em termos de comportamento humano. Dessa forma, um
ciclo, verificado na época em que a Terra ainda não apresentava grandes conquistas
tecnológicas, abrigou uma humanidade formada por espíritos encarnados pacíficos e
cooperativos, que assimilaram grandes aprendizados, repassados para o ciclo seguinte da
própria Terra, ou aplicados em outros orbes mais evoluídos, para os quais foram transferidos.
Por outro lado, um ciclo como o atual, com mais conquistas tecnológicas, pode abrigar
espíritos rebeldes que pouco aprenderam, ou, contribuíram para a evolução espiritual global.
Tanto que, cerca de 67 % da atual humanidade será imantada por sintonia vibratória para o astro
intruso.
Vamos entender também a questão da seguinte forma: um proprietário aluga sua casa
humilde para uma família comportada, honesta e que usa o imóvel em clima de paz, de estudos
e de orações. Mas, com o decorrer do tempo, esse mesmo proprietário, através de inúmeras
melhorias, transforma a casa numa mansão, com adaptações tecnológicas de vulto, a qual é
alugada para outra família. Esta, de forma indisciplinada, usa o recinto para diversas práticas
desaconselháveis, embriaguez, drogas, orgias e maldades, não se importando com a conservação
da casa e a danificando sem escrúpulos.
Pergunta-se, por conseguinte, quem demonstrou mais sabedoria e equilíbrio na
ocupação da casa? Independente da fase em que a casa era mais modesta, seus habitantes,
também mais modestos, foram mais competentes, no uso provisório do recinto. Esse
comportamento foi fruto do livre-arbítrio deles. Situações similares são vistas hoje nas grandes
cidades, considerando que algumas famílias humildes, seja qual for a religião que praticam, são
muito mais espiritualizadas do que outras, que vivem em mansões de luxo.
O mesmo acontece com a Terra. A cada ciclo, a Espiritualidade Maior, através das
sucessivas humanidades, implanta melhorias no campo material, fazendo com que a casa, no
princípio bastante humilde, seja transformada gradualmente numa mansão equipada. No
entanto, a cada ciclo, seus novos moradores podem ou não bem utilizar essa habitação

2

passageira, sendo melhores ou piores do que os anteriores em termos de aprendizado, ou
mesmo, de respeito pela conservação do local.
O aprendizado e a evolução sempre vão ocorrer. Entretanto, a humanidade de um ciclo
pode obter aprendizados mais relevantes do que a humanidade de outros ciclos adiante, por ter
aproveitado melhor as chances.
Portanto, entendamos que os ciclos da Terra são como anos letivos de uma escola, em
que cada humanidade, ou turma de alunos, pode ser mais ou menos aplicada do que as turmas
anteriores, e até mais aplicada do que futuras turmas. Cada ciclo, assim, comporta uma
humanidade diferente das demais.
Cada humanidade, ao final de um ciclo, tem seu destino definido pelos próprios atos
cometidos. Assim, muitos espíritos repetem o ano e continuam na Terra para o próximo ciclo,
outros seguem com o astro intruso, para encarnações naquele orbe, e alguns são conduzidos para
esferas planetárias mais evoluídas. Chegam, então, à Terra, novas levas de alunos que migraram
de outras escolas, bem como aqueles que desceram do astro intruso, quando de sua passagem
pelo planeta. Forma-se uma nova humanidade completamente diferente de qualquer outra que já
esteve ou estará aqui. Mas, acontece de certos “repetentes” freqüentarem ciclos seguidos, como
ocorre atualmente, quando alguns espíritos já se encontram no orbe terrestre há cinco ciclos
consecutivos.
Essa permanência insistente causa, nesses espíritos, certa revolta, pois, mesmo
encarnados, sentem intuitivamente que já passaram por diversos carmas e provações nos vários
ciclos, inclusive por cataclismos, advindo o cansaço das repetições. Entretanto, não mudam, e
conservam suas imperfeições, fato que os coloca no rol de novas reprovações no futuro. Sem
entender isso, começam a desejar uma Terra melhor, onde lhes será dado de graça tudo o que
precisam de paz e de harmonia, sem provações ou doenças. Como um aluno, que após repetir
várias vezes a mesma série, passa a fazer campanha para que a escola se modifique por causa
dele, tentando adaptá-la aos seus atributos inadequados, ao invés dele melhorar seu rendimento
e adequar-se ao currículo estabelecido. Tenta fazer com que os seus interesses sobrepujem as
necessidades evolutivas de muitos outros, mais interessados do que ele, e que demonstram
maior aplicação no assimilar dos ensinamentos. Esquecendo que quem está desqualificado é ele,
e não a escola inteira.
Daí a necessária compreensão de que a Terra foi construída, pela espiritualidade, para
ser uma escola, aonde muitos espíritos vindos de outros orbes menos ou mais evoluídos, e que
irão formar as diversas humanidades, tenham a chance de freqüentá-la e cumprir seus estágios
evolutivos e missões. Como todo ambiente material, ela é uma mera habitação provisória, um
internato, onde cabe aos alunos, pelo livre-arbítrio, aproveitarem bem ou mal o ano letivo.
É preciso, pois, voltarmo-nos ao Pai Criador e relembrarmos de nossa verdadeira origem,
como chispas divinas que somos e permitirmos que a Nova Era, que já está nascendo, neste
Planeta, possa fazê-lo em nossos corações.
O presente texto é uma compilação de diversos outros, encontrados em sites esotéricos da
Internet, bem como de livros, que abordam temas espiritualistas, relacionados a este final de
ciclo, que todos nós, espíritos habitantes deste planeta, estamos passando. É uma forma simples
de tentar colaborar, neste momento tão sublime, que atravessamos.
Outrossim, quero deixar bem claro que não há nenhum tipo de objetivo comercial e que a
mesma é distribuída gratuitamente, não ferindo, assim, os direitos autoriais de quaisquer pessoa
física e/ ou jurídica. Todos os autores e/ou sites foram identificados, no final de cada capítulo.
Só solicito aos eventuais leitores que, não alterem os textos, mas se o fizerem, que seja, sempre,
com objetivos de colaboração positiva e construtiva.
Fraternalmente,

A AUTORA E OUTROS
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A GRANDE INVOCAÇÃO
Do Ponto de Luz na Mente de Deus,
flua Luz à mente dos homens!
Que a Luz desça à Terra!
Do Ponto de Amor, no coração de Deus,
flua Amor ao coração dos homens!
Que o Cristo volte à Terra.
Do Centro, onde a Vontade de Deus é conhecida,
guie o Propósito as pequenas vontades dos homens!
O Propósito que os Mestres conhecem e servem.
Do Centro a que chamamos raça dos homens,
cumpra-se o Plano de Amor e Luz
e mure-se a porta onde mora o mal!
Que a Luz, o Amor e o Poder
Restabeleçam o Plano Divino na Terra!

"A Invocação ou Oração acima não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas à toda a Humanidade. A beleza e a
força desta Invocação repousam em sua simplicidade e em sua expressão de certas verdades centrais que todos os
homens, inata e normalmente, aceitam: a verdade da existência de uma Inteligência básica a Quem nós vagamente
damos o nome de Deus; a verdade que, por trás de toda aparência exterior, o poder motivador do universo é o Amor; a
verdade que uma grande Individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos, o Cristo, e encarnou aquele amor, de
modo que o pudéssemos compreender; a verdade que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamada
a Vontade de Deus; e, finalmente, a verdade auto-evidente que, somente através da própria humanidade, pode o Plano
Divino realizar-se."
Alice A. Bailey
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INTRODUÇÃO
SONHOS OU VISUALIZAÇÕES...
OS ESTRANHOS ACONTECIMENTOS QUE ESTÃO SE CONFIRMANDO

Há cerca de 12 anos, em torno de 1992, recebi, de minha amiga Jussara T., uma
mensagem intitulada “Missão Payssandu - Fala o Mestre Jesus”, que foi recebida por um
channeling, no Chile, em 1990. Esta provável comunicação falava de um novo momento
que o Planeta Terra iria atravessar, nos próximos anos e que já havia começado, por volta
de 1988, com o início da aceleração do vórtice do tempo. Citava o grave problema da
prostituição infantil, da violência cada vez mais acentuada e, também, de uma situação
totalmente nova: a clonagem humana (!?!?!?... naquela época era algo quase impensável,
embora poucos anos, mais tarde, a ovelha Dolly tenha nos surpreendido!). Citava a
preocupação quanto ao tipo de espíritos que iriam habitar os corpos clonados e lembrava
que, entre outros fatos, Atlântida teria desaparecido exatamente pela ganância e cegueira
de seus cientistas, que queriam “brincar de Deus”. Um pouco mais adiante, vinha o alerta
para o que poderia acontecer ao nosso planeta, se não mudássemos nossa forma de viver...
Citava os três dias e três noites de escuridão e todos os preparativos que deveriam ser
feitos. Fui, inclusive, convidada a assistir a uma reunião, com uma freira, cujo nome não
me lembro, que estava envolvida em pesquisas sobre o Projeto de Evacuação Mundial e
que havia visitado, espiritualmente uma nave de quarta dimensão. Falou-nos de todo o
preparo a que teve que se submeter, para poder permanecer por apenas quinze minutos,
dentro da mesma. Citou-nos as maravilhas da vida da quarta dimensão, de outras
dimensões que existiriam, de nosso Mestre Jesus e do Comando Ashtar.
Foi nesse período, também que essa mesma amiga me falou dos livros de Trigueirinho
(cujas palestras eu havia assistido, no Rio de Janeiro, em 1988, quando lá estudei), que, até
então, não havia lido. Descobri que Aurora, estava mais próxima do que eu imaginava (ali
no Uruguai) e mantive contatos com pessoas que a visitaram. Conheci histórias incríveis e,
muitas vezes, cômicas, de quem lá esteve. Como, por exemplo, do engenheiro cético que
foi, apenas, para desmascarar toda a “farsa” e que foi deslocado para o lado oposto, da
mata onde havia entrado, em frações de segundos. Contam que ele saiu, literalmente, com
os cabelos em pé, branco e trêmulo, pois se viu ser transportado, sem a menor cerimônia,
por uma luz branca, que só ele viu! É, a Espiritualidade Maior tem muito senso de humor,
podem acreditar! E ele, hoje, é um dos maiores colaboradores dela.
*******************
Naquela época, confesso que quase não valorizei tal mensagem. Ademais, havia
preocupações com a saúde de minha mãe e de meu pai, já que minha irmã e madrinha
Beth, havia desencarnado em 1990 e todos nós estávamos, ainda, muito abalados. O
momento profissional era delicado. Eu estava recém me firmando, na minha profissão de
médica, já que há pouco havia concluído minha Pós-Graduação.
Foram muitas dores, muitas lágrimas, permeadas das alegrias que Deus nos permite
colher, ao longo de nossos dias.
**********************
O estudo da Ufologia iniciou-se aos 13 anos de idade, quando minhas colegas tinham
outros interesses bem mais... terrenos. Simplesmente aconteceu de a curiosidade ir
tomando conta e eu queria saber cada vez mais sobre a vida em outros planetas, Ets, etc.
Naquela época, o cinema também começou a mostrar o tema e o filme “Contatos Imediatos
de 3º Grau” simplesmente me confirmou algo que “eu já sabia”. Ou, como diria anos mais
tarde o Mulder, no seriado Arquivo X: “The true is outside!”. A revista Planeta e a Revista
UFO foram as minhas principais fontes de pesquisa, numa época em que se dedicar à

6

Ufologia era “coisa de alienados”. (o mesmo valia para a Homeopatia, Fitoterapia,
Ecologia...).
Também era curiosa a respeito de civilizações antigas, principalmente sobre Atlântida.
Assim, livros como “Eram os Deuses Astronautas”, de Erick Von Daniken, “Atlântida e o
Reino dos Gigantes”, de Dennis Saurat, os livros de J. J. Benitez, na década de 80, 90 e, é
óbvio, os mais diversos livros espíritas tornaram-se a base de minhas respostas às infinitas
indagações que eu fazia a respeito da vida, aqui e em outros planetas e planos e, por que
não? Da morte... Criada dentro do Catolicismo, não encontrava as respostas que buscava.
Assim, fui em busca das respostas que eu precisava, no Esoterismo, no Rosa-Crucianismo
e, por fim, no Espiritismo, mesmo, no início, indo contra as convicções religiosas de minha
família. Apenas, minha Dinda, que, também, tinha muitas dúvidas, dava-me muito apoio.
Hoje me dá ainda mais, mas como minha Mentora Espiritual.
Ao contrário do que alguém possa imaginar, não existe contradição entre a Ufologia e o
Espiritismo ou o Esoterismo... Eles se completam e se explicam mutuamente, em todos os
aspectos. Negar isso é negar tudo o que somos e tudo o que estudamos e buscamos ser e
encontrar. Apenas, não se deve criar mais uma religião..., nem só se olhar o lado da
ciência. Bom senso... É tudo o que precisamos e entenderemos muitas coisas, até então,
ininteligíveis. É o que tenho feito ao longo desses anos, tentando, de forma muito pálida,
tentar me espelhar no iluminado exemplo de nosso mestre Kardec – o “Bom Senso”
encarnado.
***********************
Com 19 anos vi, juntamente com minha mãe e uma colega de faculdade, - Marisa A. de
L – meu primeiro OVNI. Estávamos nos despedindo de Marisa, na porta de nossa casa, por
volta de 23 horas, de uma noite cuja data se perdeu de minha memória, quando minha mãe
chamou-nos atenção para uma estranha luz que estava fazendo a volta na torre da Igreja do
Porto, que é facilmente avistada de nossa casa. No início, pensamos ser um avião, mas seu
movimento totalmente irregular logo desmentiu nossa primeira impressão. E, para nossa
surpresa, o tal objeto veio em nossa direção e pairou acima de nossa casa, podendo ser
facilmente detalhado: era de cor escura, de forma arredondada e emitia luzes
multicoloridas, que se alternavam, piscando de forma incessante. Nós ficamos
maravilhadas, olhando aquele show de luzes. O objeto era visto de forma muito nítida; não
tinha como confundi-lo com “balões metereológicos”, “alucinações visuais coletivas”, etc,
etc, desculpas, tão comuns, quanto esfarrapadas, ainda hoje utilizadas. Eu ainda corri, para
dentro de casa, para pegar a máquina fotográfica, mas, ele, de forma súbita ergueu-se e se
foi em direção à praia do Laranjal. Nesse ínterim, minha Dinda estava chegando de seu
trabalho, no Colégio Municipal Pelotense, dizendo-nos que havia avistado algo estranho,
no céu. Contamos-lhe o que tínhamos visto e ela concordou ser o mesmo objeto. Tentamos
segui-lo, porém ele já havia desaparecido. Lembro-me que, momentos após, eu telefonei
para o Sr. Luís Rosário Leal, um conhecido e respeitado ufologista de nossa cidade (já
desencarnado), que era presidente do Centro de Navexologia de Pelotas. Ele nos relatou
que estava seguindo o mesmo objeto, desde Rio Grande, mas que o havia perdido, na
entrada de Rio Grande - Pelotas. No dia seguinte, o Diário Popular publicou uma
reportagem a respeito... Tal objeto havia sido avistado por várias pessoas. Infelizmente, o
recorte, que eu tinha, perdeu-se.
A partir daí, parece que os tais ÓVNIS passaram a me perseguir e seus avistamentos se
tornaram freqüentes e nos mais diferentes locais e momentos (incluindo os mais
românticos... já pensou em estar namorando e olhando as estrelinhas no céu e, de repente,
avistar um objetinho luminoso se “manifestar”? Não há romantismo que agüente!!!).
Apareceram muito, durante minhas viagens, principalmente de ônibus. Ou simplesmente,
quando eu estava voltando para a casa. E, para minha sorte, sempre teve mais de uma
pessoa, para confirmá-las... Ou seja, eu não era uma maluca que via UFOs em tudo. Até
porque as formas eram tão bizarras, que não tinha como me enganar: bolas de cor
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amarelada cruzando o céu, objetos arredondados brilhando e piscando, “nuvens” voando
na direção contrária de todas as outras (sem vento!!!).
Mas, a mais sensacional aparição, depois daquela vez, foi numa noite de verão. Eu
estava caminhando com minha irmã Tereza. Estava uma noite clara e sem nuvens.
Repentinamente, eu vi formar-se, no céu, uma nuvem de uma coloração rosa, muito
brilhante e diferente de qualquer outro tom, que eu já tivesse visto. Do meio da nuvem,
saiu um objeto semelhante, na forma, a um balão de forma tetraédrica, multicolorido e
mais ou menos definido, em suas bordas, de uma luz muito clara, que se acompanhou de
um trovão muito forte. A nuvem então, como que se evaporou e, de forma súbita, tal objeto
desapareceu. Tudo durou menos de um minuto. Eu fiquei bastante surpresa e emocionada
com a beleza do que havia enxergado e comentei com minha irmã. Para minha surpresa,
ela nada havia visto! Minha amiga Vany disse-me que poderia ser uma nave de 4ªa
dimensão... Eu, no entanto, até hoje acho que eu não tenho essa capacidade toda de ver
uma nave de quarta dimensão, mas enfim...
*********************
Foi por volta de 1999, que fatos estranhos, ou melhor, sonhos estranhos começaram a
acontecer. Eu sempre fui muito cética, principalmente, quanto aos fatos relacionados à
Espiritualidade, visto que os enganos são muito fáceis, se nos deixarmos levar só pelo
coração... Por isso, também no início não os valorizei. Mas, quando algo se repete e com
formas cada vez mais detalhadas, fica difícil não acreditar. Ainda mais que eu não sou
muito imaginativa...
Ao invés de descrever um a um, vou fazer uma espécie de descrição geral, tentando
colocar uma cronologia, visto que eles vieram como um quebra-cabeça, que, aos poucos eu
fui montando.
“Num final de tarde, Tereza e eu estamos nos dirigindo, para nossa casa, quando ao
olharmos para o céu, visualizamos um enorme círculo, multicolorido, semelhante a um
arco-íris, porém, muito grande. Ele toma parte dm grande pedaço do céu, que sempre se
mostra claro e sem nuvens. O Sol também toma um aspecto diferente. Sou, então,
mentalmente avisada, de que teremos 48 horas para nos prepararmos, pois “tudo está
para acontecer”. Corremos para a casa e começamos a avisar a todos os que
conhecemos.
O céu passa a ter um colorido diferente, em que o rosa e o azul predominam. Mas,
são tonalidades muito diferentes das que eu conheço. São tons delicados, vibrantes, mas,
ao mesmo tempo se mesclam entre si de uma forma estranha. È semelhante ao céu de
final de tarde de verão, porém, muitíssimo mais bonito.
Na sequência, o mesmo céu começa a ficar cheio de pontilhados brilhantes, que, aos
poucos, definem diferentes naves, de diversos tamanhos, modelos, cores, formas. Elas
sobrevoam os prédios... São milhares delas. Eu não consegui visualizar plenamente seus
ocupantes, mas esse sonho com as naves repete-se de forma constante.
Tais naves começam a carregar as pessoas. Toda a nossa família é levada para uma
nave imensa, aonde encontramos diversas pessoas conhecidas. Nessa nave somos todos
acomodados, em quartos, ou melhor, em cabines, semelhantes aquelas de navios ou
trens. Saio e encontro uma amiga, chamada Mari, e descubro que cada um de nós é
responsável pela sua família.
Somos, então, convidados a irmos até as janelas e, de lá, enxergamos uma enorme
explosão, de coloração rosa (sempre essa tonalidade), misturada a um tom laranja.
Alguém nos explica que a Terra está sendo depurada e o que vimos é a explosão em toda
a superfície dela, para varrer de lá todas as energias negativas.
É interessante notar que, no sonho, a nave fica por detrás de um astro escurecido.
Não sei se seria a Lua.
Somos, então, esclarecidos que vamos ser levados a um outro planeta, de terceira
dimensão, para nos adaptarmos e de lá transferidos, para outros destinos”.

Essa sequência completa demorou quase dois anos, para acontecer. Houve várias
repetições do mesmo sonho, das mesmas cenas, detalhamentos, enfim, coisas que eu nem
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poderia imaginar. Além do que, volto a frisar que eu estava completamente afastada da
Ufologia. Só que os fatos começaram a ocorrer e eu comecei a me dar conta que se é
minha imaginação, ela é muito fértil. E, sinceramente, ter o mesmo sonho detalhado várias
e várias vezes, em momentos diferentes e sem relação alguma com a minha vida real.
E, tenho plena certeza, porque, depois de tê-los é que eu fui ler os livros de Ergom – A
Grande Hora X e Projeto Evacuação Mundial -, que mostravam de forma incrivelmente
idêntica os meus sonhos. Quer dizer: primeiro eu sonhei, depois eu li a respeito. Logo, não
fui influenciada pela leitura!
Além disso, e, justamente por isso, comecei a pesquisar em sites esotéricos e me
espantei cada vez mais. Era muita informação, que estava servindo para confirmar cada
vez mais o que eu sonhei.
Reli, também, os livros de Trigueirinho e li os livros de Ramatís, especialmente o
“Mensagens do Astral”, que consubstanciam o conteúdo dos livros de Ergom, as Obras
Básicas de Kardec, tais como o Livro dos Espíritos e a Gênese, além dos livros de André
Luis, Edgar Armond (“Os Exilados de Capela”), “O Último Êxodo”, Emmanuel (“A
Caminho da Luz”), entre outros e todos mostram o mesmo quadro de final de ciclo, de era,
de humanidade...
**********************
Fica, pois, meu registro. Mas, sinceramente, espero que nada disso aconteça e que esse
Planeta encontre a Paz por um meio natural e só dependente dos próprios homens.
Que Deus, Jesus e a Espiritualidade Maior nos abençoem!
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PARTE I
PROJETO TRANSIÇÃO DA TERRA
CAPÍTULO I
A GRANDE HORA X
“A Terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida; cambaleia, como um homem
embriagado. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá, para não mais levantar... Os céus vão
desvanecer-se como fumaça. Como um vestido em farrapos ficará a Terra”.
(Isaías 24:19-20 e 51:6)
Em todas as profecias, de todos os livros sagrados de todos os tempos, estão profetizados
os acontecimentos que marcarão profundamente a mudança global para o novo tempo
terrestre: o TERCEIRO MILÊNIO. A complexa história dos homens e seus envolvimentos
evolutivos delineiam o seu futuro que, mesmo ele não acreditando, já foi construído por
Mãos de Luz que cuidam dos seus tortuosos e inseguros passos a caminho da felicidade,
tão almejada e tão pouco compreendida.
O ser humano nada sabe sobre si mesmo e dorme na ignorância do seu passado, sem
saber, ou melhor, sem se lembrar que é Luz, que da Luz veio e para a Luz retornará; que é
Sabedoria e que é Amor.
Entretanto, ele esqueceu até mesmo o que estes sublimes sentimentos significam. Nos
tempos de hoje, em todas as partes do planeta mais e mais alertas, advertências e chamadas
de atenção são transmitidas: a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir.
Todas essas mensagens buscam conscientizar a humanidade de que aqueles tempos
profetizados já são chegados e que de nada adianta enterrar a cabeça na areia, feito
avestruz, ou tapar os ouvidos, nada querendo ouvir, porque cada vez mais as vozes soarão
como trombetas e até as pedras gritarão a verdade, que não pode ser corrompida, nem
deturpada pelos falsos entendimentos humanos:
“Despertai, homens! Pois, eis que Eu volto, e desta vez não venho para ser
crucificado. Eu venho em espírito e verdade, em amor e consciência, em poder e
ação. Na verdade, eu vos digo que aqui já estou e daqui nunca saí. Quem quiser me
ver, primeiro terá que me sentir vibrando em seu próprio ser, em sua própria carne.
Eu sou a consciência da sua mente, o amor do seu coração e o poder da sua
vontade superior, manifestados através dos seus pensamentos, atos e palavras.
Quem quiser me encontrar não deve me procurar nas igrejas, porque lá não estou;
que não me procure nos livros, porque neles eu não estarei; que não me espere
chegando pelos ares, numa magnífica carruagem de fogo, porque assim não será;
mas, poderá ser se antes me sentir fluindo, através do seu sangue, dos seus
nervos, e do seu cérebro. Eu sou o significado da vida, da luz e da razão de existir.
Eu estou em todas as coisas e todas as coisas me contêm, porém, nada disso terá
sentido algum, se não entenderdes que somos um, no ontem, no hoje e no sempre.
Entendei as minhas palavras! Ninguém chegará à luz do meu Pai, se antes não for
como eu sou. Por isso eu digo: ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por onde
passei, passareis e não podereis fugir, pois só existe um caminho e uma direção.
Eu vos ensinarei a caminhar pelo amor e não pela dor, para que não sofrais com os
espinhos. Procurai ser o próprio amor, nos minutos do seu tempo e descobrireis
que só eu sou o caminho único, que conduzirá todos à luz do meu Pai.”

A Terra será transformada porque assim terá que ser, a cada dia que passa ela tem o seu
potencial vibratório aumentado mais e mais, devido a sua penetração no grande Portal
11:11 e é necessário que todos os seres humanos acompanhem essa evolução
integralmente. As poderosas energias da quarta dimensão já se fazem sentir nos quatro
cantos do planeta, ativando todas as transformações e transmutações. Porém, a humanidade
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terrestre continua a vibrar nos mesmos erros de milênios atrás, continua a escolher
Barrabás, continuam a permitir que a sua mente e até a sua vontade sejam subjugadas pelas
trevas, que espalham os seus tentáculos de todas as formas de ilusões cada vez mais
modernas e implantando seu terrível domínio por todos os lados, tentando impedir o
clarear da Luz que, de mansinho, começa a renascer no coração daqueles que aprendem
verdadeiramente a amar. Está escrito que não se constrói casa nova em cima de casa velha;
portanto, esta morada planetária, como tantas outras moradas do nosso Pai, terá que passar
por uma limpeza, uma higienização para que seja habitada pelo novo homem que está
sendo construído para ela. O mar mudará totalmente; muitas ilhas e continentes mudarão
de lugar e muitos outros afundarão. Muitas cidades desaparecerão. A Nova Terra terá uma
configuração geográfica diferente, adaptada de acordo com as necessidades do novo tempo
e do novo homem, correspondente ao novo espaço que ela ocupará na órbita de Vênus.
Após a Grande Hora X, Vênus ocupará a órbita de Mercúrio, este se fundirá ao Sol e
sua civilização será elevada à Hierarquia Solar.
Assim como nos dias do Dilúvio, toda a face da Terra deverá ser modificada e não será
de uma só vez, pois, por causa dos justos será feito, como já está sendo, por etapas, para
que possam haver os últimos arrependimentos.
Os ventos, as águas e o mar serão os primeiros que se lançarão sobre a Terra.
A Lua tornar-se-á cada vez mais brilhante, devido ao aumento da claridade do Sol, que
se expande cada vez mais, em chamas, pela aproximação do grande corpo celeste
(Hercólubos), que aciona suas energias a graus maiores de potência.
Tudo isso e muito mais que falaremos em seguida prova que os dias são chegados.
Vejam os que têm olhos de ver e ouçam os que têm ouvidos para ouvir.
Não se perca por pouca coisa, não jogue seu precioso tempo fora, tentando corrigir a vida
do seu semelhante, cuide apenas e somente, para que a sua existência seja repleta de ações
construtivas.
Observe se você deixa rastros brilhantes por onde passa, tente ser um exemplo que deva
ser seguido, por aquilo que você é e não por aquilo que você gostaria de ser. Seja sempre o
seu próprio vigilante, colocando-se no alto da Torre de vigília de si mesmo, sobre o seu
cérebro e não embaixo dos seus pés. A vigília significa: tomar conta dos seus próprios
pensamentos e não dos defeitos dos seus semelhantes.
A Grande Hora X aproxima-se da Terra, mas serão aqueles que vivem com seus dedos
acusadores apontados em direção aos semelhantes que sentirão na pele, como dor, os
efeitos transformadores, pois os outros, aqueles que verdadeiramente buscam despertar o
Cristo em si, através de pensamentos, atos e palavras, estes sim herdarão a Nova Terra,
porque se fizeram dignos dela.
Pretendemos, também, através de análises das incontáveis mensagens passadas à Terra,
pelo Conselho Intergaláctico, como também pelos amados Mestres da Fraternidade Branca
Universal, um acréscimo ao entendimento geral sobre todos os processos do Grande
Projeto Terra. Estas novas informações vêm complementar perfeitamente todas as outras já
transmitidas a diversos canais idôneos, em diversas partes do mundo. Vamos abrir este
trabalho com uma importante mensagem de nosso querido Ashtar Sheran, Comandante em
Chefe da Frota dos Homens do Espaço (Espacitômeles), em missão na Terra (Recebido
pelo Círculo de Estudos de Berlim – Wilmersdorf Shrweilerstr - Herbert Victor Speer Alemanha):
“Eu, Ashtar Sheran, como Comandante em Chefe da Frota Espacial Ação Vênus,
confirmo que a grande frota a meu comando não representa uma frota de guerra, mas sim
a Frota Espacial de Paz Universal. Não usamos nenhuma força que leve os homens à
escravidão ou à morte. Desejamos que antes da aterrisagem de nossas plataformas
espaciais irradiantes, seja informado à humanidade da Terra o máximo sobre a nossa
vinda, a fim de que não se apavore, nem fique estarrecida por não compreender os
nossos objetivos. O mundo superior nos guia. O comportamento da humanidade terrestre
agrava nosso senso de responsabilidade e nossa consciência em relação aos problemas
mundiais; a Terra corre o mais grave perigo e, mais, a humanidade. Somos mensageiros
provenientes de outros mundos, encarregados de entrar em contato convosco, havendo já
organizado milhares de pontos de contatos, por toda a Terra e desde há muitos anos nos
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fazemos ver, em incontáveis lugares. As experiências atômicas e a construção de usinas
nucleares não deverão ser usadas em hipótese alguma, pois esta forma de produção de
energia é altamente danosa ao equilíbrio da natureza. Por esse motivo e muitos outros,
muitos continentes voltarão ao fundo do mar, como ocorreu outrora. Os Atlantes faziam
experiências atômicas e o resultado foi irem para o fundo do oceano. Cientistas negativos
tornaram-se magos negros - destruindo todos os que os rodeavam inclusive a si próprios.
Novamente dizemos: Estas mensagens representam a coisa mais séria ocorrida em vossa
hora presente; são tão verdadeiras quanto o próprio universo e constituem o único
caminho de vossa salvação. Poderá crer nisso somente quem dentre vós estiver em
condições de discernir o Profeta do charlatão.
Como habitantes de outros Sistemas Solares, vos observamos e vos guiamos por
milênios, para que não se autodestruam.
Tivemos algum trabalho para por em prática uma técnica aperfeiçoada a fim de levarvos a Grande Lei, o Decálogo. Mas, com o correr do tempo, a Lei que rege todo o
Universo foi por vós esquecida ou mal-interpretada.
Existe um mundo material e um mundo espiritual. Outros planetas são habitados. Existe
uma Humanidade Universal. Habitantes de outros mundos progrediram muito mais do que
vós. A Humanidade Terrestre degenerou. Os Extraterrestres (Confederados) estão vos
ajudando. A Humanidade Terrestre deve evitar a autodestruição (despertando a
consciência e espiritualizando-se). A Terra não é vossa propriedade, ela é um organismo
vivo e vos foi confiada apenas por certo tempo, para que conquistásseis uma préevolução espiritual. Todos vós sois hóspedes da criação de Deus. Porém, não vos achais
ainda cônscios dessa hospitalidade e, por isso, destruís todos os seus ornamentos,
desprezais a saúde dos outros hóspedes, tolhendo a sua liberdade, aniquilando-lhes a
existência moral e por fim até a própria vida física.
A realidade da nossa existência já foi descrita na vossa Bíblia. Há milênios nos
achamos em contatos convosco. Naturalmente, não da maneira que preferíeis e que
desejaríeis, para poder atacar-nos.
A Alma ou Espírito é composto de uma substância indestrutível, que não pode ser
medida por meios técnicos; ela é feita de uma vibração que não se encontra em nenhum
tipo de matéria. Deixando o corpo, o Espírito vive em um estado e num ambiente de
acordo com sua evolução espiritual. Ele carrega consigo as consequências do seu modo
de pensar e de agir, depois de terminada a vida física na Terra.
Deus fez doação deste planeta chamado Terra à humanidade, agora chamada terrena.
As doações podem ser retomadas ou deixadas, como se queira. O Divino Criador preside
a todo o Universo. Quando a humanidade terrena despreza a doação e voluntariamente
procura destruí-la, não danifica somente o presente recebido, mas também todo o
Universo e particularmente os outros planetas do Sistema Planetário e Sideral. Existe uma
Unidade no Todo. Nós, os Mensageiros Divinos, empenhamo-nos em vos fazer notar os
vossos erros. Se acontecer de parte do Universo ficar comprometida por vossa
insanidade, interviremos por todos os meios que temos a nossa disposição. São nossos
meios de tal forma poderosos, que poderão prever e sustar vossa projetada destruição,
sem que se faça qualquer dano ao Cosmos, como de outra forma se sucederia. Esta é
uma grave ameaça.
Mas, sabemos que as ameaças não vos produzem mais nenhum efeito. Por esse
motivo, vos acenamos com a Bíblia, bem conhecida de vossos teólogos. A destruição de
Sodoma e Gomorra foi, para nós, muito triste, porém, tivemos que executá-la, por ordem
superior, por terem se transformado em um tumor maligno na superfície da Terra e que
precisava ser extirpado, para não comprometer a espécie humana, geneticamente.
A Nova Era tem como finalidade mudar esta face terrestre para uma face superior, na
quarta dimensão espaço-tempo. Tudo mudará de aspecto; entretanto, toda transformação
é precedida por uma forma de pensamento e sentimento. Vimos a vós para orientar vosso
modo de pensar e amar, levando-vos a uma linha efetiva e real.
Repetimos: em todos os tempos tivemos contatos convosco. Deus tem junto de si
inumeráveis Anjos dotados de imensa autoridade. Nas circunscrições da Terra existem
sete grandes Anjos (Arcanjos).
A grande hora da redenção aproxima-se rápida e inevitavelmente, para esta
Humanidade Terrestre. A Grande Hora X já foi fixada e estabelecida. Ela já faz parte do
plano de Deus. Essa hora significa o dia X, quando se dará o imane e total progresso da
humanidade deste planeta.
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Deu-se já um dia X, do qual nós mesmos participamos: foi o dia da legislação divina
sobre o monte Sinai. Dia que assinalou uma grande reviravolta, no mundo todo. E, mais
uma vez, ocorreu uma grande hora X, para a humanidade terrestre: foi a hora em que
Cristo entrou para a vida terrena. A próxima hora, porém, mudará totalmente a face da
Terra e de sua humanidade, somente os dignos herdarão a Nova Terra. Essa hora
coincidirá com as vossas experiências espaciais. Chama-se essa hora Meia-Noite. E já é
Quase Meia-Noite.
Não nos é permitido revelar mais do que isso. O programa dos próximos
acontecimentos sobre a Terra já foi estabelecido e definido em seus pormenores. Não
passará muito tempo e o povo deste planeta conhecerá a sua Grande Hora X.
Deveis persuadir-vos de que existe Um mundo superior e que possuís uma alma ou
espírito, ou melhor, dizendo, sois almas, operando através de um corpo físico.
Temos, muitas vezes, falado sobre as graves consequências da energia nuclear.
Houvestes experimentado e vivido aquele tremor terrestre (o horror de Hiroxima e
Nagazaki), sem falarmos de Chernobil, matando milhares e destruindo o clima e o meio
ambiente.
Deus não deu vida somente sobre a Terra, mas também em outros planetas que são
habitados.
Pensai nisso!
No Universo, existe um Plano Divino ou Programa Cósmico, de cujas dimensões não
tendes nenhuma idéia.
A humanidade sempre passou por revoluções, mas uma revolução espiritual na altura
da presente jamais aconteceu! Ela mudará totalmente, decididamente e profundamente o
quadro de vida neste mundo.
Estejais preparados!
Paz em todos os quadrantes”.

Ashtar Sheran
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CAPÍTULO II
OS ANJOS DECAÍDOS
O Juízo Final, a separação do joio e do trigo, o final dos tempos, a volta de Jesus, o
processo de reintegração cósmica, o primeiro contato oficial com os extraterrestres, a
reciclagem planetária, a ascensão da Terra na escala de progressão dos mundos — quando
deixará de ser um planeta de expiação passando a ser um mundo regenerado —, todos
esses conceitos representam uma espécie de final de ciclo existencial, que teve início em
um momento situado além das fronteiras do que pode ser observado, pelo conhecimento
moderno. Somos, portanto, uma família planetária, que desconhece a própria origem, já
que o elo com esse passado, há muito se encontra perdido nas noites do tempo. A pista
mais plausível, quanto aos fatos localizados no pretérito longínquo, registrada na literatura
antiga, refere-se à doutrina do Anjos Decaídos, que pode ser exatamente o elo perdido, em
relação a uma possível origem extraterrena dos que, na atualidade, vivem na Terra.
Segundo o que orientam os mentores do presente trabalho, o início de todo um ciclo
existencial, que ora se encerra, converge para um tempo em que seres de outras realidades
existenciais — na antiguidade chamados de anjos, por falta de nomenclatura mais
adequada —, por contingências de uma constituição celeste desconhecida para nós,
tiveram que deixar os mundos nos quais viviam e se deslocarem para a Terra, cumprindo o
processo de exílio, necessário ao soerguimento moral e intelectual de suas consciências.
Seria, assim, a doutrina dos Anjos Decaídos, o simples começo de uma série de etapas
históricas — algumas das quais tidas como lendas, pois que ocorridas em uma antiguidade
muito remota —, cujos momentos finais estariam sendo exatamente estes que estão sendo
vividos pela geração de espíritos atualmente encarnada. Por ser uma etapa histórica de
difícil resgate, através dos instrumentos hoje disponíveis no chamado método científico, a
Espiritualidade Maior houve por bem retomar este assunto, pois que os tempos finalmente
estavam propícios. Assim, mesmo sem ter a sua importância percebida pelos que, na
atualidade, abraçam o movimento espírita, foi exatamente o seu codificador, Allan Kardec,
o instrumento escolhido pelo Mais Alto para, no século XIX, jogar as luzes da curiosidade
intelectual sobre um tema esquecido durante muitos séculos. Foi movido pelas forças
espirituais que o envolviam que Allan Kardec, primeiro na Revista Espírita e, mais tarde,
no livro "A Gênese", deixou para a posteridade a visão que tinha sobre a questão,
afirmando que a vinda de seres exilados para a Terra não contrariava o princípio da
retrogradação espiritual defendido pelos preceitos da codificação.
Alguns segmentos atuais do movimento, entretanto, não enxergam este tema com bons
olhos. A questão extraterrena encontra-se ali intrinsecamente contida, o que perturba o
aparente domínio da exclusividade que o desavisado orgulho espiritual pretende ter sobre o
que sequer consegue perceber como sendo verdade. Afinal, é de boa prudência moral e
intelectual não se dar por sabido aquilo que ainda precisa ser descoberto com a precisão do
nível de certeza imposto pelos padrões atuais da busca moderna. Antes de Kardec, somente
no longínquo ano de 378 d.C., conforme registrado nos anais das polêmicas ocorridas na
cidade de Alexandria, é que se encontram registros da abordagem da questão referente à
Lúcifer, ocorrida em uma das contendas intelectuais da época, que contou com a
participação de São Jerônimo. Este homem, um dos maiores polemistas do seu tempo e
respeitado por todos, foi escolhido pelo bispo de Roma para ser o coordenador de uma
equipe que estudaria os "evangelhos" que existiam espalhados pelas muitas igrejas da
época — que disputavam entre si o privilégio de possuir os "verdadeiros evangelhos" —,
com o objetivo de criar um só corpo doutrinário do que hoje se considera como sendo a
Bíblia.
É, portanto, imperioso ressaltar que um homem da importância de Jerônimo não tomaria
parte em uma contenda intelectual se o assunto não fosse uma das questões pontuais
daquele tempo. O Espiritismo na França, porém, não foi adiante por uma serie de razões já
analisadas em outras obras. Devido a esse aspecto, era necessário retomar o assunto,
colocando-o na pauta das preocupações intelectuais dos estudiosos. Não foi por outra razão
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que o Mais Alto convocou os espíritos iluminados de Emmannuel e de Chico Xavier para,
ainda no ano de 1938, no livro "A Caminho da Luz", novamente realçar o tema dos Anjos
Decaídos, acrescido agora das informações já possíveis de serem ofertadas, a título de
complemento, referentes aos exilados do sistema de Capela. Estava lançado, em pleno
século XX, o vislumbre de uma origem cósmica para os espíritos que atualmente
desenvolvem o seu ciclo encarnatório na Terra. Havia, finalmente, chegada a hora dessa
componente esclarecedora se fazer presente no compêndio dos conhecimentos da
humanidade. Afinal, o contexto espiritual já havia sido ofertado ao mundo, no século XIX,
pela codificação espírita. Era imperioso que, no século XX, fossem ofertados os primeiros
vislumbres do contexto cósmico que tudo envolve. Muitas outras obras surgiram a partir
deste marco fincado no panorama espiritual terrestre. O presente livro é mais uma delas.
Concluindo, poder-se-ia mesmo pensar que o processo de Reintegração Cósmica, aqui
descrito nada mais representa do que a etapa atual de um processo histórico que teve, um
dia, na chegada dos anjos decaídos à Terra, o seu início. Urge que reflitamos sobre este
assunto, pois, sem entendermos o significado das componentes espiritual e extraterrena que
nos envolvem, jamais compreenderemos a origem e o significado da vida humana na
Terra.

J. V.
Ellam
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CAPÍTULO III
A TRANSIÇÃO DA TERRA – AS MENSAGENS DO ASTRAL
Como já tivemos oportunidade de afirmar em diversas ocasiões, a transição planetária é
a mudança de ciclo evolutivo de um corpo celeste, é o balanço de fim de era, é o chamado
juízo final, é a ocasião em que as pessoas se autoavaliam e escolhem para onde querem ir.
No caso da Terra, estamos vivendo os momentos finais de um processo, que teve início
no primeiro dia do mês de janeiro de 1950 e que caminha para o seu desfecho final, no
decorrer do próximo século/milênio.
Para que as pessoas possam ter uma idéia global de todo o processo, e para que não
fiquem pensando que tudo não passa de castigo divino, dizemos que todos os mundos têm
os seus ciclos evolutivos, e, ao término de cada ciclo, há um balanço, em que se avaliam as
condições, sob o aspecto físico/espiritual do planeta e de seus habitantes.
Segundo Trigueirinho, “a transição da Terra é a fase de preparação mais intensa de
uma nova humanidade e uma nova Terra.”.
Do ponto de vista externo, a transição planetária teve início em 08.08.1988, data em que
se intensificou o processo de transformação planetário e solar.
A transição da Terra vem sendo preparada há milênios, o que se fez notar, sobretudo
nos últimos tempos. Caracteriza-se pela purificação de sua superfície, em âmbito global e
pelo resgate dos seres, que se capacitaram para trilhar caminhos evolutivos, segundo as leis
que passarão a reger a existência, no ciclo vindouro.
É período em que se fazem mudanças profundas, entre as quais se destacam:
 A sutilização da vida planetária,
 A reestruturação dos níveis de consciência,
 O juízo em todos os reinos da Natureza,
 A mudança da inclinação do eixo da Terra,
 A reconfiguração dos continentes e mares,
 O implante de novo código genético, na parcela da humanidade, que prosseguirá
na Terra, ou, em mundos mais evoluídos,
 O relacionamento aberto do ser humano da superfície terrestre, com civilizações
intraterrenas e extraterrestres evoluídas,
 E a maior integração do planeta na vida solar e cósmica.
Corresponde também a importante avanço no processo iniciático do Logos Planetário.
Essa transição permitirá a superação dos aspectos materiais da lei do carma como regentes
da evolução. São os atuais conflitos e desarmonias que proporcionam, em parte, o ajuste de
débitos cármicos necessário para essas mudanças.
A Transição constitui-se basicamente de duas etapas:
 Na primeira etapa, a lei da purificação é aplicada em âmbito planetário, grupal e
individual e os seres que não devem sucumbir ao caos são resgatados. O confronto
final entre as diversas falanges das forças do caos redundará em vasta destruição
externa.
 Na segunda etapa, a superfície da Terra é reordenada e alguns dos seres resgatáveis,
transladados na primeira fase retornam para a reconstrução do mundo de superfície e
a fundação da nova civilização.
A transição da Terra como um todo é conduzida por Inteligências e seres intergalácticos,
energias supra-físicas e entidades intraterrenas, que representam leis imateriais.
Paralelamente a esse movimento liberador, que visa à redenção da vida terrestre, há
outro, obscuro, organizado pelo poder material da presente civilização. Este tem por
objetivo exterminar grande parte da população da superfície pelo incentivo à guerra e ao
uso de drogas, pela fome, pelas enfermidades e pela miséria, aumentadas com a
permissividade do chamado poder judiciário e com a omissão dos governos.
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Por meio da dominação econômica e da corrupção dos políticos, os representantes desse
movimento (empresas multinacionais, nas quais se incluem certas organizações religiosas)
planejam apoderar-se das regiões menos contaminadas de radiações nucleares e epidemias,
regiões que ainda possuam recursos naturais mínimos, tais como água potável e área
cultivável, e manter a população nativa em condição servil ou de apatia e não-reação.
Todavia, apesar dessas aparências, nos níveis internos da existência está assegurada a
continuidade da Terra, em condições de harmonia e integrada na ordem cósmica. O
comportamento da humanidade na atual transição pode conduzir o transcurso de certos
fatos dolorosos, mas não alterar a consumação de um processo redentor, já determinado
com elementos extraplanetários, que transcendem as forças obscuras.
Aos indivíduos despertos cabe aperfeiçoar a sintonia com as leis evolutivas superiores e
com a Hierarquia espiritual e efetivamente servir, sabendo que o verdadeiro governo da
Terra é invisível, interior, conhecedor dos ciclos e tudo dirige para o Bem.
A PURIFICAÇÃO PLANETÁRIA
O nosso planeta, devido ao grau de poluição e de devastação que alcançou, graças aos
desmandos de sua humanidade, atingiu um ponto considerado irreversível, de modo que a
Terra terá que passar necessariamente por uma purificação global para a sua recuperação,
devendo ser expurgadas as forças involutivas e reequilibrados os níveis materiais.
Contribuíram para a situação atual em que a Terra se encontra:
 A dissolução da camada de ozônio da atmosfera, camada protetora da vida na
superfície terrestre;
 A poluição química;
 A elevação da temperatura do planeta e conseqüente subida dos mares;
 As enfermidades desconhecidas; as guerras; a superpopulação; a falta de
alimentos e de água;
 A radiação nuclear.
Pelas leis naturais, em dado momento não será mais possível à sobrevivência, e até lá,
cada vez maior será o sofrimento da humanidade.
Nos próximos momentos da transição, quando o caos se tornar global, o ser humano
contará com a assistência mais efetiva e aberta de energias que fluirão dos níveis sutis da
vida. Contará ainda mais do que hoje com a ajuda das naves de origem extraterrestre e
intraterrena, com a intervenção positiva de reinos paralelos ao humano, tais como o dévico
e o elemental e, sobretudo, com a inspiração oriunda dos seus próprios núcleos internos. A
Terra sofrerá ainda modificações na conformação dos continentes, que fazem parte das
atualizações, pelas quais o planeta ciclicamente passa.
O PROCESSO DA TERRA
(Vivemos uma breve realidade alternativa)
Com relação ao processo que passamos atualmente, dizemos que os seres humanos
vivem hoje uma situação de acomodação, pois entregaram a sua vontade para que fosse
manipulada por outros, em vez de exercerem a sua própria vontade. Isto porque quando
usamos a vontade, adquirimos compromisso, responsabilidade, e muitos tentaram fugir às
responsabilidades, aos compromissos.
No caso da Terra, muitos aguardavam a transformação, queriam a transformação, mas
muitos que queriam, às vezes também não a queriam, porque achavam que devia haver
mais um tempo, para consolidar o conhecimento, ou, por outras injunções que criaram, no
sentido de não cumprirem os compromissos assumidos.
Também houve outro aspecto, que pesou na consciência de muitos que foi não
quererem entregar-se realmente ao processo, e deixaram-se levar pelos comentários
reinantes de que os conhecimentos que recebíamos e passávamos eram conhecimento de
fanáticos, de lunáticos. Todos aqueles que previram, que profetizaram, que pregaram
tornaram-se fanáticos ou mesmo loucos, aos olhos daqueles que não acreditavam, mas que
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ouviam, e de alguma forma até acreditavam que iria ocorrer alguma coisa, mas que para
eles era melhor que não ocorresse.
Essa situação também era e é sustentada por energias que querem continuar existindo,
que querem que tudo isso continue como está, pois se alimentam das emanações mentais
caóticas geradas pelos habitantes do nosso orbe, e sabem que quando ocorrer a purificação
da Terra, e tais emanações não mais existirem, será o final de sua existência aqui, e terão
que buscar outra realidade para continuar existindo, para continuar sobrevivendo.
De tudo isso resultou que a maioria da população mundial, cerca de 60%, não queria que
as transformações viessem, que houvesse a purificação, e foi esse estado de espírito do
homem terreno que criou uma CONSCIÊNCIA, e uma consciência que se cria no mundo
físico mantém realidades físicas, que não deixam a CONSCIÊNCIA passar para outra
dimensão.
De acordo com as mais diferentes profecias, estava previsto nesse processo que muitos
eventos telúricos se verificariam na superfície do planeta, mas a vontade de muitos [da
maioria] era de que nada disso ocorresse. Previra-se um eclipse solar com a passagem de
um planeta (Astro Intruso, Dóton, etc.) e na mesma ocasião era também esperado um
período de três dias de escuridão como parte do processo de purificação; depois viria um
período de grandes cataclismos, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, etc. e a
volta do astro intruso, a parada junto ao planeta, a verticalização do eixo da Terra, com
todas as suas conseqüências, e finalmente a passagem da Terra pelo Cinturão de Fótons e
pelos portões dimensionais, e estaria concluído o processo de mudança planetária, de
mudança de ciclo evolutivo, de mudança dimensional.
Mas “felizmente” tudo isso, aos olhos da humanidade, não ocorreu, e quando chegou o
final do ano, que muitos chegaram a noticiar seria o final de século/milênio (até
programações especiais já tinham sido marcadas para “comemorar” a entrada do “novo”
século/milênio), foi um alívio para todos, pois, conforme declarou aquela locutora de
televisão, por ocasião do eclipse (oportunidade em que a própria mídia se encarregou de
disseminar a notícia de que o mundo iria acabar): “Como viram, o mundo não acabou!”.
Outros comentaram: “Vai acabar o ano e vai entrar o outro e nada vai acontecer, porque
a humanidade já está caminhando em outra direção”; “As coisas já começam a se acertar”.
Mas a maior pérola que surgiu nesses últimos tempos foi que “tudo que tinha que
acontecer em matéria de catástrofes, já aconteceu. Muitas das profecias não se cumpriram,
outras não serão cumpridas. Agora é só esperar que as coisas se acomodem, porque já
passamos por tudo que tínhamos de passar.”.
E perguntamos: como? As profecias não se cumpriram, nem se cumprirão? Onde está
escrito que profecias são meras previsões, que podem ou não acontecer?
Conforme declara o Mentor Ramatís, em suas Mensagens do Astral:
“As profecias são baseadas em fatos, que já estão previstos e determinados,
infalivelmente, e os profetas não criam acontecimentos sob a sua imaginação, num
determinismo todo pessoal; eles apenas os prevêem na sua rota infalível e nos seus
objetivos implacáveis. A função dos profetas tem sido apenas a de noticiar o que há de
suceder, sem intervenção de idéias próprias.”
Afinal, o que ocorreu, uma vez que não houve destruição física e estamos, ainda, no
planeta? Ora, como dissemos linhas atrás, toda realidade é criada a nível mental, é a
própria consciência, e aquela realidade criada no mundo físico pela vontade da maioria de
que nada acontecesse, criou no mundo físico realidades físicas, que não deixaram a
CONSCIÊNCIA passar para outra dimensão, e o que hoje existe aqui é uma realidade
criada pelo mental humano, pelo mental da maioria da nossa humanidade, e que, apesar de
não ser real, é plasmada e pode ser palpável.
Todas as criações são mentais, todo o universo é uma criação mental, ele se materializa
quando se plasma, e o que dá a forma física é o ectoplasma. Por ser essa uma criação
mental, estamos num planeta que não mais existe, mas se estamos aqui, automaticamente
também criamos este plano, de modo que estamos vivendo uma breve realidade
alternativa, o que quer dizer que tudo que está ao nosso redor não devia mais estar, aliás,
nós mesmos não devíamos estar aqui.
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Esse desvio foi sustentado pela vontade de muitos de manter as coisas como estavam.
Porém, foi com a permissão das Hierarquias Cósmicas que tudo está sendo mantido, com o
propósito de dar mais alguns instantes para que todos se preparem. Esse pequeno tempo
extra pode ser comparado com o tempo que se leva para "respirar fundo e mergulhar”. É
isso: o tempo a mais que a humanidade obteve é apenas o suficiente para "respirar fundo e
mergulhar", nada mais do que isso.
Todos concentraram as expectativas para 1999, mas os engenheiros siderais, conforme
explica Ramatís, já previram tudo isso com antecipação de sextilhões de anos. Eles
simplesmente planejaram tudo, de modo que até esse adiamento na verdade já estava
previsto, e a Transição, exatamente da maneira como está ocorrendo agora, foi planejada
dessa forma, não houve mudanças de última hora como muitos poderiam supor.
O que significa que esse período "adicional" servirá apenas para que todos se acalmem,
respirem fundo e preparem-se para mergulhar, pois tudo leva a crer que estamos sendo
preparados pelo plano espiritual para os momentos derradeiros.
Esse será o verdadeiro teste: a Transição virá quando ninguém estiver esperando por
ela, por isso Jesus falou que “o dia do Senhor virá como um ladrão na noite”. Esse é o
verdadeiro teste final: quantos estariam vigilantes quando tudo acontecesse? É muito fácil
quando todo mundo espera por algo (como foi o caso de 1999), mas agora que
praticamente ninguém acredita mais – vai ser o verdadeiro teste.
A mente coletiva é muito sensacionalista, bastou que em 1999 não acontecesse nada e
muitos deixaram de lado o preparo interior, pondo em dúvida a legitimidade dos eventos.
Esperemos para ver, tudo leva a crer que acabou a brincadeira. Desta vez será para valer,
não haverá mais “recursos” e iremos precisar pôr em prática todo o nosso preparo interno.
Portanto, aguardem parcimoniosamente e vivam com muito amor esses momentos que
ainda restam. Nada de tensão, ansiedade sobre o momento em que vai ser, como vai ser.
No momento certo cada um passará para o estágio para o qual estiver preparado. O
importante é que vivam segundo as energias emanadas do Pai e cada vez mais se
identifiquem menos com os problemas materiais, com o mundo tridimensional.
Procurem superar os momentos finais de maneira tranqüila e harmoniosa, agindo com o
firme desejo de que todos os problemas serão transmutados. Desprendam-se de maneira
definitiva dos valores materiais e os problemas vão se desfazendo, as coisas irão se
determinando por elas mesmas. O importante é não se angustiarem mais, não se diluírem
mais dentro desse emaranhado de situações ora vigentes. Estejam atentos a tudo que pode
acontecer de agora em diante, para que não percam de vista a conscientização, que irão
formando a cada passo.
Todo caminho é esse. As dificuldades, os muros, as barreiras, as criações mentais, nós as
criamos por não termos o controle da nossa vontade, de modo que constantemente estamos
criando realidades físicas, não realidades espirituais. Precisamos reverter essa situação, e
passarmos de agora em diante a não mais cristalizar situações passivas, mas sim realidades
espirituais, saber o que somos, de onde viemos e qual o verdadeiro sentido de nossa
existência aqui, descobrir os nossos potenciais, nos conhecendo internamente, sabendo que
não somos apenas esse Ser físico que conhecemos quando estamos aqui encerrado numa
vestimenta física, mas sobretudo um Ser espiritual, um Ser de Luz, um Ser divino e,
consequentemente, um canal para que essa divindade se manifeste neste plano.
Agora que tomamos consciência disso, vamos fazer a vontade do Pai, sermos um canal
para que a vontade d'Ele se estabeleça aqui. Que não se prenda a consciência em outra
dimensão, em outra densidade, elevemos nossa consciência ao Pai e Ele vai determinar
onde nos encontramos e vamos descobrir verdadeiramente onde estamos.
TUDO JÁ ESTÁ ACONTECENDO
Irmãos, a Terra, como um todo, já está sofrendo inúmeras transformações. Como é e
sempre assim foi, essas transformações estão para aqueles que estão na superfície do
planeta, como que em estado latente, porém a ponto de aflorar. Quando vos pedimos a
reflexão, a mudança íntima, a transformação interna e o despertar do Eu Superior, é para se
prepararem. Como acontece com um irmão em vosso planeta, quando se descobre doente
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depois de o mal há muito já instalado em seu organismo, sem que os sintomas estejam
evidentes, é assim que está correndo o processo de transição desse orbe. Tudo já está
acontecendo, os sintomas é que ainda não foram percebidos por vós. Em determinado
momento, parecerão abruptas as transformações, mas não são, já estão ocorrendo. Tudo
deverá se precipitar em breve, e quando isto ocorrer devem estar preparados, pois serão
imediatamente chamados ao serviço, e nesse instante não deverão ter em vossos corações
espaços para dúvidas, preconceitos e tantos outros sentimentos, filhos do orgulho e do
egoísmo.
Deverão estar prontos para a ação do socorro e do esclarecimento. Cada qual, dentro de
seu comando específico, estará ligado a determinada tarefa. Cada um de vocês vem sendo
treinado para exercer junto a nós tarefas específicas, nesses momentos, onde a Luz se fará
presente nesse orbe, pois a Luz é que derrubará de vez todos os elos com as sombras e
despertará toda a humanidade para um novo amanhecer.
Aqueles que não ficarão nesse orbe guardarão dentro de seus corações a lembrança da
Luz do Criador e a certeza de que deverão mudar. Tudo está planejado para o benefício de
todos.
Os irmãos de outros reinos que não estão ainda no mundo do livre-arbítrio serão
levados para o recomeço em outras paragens, e algumas espécies ainda viverão nesse
planeta após a transição, pois faz parte de suas evoluções. Não sentirão como vocês
sentirão, porque aceitam seus destinos sem questionar e tudo lhes será “normal”. Alguns
irmãos do reino humano é que sofrerão por incúria, por não quererem entender, por falta de
fé. Conduziremos todos para os seus lugares futuros e no “fim” de tudo todos estarão
aliviados por poderem despertar desse sonho que os escraviza, pois é melhor recomeçar do
que continuarem presos a amarras tão densas, como estão nesse planeta.
Salve o Criador, salve Jesus Sananda. Contem sempre com todos nós para que possam se
sentir sempre acompanhados. Nós os amamos.
Irmãos da Fraternidade Branca Universal.
(Mensagem de 30/8/00)
(Matéria Publicada no Informativo do GER n.º44, de Outubro/2000)

O CRESCIMENTO INDIVIDUAL
Hoje, por recomendação de nossos instrutores, vimos trazer até vocês algumas
informações, que possam auxiliar o crescimento individual. Inicialmente, passamos alguns
conceitos extraídos da mensagem de 19/5/2004, recebida no GER.
Portanto, que o Divino Mestre nos abençoe a todos, ilumine os nossos corações e mentes
para que possamos perceber e entender com clareza, sentir também com clareza, tudo
aquilo que nos compete realizar enquanto seres em evolução. Que as nossas atitudes
perante os nossos irmãos, perante o nosso planeta, possam ser de coerência com tudo
aquilo que conhecemos, com tudo aquilo que julgamos acreditar.
Herdarão este lindo planeta aqueles que conseguirem verdadeiramente transformar todo
o conhecimento obtido em atitudes reais, demonstrando que realmente incorporaram toda a
sabedoria contida nos conhecimentos.
É necessário estreitar a nossa relação com os planos superiores, e isso não se dá tãosomente pelo simples fato de querer; é importante querer, mas é importante saber, é
importante poder, e poder significa estar preparado; estar preparado significa estar em
sintonia, estar harmonizado, estar em harmonia; estar em sintonia quer dizer também estar
num processo onde tudo que realizamos no pensar e no agir represente vibrações
harmoniosas.
É mais difícil vivermos e convivermos da forma como agimos, do que obtermos a
sintonia com os planos superiores. No entanto, nos preocupamos demais com as
aparências, com a satisfação que supostamente devemos dar à sociedade, ao modelo que aí
está, em que estamos inseridos e de que fazemos parte. Condicionamentos antigos que
precisam ser liberados ou reformulados.
Quando dizemos que é mais fácil manter contato com os planos superiores é porque
estamos certos de que esse contato não se dá por nenhum processo exterior. É uma busca
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interna justo no sentido contrário. Portanto, o caminho existe dentro de cada um, é próprio
de cada Ser. Não necessita nenhum esforço em comum, como fazemos para conseguir
sucesso, atingir metas em nossas vidas materiais, mas é preciso decidir entre o mundo
material e os planos superiores. O mundo material expressa uma oportunidade importante,
diga-se de passagem, a todos os seres, para que possam aqui estagiar, amadurecendo
conceitos, aprendendo a valorizar o belo, aquilo que é harmonioso, que é pacífico, que é
grandioso, ou seja, é um meio e não um fim.
Obviamente, estes não são conceitos novos, contudo, se não entendermos bem essa
questão não conseguiremos atingir as nossas metas e executar as nossas tarefas. As tarefas
existem para que cada ser possa ser útil ao Plano Maior, ajudar na sua evolução, na sua
libertação consciencial, e não para alimentar outras tarefas que o mantenha prisioneiro
desse mundo de ilusão, como se estivesse andando em círculos, passando sempre pelos
mesmos caminhos. Em função do tempo em que aqui estamos alimentando esse sistema,
essa forma de pensar, não será tarefa fácil nos excluirmos desse processo. Contudo,
teremos que forçosamente começar um dia, e a partir daí acelerar porque não há mais
tempo a perder.
Portanto, esta deve ser uma meta importante para todos nós: cada dia, a cada segundo de
nossas existências devemos aproveitar alguns momentos para esse exercício de
transformações, de mudanças de hábitos e posturas; deve ser uma busca incessante, sem
tréguas. É tarefa que ninguém pode exercer por ninguém. Nas tarefas que têm a ver com a
matéria, com a exterioridade poderemos ser ajudados e poderemos ajudar, mas naquelas
que nos dizem respeito, que correspondem a encontrar caminhos que levam àquilo que se
encontra dentro de nós, aí ninguém pode ajudar, aí ninguém penetra, é o domínio de nós
mesmos.
Tudo que fizemos até agora, em termos de grupo, de atividades, apesar de termos
mudado a natureza do enfoque dos nossos encontros, de nosso trabalho, no fundo, tudo,
didaticamente falando, foi para ajudar a todos a despertarem para a necessidade de se
voltarem para dentro e buscar essa tão ambicionada união com os planos superiores, com
os mestres, não pela exterioridade, e sim por tudo aquilo que cada um possui. Como dizem
alguns mestres, inclusive o nosso mentor Ramatís: uma coisa é conhecer e crer numa
Divindade, num Plano Superior, numa Hierarquia Superior; outra coisa é fazer parte disso,
é sentir-se parte integrante disso. E aí reside a grande diferença, por enquanto: apesar de
todo o esforço, ainda estamos entre aqueles que crêem, sabem que existe tudo isso, mas
ainda encontramos muita dificuldade para nos sentirmos parte desse Plano Superior. Tudo
isso significa dizer que o trabalho também é externo, mas o fruto do trabalho tem que ser
necessariamente alguma coisa que libere esse potencial interno que habita cada um.
O trabalho externo, portanto, não deve servir para alimentar outros processos externos.
A cada ação externa deve corresponder a um crescimento interno, aumentar a nossa Luz
interna, o nosso potencial interno. Isso muitas vezes significa estar em paz conosco
mesmos, sentirmos o amor verdadeiro, estarmos harmonizado com o Cosmos, mesmo que
a exterioridade não reconheça o nosso esforço. Plantamos na exterioridade para colhermos
na interioridade. Colher na exterioridade é continuar alimentando a ilusão, perpetuando a
mesmice, adiando o nosso crescimento.
Que a paz dos mestres, em especial de Sananda, nossos guias e mentores esteja entre
nós.
AOS FILHOS DAS ESTRELAS
Paz a todos os filhos das estrelas!
O brilho em vossos olhos, a ideologia em vossos pensamentos, a inspiração em vossas
vidas, e a determinação em não acreditar nos paradigmas dessa sociedade, são as
características daqueles que já percorreram o Espaço, já conhecem todas as belezas do
Universo.
A vocês, vimos transmitir a esperança e a coragem para trilharem essa estrada tão coberta
de obstáculos, pois se fosse fácil conduzir essa humanidade nos Caminhos da Luz não seria
necessária a presença de todos aí. Não queremos dizer com isso que já se encontrem em
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condições melhores ou superiores, mas já possuem uma bagagem espiritual suficiente para
não se deixarem desanimar pelas dificuldades da matéria.
Sejam determinados e corajosos nos percalços da vida. Todos podem e devem contribuir
com as tarefas individuais e coletivas, pois depende de vossas posturas a continuidade da
implantação da Luz em cada átomo desse planeta.
Não precisamos enfatizar que foram preparados para esse desafio, pois já possuem
conhecimento sobre tudo isso, ou, pelo menos, a vaga lembrança, mas devo adverti-los de
que quanto mais se dedicarem às tarefas espirituais menos chance terão de caírem nas
malhas de sua própria ilusão.
Nossa equipe procura intuir, incentivar, vossas potencialidades, para facilitar o vosso
despertar completo. Devemos informar que são cada vez maiores as dificuldades do
homem em rever seus conceitos sobre espiritualidade, uma vez que banalizaram muito os
conhecimentos sagrados.
Devem ficar em estado de alerta sobre idéias ou técnicas espirituais que não acrescentem
nada para o vosso espírito; pelo contrário, poderão desviá-los do seu objetivo principal,
que é a evolução com coerência e sabedoria e jamais será uma experiência sem
fundamento.
Evolução é conquistada com muito aprendizado e determinação – repetimos – no
cumprimento das tarefas. Contamos com todos no sucesso da missão Shan.
Muita Luz e paz em vossos corações.
(Mensagem de 20/6/2004)

O RECADO DO ANJO
Amados irmãos, que as bênçãos mais altas sejam alcançadas por todos vocês que aqui se
encontram obedecendo às ordens do Pai, tanto os encarnados quanto aqueles que ocupam
corpos menos densos.
Chegados são os tempos em que todos os trabalhadores do Pai, aqueles que aqui vieram
para realizar tarefas, guiados pela Luz Maior assumam vossos postos e comecem a
trabalhar. Já não é mais tempo de projetos individuais, mas sim de projetos que visem o
crescimento da coletividade.
Todos nós que nos encontramos ligados às Hierarquias Espirituais de várias origens, mas
interligados pela Luz do Criador, temos a tarefa imediata de unir e despertar todos aqueles
que a nós estão diretamente comprometidos, para realizar os trabalhos junto aos grupos
próximos de irmãos que ainda necessitam de cuidados amorosos, mas firmes.
Urge o concurso de todos vocês para que se abram para as atuações de vossas
Hierarquias, através dos recursos materiais, ou melhor, através de seus veículos físicos.
Pedimos que confiem, trabalhem, obedeçam às mensagens que brotam de seus corações,
pois lá reside a Luz.
Expulsem de vez o medo e a dúvida de suas vidas. Sejam em todos os momentos de
vosso dia verdadeiros soldados do Cristo – não se escondam. Tudo que julgam possuir
pertence ao Pai e por Ele lhes foi confiado. Portanto, creiam que nada lhes faltará se
estiveram em sintonia com a Luz Criadora, e quanto mais forte for esta sintonia mais
abundante será o suprimento de vossas necessidades materiais e emocionais.
Entreguem-se com confiança ao Pai, Ele vos espera de braços abertos e mantém todos
nós, seus anjos, a serviço de todos vocês, desde que tenham a intenção clara e forte de ver
realizada a vontade d’Ele, tanto em vossas vidas quanto na de vossos irmãos. Plantem cada
vez mais com mais coragem, mais fé.
Creiam que as sementes que saem de vossos corações são fortes o suficiente para
germinarem em qualquer terreno, pois são todas abençoadas pelo Pai. Estamos muitos
felizes com o aprimoramento de cada um, mas ainda falta um longo caminho, e dizemos:
confiem que será cada vez mais fácil na proporção direta em que estiverem mais fortes e
fincados na energia amorosa que provém do Criador.
Paz, Luz, força, coragem e muita fé na vossa caminhada. Peçam, e receberão; batam, e as
portas serão abertas, mas saibam com clareza e responsabilidade o que estão pedindo e em
que portas estão batendo, porque daquele a quem muito é dado, muito será cobrado.
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Abençôo-vos.
Eu Sou Gabriel. (Mensagem de 20/6/2004)
A TRANSMIGRAÇÃO DE ALMAS
Bendito seja o Mestre Sananda!
Na seara de desenvolvimento dos habitantes de um planeta como a Terra, necessitamos
de trabalhadores com convicções em suas ações junto àqueles que adormecem nas trevas
da ignorância.
Os trabalhos de transmigração de almas deste planeta estão sendo conduzidos com muita
dedicação e amor por todas as equipes que irão auxiliar a reconstruir a excelência espiritual
daqueles que irão se conduzir a novas realidades.
No momento, estamos também intensificando as ações em massa para acelerar a energia
desse planeta, através de limpeza da atmosfera, dos mares, rios e outros locais, mas a maior
limpeza ainda se dará na mente do homem.
Como ainda estão vivendo nessa realidade tridimensional, não sabem de todos os esforços
em prepararmos os que ainda poderão habitar a nova Terra. Sananda nos conduz para
libertarmos os cativos e iluminar os insensatos. Todo esse movimento também depende de
vós, pois quando conseguem se manter em vibração mais elevada nos ajudam na
materialização de formas-pensamento positivas.
Na condução de vossas tarefas devem estar sempre em harmonia com a causa do Pai;
devem se aprimorar nos contatos conosco para que repassem aos vossos irmãos a
esperança e a verdadeira vida de vossos espíritos. Quanto mais informação, mais chance de
despertamento.
Não sei se percebem, mas estão vivendo simultaneamente as suas personagens na Terra e
suas identidades cósmicas. Para que não haja conflito entre elas, procurem se manterem
íntegros e resistentes aos ataques.
Que o amor os envolva e a Luz os ilumine.
Comandante Yuri.
(Mensagem de 23/6/2004)

A REINTEGRAÇÃO COM A LUZ
Paz em todos os quadrantes, paz em todos os universos!
Todos, sem exceção, já ouviram falar das leis que regem os universos, e todos os
colaboradores integrantes da Confederação Intergaláctica, como membros também da Luz
e do Comando, devem seguir regras, devem obedecer a uma diretriz, principalmente
aqueles que estão entrando nos trabalhos; deve haver diretrizes, deve haver respeito e deve
haver condutas a serem seguidas, da mesma forma que dentro do Comando e da Federação
Intergaláctica existem as leis que são seguidas, pois sem lei a liberdade se torna uma
desordem, não tem objetivo, e fica sem rumo.
Todos que aqui se encontram de todos os planos estão colaborando convosco de forma
integral, tanto em estado de sono físico, quanto em seus trabalhos diários. Devem seguir
sempre os vossos Eus Superiores, mesmo aqueles que se encontram afastados do Comando
do trabalho.
Todos já deveriam saber que seriam testados, que haveria obstáculos, pois este planeta
não foi feito para os puros. Vieram para cá todos aqueles seres que precisavam se
regenerar, se recompor, se reconstruir. Então, como todos integrantes dos trabalhadores da
Luz, não estão aqui como vítimas, como seres que precisam de ajuda. Claro, sabemos das
dificuldades emocionais em todos os âmbitos, porém devem controlar principalmente as
emoções, não devem ser joguete nas mãos daqueles que tentam, de todas as formas,
controlá-los, pois através do medo, da insegurança, das emoções sem controle, sem
equilíbrio, poderão certamente conseguir manipular vossas mentes.
Precisamos de pilares de Luz em todos os quadrantes desse planeta. E certamente vocês
são aqueles pilares de Luz que foram preparados para manterem a energia desse planeta.
Será que não conseguem perceber a dor, a fome, o sofrimento que se encontra em todo o
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planeta? Será que não percebem a futilidade, todas essas formas pequenas adotadas por
seres que ainda não conseguem retornar à Luz?
Parem de esperar, de querer receber tudo de nós. Deverão, imediatamente, com a ajuda de
todas as equipes, que aqui se encontram, retornarem ao seu Eu Superior. Todos os vossos
corpos estão sendo preparados, reintegrados, todas as energias estão em consonância com a
Luz, porém, não podemos de forma alguma interferir em vossas personalidades, em vossas
vontades. Isso cada um tem que trazer dentro de si, consolidar toda a força, todo o
planejamento das tarefas.
Não depende de um, ninguém é melhor ou pior, todos foram preparados para essa grande
missão, e o que percebo é que se tornou a “transição”. Isso não é brincadeira, é um
processo sério, são muitas almas envolvidas nesse processo, são muitos seres que podem
inclusive perder a oportunidade de evolução. Será que não conseguem perceber isto, a
seriedade desse processo? Não é simplesmente uma transição planetária, é uma transição
de almas, de oportunidade de evolução.
Vós já conheceis a Luz. Esses seres que estão perdidos foram trazidos de outro planeta,
onde não puderam continuar devido à baixa vibração. Esta é a última oportunidade desses
seres. Nosso Pai, o Criador, não quer perdê-los, portanto, depende de cada um de vocês
exercer a sua tarefa com seriedade.
Precisam ancorar definitivamente a vossa Luz, trabalhando seriamente, desenvolvendo
suas tarefas, se reunindo e reintegrando-se à Luz. Preciso de cada um, preciso retornar
imediatamente àqueles que se perderam, e estes precisam retornar porque senão poderá ser
tarde, inclusive para eles.
Venho alertá-los: diariamente ancorem a vossa Luz, parem de se perder nos afazeres
diários. Devem, claro, trabalhar, estudar, enfim, estão nesse planeta e precisam sobreviver,
mas equilibrem vossas energias, equilibrem vossas vontades, equilibrem inclusive a
energia sexual. Tudo deve ser equilibrado para que possam ser fonte de Luz, ancoramento
de Luz.
Dependemos muito de vocês, não só daqueles que estão aqui neste momento, mas de
todos os seres que estão por todo o planeta. Atuamos a partir de vocês, da sua Luz. Quando
está fraca não podemos chegar a vocês, mas quando a fortalecem podemos sim chegar e
fazer todo o trabalho que tem que ser feito no planeta.
Que se faça definitivamente a Luz nesse planeta. Que se faça a Luz em vocês.
Cumpram com a sua tarefa. Sananda os aguarda com todo o amor e respeito que tem por
vocês.
Ashtar Sheran
(Mensagem de 8/8/2004)

NA LINHA DE FRENTE
Sede fortes, a linha de frente carece de combatentes preparados, destemidos. Os pontos de
confronto no mundo são muitos, mas poucos os determinados a enfrentar o inimigo.
Sananda caminha na frente, muitos guerreiros da Luz estão de prontidão ao seu lado, para
intervir, se necessário, mas o esforço maior cabe a cada um de nós que construímos o
cenário que aí está e alimentamos os nossos supostos inimigos com as nossas imperfeições
morais.
Pelo menos, uma única vez, nessa estrada evolutiva possamos reconhecer nosso
comprometimento com esse estado de coisas e nos esforçarmos em reconduzir o planeta a
sua harmonia inicial.
Tenhamos em mente também que enfrentando o suposto inimigo estamos sim ajudando
irmãos a repensarem suas jornadas evolutivas, abreviando-lhes um caminho de intensa dor
e sofrimento futuro.
Saiamos da nossa posição de comodidade e enfrentemos as nossas mazelas estampadas na
face do mundo que criamos. Sananda caminha sim à nossa frente, mas cabe a nós a tarefa
de reconstruirmos o nosso mundo, consequentemente o nosso caminho evolutivo.
(Mensagem de 16/6/2004)
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"Que Sananda, o Instrutor Maior desta Escola Planetária, continue iluminando até
o último momento necessário para que cada Espírito aqui possa ter a sua
oportunidade de transformações, de adequações de caráter, para a sua reintegração à
Família Cósmica Universal". GER-Rio (Grupo de Estudos Ramatís)
FONTE: www.geocities.com/ger-rio
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CAPÍTULO IV
A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA - pelo GER-Rio
“... Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
senão o Pai" (Mateus 24:36)”

O QUE É A TRANSIÇÃO?
Transição Planetária, Juízo Final, Final de Tempos, é um balanço de fim de era ou a
mudança de ciclo evolutivo. Tudo na natureza obedece a ciclos da vida: nasce, cresce,
alcança a plenitude, envelhece e morre. Morrer não é bem o termo, pois como dizia
Lavoisier "na Natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma". Assim, a Terra
no momento está vivendo um período de mudanças, isto é, passando de um ou ciclo para
outro, o que resultará em grandes transformações, tanto na parte física como na moral de
seus habitantes.
O QUE OCORRE COM O CORPO FÍSICO?
Nós vivemos na 3ª dimensão, uma dimensão que constitui uma densidade corporal
mental e emocional que impõe uma série de restrições físicas, e fazem com que os nossos
corpos sintam determinadas emoções e distúrbios, pela lentidão da circulação da energia
psico-elétrica nos canais de força. Quando as vibrações dos corpos vão se acelerando em
saltos quânticos, a pessoa começa a vibrar numa freqüência mais sutil do que a 3ª
dimensão. É um processo individual em que cada pessoa se aprimora, se educa, controla os
pensamentos, as emoções e começa a vibrar numa freqüência mais sutil.
COMO SERÁ ESSA PASSAGEM?
Essa passagem vai ser iniciada quando o setor do nosso sistema solar, junto à nossa
galáxia, passar por um portal dimensional. A Terra se prepara para ascender à 4.ª
dimensão. Quando o nosso planeta passar por esse portal dimensional, tudo que existe na
superfície da 3ª dimensão irá para a superfície da 4ª dimensão, e da 4ª dimensão irá para a
5ª, e assim sucessivamente, inclusive os seres humanos.
QUEM SERÁ RETIRADO?
Quando houver a passagem dimensional, a maioria dos habitantes da Terra não suportará
a vibração. Os espíritos sombrios, trevosos, que têm prazer no mal, no egoísmo, no
destrutivismo, não suportarão as energias da 4ª dimensão, porque é uma energia tão alta
que produziria como que choques eletromagnéticos no corpo físico das pessoas, que
provocariam a morte instantânea por desintegração. Para que isso não aconteça, aqueles
que não estiverem sujeitos a passar pelas severas provas, serão retirados e colocados em
local seguro pelos seres vindos de outros planetas, constelações, galáxias e até mesmo
universos, que por amor estão aqui para ajudar os irmãos mais atrasados, que somos nós
aqui do planeta Terra; para nos ensinar o respeito às leis superiores, procurando não
interferir diretamente nas nossas ações, porque sabem que temos o livre-arbítrio, nosso
carma e as nossas escolhas.
COMO DEVEM SE COMPORTAR AS PESSOAS?
Muitas pessoas ao tomarem conhecimento da transição deixam de viver as realizações
assumidas antes da encarnação, esperando a transição planetária aconteça. É um aspecto
negativo, porque a intenção não é impedir que as pessoas vivam ao saber que grandes
transformações irão marcar as suas vidas. A intenção é aliviar a dor, dando-lhes a
consciência de que um mundo muito melhor do que esse, que estamos vivenciando, irá
surgir no futuro muito próximo, que a nova geração irá viver, e para que as pessoas possam
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também ter a oportunidade de não desperdiçar o tempo em coisas puramente materiais,
como aqueles que encarnaram no passado tiveram.
COMO COMPREENDER A TRANSIÇÃO?
Compreender a transição é algo que a pessoa precisa já ter dentro de si, antes de
encarnar; de acreditar na transição planetária, acreditar de forma lógica, coerente, não
fanática, onde, embora não perceba - mas como a vida dela está muito difícil - ela decide
acreditar em algo que não sente, mas acredita sem sentir porque a vida não está fácil.
A pessoa precisa buscar, sentir a mudança que está ocorrendo, sentir a mudança que está
no mundo, para compreender a transição; senão só vai entendê-la, e entender só não basta
porque pode levar a diversos erros: fugir à responsabilidade, alienar-se do mundo e da
realidade em que vive; negligenciar a sonhos que teriam o poder de mudar muito a vida em
volta da pessoa; não esperar acontecer algo externo para mudar o interno.
COMO FICA O LADO INTERIOR?
O mais importante na transição é o lado interior, e o mundo espiritual há muito tempo
vem advertindo que a humanidade teve 2.000 anos para se preparar para a transição
planetária. Não há esse negócio do arrependido de última hora, porque é a vibração que
determina o nível evolutivo de cada Ser. O Ser não dá salto quântico por causa de medo, o
medo não transforma ninguém; é a consciência, o amor que transformam as pessoas; é a
compreensão da necessidade de se auto-aprimorar, não o receio de ser transferido para um
mundo involuído, porque muitos seres serão transferidos para mundos primitivos, para dar
curso a sua evolução; outros irão para planetas cujo nível evolutivo é semelhante à Terra
de agora; enquanto uma minoria que, ao longo de séculos e milênios, se aprimorou, poderá
ter a oportunidade de regressar ao planeta Terra, em corpo físico ou permanecendo
espiritualmente no astral, para futura reencarnação em mundo mais aprimorado.
DEVEMOS REALMENTE ACREDITAR NA TRANSIÇÃO?
Muitos seres, através dos tempos, já se ocuparam da transição planetária. Existe uma
vasta literatura sobre o assunto, que foi trazida através de médiuns, videntes, profetas, e até
mesmo de religiosos. A partir do final da década de 40, tivemos Ramatís que, através de
seus livros, principalmente de Mensagens do Astral tratou sobre a transição planetária,
falando do planeta intruso ou higienizador, que já entrou no nosso sistema solar e está se
aproximando cada vez mais da Terra.
Agora, a questão de acreditar se vai acontecer ou não é muito relativa. Para alguém que
não sinta, não adianta falar milhões de palavras, porque não vai aceitar, não vai acreditar;
para quem sente, assim como para o bom entendedor, meia palavra basta. A transição é um
acontecimento cósmico e envolverá todo o nosso sistema solar, galáxia, enfim, todo o
universo, e de todos os organismos cósmicos que estão envolvidos certamente a Terra é a
que está menos preparada para enfrentar essa transição. Portanto, independe de a pessoa
acreditar ou não, é um evento que já está previsto e programado há milênios e nada
impedirá ou mudará o curso dos acontecimentos.
QUAL A INFLUÊNCIA DO ASTRO INTRUSO NA TRANSIÇÃO?
Além dos relatos dos profetas e videntes, diversos cientistas já sabem da presença desse
planeta nas proximidades do nosso sistema. Muitas pessoas nos EUA, influentes no
governo, já têm até abrigos anti-atômicos, onde pensam poderem se resguardar da
influência do planeta intruso, o que chega a ser engraçado, isso porque se trata de
acontecimento envolvendo não apenas um planeta, mas, como já foi dito, envolve também
o nosso sistema solar, a nossa galáxia e todo o nosso universo, além de um portal
dimensional, e não existe nada embaixo ou acima da superfície da Terra que possa impedir
uma mudança vibratória. Além disso, a aproximação desse planeta irá provocar a
verticalização do eixo da Terra, ocasionando uma série de cataclismos que irão transformar
totalmente a face do planeta.
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QUANDO SERÁ O CLÍMAX DA TRANSIÇÃO?
Verificar-se-á com a verticalização do eixo da Terra. O momentum é algo que só o
Criador sabe. Repetimos mais uma vez aquelas conhecidas afirmações feitas por Jesus a
João no Apocalipse: "Desse dia e dessa hora nem eu nem os anjos (leia-se extraterrestres)
sabem, mas só o Pai." ou "Ela virá como o ladrão no meio da noite.”.
Sabe-se, contudo, como já nos têm afirmado os Irmãos Extras, que está muito próximo.
Não devemos nos preocupar, porém, com datas, para que não venhamos nos envolver por
nenhum clima de pânico, porque senão perderemos uma oportunidade de crescimento
interior, dando extrema importância ao ato externo da transição planetária. Devemos, sim,
nos preocupar com a nossa reforma interior, porque se estivermos vibrando na Luz nada
nos acontecerá.
DEVEM-SE ESTOCAR ALIMENTOS?
Muitas pessoas estão recebendo orientação para estocar alimentos para um período de
três meses, para suprir as necessidades durante os três dias de escuridão e num período
posterior. Isso vai ficar a critério de cada pessoa, se estoca alimento ou não. Deve-se
ressaltar que de nada adiantará uma preparação material se a preparação espiritual não for
colocada como prioridade. O mundo material está chegando ao seu fim, e dele nada restará
no futuro. Então, tudo que devemos fazer é ter a consciência de que aquilo que
verdadeiramente nos salvará não é a preparação material, e sim a preparação espiritual.
AS MUDANÇAS SERÃO SÓ FÍSICAS?
A transição não é apenas a mudança do planeta fisicamente, o espírito que habita este
astro está evoluindo, dizem que até outro espírito irá ocupar o espírito da Terra, mais
evoluído até.
Porém, acima disso tudo, estamos em via de entrar em contato com o
despertar da Consciência Cósmica, saindo de uma situação de exilados do mundo de Deus,
para nos ligarmos a Grande Ordem Suprema que coordena os universos. Esta civilização
nasce, vive e morre pensando que a vida é só comer, estudar, trabalhar, procriar, comprar
coisas, usufruir coisas, morrer e tudo acabar, ou, no máximo, reencarnar. Agora com a
mudança planetária teremos a oportunidade de ver que vida é mais do que isso. Portanto, a
preparação para tal evento deve ser global, integral - física e moralmente. O homem deve
entender que é um ser divino e que está aqui trabalhando para a sua evolução. No momento
deverá tomar conhecimento das novas orientações e esclarecimentos que estão chegando
através de grupos como o nosso, através de livros diversos, e de muitos que estão
trabalhando nesta Cruzada de Esclarecimento, para que o homem possa participar disso
tudo de maneira ativa; alevantar as pessoas para as suas missões, para a finalidade de
justificar a sua existência aqui na Terra. As pessoas, por si sós, são suficientemente
potenciais para fazer uma grande transformação, mas ficará mais bonito, mais venturoso se
estivermos fazendo aqui agora juntos, e que nunca percamos a esperança em Deus ou na
Luz que nos carrega nessas situações.
OS MOTIVOS PARA DIVULGAR A TRANSIÇÃO
Assunto extremamente delicado, que gera muita polêmica e controvérsia. É necessária
uma preparação muito elaborada no Astral e uma persistência hercúlea aqui no físico para
que se possa ter forças para continuar divulgando. É que as pessoas precisam continuar
vivendo, realizando suas obrigações, antes que o apogeu aconteça, e quando acontecer
saber que continuarão trabalhando, existindo, vivendo - alguns neste plano, outros em
outro plano. Para os que trabalham pelo crescimento interno, a idéia de gerar sofrimento
prematuro em qualquer pessoa é desagradável, é uma idéia perturbadora, daí todo o
cuidado que se deve ter ao passar a tranqüilidade, a harmonização. Felizmente, temos
observado que no meio em que trabalhamos essa informação não gera clima de medo, de
pânico, e sim de conscientização, de modo que se falássemos que a transição seria daqui a
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uma semana, a pessoa estaria consciente de que não iria cometer desatinos nem
negligenciar responsabilidades.
O QUE OCORRERÁ COM A VERTICALIZAÇÃO DO EIXO?
O magnetismo do planeta há muito está alterando a situação original do eixo terrestre.
Equipes especializadas, preparadas com esta finalidade, vêm procurando manter estável a
situação do eixo terrestre neste momento planetário, para que irmãos espaciais possam
atuar, possam agir, auxiliando ao maior número possível de seres encarnados e
desencarnados ligados à Terra. Mas tem um prazo para a ação, não se pode manter
indefinidamente esta situação. Quando ordens superiores chegarem, as equipes não mais
poderão manter este estado de coisas e o eixo finalmente será liberado, entregue às
próprias forças do magnetismo astralino terrestre. Aí, então, a verticalização acontecerá e a
Terra reagirá às injúrias que lhe foram e que lhe são impingidas pela mente e pelo espírito
infantil da humanidade terrena, que descrente desconhece a grandiosidade do presente
recebido de Deus.
Que fique bem claro: não haverá "O Fim do Mundo", mas o
início de um novo mundo, de uma nova civilização, de uma
nova humanidade.
Após o resgate a Terra será limpa pelos processos de ordem natural, desempenhados
pelas forças da natureza deste organismo vivo que ora habitamos. Varrerão a superfície
terrestre a água, o vento, o fogo. Tudo se modificará e tudo se prepara para receber os
novos seres numa nova Terra que deverá ser reconstruída com bases na união fraterna, no
amor entre os homens. Não haverá mais espaço para cobiças desmesuradas, para ambições,
para a luta pelo poder. Uma só Terra para homens de bem que possam interagir
desfrutando os benefícios que lhes oferecerá a nova Terra, oferecendo a ela o nosso
respeito, o nosso amor e nossa gratidão.














OUTROS PONTOS A CONSIDERAR
As pessoas serão transferidas para outros mundos. Muitos chamados, poucos
escolhidos... ·
A Terra ao longo de sua história já passou por várias transformações, mas o que
distingue essa mudança das anteriores é que é o ponto final de vários ciclos.
A Criação encontra-se às vésperas de um grande salto quântico consciencial.
Dentro do concerto cósmico a Terra estará atravessando um portal dimensional. ·
A Separação do joio do trigo: aqueles que não atingiram um referencial mínimo. A
maioria não está preparada porque não trabalhou o seu lado espiritual. ·
O medo da morte, o apego - tanto afetivo como material - é o principal trauma na
transição. ·
As pessoas de repente não vão mais ter dinheiro no banco, emprego, carro, acaba
tudo.
Lugar seguro? Não existe, não adianta comprar fazenda no alto ou fazer abrigo. ·
As pessoas precisam imediatamente cultivar o desapego material? Ter para viver e
não viver para ter. ·
Não encarar tudo como meu, minha, mas como empréstimo.
Iniciar já o processo de preparo interno, não há como fugir eternamente. Não se pode
continuar tirando o corpo fora, empurrando com a barriga ou ficar em cima do muro.
Simplesmente porque não haverá mais muro.
Desta vez é para valer: ou se estará do lado da Luz ou estará do lado das trevas.
Aqueles que já tiverem contatado com o seu Eu Interno e com a Hierarquia
Espiritual, e, também, praticado o desapego material efetivo terá muito menos
problemas.
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A HIGIENIZAÇÃO DO PLANETA
Após o resgate a Terra será limpa pelos processos de ordem natural, desempenhados
pelas forças da natureza deste organismo vivo que ora habitamos. Varrerão a superfície
terrestre a água, o vento, o fogo. Tudo se modificará e tudo se prepara para receber os
novos seres numa nova Terra que deverá ser reconstruída com bases na união fraterna, no
amor entre os homens. Não haverá mais espaço para cobiças desmesuradas, para ambições,
para a luta pelo poder. Uma só Terra para homens de bem que possam interagir
desfrutando os benefícios que lhes oferecerá a nova Terra, oferecendo a ela o seu respeito,
o seu amor e sua gratidão.
A MUDANÇA INTERIOR
Portanto, agora é o momento de tomarmos a consciência da mudança interior, da
mudança de valores, buscando compreender as leis divinas e os seus princípios.
Agora é o momento de resgatarmos as nossas dívidas, sejam elas quais forem. Pois
breve está o dia em que o prazo será irremediavelmente encerrado.
A preparação para tal evento deve ser global, integral, física e moralmente.
O homem deve entender que é um ser divino e que está aqui trabalhando para a sua
evolução. No momento deverá tomar conhecimento das novas orientações e
esclarecimentos que estão chegando através de grupos como o nosso, através de livros
diversos, e de muitos que estão trabalhando nesta Cruzada de Esclarecimento, para que o
homem possa participar disso tudo de maneira ativa, levantar as pessoas para as suas
missões, para a finalidade de justificar a sua existência aqui na Terra.
As pessoas, por si sós, são suficientemente potenciais para fazer uma grande
transformação, mas ficará mais bonito, mais venturoso se estivermos fazendo agora aqui
juntos, e que nunca percamos a esperança em Deus ou na Luz que nos carrega nessas
situações.
AS FASES DA TRANSIÇÃO
1. ANTES DA TRANSIÇÃO
1.1. Os sinais (a fase que antecede as transformações):
 A mudança de clima: mutações climáticas; temperaturas elevadas, muito baixas,
etc.
 As ressacas das águas do mar; a elevação do nível do mar.
 Surgimento de doenças não existentes e de fenômenos que farão as pessoas se
sentirem doentes sem estarem;
 Os furacões, tufões, tornados, principalmente nos EUA - nunca em tempo
nenhum se verificou tantos acontecimentos no gênero em toda a história
americana;
 Abalos sísmicos, terremotos, maremotos (Irã, ano passado).
 Comportamento humano: a degradação dos costumes, sensualidade, práticas
sexuais exacerbadas, onde são admitidas como autenticidade e estesia as práticas
sexuais livres, enfraquecendo costumes e inferiorizando níveis sociais, o que é
pura libidinosidade;
 Preferências sexuais pervertidas e condenáveis, que terminam consagradas pela
imprensa e pelo povo, tal a maneira como são expostas nos meios de
comunicação (TV, rádio, etc.) ·.
 Maldade, violência, corrupção de valores e moral.
2. DURANTE A TRANSIÇÃO
2.1. Os acontecimentos (a fase das transformações)
 Os três dias de escuridão: os cuidados que deverão adotar antes e durante o
período;
 Aumento dos fenômenos climáticos: tufões, erupções vulcânicas; terremoto,
maremoto, vendavais, desabamento, guerras;
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O período que virá após os três dias de escuridão: as transformações sócioculturais; mudanças no comportamento humano: capacidade de comunicação,
telepatia, autocura - estaremos libertos de coisas antigas;
Quebra dos valores - as pessoas que se julgam poderosas, ricas, sábias, de um dia
para o outro se encontrarão ao desabrigo sem ter sequer um prato de comida;
Aparecimento de doenças que não existiam e sintomas nas pessoas que os médicos
não detectam o tipo da doença;
O reencontro de seres afins; descobrir que entre os seus não estão as pessoas que
constituem os grandes afetos de sua existência, de sua vida, e por causa de seus
erros estão longe de sua família, estão vivendo noutras épocas, noutros lugares;
O desmantelamento dos sistemas: transporte, alimentação, produção e distribuição
de energia; abastecimento dos meios de transporte, etc.
O desmoronamento do sistema financeiro, econômico e bancário, etc.
Inundações, inicialmente pela elevação do nível das águas pelo degelo dos pólos,
posteriormente pela verticalização do eixo da Terra.
O Resgate, arrebatamento, Evacuação, etc.
A partida de alguns para seus mundos de origem.

3. APÓS A TRANSIÇÃO·

A acomodação do solo terreno, a transformação das terras cultiváveis;

O surgimento de novo(s) continente(s) e o desaparecimento de outro(s);

A descida das naves-cidades para dar o primeiro impulso à nova civilização.
O JUIZO FINAL
(Ramatís/Hercílio Maes. Mensagens do Astral. 1956. Capítulo 2 ‘Juízo Final’).
Pergunta --- Qual o principal objetivo do "juízo final", no evento profético dos "temposchegados"?
RAMATIS: --- É o de selecionar os espíritos em duas ordens distintas, a fim de ser ativada
a ascensão espiritual das duas ordens selecionadas.
Pergunta --- Quais serão essas duas ordens distintas?
RAMATIS: --- Compreenderão os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora
do final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das
ovelhas, o trigo do joio, ocasião em que os bons sentar-se-ão à sua direita e os maus à sua
esquerda. Um desses grupos – o que tomará lugar à direita do Cristo – será constituído das
criaturas cuja vida houver representado um esforço à procura da bondade, do amor, da
honestidade, da renúncia em favor do próximo, no cumprimento dos preceitos renovadores
do Evangelho; o outro grupo – que tomará lugar à esquerda do Cristo – será representado
pelos maus, compondo a triste caravana dos que emigrarão para um orbe inferior, em
relação com o seu padrão anti-crístico. É o dos que planejam o arrasamento das cidades
pacíficas; os técnicos impassíveis que movem botões eletrônicos para a destruição à
distância; os cientistas satânicos que operam nos desvãos dos laboratórios, na preparação
dos engenhos de morte; os que exaurem fosfatos na busca de meios mais eficientes para
assassinatos coletivos nos matadouros ou nas matas verdejantes; os que criam indústrias
para o fabrico de instrumentos criminosos; os autores de engenhos malignos, que
transformam os aviões da fraternidade em monstros vomitadores de bombas infernais. E a
triste caravana será ainda engrossada com outros contingentes humanos provindos das
corrupções administrativas: os que se locupletam com os bens públicos e dificultam o leite
para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo e o hospital para o
indigente; as almas venais, que transformam a consciência em balcão; os exploradores
sensacionalistas das desgraças alheias; os jornalistas, escritores, tribunos e políticos que
instigam ou defendem as forças do ódio, indiferentes à edificação superior da consciência
das massas e à educação essencial da criança. Este o séquito a caminho da implacável
retificação no "habitat" sombrio de outro mundo tão agressivo e impiedoso quanto as suas

31

próprias consciências, e que se tornará o regaço materno não só dos que obrigam as mãos
que lavram o solo pacífico a tomar armas para o extermínio fratricida, como daqueles que
insuflam o ódio racial e contribuem para o desaparecimento da paz; dos que pregam a
fraternidade promovendo a separatividade e empregam os recursos da violência para a
conversão dos infiéis. Como egoístas, impiedosos, avaros, fariseus e salteadores de "traje a
rigor", terão que se sujeitar aos pródromos de outra civilização humana, no exílio
provisório à "esquerda" do Cristo.
Pergunta --- Supondo que esses seres se convertam na hora derradeira de seu afastamento
da Terra, porventura Deus não os perdoará?
RAMATIS: --- Não alimentais as falsas ilusões que as religiões criaram a esse respeito. O
perdão exige uma premissa, que é a ofensa. Ninguém pode perdoar sem ter aceitado a
ofensa correspondente. Portanto, para que Deus perdoe, é necessário conceber-se que,
antes disso, se sentisse ofendido! Uma vez que Deus não se ofende – pois é o Absoluto
Criador Incriado – não precisa perdoar. Ele é a Lei Suprema, cujo objetivo se revela na
consecução da felicidade do espírito. Demais, o perdão à última hora – como já explicamos
– não modifica o conteúdo íntimo da alma, a qual necessita reeducar-se para se harmonizar
com as esferas de vibração mais pura.
Pergunta --- Afirmou-nos o irmão que a separação, na hora do "juízo final", ativará a
ascensão espiritual dos dois grupos. Como se dará essa ascensão entre os que forem
afastados para as regiões infernais?
RAMATIS: --- Jesus afirmou que os da sua esquerda seriam degradados para as regiões
onde só há o ranger dos dentes. Isto significa que se trata de planos rudes, primitivos,
opressivos locais de desespero, de ódios, de desforras e de animalidade. Os afastados para
as regiões inferiores em relação ao vosso orbe, constituindo-se de almas esclerosadas no
mal e na preguiça espiritual, daninhas às coletividades pacíficas, também progredirão até
mais rapidamente ante a agressividade do meio em que forem habitar. Tratando-se de
espíritos já sensíveis, conhecedores dos bens terráqueos, sofrerão mais intensamente os
impactos purificadores, pela maior consciência dos seus estados íntimos. A saudade da
vida no seu planeta original ativará intensamente as suas inteligências, condensando-lhes
no subjetivismo da alma desejos e ideais para uma breve libertação do orbe inferior.
Ambos os grupos estabelecidos no "juízo final", o do "trigo" e o do "joio", conseguirão
acentuado progresso espiritual, de acordo com os valores afins ao seu psiquismo coletivo.
Os da direita do Cristo serão favorecidos com nova reencarnação na Terra já higienizada
no seu clima e magnetismo, que lhes permitirá uma ascensão mais rápida, devido à
pulsação uníssona dos sentimentos crísticos de todos.
Pergunta --- É essa a finalidade única dessas épocas proféticas como "juízo final"?
RAMATIS: -- As épocas de juízo final tem também por função ajustar a substância
planetária para se tornar melhor "habitat" e, consequentemente, requerem seleção de almas
com melhor padrão, necessário para as sucessivas reencarnações em moradia aperfeiçoada.
È um mecanismo previsto pela Suprema Lei e rigorosamente coordenado e dirigido pelos
que são designados para criar em nome de Deus; ultrapassa o entendimento humano e a
matemática das leis científicas. Conforme já vos explicamos, trata-se de planos elaborados
pelos Construtores Siderais, em sintonia com o "Grande Plano" mentalizado pelo Criador.
Como os planetas são corpos poderosos, ou seja, campos de energia concentrada que toma
a forma material, obedecem tacitamente às leis de progresso energético, que lhes aprimora
a substância, ajustando-os, paulatinamente, à evolução harmônica do sistema a que
pertencem. As humanidades que lhes são conjugadas – como gozam do livre-arbítrio de
realizar a sua felicidade quando bem lhes aprouver – é que raramente atingem a sua
perfeita renovação dentro da perfeita conexão "espírito-matéria". Essa negligência da alma
requer, então, dos Mentores do orbe, periódicas separações entre o "joio" e o "trigo", os
bons e os maus, "as ovelhas e os lobos" ou, ainda, os da "direita" e os da "esquerda" do
Cristo.
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Jesus, quando predisse, há dois milênios, os fatos a ocorrerem nos "tempos chegados", bem
sabia da necessidade selecionadora de que vos aproximais, em consequência do mau uso
do vosso livre-arbítrio. O "livre-arbítrio" é um direito que o Pai concede ao espírito, mas,
quando ele abusa dessa faculdade, retarda-se na ascese espiritual e se desajusta, causando
prejuízos ao progresso da sua própria morada. Iludido pelos prazeres transitórios da vida
física, seduzido pelas glórias efêmeras e pelos tesouros enganadores, trabalha em prejuízo
de sua felicidade; depois, assusta-se, temeroso da aproximação do "juízo final". É que nota,
surpreso, que vivia entra as ilusões do mundo provisório, fazendo ouvidos moucos à Voz
Augusta do Mestre, que advertia da hora improrrogável do ajuste "psicofísico". A lei,
imutável, severa, mas justa na lógica do aprimoramento por seleção, afasta para mundos
inferiores os que reclamam recursos mais drásticos para a escala da perfeição. E, assim
como se acelera o progresso dos degredados para mundos mais atrasados à força de um
sofrimento compulsório mais doloroso, do novo "habitat", também se desenvolve o
psiquismo dos nativos desses orbes primitivos, ante o auxílio que lhes trazem os descidos
dos mundos mais adiantados. É a perfeita eqüidade da Lei Suprema, que atua para o bem e
para a felicidade de todos os filhos de Deus!
Pergunta --- Isso quer dizer que estamos sob um perfeito controle administrativo do
Espaço. É isso mesmo?
RAMATIS: --- Não deveis estranhar a existência dessa administração, salvo se vos
esquecestes do que Jesus disse: "O que ligardes na Terra será ligado nos céus, e o que
desligardes na Terra será também desligado nos céus". Nada ocorre no vosso mundo, que
não tenha aqui as suas raízes fundamentais; seja o fato mais insignificante, seja a
consequência mais ampla. Os Mestres espirituais vos acompanham, desde os primeiros
bruxuleemos da consciência individual, por meio de "fichas cármicas" de vossas
existências. A desordem e a indisciplina podem causar confusões em vossos meios
materiais, mas nos organismos diretores de vossas existências espirituais a ordem e a
harmonia são elementos permanentes. Na hora nevrálgica dos eventos selecionadores, "a
cada um será dado conforme as suas obras" e, também, "muitos serão os chamados, mas
poucos os escolhidos". O terrícola assemelha-se comumente a um menino irresponsável;
procura ignorar a sua urgente necessidade de integração no Evangelho, guardando a ilusão
de que haverá contemporizações se porventura sobrevier uma "hora dolorosa", em que se
façam ajustes das falências espirituais! A persistência em permanecer nas trevas da
iniquidade não pode favorecer a ninguém perante a justiça divina.
Pergunta --- Os "juízos finais" são elaborados prévia e definitivamente para o estado
psicológico dos habitantes de um orbe, ou obedecem a modificações eventuais?
RAMATIS: --- Obedecem a modificações periódicas e se sucedem em perfeita
correspondência coma s mudanças de "raças raízes", que estabelecem padrões mentais e
científicos nos planetas. São acontecimentos que os registros iniciáticos, do Oriente,
denominam de "Pralayas", cujos eventos se sucedem dentro da "Ronda" de cada orbe. É
por isso que, embora a ciência oficial queira afirmar a inalterabilidade do ângulo de
obliquidade do eixo da Terra, podereis verificar naqueles registros orientais que esse eixo
se modifica, em algumas épocas, produzindo consequências cientificamente imprevistas.
São as variações decorrentes da inclinação do eixo terrestre que produzem os períodos
chamados "Pralayas", que se registram sob o determinismo científico do orbe e dos seus
moradores.
Pergunta --- É violenta essa variação do eixo terrestre?
RAMATIS: --- Manifesta-se de duas formas distintas; umas vezes com certa violência,
produzindo rápida modificação e acarretando um cataclismo geológico, como ocorreu na
submersão da Atlântida, e outras vezes não.
Além do que consta nos "Registros Iniciáticos" do Oriente, podeis encontrar notícias da
última influenciação sofrida pelo eixo da Terra se percorreres os textos da Bíblia, do
Talmude, de inúmeros papiros egípcios, das tábuas astronômicas da Babilônia, da Pérsia,
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da Índia, e até os calendários astecas e os dos maias. Há notáveis e exatas referências a
esse fenômeno nas lendas folclóricas do México, da China, da Arábia, do Tibet, da
Finlândia; nos relatos verbais ou tradições conhecidas entre os aborígines da América
Central e os remanescentes dos peles-vermelhas americanos. Os "Livros de Bambu", dos
chineses, as "Crônicas do Talmude" e o "Livro dos Reis", entre os assírios, revelam
perfeita concordância conosco nas suas citações simbólicas do fenômeno que se trata. Os
mamutes, que os vossos cientistas lobrigam sob os gelos do Pólo Norte, ainda com o ventre
repleto de ervas ingeridas, que cresciam a mais de 1.800 quilômetros de distância do local,
são testemunhos indiscutíveis de que houve um acontecimento violento no passado. Na
realidade, a espécie mamute aniquilada de súbito – asfixiada pelo gás que se desprendeu na
convulsão – e soterrada sob o gelo que se formou em consequência da modificação rápida
do eixo da Terra. A nova modificação no eixo terráqueo, que se inicia atualmente,
processa-se lenta e gradativamente. No primeiro caso houve inversão e, no segundo,
registra-se elevação do eixo.
Pergunta --- Temos procurado enquadrar essas vossas revelações nos cânones científicos
atuais, mas não encontramos maneira lógica de fazê-lo. Tais fenômenos devem,
porventura, contradizer as leis científicas humanas?
RAMATIS: --- Aparentemente parecer-vos-á que contradizem: em primeiro lugar, porque
não estamos autorizados a vos dar integral e indiscutivelmente soluções que, em grande a
parte, cabe a vós mesmos descobrirdes dentro da lei do esforço próprio; em segundo lugar
porque, em se tratando de eventos futuros, para além de vossos dias, é necessário velar, de
certo modo, o desenrolar completo dos acontecimentos e do fenômeno particular do
"planeta higienizador". Pouco a pouco, no entrechoque da crítica oficial com as oposições
experimentais, toda a realidade se fará visível. No momento, a ciência há de se apegar à
letra do espírito, mas, no futuro, os acontecimentos vos revelarão o espírito da letra!
Sabemos que muitos iniciados ocultistas, do vosso mundo, já levantaram uma pontinha do
"Véu de Ísis" que encobre o fundo dos nossos relatos. O julgamento daquilo que constitui
vaticínio, predição ou conjetura do que há de acontecer no futuro torna-se dificultoso se
feito "a priori", por meio das leis conhecidas em vosso mundo. Apesar do positivismo de
vossa ciência oficial, não chegou ela, ainda, a um acordo ou identificação de pensamento
quanto à catástrofe da Atlântida! E o fato é de estranhar, de vez que existem marcas, sulcos
e indicações perfeitas, no vosso mundo, que servem de elementos acessíveis e positivos
para as precisas verificações do ocorrido. Cremos que, ante a dificuldade de encontrardes
elementos exatos para julgamento do que já sucedeu à flor da vossa crosta terráquea, e a
impraticabilidade de julgardes o que já aconteceu no passado, é visível incoerência
tentardes julgar acontecimentos futuros!
Pergunta --- No entanto, têm-se levado a efeito certas pesquisas de indiscutível resultado,
que poderão servir de base lógica para certas dúvidas acerca do que dizeis sobre o futuro.
Conhecidas certas leis, facilmente se poderá avaliar da marcha de eventos conjeturados.
RAMATIS: --- Os cientistas da Atlântida também esposaram dúvidas sobre o que iria
acontecer, até aos últimos momentos dos acontecimentos, embora as "pitonisas" e as
"ventais" dos "Templos do Vaticínio" advertissem de uma próxima catástrofe, e o próprio
rei Noé, decididamente, fizesse navegar o seu palácio flutuante até às fímbrias do
Himalaia, a fim de preservar os documentos iniciáticos em seu poder. O conhecimento
científico daquela época – embora adiantado no campo astronômico e astrológico, em
relação às leis positivas – desmentia a possibilidade de acontecimentos inesperados e
incomuns. Conforme reza a tradição bíblica, enquanto Noé predizia o dilúvio, o povo
dançava e se divertia, zombando da ingenuidade do seu bom rei e confiando nos seus
conhecimentos fragmentários.
Os cientistas ignoram que os profetas costumam lançar um véu sobre o fundo de suas
predições, porque encerram também vaticínios referentes a futuros remotos. A ignorância
dessa circunstância fez que o povo atlante fosse colhido por uma inundação espantosa, sem
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poder alcançar as altas cordilheiras, que os sacerdotes assinalavam como locais de
segurança.
Pergunta --- Estamos essencialmente acostumados a esse positivismo científico porque,
apesar de tudo, os nossos cientistas costumam prever, com bastante antecedência, aquilo
que realmente sucede conforme suas previsões matemáticas. Não é verdade?
RAMATIS: --- Indubitavelmente, consagrados líderes da ciência em vosso mundo hão
alcançado indiscutíveis ilações no campo científico, e genial precisão na esfera
astronômica. Mas, apesar dessa exatidão científica, desse positivismo indiscutível em suas
bases experimentais, as correções, as substituições e as novas descobertas exigem
contínuos acertos. O sistema de Cláudio Ptolomeu, decalcado de inúmeras outras
investigações da época e que afirmava ser a Terra o centro do universo, cedeu lugar à
teoria do sistema heliocêntrico, de Copérnico, em que o Sol passou a figurar como sendo
esse centro. Até aos princípios do século IX, os astrônomos asseguravam, com positividade
experimental, que apenas sete planetas giravam em torno do Sol. Mas isso não impediu
que Le Verrier, em 1846, descobrisse Netuno e, graças aos cálculos de Percival Lowell,
fosse assinalado Plutão em 1930. E não podereis afirmar que sejam esses orbes os últimos
a serem descobertos, porquanto a função prosaica do homem é a de apenas descobrir e
calcular aquilo que a Lei Suprema criou sem consultar a presunção dos compêndios
humanos! Recorrei aos vossos anais científicos e neles encontrareis inúmeras teorias sobre
a constituição intrínseca do Sol, sem que formem ainda um acordo perfeito de idéias. A
teoria dos raios cósmicos não tardará em pôr por terra a consagrada lei de Newton; a
curvatura da luz, na teoria Einsteniana, após o exame dos posteriores eclipses totais,
demonstrar-vos-á um erro de mais ou menos 30% nos vossos cálculos teóricos! Marte –
planeta acessível aos vossos exames astronômicos – tem servido de base para inundar de
teorias os vossos compêndios, nos quais a variabilidade de considerações científicas é bem
acentuada! Os satélites de Júpiter serviram para inúmeras discussões, quando descobertos
e, ainda hoje, apesar da imensa capacidade técnica da instrumentação ótica do Monte
Palomar, não sabeis qual a estrutura exata dos anéis de Saturno, nem tendes a visão
polimorfa do que chamais os "canais marcianos". Ser-nos-ia extemporâneo enumerar as
teorias e descobertas retificadoras da ciência do vosso mundo, desde que os tempos
imemoriais, demonstrando também a sua vulnerabilidade constante. Os vossos astrônomos
desdenham ainda da possibilidade de modificação do eixo terráqueo, neste século, e, no
entanto, desde o "livro de Enoch" – nos consagrados diálogos de Noah e Enoch, o avô – já
os iniciados conheciam perfeitamente o assunto e ainda o acompanham gradativamente,
através dos tempos.
Pergunta --- Quais os resultados para a massa planetária, em virtude de tais variações
periódicas do eixo da Terra?
RAMATIS: --- Através das modificações que resultam, estabelecem-se os repousos e as
revitalizações do solo, com os quais certas regiões desnutridas e radiativamente esgotadas
haurem novas forças de que precisam para servir aos seus moradores. Há nova
redistribuição de águas e de terras, bem como substituições de climas, que então favorecem
a composição do material destinado ao espírito na experimentação da forma. Já podeis
observar, no momento que passa, as inquietantes variações de clima e de pressão
atmosférica que se estão sucedendo, inesperadamente, em vosso globo. Determinadas
epidemias esquisitas, que já tendes assinalado nas regiões asiáticas, são provenientes de
emanações gasosas, que se fazem sentir na gradual modificação do eixo da Terra, embora
não ocorra um impacto gasoso violento, que se aniquilou sob o gelo do Pólo Norte. O
deslocamento das florestas canadenses e suecas, a migração constante dos pinguins e das
focas, as áreas siberianas que se estão tornando agrícolas, as comprovações últimas de que
os mares árticos estão esquentando e a navegação que se prolonga continuamente no
estreito de Behring, devem merecer de vós cuidadosa observação, pois o fenômeno da
elevação do eixo está em prosseguimento, embora ainda imperceptivelmente.

35

A vossa ciência oficial pode teimar em querer ignorar o assunto, mas o certo é que a
ciência oculta – que está preservada dos olhos profanos e das discussões estéreis – possui o
roteiro dessas modificações periódicas. Na história dos "Grandes Ciclos Secretos" consta
tudo isso e mesmo a profecia da submersão da Atlântida, extensiva para além do Período
Terciário, no qual aquela extraordinária civilização foi desaparecendo sucessivamente da
face do orbe. A Atlântida encontra-se bastante civilizada, quando o "eixo da roda" se
inclinou e ocorreu o "pralaya" das raças, surgindo a neve, a geada e o gelo nas regiões
tropicais. Os estudiosos do assunto poderiam obter esclarecimentos a respeito nos
"Registros Orientais", dos santuários iniciáticos, à vista dos quais reconheceriam que a
frase pitoresca "eixo da roda" refere-se ao eixo da Terra!
Pergunta --- Ocorrem ainda outras modificações na posição do eixo da Terra?
RAMATIS: --- As modificações previstas pela Engenharia Sideral são concomitantes aos
eventos de cada "raça-mãe", ou "raça-raiz", predispondo-as para certo desenvolvimento
específico, conforme a região que habitam. A raça lemuriana manifestava fortemente a
vontade de viver, formando a cabeça das várias raças precedentes, semi-animais. Assim
que desempenhou a sua função de formar a substância consciencial da mente no plano das
formas, para o desenvolvimento mais nítido do raciocínio, foi substituída pela raça atlante,
cujos vestígios de vida podeis encontrar na perfeita correspondência dos símbolos astecas,
que se afinizam aos tipos humanos do Egito.
Há em torno do Oceano Atlântico (para os espíritos observadores) uma série de fatos que,
à sua margem, comprovam a identidade de um povo desaparecido. Ao mesmo tempo em
que os lemurianos manifestavam – como já dissemos – vontade ardente de viver, os
atlantes revelavam a paixão, o apetite sensual, isto é, os desejos desordenados de uma
natureza toda passional. Estudos cuidadosos sobre as civilizações asteca e egípcia,
identificarem os fundamentos básicos dos tipos humanos atlantes que, mais avessos às
exigências do intelecto, eram profundamente passionais. Os lemurianos, que haviam
desenvolvido no organismo físico as primeiras cintilações da vontade dirigida, não sabiam,
entretanto, usar a mente, que poderia ter-se consolidado em sua pujança, o que somente os
atlantes, no final do seu ciclo evolutivo, puderam conseguir com êxito.
Cada modificação do eixo da Terra influi profundamente na conformação geológica na
estrutura da raça em efusão. Já podeis verificar, no momento, os profundos sinais
reveladores dessa mudança na evolução humana. Há no vosso mundo um novo tipo de
consciência, em formação, que difere do tipo tradicional, embora só a possais encontrar
entre os verdadeiros "eleitos", no seio da massa comum. Após a modificação do eixo e a
conseqüente higienização do vosso "habitat", essa consciência – que revela as credenciais
do espírito da nova raça – é que terá de comandar a civilização do Terceiro Milênio.
Pergunta --- Qual o conteúdo básico dessa consciência futura?
RAMATIS: --- É o ideal da fraternidade, que alguns povos já revelam em acentuado
esforço de realização. Ela está se formando, principalmente, entre os povos americanos,
cujos braços se estendem, presentemente, para os combalidos das coletividades de alémmar. Na "Ronda" formativa das sub-raças e sete "raças-raízes", do vosso globo, os
Mentores Siderais previram sete modificações essenciais; já ocorreram quatro
modificações, e a quinta está beirando os vossos lustros terráqueos, em concomitância com
a quinta raça-raiz. E já sabem eles, de antemão, quais as nações e as raças que estão mais
aptas para continuar a civilização, no cumprimento dos planos desenvolvidos da Mente
Divina.
Pergunta --- Poderíamos saber quais as nações sobreviventes dessa catástrofe proveniente
da modificação do eixo da Terra?
RAMATIS: --- Não nos cumpre indicar nominalmente quais os conjuntos sobreviventes,
mas conhecê-los-eis pela sua maior afinidade com os ensinos do Cristo, pelo seu maior
afastamento do mercantilismo e da corrupção moral. É a característica "fraternismo", o que
principalmente os distinguirá na sobrevivência. Serão os povos que revelam a preocupação
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constante de auxiliar o próximo e que se dedicam imensamente em "servir", bem como em
anular fronteiras raciais. São os que, embora sob múltiplos aspectos ou formas devocionais
– na variedade poliforma de intercâmbio com o Alto – procuram o Cristo Interno, num
autocompromisso assumido no Espaço. São os que realizam movimentos espirituais tendo
à frente líderes que revelam a força coesa no trabalho e a segurança completa nos seus
ideais. São aqueles cujos exemplos contaminam e atraem os forasteiros e imigrantes que
sentem a decadência das velhas fórmulas dos seus países. São nações que constituem
atrações contínuas para o afluxo de artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todos os
matizes, que as "sentem" como preservadas do perigo na hora trágica do juízo final. Mas,
advertimo-vos (e procurai distinguir!): o essencial para sobreviver é a procura do Cristo
Interno!
Pergunta --- Os nossos cientistas encontrarão provas, em breve, de que já houve
modificação anterior na posição da Terra?
RAMATIS: --- Com o fenômeno do degelo na Groenlândia, encontrarão vegetações
aniquiladas, como o álamo, o carvalho, o pinheiro, os cedros, árvores frutíferas como as
nozes, das castanhas, das amêndoas, próprias de climas contrários. Inúmeras outras plantas
dar-lhes-ão a confirmação de que o Pólo Norte já foi região aquecida e está retornando à
sua primitiva forma.
Pergunta --- Cremos que a notícia da aproximação do "astro higienizador", a que
anteriormente vos referistes, e que influirá na elevação do eixo terráqueo, não há de
encontrar apoio nas nossas atuais "leis astronômicas". Através dos seus conhecimentos
astronômicos, se bem que rudimentares, os nossos astrônomos ou astrólogos ainda não
puderam pressentir a aproximação desse astro. Que devemos pensar?
RAMATIS: --- Comumente, a ciência oficial acaba encontrando a solução científica para
inúmeros fenômenos que anteriormente eram considerados impossíveis ou inconcebíveis.
Como não há milagres no Cosmo, um fato, por mais exótico que pareça, ou evento por
mais inimaginável que tenha sido, termina sendo enquadrado num princípio científico. Há
sempre uma lei que se liga a uma série de outras leis e, consequentemente, conjuga-se à
Lei Suprema da Criação. Antigamente eram considerados milagres as estranhas chuvas de
blocos de pedras, que caíam dos céus; mas, assim que os cientistas franceses descobriram a
existência dos meteoritos, não tardaram em expor as "leis científicas" que governavam o
fenômeno. Entretanto, Copérnico, Galileu, o meticuloso Kepler e o genial Newton eram
profundamente céticos quanto aos relatos idênticos constantes na Bíblia! As leis
conhecidas naquela época desmentiam, profunda e terminantemente, a possibilidade de
caírem pedras do céu! Mas as pedras, os meteoritos – que ignoravam, talvez, essa decisão
da ciência da Terra – teimaram em cair, no século dezenove, para espanto dos cientistas. É
justo que duvideis, no momento, daquilo que só após certo tempo poderá realizar-se, mas é
certo também que não podereis impedir aquilo que tem de acontecer, embora sejais
cultores de leis e ciências positivas. Ainda que não possais ver a "espiga" no grão de milho,
plantai esse grão e o "tempo" dar-vos-á a espiga completa! Os cientistas da Atlântida ainda
se empenhavam em discussões acadêmicas, quando as torrentes oceânicas invadiram seus
laboratórios de pesquisas, e a submersão se fez, apesar da crença na impraticabilidade do
fenômeno profetizado! Posteriormente, os sobreviventes descobriram as leis que haviam
determinado a grande catástrofe. E a profecia, naquela época, assim rezava, para só mais
tarde ser compreendida: -- "Haverá mudança do eixo da roda; o quente ficará frio e o frio
será quente, lançando o de cima para baixo e o de baixo para cima". Se Galileu tivesse
consultado os apontamentos atlântidas, ter-se-ia surpreendido com a antecipação do
pensamento daqueles cientistas, que já afirmavam que "a Terra se movia em torno do Sol",
conforme se poderá verificar nos "Registros Orientais dos Ciclos Cármicos", onde se diz
que "a roda tem eixo e gira em redor de Rá (o Sol)".
Pergunta --- Alguns filósofos espiritualistas afirmam-nos que não se dará um evento como
o ‘juízo final’, motivado pela modificação do eixo terráqueo. Acreditam eles que o "juízo
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final" é uma época simbolizada por Jesus naquela expressão, mas referente apenas ao
amadurecimento interior do homem, isto é, ao desaparecimento do mundo anticristão, mas
sem essas consequências bruscas, materializadas nas profecias que, por isso, não são
absolutamente exatas. Qual o vosso parecer?
RAMATIS: --- Duvidar das profecias consagradas nas tradições bíblicas seria atribuir a
Jesus o título de embusteiro, pois ele ratificou as predições dos profetas e sempre as acatou
e repetiu. João Evangelista, na ilha de Patmos, aos 96 anos de idade, quando do seu
desterro determinado por Domiciano, ouvindo a voz que vinha da esfera de Cristo,
registrou suas impressões e descreveu a "Besta do Apocalipse". Isso vos demonstra a fonte
divina de suas profecias. Ainda mais: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Marcos e João
Evangelista anotaram, com ricos detalhes, os eventos em questão. Mais tarde, ainda outros
trouxeram novo cabedal e esforço para que a alma terrícola, descrente, se compenetrasse
da realidade espiritual e retificasse o seu caminho tortuoso. Podeis destacar, entre eles, o
Monge Malaquias, Santa Odila, o Cura d’Ars, Catarina de Emmerik, o campônio
Maximino, o profeta de Maiença, Frau Silbiger, Paracelsus, Mãe Shipton, bem assim
lembrar-vos das profecias cientificamente comprováveis pelas medidas padronais das
pirâmides do Egito e nas ruínas dos templos astecas.
Mas é ainda Nostradamus, o famoso vidente e ocultista do século dezesseis, que oferece
matéria mais aproximada dos eventos dos vossos próximos dias. Michel de Nostradamus,
conceituado médico, em uma de suas existências anteriores, foi um dos mais célebres
profetas bíblicos. Embora variem as interpretações acerca de suas "centúrias", realizaramse até o momento todas as suas predições, com acentuada exatidão. Há, na língua de vossa
pátria, excelente obra de interpretação das profecias de Nostradamus, inspirada, daqui, ao
seu interprete, pelo próprio vidente francês. Essa obra, sob os nossos olhos espirituais,
guarda a maior fidelidade com os próximos acontecimentos. As modificações e os
acontecimentos previstos estão enquadrados dentro das próprias leis estabelecidas pelos
Organizadores do Orbe. A função dos profetas tem sido apenas a de noticiar o que há de
suceder, sem intervenção de idéias próprias.
Pergunta --- Em face de acontecimentos científicos e de movimentos confraternistas, como
os que se realizam na Terra atualmente, não poderíamos alcançar elevação espiritual,
independentemente de sucessos catastróficos?
RAMATIS: --- Em virtude da tradicional versatilidade humana, que se deixa seduzir pelo
mundo das formas, dificilmente poderíeis conseguir a sanidade espiritual coletiva, sem os
recursos purificadores das seleções proféticas. Materializa-se pouco a pouco o vaticínio
tenebroso quanto à "Besta do Apocalipse", cujo corpo e alma estão sendo alimentados
pelos crimes, aberrações, guerras, ciúmes, impiedades, avareza e perigo à idolatria
sedutora da forma! A fermentação vigorosa das paixões inferiores, aliada à ingestão de
vísceras sangrentas da nutrição zoofágica, não favorece a escultura do cidadão crístico do
milênio futuro! A aura do vosso orbe está saturada de magnetismo coercitivo, sensual e
estimulante das inferioridades do instinto animal. O "reino da besta" se estabelece lenta,
mas inexoravelmente, aprisionando incautos nas suas redes sedutoras; a hipnose à matéria
se processa vigorosamente e os valores tradicionais se invertem, eliminando as linhas
demarcativas da moral humana! A sublime Luz do Cristo que, no sacrifício do Gólgota,
iluminou amorosamente o vosso mundo, encontra imensa dificuldade para banhar as almas
impermeabilizadas pela "casca" das paixões desregradas. Recorda o esforço exaustivo que
fazem os raios do Sol para atravessar as vidraças empoeiradas! Mas esse pó, que se
incrusta no vosso espírito e impede o acesso íntimo às vibrações altíssimas do Cristo, será
varrido sob o impacto doloroso dos "tempos chegados" e do "juízo final", quando o Anjo
Planetário julgará os vivos e os mortos e separará o "joio" do "trigo".
A nova transfusão do amor crístico ser-vos-á dada pelo imperativo da justiça e da dor!
Pergunta --- Uma vez que as sementes extraídas dos frutos podres podem gerar árvores
sadias, não poderíamos alcançar nossa promoção espiritual sob novos planos de
reconstrução moral, com o aproveitamento de todos os espíritos sadios?
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RAMATIS: --- Alguns séculos antes do Cristo, já se vos ofereceu um maravilhoso padrão
de vida superior, quando a civilização grega, sob a direção de mentores como Platão,
Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Apolônio de Tiana e outros, cultuava devocionalmente o
lema: "alma sã em corpo são". Entretanto, que evolução espiritual conseguistes desde os
gregos até os vossos dias? Quando sois entregue aos ditames da vossa própria razão,
seguís, porventura, o curso ascensional para a angelização tão desejada? E mais necessária
se vos tornou, ainda, a imposição de resgates violentos e dolorosos, porque recebestes,
como divino acréscimo aos bens doados pelos gregos, a visita sublime do Cordeiro de
Deus, que inundou vosso mundo de Luz e de Amor! Se, partindo da civilização grega e
atravessando a época de Jesus, vos encontrais ainda no caos atual, qual será a vossa
conduta no terceiro milênio, se vos deixarem entregues novamente aos sistemas educativos
da vossa ciência tão convencida?... Realmente, só a modificação dacroniana, que se
aproxima, verticalizando orbe e humanidade, é que vos poderá erguer e colocar-vos nos
caminhos seguros da angelitude!
Pergunta --- Visto que os primeiros sinais dos "princípios das dores" podem confundir-se
com acontecimentos trágicos, que se sucedem comumente neste mundo, qual o
acontecimento que mais identificará a verdadeira chegada do "fim dos tempos"?
RAMATIS: --- Já que desejais fixar o momento em que começarão a ter lugar esses
acontecimentos, dir-vos-emos que, exatamente às 24 horas do dia 1º de janeiro, do
próximo ano de 1950, terá início o ciclo de distúrbios climáticos e geológicos preditos há
tantos séculos. Lenta, mas inexoravelmente, os fatos se reproduzirão em gradativa
intensidade; inúmeros terremotos suceder-se-ão em lugares situados fora do cinturão de
abalos sísmicos; grandes e temerosas inundações fluviais hão de ultrapassar níveis de rios
nunca atingidos por elas; algumas ilhas vulcânicas desaparecerão rapidamente e ilhotas
desconhecidas farão a sua eclosão no seio dos oceanos; chuvas torrenciais desabaram em
zonas de contínuas secas, e regiões tropicais sofrerão os efeitos das geadas inesperadas;
rios nutridos perderão o seu conteúdo líquido e leitos secos ficarão pejados de água; tufões
e furacões visitaram continuamente as zonas ribeirinhas, estendendo-se a áreas muito
distantes e eclodindo em ritmo cada vez mais acelerado. Algumas praias ficarão reduzidas,
ao mesmo tempo em que outras terão suas faixas arenosas aumentadas; aldeias situadas em
áreas de inundações sumir-se-ão do vosso mapa terráqueo, deixando milhões de pessoas
sem teto; os animais, as aves e mesmo os peixes e crustáceos emigrarão continuamente
para zonas imprevistas; o frio se fará fortemente manifesto nos lugares tradicionalmente
calorosos, enquanto, para surpresa dos seus habitantes, a temperatura subirá continuamente
em regiões frígidas. O movimento gradual da verticalização do eixo da Terra irá
descobrindo rochas com restos petrificados, de animais e vegetais principalmente os
fósseis mais importantes, que se situam na região do Irã, do Egito, do México e na China.
Muitas teorias serão aventadas pelos cientistas, para explicar o fenômeno; alguns
responsabilizarão por isso os experimentos atômicos ou as devastações florestais; outros
apenas afirmarão que se trata de "aquecimento natural" do orbe.
Decorridos alguns anos a vossa ciência não terá mais dúvida de que algo estranho se
processa na Terra; mas, também, o homem comum já não duvidará de que soou a hora
profética da sua redenção espiritual!
AS FLORES DO ORIENTE.
Ramatís/Márcio Godinho. Editora do Conhecimento, 2000. Capítulo 1 ‘Boas Novas Para
O Terceiro Milênio’
(...) Atualmente há uma espécie de intercâmbio que administra o processo de migração
espiritual, fazendo com que diversos espíritos já familiarizados com a cultura ocidental,
experimentem um pouco dos hábitos orientais, e vice-versa. Da mesma forma que estamos
atuando no Ocidente, vossos "santos milagreiros" cumprem o papel de "mentores
espirituais" no Oriente! Todo esse esquema proporciona a propagação de conhecimentos,
tornando, com o passar do tempo, a humanidade mais "homogênea"!(...) <pág.27>
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(...) As barreiras culturais, impostas pelo conservadorismo dos povos, estão caindo graças
ao trabalho incessante de muitos espíritos abnegados, que incansavelmente propagam os
ensinamentos de Jesus, numa cultura onde Krishna ou Buda possuem os mesmos atributos
redentores do mestre! Mas deveis ficar certos de que muito em breve, haverá um só
povo!(...) <pág. 28>
(...)16 --- Haveria um prazo determinado para que a humanidade consiga atravessar este
momento de transição?
RAMATÍS --- Os prazos sempre são determinados, mas há uma maleabilidade muito
grande na estatística cósmica, que consiste em atingir "metas de evolução", isto é, existe
um contingente que quando alcançado, delimita a fronteira de transição. Seria uma espécie
de nível percentual, estatístico! Para o caso de humanidades como a que habita o vosso
orbe, vossos administradores espirituais planejam de maneira a serem alcançadas etapas, as
quais são semelhantes à que viveis atualmente, esperando que um número específico de
individualidades alcance os padrões estipulados por esses administradores. Esses padrões
poderiam ser chamados "ciclos de evolução"! A cada ciclo, há os que conseguem atingir
metas propostas, e então, inicia-se novamente outro "ciclo". E assim sucessivamente!
Como é esperado por vossos administradores espirituais, há aqueles que não conseguem
alcançar esse padrão evolutivo, e nestes casos, é necessário recomeçar! Tudo isso poderia
ser perfeitamente comparado com vossos educandários, nos quais, quando o aluno é
reprovado, precisa repetir o ano, até que consiga ir adiante, série após série!
17 --- Com relação ao processo do "juízo final", poderíeis esclarecer que espécie de
graduação o planeta Terra alcançaria, após este derradeiro momento?
RAMATÍS --- Vosso planeta é tido hoje por todo orbe como "hospital-escolapenitenciária"! Quanto ao primeiro aspecto, poderíamos dizer que o planeta atravessa um
caminho onde as epidemias e todas as mazelas cumprem o papel de higienizadores
psíquicos e espirituais. São verdadeiras dádivas no socorro ao espírito sedento da
libertação. Ao passo que o ser humano atinge o mais alto grau do desespero e da dor, ainda
assim passa por sublime aprendizado de valor à vida e ás coisas de Deus: é a dualidade do
planeta, nos servindo de hospital e escola! Passando por todos esses "aparentes" flagelos,
vê-se a humanidade "presa" aos costumes de que tanto precisa se libertar, para que adentre
o próximo ciclo evolutivo, já rejuvenescida! É escrava de suas tendências inferiores!
Nas regiões umbralinas vêem-se milhares de irmãos ainda presos às fortes correntes do
apego, ao léu, jogados à sua própria vontade, sem qualquer objetivo que não seja o desfrute
de seus antigos apegos, dos mais escabrosos gostos já cultivados pela humanidade! Não
seria difícil deduzirmos que o apego às coisas inferiores estigmatizou o planeta Terra como
verdadeira penitenciária!
O estágio em que a humanidade atualmente se encontra será marcado pela sua promoção,
na qual passará a ser somente "hospital-escola" daqui para frente! Tendo atingido o
contingente de indivíduos que formam o grupo dos "direitistas" do Cristo, é necessário que
ambos, os que seguirão adiante e os que precisarão reiniciar essa etapa novamente, sejam
selecionados a partir de sua vibração, e posteriormente, remanejados para orbes que
satisfaçam suas necessidades de evolução! Isto significa que a humanidade terrícola estará
apta a iniciar nova "etapa", enquanto a outra humanidade, aquela que diante de nova
oportunidade, recomeçará, será enviada em viagem cósmica para outro "meio" mais
condizente com seu estágio evolutivo!
18 --- Quereis dizer que após a promoção pela qual o planeta passará, reduzir-se-ão as
ditas hecatombes proporcionadas pela própria humanidade?
RAMATÍS --- Afirmar que, após o processo do juízo final, nada mais acontecerá, seria
atestar em outras palavras que o planeta se tornará um imenso deserto! Pois sabeis que
onde há um só ser, há movimentação energética e, portanto, haverá muitos momentos de
tensão psíquica, devido ao fato de o homem ainda não ter aprendido a controlar seu
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mecanismo psíquico. Controle este que levará algum tempo, até que o próprio homem
consiga se administrar devidamente.
É certo que, com a "seleção" dos espíritos, os terrícolas terão de reconstruir o planeta,
tornando-o a tão sonhada morada da nova humanidade! No estágio atual, há muitos sinais
de destruição, que caracterizam o momento atual como verdadeiro "juízo". Mas, uma vez
traspassado este momento, será realmente necessária a reconstrução! Poderíamos dizer que
os primeiros momentos da humanidade serão os mais difíceis, mas fundamentais para que
o planeta adquira os atributos de uma verdadeira "Morada da paz"!
Grande parte das tragédias coletivas não mais acontecerá, por terem despertado no homem
a consciência, pelo respeito ao semelhante. Mas pequenas e isoladas situações difíceis
ainda ocorrerão, uma vez que, como mencionado anteriormente, ainda há muitos espíritos
que deverão passar ao lado direito do Cristo, necessitando das "provas de depuração". O
processo de desaparecimento destas tragédias será gradativo, até que não haja mais
necessidade de serem utilizadas como "expurgadoras" de energias deletérias! Ademais,
somente uma pequena parcela da humanidade está consciente de que precisa se modificar.
Quanto à maioria, ainda adormecida aos desígnios de Deus, precisará tomar lições que vós
estais tomando neste momento! É necessário que a busca do aperfeiçoamento espiritual
seja propagada aos quatro cantos do planeta para assim consolidarmos nossos objetivos
ante o propósito do amor fraterno! A evangelização através do "exemplo" a ser seguido, é a
melhor ferramenta que poderíamos ter para a adaptação destes novos parâmetros que o
planeta terá!
19 --- Diríeis que o processo da separação do "joio e do trigo" ainda não se completou?
Ramatís – Quando vossos mais célebres profetas anunciam que somente um terço da
humanidade terrena fará parte dos "direitistas", tal declaração não se restringiu apenas à
população dos encarnados, mas à imensa população dos dois planos, astral e físico!
Em regiões umbralinas, não há somente espíritos depravados, odiosos, sedentos de
vingança para com seus antigos algozes, mas também muitos deles são sofredores,
ignorantes, e na realidade são mais sofredores do que aqueles que receberam através da
reencarnação, a oportunidade de evoluir! Eles também terão a oportunidade de decidir qual
caminho escolherão. Afinal, não seria justo se simplesmente os "porões umbralinos"
fossem esvaziados sem que a Espiritualidade fizesse minuciosa avaliação de todos os que
lá habitam. E isto não é trabalho que se realize em pouco tempo! Muitos, mesmo em
profundo estado de revolta, ainda assim são vítimas de seus próprios atos. Não possuem
maldade no coração! Não são maus, apenas "estão" revoltados, e por terem desacreditado
da justiça divina, passaram a agir conforme a "justiça" que acham ser coerente. Não deveis
esquecer que cada qual sente o mundo por aquilo que sente dentro de si; vê o mundo
através de sua própria aparência! É provável que eles não experimentem a tranquilidade e a
paz interior há muito!
Após ser concluída a vistoria desses locais, por certo muitos espíritos escravos de outros
mais "poderosos" serão libertados, e encaminhados para os hospitais astralinos, e no
momento certo, lhes será conferido o direito de reencarnarem para a retomada daquilo que
há muito tempo abandonaram em troca dos prazeres inferiores. Para muitos destes
espíritos, após ser feita a mais profunda avaliação de provas a serem superadas, haverá a
necessidade da limitação corpórea, de doenças das mais estranhas etiologias que podeis
imaginar. Vede que isto já está acontecendo, e no futuro será mais intenso o fluxo destes
espíritos que, em estado de depuração, ganharão corpos doentios e sensíveis! Esta etapa
que vós denominais "provações", longe de gerar a dor das guerras, proporcionará a
compreensão dos Desígnios de Deus e o avanço das técnicas curativas da humanidade!
O EVANGELHO À LUZ DO COSMO
Ramatís/Hercílio Maes. 1974 - Capítulo 16 "O trigo e o joio"
Pergunta --- Mas essa emigração de espíritos terrícolas para um mundo inferior e muito
aquém do que já usufruíram na Terra, parece-nos mais punitiva do que mesmo
reeducativa! Estamos certos?
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Ramatís --- As vidas nas faces dos orbes físicos são apenas ensejos ou recursos educativos,
no sentido de se plasmarem as consciências individuais dos espíritos recém-saídos da
energia psíquica cósmica! Através das inúmeras situações e "testes" pedagógicos dos
mundos materiais, as centelhas espirituais promovem a sua própria conscientização,
adquirindo a noção de "existir", e o "saber" pelo pensar! Ademais, as próprias forças
sublimadas da vivência animal, acasalando-se com as energias sutilíssimas atraídas dos
planos superiores, constituem-se na substância fundamental da estrutura e configuração do
perispírito do homem encarnado! Em conseqüência, o perispírito se organiza no limiar das
forças refinadas da animalidade, e, também, pelas energias "descidas" da fonte sidérea
divina! Mas durante esse intercâmbio ou ativação entre o espírito e a matéria, no sentido de
se desenvolver a consciência espiritual do homem, o seu perispírito também se imanta do
residual inferior produzido pelo campo vigoroso e instintivo da contribuição animal.
Tratando-se de um veículo definitivo e que opera normalmente nos planos superiores da
angelitude, o perispírito então precisa submeter-se a uma terapia ou saneamento
energético, a fim de o espírito desencarnado conseguir alcançar os campos de forças mais
sutis da vida espiritual. Mas o processo que sublima e purifica o períspírito, e o liberta do
residual inferior conseqüente às suas experiências vividas na matéria, que o diafaniza para
a espiritualidade, atua à semelhança de um "lixamento" em todos os interstícios
perispirituais, cujo atrito então repercute no campo nervoso do encarnado, causando-lhe a
reação conceptual da "dor" ou do "sofrimento" tão indesejáveis. Trata-se de algo
semelhante a um circuito no campo físico, mas que atinge de modo aflitivo e desagradável
o campo psíquico! É, enfim, a cota de sacrifício, que resulta durante a elaboração da
consciência espiritual do "novo indivíduo", modelado no seio de Deus! <pág. 324>
Em conseqüência, os mundos físicos funcionam como verdadeiras "lixas" de áspera
granulação, que extirpam compulsoriamente da veste perispiritual a crosta dos resíduos e
das paixões da animalidade instintiva. E quando os espíritos matriculados no curso
primário dos mundos físicos são reprovados no exame escolar ou de "juízo final", porque
ainda lhes predomina a instintividade animal sobre a freqüência sidérea perispiritual, então
só resta à Administração Sideral despejar os "maus inquilinos" para outra moradia agreste,
mas eletiva para eles recapitularem as lições negligenciadas. Não se trata de nenhuma
punição ou castigo de Deus, mas simplesmente uma operação retificadora, cuja finalidade
essencial é promover a ventura do ser!
Pergunta --- Ainda sob o tema do "Festim de Bodas", que são as imagens ou configurações
alusivas, que nos indica especificamente o acontecimento dos espíritos reprovados serem
alijados para outro mundo inferior?
Ramatís --- Na parábola do "Festim de Bodas", é muito significativo, quando o rei assim
indaga ao "intruso", que se encontra em situação ilegal no banquete divino: "meu amigo,
como entraste aqui sem a túnica nupcial?" Sem dúvida, o Senhor ali figurado como o rei
refere-se ao fato de o convidado apresentar-se sem a túnica nupcial, ou conforme já vo-lo
dissemos, sem o perispírito devidamente higienizado ou "imaculado"!
É fácil de aperceber-se que o "intruso" não oferece as condições autênticas exigíveis para
poder-se ajustar em equilíbrio com o ambiente superior, e, conseqüentemente, deve ser dali
"expulso"! Ele vivia satisfatoriamente condicionado num ambiente inferior, e, por lei
vibratória, então até deve sentir dificuldade em mudar-se para um nível superior! É de lei;
no mundo físico, que o sapo viva no pântano nauseabundo, que lhe é o ambiente
apropriado, enquanto o colibri esvoaça entre os odores das flores. Cada ser vive de acordo
com a sua eletividade ambiental, por cujo motivo o colibri sucumbe asfixiado no mesmo
lodo onde o sapo canta eufórico.
O tema dessa parábola, portanto, presta-se muitíssimo para também explicar e
comprovar o exílio dos espíritos reprovados na seleção de "juízo final" da Terra. A figura
do "convidado intruso" do "Festim de Bodas" simboliza o conjunto de espíritos que devem
ser alijados da face da Terra, porque eles não conseguiram aprender o ABC do Amor, e,
portanto, não possuem as condições necessárias, para se reencarnarem no próximo milênio
no orbe em prosseguimento ao seu desenvolvimento consciencial. Isso porque a Terra, já
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devidamente reformada e ajustada geologicamente, será um planeta sem ódios e sem
guerras, onde há de predominar a busca da sabedoria e das atividades criativas através da
arte e da ciência sublimadas pela fraternidade. <pág. 325>
A parábola do "Festim de Bodas" não só identifica o tipo espiritual terrícola reprovado
no "juízo final", e simbolizado na figura do hóspede intruso, como ainda assinala o exílio
dos "esquerdistas" do Cristo para as "trevas exteriores", onde há "prantos e ranger de
dentes". Essa figura ajusta-se perfeitamente ao simbolismo de um mundo físico primário,
ainda povoado por uma vida animal selvática e feroz. Só num mundo físico de natureza
agreste é que realmente pode existir "ranger de dentes e prantos", como símbolo da
animalidade, e onde ainda grassa a violência, guerra e ferocidade na luta pela
sobrevivência, tão comuns à maioria dos atuais terrícolas.
Qualquer discípulo de filosofia espiritualista, baseado no pensamento oriental, sabe que,
ao buscar o "reino dos céus", o candidato deve trilhar a "senda interna" do espírito, apurar
a sua sensibilidade psíquica e aperceber-se do que é divino. Deste modo, as "trevas
exteriores", mencionadas por Jesus, nada mais são do que o "caminho exterior", transitado
pela alma encarnada através do seu invólucro físico. Em conseqüência, os espíritos que
negligenciarem o seu aprimoramento espiritual, desprezando a "senda interna", deverão
recuperar o tempo perdido e recapitular suas lições ao longo do "caminho externo", numa
vida física ainda mais dificultosa e mais dolorosa, porque se trata de uma verdadeira
restauração para o nível que decaíram na Terra.
Pergunta --- Que dizeis quanto à referência mencionada no "Festim de Bodas" de que
"muitos serão os chamados e poucos os escolhidos"?
Ramatís --- Até o fim do século atual, período em que se processa o profético "Juízo
Final", e época dos "Tempos Chegados", provavelmente devem ser convocados à
reencarnação mais de 5 bilhões de espíritos na erraticidade, para aí no mundo físico darem
o testemunho da evolução espiritual.
Antigos magos-negros serão chamados a militar na magia branca de Umbanda, e muitos
retornarão às antigas práticas em prejuízo do próximo, ainda estimulados pela sua
deficiência espiritual. Entre antigos inquisidores, líderes sombrios da Idade Média,
polemistas de dissensões religiosas e mesmo políticas, serão convidados a participar da
renovação espiritual do mundo, embora muitos deles ainda devam prosseguir preferindo as
discussões estéreis à ação crístíca. Mas, conforme as estatísticas da "Administração
Sideral", apenas um terço da vossa humanidade deverá ser escolhido à direita do Cristo e
gozar da concessão de voltar a encarnar-se na Terra, no próximo milênio, Os dois terços
restantes compreendem os "feixes" de joio, que "atados de pés e mãos", e devido à sua
irresponsabilidade espiritual, serão classificados à "esquerda" do Cristo e obrigados a
emigrar para um mundo primitivo, onde o homem ali mal consegue amarrar machados de
pedra!
São esses espíritos escravos do "mundo de César", que preferiram exclusivamente a "porta
larga" dos prazeres, vícios, das ignomínias, paixões e facilidades humanas, desprezando a
"porta estreita", que simboliza o dever, estoicismo, e paciência e resignação.

pág.327>
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CAPÍTULO V
MUDANÇAS NA TERRA
“Despertai! é preciso desatar os nós da ilusão que ainda vos enreda. Já não há mais tempo para
palavras evasivas, tampouco para configurações alegóricas, que servem apenas para ilustrar estados
materiais. Liberta-te agora! rompe agora a densa organização orgânica que te encerra, é preciso alcançar o
Portal e transpô-lo. Despertai!”
“O conhecimento é a base para afastar toda a mistificação improdutiva. O esclarecimento sobre o
processo de intercâmbio, o estudo criterioso das mensagens e da moral dos contatados são ferramentas
indispensáveis para o vosso discernimento, no qual poderão estar atentos às artimanhas de charlatões e suas
mensagens vulgares.”
Ashtar Sheran

A nossa missão é simples e objetiva. Repassarmos para todas as pessoas, informações
de nossas pesquisas realizadas desde 1996 e com a ajuda de tantos irmãos espalhados pelo
Brasil, cujo trabalho está focado no despertar das consciências dos Seres Humanos. Desta
forma estaremos contribuindo com certeza com nossas próprias evoluções consciênciais.
Nossas palestras estão direcionadas para a Transição Planetária, momentos que vivemos
atualmente, e Expansão da Consciência. Verificamos que encontramos na Ciência muitas
das comprovações do que nossos Irmãos Maiores nos dizem há anos. Aqueles que tiverem
olhos que enxerguem e aqueles que tiverem ouvidos que ouçam, pois os Tempos são
Chegados. Ficaremos muito felizes com a presença de vocês em nosso espaço.

CINTURÃO DE FÓTONS
Por: Rosana Batarelli - Peruíbe/SP
Fótons quer dizer luzes. O Cinturão de Fótons é composto de micropartículas de luzes
e atua como se fosse uma hélice. É também conhecido como Nuvem de Fótons, são nuvens
de micropartículas de cargas positivas (o relâmpago e os fótons não são a mesma coisa,
pois o íon é de carga elétrica negativa) E com certeza eles afetam as telecomunicações.
Do ponto de vista científico, é o movimento do Sistema Solar ao redor do Sol Central
(Alcyone). Ele vem da constelação de Plêiades.

Esse movimento cíclico, em sentido anti-horário ao redor de Alcyone, dura 25.860 anos
para completar sua órbita. Durante esse tempo, nosso Sistema passa duas vezes pelo
Cinturão de Fótons - uma vez para o norte e outra para o sul. A cada 12.400 anos, uma
parte dessa hélice passa em nosso Sistema e em outros também. É um processo cíclico que
irá permitir a ascensão do Planeta Terra em termos dimensionais. Se o planeta vai
ascender, o que estiver nele deve ascender também. É um processo lógico, mas não tão
simples. Durante esse ciclo, há dois períodos de cerca de 10.500 anos de trevas cada um
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(mais um período extra de 430 anos). Depois de cada 10.500 anos, temos 2.000 anos de luz
total (Cinturão de Fótons) que começou para o nosso Sistema no ano de 2000.
É bom sempre nos lembrarmos que o Cinturão de Fótons traz também a passagem do
Planeta para a Quarta Dimensão, assim como outros planetas ascensionarão - conforme a
lei cabalística: "Como é em cima, assim é embaixo; como é embaixo, assim é em cima".
MUDANÇAS NAS PESSOAS
O Cinturão de Fótons acarretará um bombardeamento de raios gama no átomo,
alterando elétrons e prótons, transformando-os em um só, que a Ciência chama de prósiton.
Esse bombardeamento é que altera toda a estrutura atômica. O fóton, numa interação com
o nosso átomo, vai provocar sua modificação, fazendo com que sua estrutura fique
semelhante a desses Fótons. Nosso elétron tem uma carga mais baixa que a do prósiton.
Com o bombardeamento, esse choque, essa interação de antimatéria com o nosso elétron,
provocará uma mudança repentina de negativo para positivo. Muda a polaridade, mas a
carga continuará a mesma. Só potencializa, dobra a potência, porém, a diferença entre
prótons e elétrons continuará a mesma.
Essa transição faz com que nossas ondas cerebrais funcionem de urna só maneira,
uniforme. Essa alteração provocará uma ampliação da nossa aura, do nosso campo
energético: isso é a potencialização.
A interação do Cinturão de Fótons acontecerá também no nosso metabolismo, assim
como nos campos energético e físico, causando uma mudança geral. Provocando uma
aceleração do pensamento, num ritmo mais rápido do que o metabolismo, e o corpo que
não conseguir acompanhar, ficará sem sincronia. Deveremos adaptar nossos corpos físicos
em menos matéria, menos densidade, em mais energia, criando um corpo de luz em
unicidade com o Cristo e a Quarta Dimensão. Nossos corpos devem ser rearranjados e
realinhados. Um realinhamento de nossos chakras (de 7 para 12 ou 13); um aumento dos
filamentos de DNA (dos atuais 2 para 12 ou 13); um equilíbrio das energias femininas e
masculinas - uma aceleração de nossos átomos de acordo com o grau de luz e de
consciência entrante. Além disso, a glândula pineal, agora do tamanho aproximado de uma
ervilha, voltará a seu tamanho original que seria o de uma moeda de 25 centavos,
aproximadamente.
O bombardeamento dos fótons alterará toda a estrutura atômica, numa interação com o
nosso átomo, irá provocar sua modificação, fazendo com que sua estrutura fique
semelhante a desses Fótons.
Pensamos em várias coisas ao mesmo tempo, mas não conseguimos realizá-las, o ritmo
do corpo é mais lento. Para se corrigir isto é importante fazermos alguns exercícios. Só o
fato de exercitarmos a mente, já ajuda a alterar o metabolismo, reforçando a imunização
contra doenças; e a vibração de cada um irá alterar o campo energético dos que estão à sua
volta também (família, amigos), pois essa vibração irá despertá-los, preparando-os para a
interação com o Cinturão de Fótons.
Como nossas células têm elétrons e nêutrons (carga negativa e positiva), a carga
negativa sofrerá um choque com a carga fortemente positiva do Cinturão de Fótons, que
atua diretamente no metabolismo de qualquer ser vivo. Como conseqüência, haverá um
aumento significativo em casos de ataques cardíacos fulminantes, doenças do coração em
geral, hemorragias, tumores cancerosos, que se desenvolvem rapidamente e matam em
questão de meses, morte súbita de causa desconhecida e outros casos de igual gravidade.
Se prestarem atenção, conversarem com pessoas ligadas à área médica, desde que o
Cinturão de Fótons se aproximou mais do Sistema Solar e a sua energia começou a
interagir no Planeta, casos de mortes repentinas, de câncer e de doenças do coração
aumentaram consideravelmente.
Para passar pelo Cinturão de Fótons e livrar-se dos efeitos dos raios gama, a pessoa tem
de estar com a freqüência cerebral acelerada, com mais de 17 ciclos por segundo. Para que
tenhamos vibrações adequadas, energia apropriada. No GNA a carga positiva é mais forte,
assim, pessoas que possuem GNA ativo, estão com a freqüência acima de Beta, vibram no
Mental Superior, livres das conseqüências do Cinturão de Fótons. A pessoa que atua acima
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de 17 ciclos por segundo irá conseguir tirar resultados favoráveis dessa energia, porque irá
também transmutar para positivo essa carga positiva; a que atua a menos de 17 ciclos, pode
sofrer os efeitos negativos dos raios gama.

CIENTISTAS DESCOBREM NOVA FONTE DE RAIOS GAMA NA VIA LÁCTEA
da France Presse, em Paris
10/07/2005 - 09h35

Uma nova fonte de raios gama de alta energia, formada por uma estrela ordinária e um buraco
negro, ou estrela de nêutrons, acaba de ser descoberta, anunciou anteontem (8) uma equipe
internacional da revista "Science".
Testemunhas dos acontecimentos mais violentos do Universo, alguns ainda misteriosos, os raios
gama são produzidos nos "aceleradores de partículas cósmicas", como as supernovas (estado
das estrelas gigantes ao fim de sua existência, quando explodem).
Com a nova rede de telescópios HESS (High Energy Stereoscopic System), na Namíbia, uma
equipe internacional fez no verão passado uma primeira observação da nossa galáxia neste
âmbito de energia superior a 100 gigaeletronvolts.
Na Via Láctea, os pesquisadores, dirigidos por Felix Aharonian, do Instituto Max Planck de
Física Nuclear de Heidelberg (Alemanha), descobriram oito fontes gama de alta energia. Perto
de uma delas, a HESS 1825-137, descobriram uma nova, chamada HESS 1826-148, na verdade
um objeto já conhecido por sua emissões de raios X: uma binária X chamada LS 5039.
Um sistema binário é um conjunto de dois objetos em órbita, um ao redor do outro: uma estrela
comum e um buraco negro, ou estrela de nêutrons (o resíduo de uma estrela gigante que passou
pelo estado de supernova).
Mais compacto, o buraco negro, ou estrela de nêutrons, atrai a matéria de seu companheiro, que
se acumula, desenhando uma espiral antes de ser absorvida. A reação do buraco negro "canibal"
é a emissão de um jato de matéria, que geralmente produz radiação.
Algumas binárias, chamadas microquasares, emitem jatos em que a matéria viaja a uma
velocidade próxima a da luz. Os microquasares seriam, de alguma maneira, "modelos
reduzidos" de núcleos ativos de galáxias (corações de galáxias que abrigam um buraco negro
supermaciço). Estes jatos de matéria de núcleos ativos poderiam, às vezes, produzir raios gama
de alta energia.
A binária X LS 5039 é, portanto, uma "candidata a microquasar", disseram Felix Aharonian e
seus colaboradores. Portanto, calcularam os cientistas, a matéria dentro de seu jato viaja apenas
a 20% da velocidade da luz. A razão é um mistério.
Tampouco se sabe como os raios gama podem escapar de tal sistema binário, em vez de se
converterem em partículas de matéria e antimatéria, como prevê a teoria. Ainda falta muito,
portanto, para que se compreenda melhor esta nova fonte de energia, a natureza do objeto
compacto e a equação física que causa esta emissão gama de alta energia.
Com quatro telescópios de 13 metros de diâmetro, a HESS, detector mais sensível de raios gama
de três altas energias, emprega há vários anos mais de 100 pesquisadores e engenheiros alemães,
franceses, britânicos, irlandeses, tchecos, armênios e sul-africanos.

MUDANÇAS NA TERRA
Muito se tem comentado a respeito das mudanças que ocorrerão com o Planeta Terra,
aliás já vêm ocorrendo. Muitas mudanças já estão acontecendo como terremotos, vulcões
reativados, fortes alterações climáticas, tufões, maremotos. Haverá uma inversão dos pólos
magnéticos: de uma rotação no sentido horário, para o sentido anti-horário, aumentando
assim a rotação do Planeta assustadoramente.
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O físico alemão W.O. Schumann constatou, em 1952, que a Terra é cercada por um
campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera
que fica cerca de 100 km acima de nós. Esse campo possui uma ressonância (Ressonância
Schumann), mais ou menos constante da ordem de 7,83 pulsações por segundo. Funciona
como uma espécie de marca-passo (freqüência de base da Terra), responsável pelo
equilíbrio da biosfera, condição comum de todas as formas de vida. Verificou-se também
que todos os vertebrados e o nosso cérebro são dotados da mesma freqüência de 7,83 hertz.
Empiricamente, fez-se a constatação que não podemos ser saudáveis fora desta freqüência
biológica natural. Sempre que os astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora
da ressonância Schumann, adoeciam. Mas, submetidos à ação de um "simulador
Schumann" recuperavam o equilíbrio e a saúde.
Esta medida já foi considerada uma constante; comunicações globais militares foram
desenvolvidas a partir do valor desta freqüência. Por milhares de anos as batidas do
coração da Terra tinham essa freqüência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo
equilíbrio ecológico. Ocorre que, a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir
dos anos 90, a freqüência passou de 7,83 para 11 e para 13 hertz por segundo. O coração
da Terra disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir:
perturbações climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no
mundo e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, entre outros.
A ciência reconhece a RS como um sensível indicador de variações de temperatura e
condições amplas de clima. A RS flutuante pode ser fator importante no desencadeamento
das severas tempestades e enchentes dos últimos anos. A ciência não sabe porque isso
acontece - nem o que fazer com essa situação.
Enquanto a taxa de "pulsação" está crescendo, seu campo de força magnético está
declinando (de 4 Gauss para 0.4 Gauss). O campo reduziu sua intensidade à metade, nos
últimos quatro mil anos. E como um dos fenômenos que costuma preceder a inversão do
magnetismo polar é a redução deste campo de força, acredita-se que outra inversão deve
estar acontecendo. Em função disso, os registros geológicos da Terra que indicam
inversões magnéticas também assinalam mudanças cíclicas ocorridas anteriormente. E,
considerando a enorme escala de tempo representada por todo o processo, devem ter
ocorrido muito poucas dessas mudanças ao longo da história do planeta.
A Terra se comporta como um enorme circuito elétrico. É verdade que a atmosfera é um
condutor bastante fraco e se, não houvesse fontes de carga, toda a carga elétrica terrestre se
disseminaria em cerca de dez (10) minutos. Existe uma "cavidade" definida pela superfície
do planeta e o limite interior da ionosfera ¾ 55 km acima.
Aproximadamente 1.000 tempestades luminosas acontecem a todo o momento no
mundo. Cada uma produz de 0,5 a 1 A (Ampéres), e elas, juntas, contribuem para a medida
total do fluxo da corrente na "cavidade eletromagnética" da Terra.
As Ressonâncias de Schumann são ondas eletromagnéticas quase estáticas que existem
nesta cavidade. Como ondas de uma mola, elas não estão presentes o tempo inteiro, e sim
têm de ser estimuladas para serem observadas. Elas não são causadas por nada que
acontece no interior da Terra, sua crosta ou seu núcleo. Parecem estar relacionadas à
atividade elétrica na atmosfera, particularmente em períodos de intensa atividade luminosa.
Elas ocorrem em diversas freqüências. Nosso Planeta, percorrendo o espaço, tem uma
velocidade calculada em cerca de 28.000 quilômetros por hora, ao entrar no Cinturão de
Fótons, alcançaremos uma velocidade de até 335.000 km/h. Essa vertiginosa aceleração
comprimirá o tempo e o espaço de forma inimaginável.
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O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA
Em dezembro de 1997 a NASA detectou que o centro da galáxia começou a enviar imensas
quantidades de energia para o universo. Desde aquele mês, o campo eletromagnético da Terra
(uma série de linhas de força que se encontram ao redor do planeta e que atuam como imã)
moveu-se e diminuiu sua potência de 4 gauss em 1996 para 1,5 gauss em 1999 (Gauss é a
unidade de medida de força por cm² de superfície) e esta medida está se aproximando do zero.
E isso é bastante grave. Os russos fizeram testes com seus cosmonautas fora do campo magnético
da Terra, anulando o campo magnético artificial que era gerado pelas suas naves, ou seja, com
magnetismo zero. Descobriram que no princípio eles se agitavam, depois ficavam agressivos
entre si e por último enlouqueciam completamente. Assim comprovaram que a força magnética
tem o poder sobre a consciência e a razão. O homem utiliza a tecnologia para produzir campos
eletromagnéticos. Além disso, nós, os seres humanos, têm seu próprio campo magnético. O que
precisamos é aprender a ativa-lo conscientemente e isso pode ser feito de várias maneiras.
Precisamos nos preparar.
A diminuição da intensidade do campo magnético da Terra nos últimos anos fez com que os
pássaros que migram entre os países utilizando as linhas deste campo de força como guia,
perdessem o rumo. A mesma coisa está acontecendo com as baleias que encalham perdidas nas
praias.
Nas duas últimas semanas de setembro de 1994, houve uma oscilação no campo eletromagnético
que obrigou os pilotos dos aviões em vôo a pousar manualmente e não por instrumentos. A
situação pareceu normalizar-se em outubro. No entanto, nos meses de julho, agosto, setembro e
outubro de1996, foi registrado uma anomalia muito maior e mais longa. O pólo sul magnético
deslocou-se erraticamente, movendo-se até 17º em um único dia. Depois voltou quase a sua
localização original, obrigando os aeroportos do mundo a reimprimem seus mapas
aeronáuticos. O aeroporto de Chicago, por exemplo, mudou de 2° para 1,5°.
Foi comprovado também que o campo magnético tem influência sobre o estado de
consciência e razão do ser humano. Uma exposição à baixa intensidade desse campo pode
levar a pessoa até a loucura. Com o campo da Terra mais fraco, os efeitos das radiações
provenientes do cosmo ficam mais intensos e assim a necessidade de aumentar nossas
freqüências mentais.
Matéria tirada do grupo Yahoo Asthar Sheran
Dilma 19 pp
CALOR DE 40ºC ASSOLA A EUROPA NO DOMINGO
Domingo, 31 de julho de 2005, 11h36 Atualizada às 12h21
Temperaturas superiores a 40ºC transformaram praias e lagos na Europa em um imenso parque
de diversões neste domingo O ponto de encontro na Bulgária foi em Kokaliane, que fica a cerca
de 10 km da capital, Sofia. As pessoas se refrescaram onde puderam: fontes e chafarizes públicos
foram os preferidos.
Na Sérvia e Montenegro, o lago Ada Ciganlijo concentrou os veranistas neste final de semana. A
região é bastante procurada pelos turistas locais, mas no mês de julho recebeu muitos
estrangeiros, especialmente italianos.
Na Espanha, submetida às temperaturas mais altas dos últimos 60 anos, quem não pode se
refrescar no mar optou por outro tipo de programa: os bares das Ramblas, em Barcelona,
passaram o dia lotados.
Ásia
Com os termômetros em 39ºC, a concentração na Coréia do Sul se deu na praia de Hungnan.
Centenas de crianças tomaram conta da areia e se divertiram.
Na Ásia, as temperaturas no verão de 2005 estão cerca de 15% acima do que é registrado
habitualmente nesta mesma época do ano.
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RS REGISTRA CALOR HISTÓRICO PARA O MÊS DE JULHO
Domingo, 31 de julho de 2005, 18h53
A Grande Porto Alegre registrou neste sábado, 30 de julho, o dia mais quente no mês de
julho dos últimos 18 anos, de acordo com os dados da Rede de Estações de Climatologia
Urbana de São Leopoldo.
Conforme os registros, desde 1987 a região metropolitana da capital gaúcha não registrava
um dia tão quente em julho. A máxima observada sábado, de 33,6º C em Campo Bom e
São Leopoldo, somente é superada pelos 34,6º C registrados em 1987 na estação do Inmet
em Campo Bom.
O calor, apesar de um pouco menos intenso que na véspera, não deu trégua neste
domingo. As máximas atingiram33º C tanto em Campo Bom como na sede da
Climatologia Urbana no Morro do Espelho em São Leopoldo.
Esse calor é é resultado de uma massa de ar quente e seco que cobre grande parte do
Brasil. Conforme o meteorologista Eugenio Hackbart, após vários dias de muito frio, o ar
polar se afastou e deu lugar ao ar aquecido do norte.
Hackbart destaca que uma corrente de jato (corrente de vento) em baixos níveis da
atmosfera colaborou para trazer ainda mais ar quente do centro do país para o Rio
Grande do Sul, o que explica o vento que soprou forte de norte em várias cidades
gaúchas neste final de semana.

BACTÉRIA MISTERIOSA MATA 17 PESSOAS NA CHINA
Uma misteriosa doença já matou 17 fazendeiros chineses na província de Sichuan, no
oeste do país. Segundo as autoridades, trata-se de uma infecção bacteriana espalhada por
meio do contato com porcos mortos, e não um vírus, como alguns agentes de saúde
imaginavam.
"Posso garantir que a doença não é Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), antraz
nem gripe do frango", disse uma autoridade de saúde da província de Sichuan ao jornal
China Daily.
Pelo menos 58 pessoas já apresentaram entre junho e julho sintomas da doença, que
incluem febre alta, náusea e vômito.
Além das 17 mortes, 12 pessoas encontram-se internadas em estado grave e 27 casos
tornaram-se estáveis, segundo as autoridades.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu calma, já que a doença não é capaz de ser
transmitida de seres humanos para seres humanos.
Acredita-se que os casos da doença ainda possam aumentar e médicos chineses estão
realizando buscas na província à procura de pessoas com os sintomas.
Os pesquisadores trabalham com a idéia de que a doença é causada por uma bactéria
semelhante à streptococcus, encontrada comumente em porcos.
Os sintomas não podem ser espalhados de seres humanos para seres humanos. As pessoas
mais vulneráveis são as que entram em contato com carcaças de porcos e têm sistema
imunológico debilitado.
Agentes de saúde em Hong Kong alertaram aos hospitais para que notifiquem rapidamente
possíveis casos da doença.
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NOAA/NWS: TORNADOS - ESTADOS UNIDOS EM 1º DE NOVEMBRO DE
2004
Desde 1969 que também os furacões estão batendo recordes. Em 1969 surgiu o Camille,
o mais rápido até hoje conhecido, com 320 km/h, do tipo 5; em 1974 o Fifi, que causou
8.000 mortes; em 1974 a tormenta Claudette com 114 cm de chuvas; em 1975 o Heloise
que provocou sérios distúrbios centenas de metros abaixo do nível do mar, criando
ondas submarinas que persistiram por semanas; em 1989 o furacão Hugo, com ondas de
seis metros, embora tufões no Japão no corrente ano também provocaram ondas
elevadas, de nove metros. Em 2004 pelo menos 50 tormentas atingiram o Hemisfério
Norte, e 24 o Hemisfério Sul. O furacão Ivan, por exemplo, de 2 a 18 de setembro
varreu o Caribe e a Flórida com ventos de até 290 km/h, e depois de ingressar no
território norte-americano, ao invés de reduzir sua força e dissipar, fez uma espécie de
viés, retonando ao Golfo do México e causando novos estragos de 22 a 24 de setembro.
Previsões dos cientistas apontam que até 2050 o nível do mar deverá subir de 50 a 60
cm, devido ao degelo das calotas polares e também pela expansão termal, pois quando
os oceanos aquecem tornam-se menos densos e ampliam. O aquecimento também
contribui para que águas a partir de 27º provoquem novos furacões, o que tem
acontecido com muita freqüência. Segundo Kevin Trenberth, chefe de análise do clima
do National Center for Atmospheric Research, dos Estados Unidos, a temporada de
furacões de 2004, que inclui um furacão inédito no Atântico Sul, o Catarina no Brasil, é
uma dura mostra do porvir nos próximos anos. E James McCarthy da Universidade de
Harvard explica que o aquecimento global está provocando cada vez maiores e mais
fortes furacões, pois os oceanos aquecidos são o combustível desses fenômenos.
Surgem então os eventos climáticos mais intensos, como a recente tempestade de neve
que se deslocou do Alasca para a Califórnia em outubro, em níveis nunca vistos desde
que esse fenômeno começou a ser acompanhado em 1945. A nevasca foi 33% superior à
média histórica do mês. Na Austrália também em outubro caiu chuva de granizo, com
pedras do tamanho de bolas de golfe. No Japão foi anunciado que a cultura de arroz
cairá 10% durante o século, devido ao aumento da temperatura, que deverá ser de 3,3º a
3,8º. Haverá também severa queda na qualidade do produto, e perda de produtividade.
Todas essas mudanças afetam sobremaneira a saúde humana, geram inundações, criam condições
para que no futuro muitas partes do globo se tornem extrememente geladas e outras
superaquecidas em alterações climáticas rápidas. Em 1987, por exemplo, devido a uma
tempestade no Reino Unido, regiões do sul do país em torno de Dorset e Norfolk
experimentaram em pouco mais de 4 horas o acréscimo de temperatura de 6ºC por hora. No
mesmo período em South Farnbourough a temperatura subiu de 8,5ºC para 17,6ºC em apenas 20
minutos, experimentando depois forte queda. Esses problemas reunidos reduzem de forma
drástica a produção de alimentos, e causam desordens em termos de biodiversidade,
principalmente com a desertificação de áreas terrestres e de oceanos, e migração desorientada de
animais.
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SOL REGISTRA PICO DE ATIVIDADE, DIZ ESTUDO SALVADOR
NOGUEIRA
DA FOLHA DE S.PAULO - 07/07/2004 - 09H32
O Sol está passando por sua fase mais rebelde nos últimos 1.150 anos. Ninguém sabe
direito a razão, mas suspeita-se de uma versão astronômica da crise da meia-idade, que
poderia influenciar o clima da Terra.
A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores liderados por Ilya Usoskin, da
Universidade de Oulu, na Finlândia, e Sami Solanki, do Instituto de Astronomia de
Zurique, na Suíça. Eles conseguiram obter o histórico solar do último milênio a partir de
análises de colunas de gelo coletadas na Groenlândia e na Antártida.
A idéia foi analisar a presença e a concentração de certos átomos de berílio --um elemento
depositado no gelo vindo do espaço. Fizeram uma correlação entre a acumulação desses
átomos nas camadas de gelo e a quantidade média de manchas solares, fenômenos que
denotam distúrbios magnéticos na superfície estelar.
As manchas solares têm sido observadas diretamente desde 1610. O italiano Galileu
Galilei (1564-1642) foi o primeiro a fazê-lo, com o auxílio de um telescópio. Desde então,
os astrônomos têm observado variações nos níveis de atividade da estrela.
"A reconstrução mostra que o período de alta atividade solar durante os últimos 60 anos

é singular nos últimos 1.150 anos", escreveram os pesquisadores, num estudo
publicado no periódico científico "Physical Review Letters" (prl.aps.org).
Os cientistas, que também apresentaram seus resultados ontem numa conferência na
Alemanha, não sabem explicar a revolta recente do Sol. Mas sabem que alguma coisa está
realmente esquisita. "O número alto de manchas durante o último século sugere que
podemos estar vendo um estado que não é característico do Sol na meia-idade."

Atualmente, a estrela está com cerca de 5 bilhões de anos. De acordo com seu porte, astros
desse tipo costumam viver de 10 bilhões a 12 bilhões de anos.
-COINCIDÊNCIAS
Variações no brilho e na atividade do Sol podem afetar coisas que interessam mais
diretamente aos humanos --como o clima na Terra, cujo aquecimento progressivo ainda é
motivo de debate.
Hoje, a maioria dos cientistas culpa a emissão excessiva de dióxido de carbono (CO2)
por atividades humanas pelo aumento das temperaturas médias. Mas os céticos apontam
que há uma enorme variabilidade natural que poderia responder por ele.
A atividade solar é um desses fatores naturais. A reconstrução das máximas de manchas
solares feita por Usoskin e Solanki coincide com as da temperatura da Terra no último
milênio. "Ambas mostram uma lenta tendência a diminuir antes de 1900, seguida por um
aumento sem precedentes", afirmam os autores. Eles dizem, no entanto, que não é
possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre as duas medições. "Eu acredito
que a correlação com as manchas solares é acidental" (o grifo é nosso), disse à Folha o
climatologista Steven Wofsy, da Universidade Harvard (EUA). Segundo Wofsy, a
mudança no fluxo de energia durante períodos de maior atividade solar é tão pequena que,
para que ela tivesse alguma influência sobre o clima terrestre, a atmosfera precisaria ser
muito mais sensível do que se acredita que ela seja --inclusive a gases de efeito estufa
como o CO2.
Apesar de oferecerem o melhor registro da atividade solar nos últimos mil anos, os
resultados estão longe de precisos. A medição impede a observação de dados ano a ano,
de modo que não aparecem as variações típicas do ciclo de 11 anos, pelas quais o Sol
passa regularmente (com picos de atividade e momentos de calmaria sucessivos). Eles
também não levam em conta uma possível variação do campo magnético da Terra ao
longo do último milênio, que pode ter afetado a taxa de deposição do berílio no gelo.
Colaborou CLAUDIO ANGELO, editor-assistente de ciência Especial
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ACELERAÇÃO DO TEMPO
O tempo, neste fim de século, está realmente andando mais rápido, porque a Terra está
girando em torno de seu eixo imaginário com maior velocidade. As partículas subatômicas
estão vibrando numa freqüência maior e o nosso planeta já está a meio caminho da quarta
dimensão.
Os diversos tipos de relógios foram feitos para medir o tempo. Existem relógios
mecânicos, eletrônicos e atômicos. Os relógios mecânicos são os mais antigos e ainda são
usados até hoje. Eles possuem um mecanismo de escape que dá a marcha certa do tempo.
Este dispositivo é formado essencialmente por um balanço regulável. Nos relógios de
pulso, este balanço tem uma forma de um volante de carro, preso num eixo e numa mola
delicada chamada pelos relojoeiros de cabelo. O balanço gira para um lado e para outro
emitindo o famoso ruído de tic-tac. Existe uma pequena alavanca para apertar ou afrouxar
o cabelo, regulando a marcha do relógio. Também os relógios de parede possuem um
pêndulo que pode ser regulado através de uma porca, alterando seu comprimento, assim
permitindo modificar sua marcha. Estes relógios mecânicos, geralmente fabricados na
Suíça, quando eram trazidos para as regiões tropicais precisavam de serem regulados.
Tudo isto tem relação com a velocidade de rotação da Terra. Nas proximidades do Equador
a gravidade é menor, devido à velocidade linear ser maior, alterando a marcha dos relógios
mecânicos.
Do que foi exposto, podemos tirar a conclusão que se a Terra tiver sua velocidade de
rotação alterada para mais, a gravidade diminuirá, reduzindo também o peso do referido
balanço, acelerando sua marcha. Então, uma coisa vai compensar a outra. Deste modo, os
relógios mecânicos não podem denunciar a alteração da velocidade da Terra. Por outro
lado, tanto os relógios eletrônicos como os atômicos, são constituídos de materiais
susceptíveis de alteração com a aceleração das partículas subatômicas. Os relógios
eletrônicos possuem um cristal de quartzo (SiO2 - dióxido de silício) que pulsa numa
freqüência exata dando-lhes a marcha adequada. Já os relógios atômicos têm uma pedra de
césio que emite radioatividade constante. O fluxo regular desta radiação é que controla a
marcha do relógio. Esta pedra de césio também sofre efeitos da aceleração das partículas
subatômicas. Conclusão, os relógios estão nos dando uma informação que é relativamente
correta, porém absolutamente falsa. O motivo que faz as pessoas perceberem a mudança de
tempo é o descompasso entre o tempo disponível e a velocidade de nossas atividades.
Nesta passagem de milênio, ninguém consegue acelerar sua capacidade de trabalho a ponto
de acompanhar a aceleração do tempo atual.
De tudo que foi explicado, fica então demonstrado como a nossa lógica, própria e
residente no lado esquerdo do nosso cérebro, é falha. Como é difícil para nós percebermos
as realidades! A única forma de aguçar esta percepção é aumentar nossa atenção com a
intuição que é própria do lado direito do nosso cérebro e mais ainda aprimorar nossa
análise no jogo de raciocínio que envolve diversos padrões e paradigmas. Pensem nisto!
Na nossa vida prática é freqüente depararmos com o dilema de decidir entre a lógica e a
intuição. Na maioria das vezes optamos pela lógica e só mais tarde percebemos que
erramos por desprezar a intuição. Ela é o resultado conjuntural de nossas percepções extra
sensoriais - é ela que nos mostra a mudança na velocidade do tempo.

A VIBRAÇÃO PLANETÁRIA E A VELOCIDADE DO TEMPO
A vibração planetária (conforme os conhecimentos adquiridos no Projeto Portal) é a
média da consciência das pessoas deste planeta no pensar e no agir a cada dia somando o
saldo positivo e negativo de todos.
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O tempo de vibração da terra é referente às pessoas e não ao planeta em si.

Não é a vibração das moléculas do planeta e sim a vibração das pessoas, o nível mental,
o nível de consciência. Por isso, temos que entrar em sincronia com a vibração da Terra,
assim como com a do Centro da Galáxia, e com o Cosmo como um todo.
Os seres, com os quais o Urandir mantém contato, passam para ele o tempo em
segundos, que, na prática é o mesmo usado para o banho frio, e está ligado à interação do
nosso corpo físico com o planeta. Esse tempo é sempre em segundos, nunca em ciclos por
segundo, que é a medida física da freqüência em hertz. O banho frio provoca um choque
térmico, que estimula nossos meridianos, acelerando nossos chakras e, conseqüentemente,
expandindo nossa aura e tomando-se no tempo certo (da vibração planetária), coloca nosso
corpo físico em sintonia com o planeta.
As pessoas estão percebendo que o tempo não está sendo mais suficiente para terminar
uma tarefa que antes podia ser feita num tempo menor, pois o tempo de vibração da Terra
está diminuindo. Anos atrás era 48 segundos e hoje chegamos aos 14 segundos (que são
ciclos vibratórios da terra). Como a freqüência está subindo (Ressonância Schumann), o
tempo está abaixando. Quando o tempo baixa a vibração aumenta e vice-versa. O tempo
mantém uma relação inversa com a freqüência (f = 1/T "f" em hertz e "T" em segundos),
também chamado de período, quando um deles aumenta o outro diminui.
A vibração planetária começou a acelerar a partir do ano de 1971, processo que se
intensificou muito nos últimos anos. O que isso significa? Que o dia, hoje, não tem a
mesma duração de um dia anterior ao ano de 1971. Devido à aceleração geral, a jornada de
24 horas, na verdade, é somente de 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está
passando rápido demais não é ilusória, mas teria base real no transtorno da ressonância
Schumann.
Por repetidas vezes fala-se que temos que acelerar a nossa freqüência cerebral, a nossa
vibração, é para manifestar ("plasmar") nossos pensamentos positivos no físico.
Qualquer mudança vibracional, muda a aceleração planetária, quer dizer, temporal.
Nosso estado de consciência, o inconsciente coletivo, pode acelerar ou diminuir, porque
reflete em todas as pessoas. Existem vários vórtices de energia em todo o planeta, só que
tem uma concentração maior, uma vibração muito mais intensa que se dá entre 19 e 25
graus de latitude, acima ou abaixo do equador. Quando fazemos mentalização, quando
pensamos coisas boas para nós e para o mundo, esse pensamento já está alterando o estado
de consciência das outras pessoas, mesmo sem elas perceberem, estamos mudando a aura
delas. O subconsciente capta nossa freqüência mental e trabalha a delas, também. Às
vezes, o acesso à placa; o banho de Plasma, etc.
Nosso Sistema Solar está girando no sentido anti-horário, ao redor do Cinturão de
Fótons. A Terra gira ao redor de si mesma no sentido horário (rotação) e ao redor do Sol
no anti-horário (translação). Ou seja, o Planeta está no anti-horário em redor do Sol e
também em torno do Cinturão de Fótons (negativo com negativo = positivo). Nosso
Planeta está no negativo, porque gira no sentido horário em tomo de si mesmo, portanto,
estamos com a polaridade invertida.
O Sistema Solar está em interação com o Cinturão de Fótons há mais de três anos, foi
quando entramos na faixa dos Fótons. Muitas pessoas não irão agüentar as conseqüências,
não estão preparadas para essas mudanças.
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RESSONÂNCIA SCHUMANN
Transcrevo abaixo um artigo maravilhoso de Leonardo Boff
4.março/2004 - Brasil - Não apenas as pessoas mais idosas, mas também jovens
fazem a experiência de que tudo está se acelerando excessivamente. Ontem, foi
carnaval, dentro de pouco será Páscoa, mais um pouco, Natal. Esse sentimento é
ilusório ou possui base real? Pela "ressonância Schumann" se procura dar uma
explicação. O físico alemão W.O. Schumann constatou em 1952 que a Terra é cercada
por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior
da ionosfera que fica cerca de 100 km acima de nós. Esse campo possui uma
ressonância (dai chamar-se ressonância Schumann) mais ou menos constante da
ordem de 7,83 pulsações por segundo. Funciona como uma espécie de marca-passo,
responsável pelo equilíbrio a biosfera, condição comum de todas as formas de vida.
Verificou-se também que todos os vertebrados e o nosso cérebro são dotados da
mesma freqüência de 7,83 hertz. Empiricamente fez-se a constatação que não
podemos ser saudáveis fora desta freqüência biológica natural. Sempre que os
astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora da ressonância Schumann,
adoeciam. Mas, submetidos à ação de um "simulador Schumann" recuperavam o
equilíbrio e a saúde. Por milhares de anos as batidas do coração da Terra tinham essa
freqüência de pulsações e a vida se desenrolava em relativo equilíbrio ecológico.
Ocorre que, a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a
freqüência passou de 7,83 para 11 e para 13 hertz por segundo. O coração da Terra
disparou. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir: perturbações
climáticas, maior atividade dos vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo
e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, entre outros. Devido a
aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, é somente de 16 horas. Portanto,
a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória, mas teria base
real neste transtorno da ressonância Schumann.
Gaia, esse superorganismo vivo que é a Mãe Terra, deverá estar buscando formas de
retornar a seu equilíbrio natural. E vai consegui-lo, mas não sabemos a que preço, a
ser pago pela biosfera e pelos seres humanos. Aqui, abre-se o espaço para grupos
esotéricos e outros futuristas projetarem cenários, ora dramáticos, com catástrofes
terríveis, ora esperançadores como a irrupção da quarta dimensão pela qual todos
seremos mais intuitivos, mais espirituais e mais sintonizados com bioritmo da Terra.
Não pretendo reforçar este tipo de leitura. Apenas enfatizo a tese recorrente entre
grandes cosmólogos e biólogos de que a Terra é, efetivamente, um superorganismo
vivo, de que Terra e humanidade formamos uma única entidade, como os astronautas
testemunham de suas naves espaciais. Nós, seres humanos, somos Terra que sente,
pensa, ama e venera. Porque somos isso, possuímos a mesma natureza bioelétrica e
estamos envoltos pelas mesmas ondas ressonantes Schumann. Se queremos que a
Terra reencontre seu equilíbrio devemos começar por nós mesmos: fazer tudo sem
stress, com mais serenidade, com mais amor que é uma energia essencialmente
harmonizadora. Para isso importa termos coragem de ser anti-cultura dominante que
nos obriga a ser cada vez mais competitivos e efetivos. Precisamos respirar juntos
com a Terra para conspirar com ela pela paz.
Mais referências
http://www.geocities.com/Area51/Starship/9201/schumann/schumanntrad.html

FREQÜÊNCIA CEREBRAL
Hoje, com a alteração vibracional do Planeta, as freqüências cerebrais também devem ser
alteradas, não devemos baixá-las, mas sim, potencializá-las, acelerar nossas ondas
cerebrais.
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Acelerando-as, as pessoas terão mais proteção, ampliarão seus campos energéticos, a
capacidade de raciocínio, a percepção telepática, expandirão todos os seus sentidos e terão
adquirido outras faculdades mentais adormecidas em seus subconscientes.
Para potencializar essas ondas cerebrais, você precisa ter um autocontrole de
pensamentos e desejos, conseguindo equilibrar, acelerar e manipular de maneira eficiente e
rápida as suas ondas cerebrais. Nunca é demais ressaltar que devemos sempre manter as
freqüências aceleradas: chorar, dormir, diminui o campo energético e a freqüência
vibratória e a pessoa fica à mercê de energias negativas. Para que isso não aconteça
existem exercícios de aceleração. A pessoa tem suas glândulas trabalhadas, seu
metabolismo sendo adaptado, e irá passando a ser mais energia do que matéria.
A presença do Cinturão de Fótons irá facilitar nossa ampliação, potencialização da
capacidade mental, porque multiplica a nossa energia.
Atualmente, não dominamos nem 10% do que pensamos ou desejamos. Esse pensamento
e desejo devem ser acompanhados de vontade e segurança. Já dissemos que medo e
insegurança geram negatividade que deve ser eliminada do nosso pensamento, para que a
positividade impere. Devemos pensar: "eu quero, eu faço, eu realizo" num pensamento e
desejo profundo, projetando no astral e passando para o mental.
Por isso é que dizemos que se a pessoa tiver pensamentos negativos, previsões ou sonhos
ruins, deve comentá-los o mais possível para que queimem no astral e não se realizem. Se
não comentar e guardar para si, vai tomando forma e se intensificando, acaba passando
para o mental e acontecendo. Ao contrário, pensamentos ou sonhos bons não devem ser
comentados para que aconteçam.
Para passar pelo Cinturão de Fótons e livrar-se dos efeitos dos raios gama, a pessoa tem
de estar com a freqüência cerebral acelerada, acima de Beta, ou seja, com mais de 17 ciclos
por segundo. Para que tenhamos vibrações adequadas, energia apropriada, é que o nosso
DNA está sendo alterado. No GNA a carga positiva é mais forte, assim, pessoas que
possuem GNA ativo, estão com a freqüência acima de Beta, vibram no Mental Superior,
livres das conseqüências do Cinturão de Fótons. A pessoa que atua acima de 17 ciclos por
segundo vão conseguir tirar resultados favoráveis dessa energia, porque vai também
transmutar para positivo essa carga positiva; a que atua a menos de 17 ciclos, pode sofrer
os efeitos negativos dos raios gama.
Haverá uma inversão dos pólos magnéticos: de uma rotação no sentido horário, para o
sentido anti-horário, aumentando assim a rotação do Planeta assustadoramente. Nosso
Sistema Solar está girando no sentido anti-horário, ao redor do Cinturão de Fótons. A
Terra gira ao redor de si mesma no sentido horário (rotação) e ao redor do Sol no antihorário (translação). Ou seja, o Planeta está no anti-horário em redor do Sol e também em
torno do Cinturão de Fótons (negativo com negativo = positivo). Nosso Planeta está no
negativo, porque gira no sentido horário em tomo de si mesmo, portanto, estamos com a
polaridade invertida.
A atuação do Cinturão de Fótons, em qualquer Sistema que passe, dura 4.000 anos. Pode
trazer conseqüências positivas e negativas, vai depender do ser humano a sua intensidade.
Isso é cíclico. Aconteceu com civilizações extintas como a dos egípcios, dos maias, dos
atlantes e dos que viveram na época de Noé.
A verticalização da Terra também é outro fator que vai gerar grandes transformações.
Cientificamente, já foi comprovado 0,25 % de verticalização do eixo terrestre, mas haverá
um movimento maior e mais rápido. Isso causará grandes enchentes, de gelo do pólo, o
nível dos oceanos vai subir rapidamente, semelhante ao que aconteceu no dilúvio.
Através do Cinturão de Fótons e da radiação manásica, como veículos espirituais, nos é
proporcionada a oportunidade de nos libertarmos da negatividade e voltarmos ao nosso
ponto de origem, porém a livre-escolha permanece, será opção de cada um. Dessa forma,
devemos nos preparar para a vinda do Cinturão de Fótons e as transformações do Planeta.
Prepararmo-nos para transmutar, para ascensionarmos através da aceleração das
freqüências cerebrais, trabalhar a energia, ativar o GNA e as glândulas. Tudo o que estiver
na vibração superará as conseqüências.
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A ascensão será geral: do Planeta e do que estiver nele. Os reinos animal e vegetal
igualmente sofrerão transformações. O mundo dos elementais e dos espíritos da Natureza
estarão também se humanizando.
Reiteramos que a transformação deverá ser de corpo e consciência, numa freqüência mais
alta e mais intensa. Devemos também realinhar nossa atual consciência, reconhecermo-nos
nas energias Crísticas entrantes, norteando-nos com equilíbrio, luz, amor e perdão.
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CAPÍTULO VI
TSUNAMI DO OCEANO ÍNDICO - 27 DE DEZEMBRO DE 2004, 10H17
Um tsunami (ou tsunâmi, do japonês 津波 significando literalmente onda de porto) é uma
onda ou uma série delas, que ocorrem após perturbações abruptas, que deslocam verticalmente a
coluna de água, como, por exemplo, um sismo, atividade vulcânica, abrupto deslocamento de
terras ou gelo ou devido ao impacto de um meteorito dentro ou perto do mar. Há quem
identifique o termo com "maremoto" - contudo, maremoto refere-se a um sismo no fundo do
mar, semelhante a um sismo em terra firme e que pode, de facto originar um(a) tsunami.A
energia de um tsunami é função de sua amplitude e velocidade. Assim, à medida que a onda se
aproxima de terra, a sua amplitude (a altura da onda) aumenta à medida que a sua velocidade
diminui. Os tsunamis podem caracterizar-se por ondas de 30 metros de altura, causando grande
destruição
O Terremoto do Índico de 2004 ocorreu a 26 de Dezembro de 2004, cerca das oito da manhã
(hora local). O terremoto teve epicentro no mar a oeste da ilha de Sumatra no Oceano Índico,
nas coordenadas 3,298°N latitude e 95,779°O longitude. O abalo teve magnitude sísmica
estimada primeiramente em 8,9 na Escala de Richter, posteriormente elevada para 9,0, sendo o
sismo mais violento registrado desde 1960 e um dos cinco maiores dos últimos cem anos. Ao
tremor de terra seguiu-se um tsunami de cerca de 10 metros de altura, que devastou as zonas
costeiras.
O Tsunami atravessou o Oceano Índico e provocou alguma destruição nas zonas costeiras da
África oriental, nomeadamente na Tanzânia, Somália e Quénia.
O terremoto foi causado por ruptura na zona de subducção onde a placa tectónica da Índia
mergulha por baixo da placa de Burma. A área de ruptura está calculada em cerca de 1,200 km
de comprimento e a deslocação relativa das placas em cerca de 15 m. Este deslocamento pode
parecer pouco, mas, em condições normais as placas oceânicas movimentam-se com velocidade
da ordem do milímetro por ano. A energia libertada provocou o terremoto de magnitude
elevada, enquanto que a deslocação do fundo do oceano, quer das placas tectónicas quer de
sedimentos remobilizados pelo abalo, deram origem ao tsunami e alteração na rotação da
Terra.
O número de vítimas, que era de aproximadamente 150.000, elevou-se para 220.000. O
governo da Indonésia suspendeu as buscas por 70.000 desaparecidos e os incluiu no saldo de
vítimas fatais do desastre.
Os países mais afetados foram:
 Sri Lanka, com milhares de mortos e milhões de desalojados; o estado de emergência
nacional declarado
 Índia, nomeadamente os estados de Tamil Nadu, Andhra Pradesh e os arquipélagos
Andaman e Nicobar onde algumas ilhas foram totalmente submersas
 Indonésia, ilha de Sumatra estado de Banda Aceh
 Tailândia, especialmente as estâncias turísticas das Ilhas Phi Phi e Phuket
 Malásia
 Ilhas Maldivas, onde dois terços da capital, Malé, foram inundados pelo tsunami
 Bangladesh
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Diagramas do epicentro do terremoto e zonas afetadas pelo tsunami.
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-

Radar imaging of the tsunami two hours after the earthquake

DANOS
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OUTROS TSUNAMIS QUE FICARAM NA HISTÓRIA
DATA

MAGNITUDE

ALT.
MÁX.

MORTES

LOCAL

02-09-1992

7.2

10 m

170

Nicarágua

12-12-1992

7.5

26 m

1000

Ilha Flores, Indonésia

12-07-1993

7.6

30 m

200

Hokkaido

02-06-1994

7.2

14 m

220

Java

04-10-1994

8.1

11 m

11

Kuril Islands

14-11-1994

7.1

7m

70

Mindoro

21-02-1996

7.5

5m

12

Peru

17-07-1998

7.0

15 m

2000

Nova Guiné

23-06-2001

8.3

5m

50

Peru

26-12-2004

9.0

10 m

+-220000

Oceano Índico

CONSEQUÊNCIAS NO PLANETA
O terremoto de 26 de Dezembro alterou em 2,5cm a posição do Pólo
Norte. Este movimento sugere uma tendência sísmica já verificada em
terremotos anteriores. O sismo também afetou a forma da Terra. A
forma da Terra (aplanada nos pólos e vom maior diâmetro sobre o
equador), variou uma parte em 10 milhões, tornando a Terra mais redonda.
No entanto, todas as mudanças são muito pequenas para serem percebidas
sem instrumentos.
O terremoto diminuiu ainda o comprimento dos dias, em 2,68
microssegundos, pelo que a Terra gira um pouco mais rápido do que
o fazia antes.
Sempre que acontecem variações da posição das massas sobre a Terra,
como acontece num sismo, estas têm de ser compensadas por variações da
velocidade de rotação do planeta. É isto que em Física se designa por
conservação do momento angular. Apesar da oscilação do eixo terrestre ter
sido muito pequena - abaixo de três microssegundos - o planeta sofreu tal
efeito, graças a um tempo superior a três minutos de vibração contínua, na
zona do epicentro. Como a Terra não é perfeitamente esférica, mas sim um
elipsóide achatado nos pólos, as diferentes posições do planeta em relação
ao Sol e à Lua, bem como as referidas movimentações de massas, dão
origem ao tal movimento.
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COMO OS TERREMOTOS AFETAM A ROTAÇÃO DA TERRA?
Todos já viram uma bailarina girando e, como mágica, aumentar a velocidade de sua
própria rotação sem ajuda de força externa, apenas alterando a posição dos braços em
relação ao corpo. A bailarina está usando na prática, o princípio da força de Coriolis.
No final do ano de 2004 houve um grande terremoto na Ásia e noticiou-se que o
fenômeno, devido à sua magnitude, teve efeitos sobre a rotação da Terra. Cientistas da
NASA, a agência espacial americana, divulgaram que tal terremoto aumentou
ligeiramente a rotação da Terra de forma que a duração do dia diminuiu em 2,68
microssegundos (1 microssegundo é igual a 1/1000000 segundo, ou seja, um milhão de
vezes menor que 1 segundo).
Em poucas palavras a força de Coriolis explica que, quando há deslocamento de massa
(braços da bailarina ou placas tectônicas - no caso dos terremotos) em um corpo em
rotação, se a massa se aproximar do eixo de rotação haverá um acréscimo de torque o que
ocasionará em aumento da velocidade de rotação. Se a massa se afastar do eixo ocorrerá
uma diminuição da velocidade de rotação. Essa é a razão para a velocidade de rotação da
bailarina e da Terra se alterarem.
Os terremotos originam-se em sua grande maioria nas zonas de contato das placas
tectônicas. Há vários tipos de movimentos entre placas que podem originar terremotos.
Quando ocorre a formação de uma elevação na superfície terrestre em decorrência de
terremotos, há uma pequena desaceleração no movimento de rotação da Terra. O oposto,
formação de uma depressão, ocasiona uma pequena aceleração no movimento de rotação
da Terra. Exemplos de elevações seriam as montanhas e de depressões, os abismos
oceânicos. Os efeitos na rotação da Terra são imperceptíveis mas podem ser medidos.
Em 2001, cientistas previram que uma futura erupção do instável vulcão Cumbre Vieja em
La Palma (uma ilha das Ilhas Canárias) poderia causar um supergigante deslizamento de
terra para dentro do mar. Nesse potencial deslizamento de terra, a metade oeste da ilha
(pesando provavelmente 500 bilhões de toneladas) iria catastroficamente deslizar para
dentro do oceano. Esse deslizamento causaria uma megatsunami de 100m que devastaria a
costa da África noroeste, com uma tsunami de 30m a 50m alcançando a costa leste da
América do Norte muitas horas depois, causando devastação costeira em massa e a morte
de prováveis milhões de pessoas.

FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Terramoto_do_%C3%8Dndico_de_2004

Julguei oportuno enfatizar este terremoto de dezembro de 2004, visto que a
verticalização do eixo da Terra, que vinha acontecendo de maneira “desapercebida”,
tomou forma e está confirmando as previsões feitas.
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CAPÍTULO VII
A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
Por: Socorro Viana – agosto de 2001
Abro minha mente com a finalidade de sintonizar-me com as Hostes Cósmicas. No meu
coração existe apenas a Luz da certeza de que estou me aproximando da Fonte da Eterna
Sabedoria. Ao abrir esta porta, sinto a aproximação dos meus Instrutores, e pergunto:
P)- Que tipo de "boas vindas" poderemos repassar para aqueles que lêem estas palavras,
neste momento?
R)- Que a Paz, o Amor e a Prosperidade envolvam a todos e que estas correntes
energéticas se restabeleçam na Terra e em todos a partir do interior. É necessária uma
consciência total de que "o homem é o que ele pensa que é", para que tudo possa interagir
e funcionar com resultados positivos. Escuto esta resposta vinda de uma consciência de
grupo que se encontra à minha volta.
P)- Comandante, poderia nos esclarecer como está, nesta ocasião, a denominada
Transição Planetária? Em que ponto da mesma nos encontramos?
R)- É bastante olharem para os lados para que possam perceber que já estão vivendo a
Transição ou o que podemos chamar de "derrocada" dos valores antigos para serem
reformulados sobre novas bases, estas refeitas com entendimento, força e fé.Tudo está
acontecendo ao mesmo tempo: terremotos, erupções vulcânicas, queimadas, enxurradas,
conflitos sociais e políticos, quebra das estruturas financeiras e religiosas, alicerçadas na
busca desenfreada de ganho e poder, onde irmão desconhece irmão e os valores familiares
jazem sob a desarmonia elevando a violência a percentuais um tanto animalizados, com
desconhecimento do Amor e abertura para o medo. Lembrem-se: isto é apenas o início.
Dessa triagem sairão preparados aqueles que ajudarão as Hierarquias Celestiais nas
ocasiões de caos e destruição, ajuda esta de grande importância para alívio das dores,
medos dúvidas, pautados nos sentimentos de que não existe proteção divina e do
esquecimento de que tudo isto foi plantado, década após década, dia após dia, pelo próprio
homem.
Não estamos assim, fomentando o medo e o desconforto. Queremos alertá-los para os
momentos que virão. Ao se prepararem poderão ajudar no desempenho de tantas
atribuições que estarão pendentes de ajustes, nestas ocasiões de grandes tumultos, onde
não haverá tempo para raciocinar logicamente. Nessa época em que vivenciam o medo em
suas várias formas e que tende a crescer desmedidamente, é o momento de colocar em
prática as crenças num ideal ou poder maior, para que as forças nefastas não possam
impregnar e obstruir a Luz que estamos enviando e envolvendo a Terra e todos os seus
habitantes. Cada vez que emitem um pensamento de Amor, criam uma passagem para que
nossa Luz possa interpenetrar e assegurar clareza, paz, em meio à escuridão que envolve a
crosta terrestre neste momento. Podemos dizer, que estão na prova final que antecede o
grande desafio: vencer suas próprias barreiras para dar asas à libertação, a ascensão.
P)- A Hierarquia Espiritual pode nos dar uma previsão de quando estaremos no ápice da
Transição?
R)- Durante toda a história da humanidade terrena, videntes falaram sobre momentos
cruciais pelos quais passaria o Planeta Terra. Para a época atual convergem todos os dados
previstos. Se observarem à sua volta, perceberão que estão envolvidos por vários
indicativos da chegada dos períodos citados. Além do resultado dos desmandos causados
pelo homem em sua inconseqüência, a natureza já demonstra saturação e desajustes
ambientais em toda face do planeta. Mesmo assim, não poderão contar no tempo terreno o
que está por vir. Considerando esta contagem irregular e ilusória do tempo que conhecem,
o "ápice" da Transição poderá ocorrer em dias, anos, décadas, dependendo apenas de como
serão acessadas certas coordenadas demarcadoras de mudanças, pelas Hierarquias
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Espirituais. O mais importante é a conscientização das transformações e estarem
preparados para elas. A ancoragem desse processo tende a ser dolorosa em maior ou menor
escala, em função de como estará quem passa por isto.Vários habitantes do planeta, já
estão sendo preparados, absorvendo com grande rapidez os ensinamentos ministrados na
prática do dia a dia. Estes estarão aptos a se ajudarem e ajudarem a todos aqueles que
negligenciam as exercitações, por não acreditarem nas mudanças bruscas que ocorrerão em
todo o sistema galáctico. Sigam as orientações advindas do céu. Estas foram decodificadas
por seres que anteriormente sondaram os segredos ocultos na natureza, cujos registros
poderão encontrar e estudar. Muitos de vocês já o fazem neste "agora".
P)- Sabemos que a preparação para a grande mudança está sendo feita com muitos seres
que habitam a Terra. Podemos ser esclarecidos como isto realmente acontece?
R)- O Corpo de Luz ou o Merkabah individual começou a ser preparado em seres que
convivem em 3 dimensões, desde muito tempo. Este veículo é necessário para que possam
transitar em dimensões além da terceira. As Sementes Estelares (a gente das estrelas), que
estão em aprendizado na Terra, estão com seus veículos prontos e muitos terráqueos em
preparação.
O treinamento noturno é uma das formas que utilizamos para complementar este
aprendizado. Todos são convocados para estas aulas. Poucos são os que relembram ao
voltarem ao corpo físico. Outros têm a vaga impressão ao acordarem, de que algo
aconteceu enquanto dormiam, mas não trazem nenhum registro. O que delimita o
entendimento e a compreensão é exatamente a certeza que muitos têm de que falamos a
verdade porque não nos interessa escondê-la. Em qualquer um dos casos citados, de
trazerem ou não as impressões, procurem através do contato com o interior, pela intuição e
pelo coração, manter esta conexão exercitando a melhor maneira de deixar claro que são
entidades físico/espirituais a serviço do Amor Divino.
P)- Tanto se falou sobre "Cinturão de Fótons" e na entrada da Terra nele. Comandante, o
que poderia ser dito atualmente sobre este assunto?
R)- O Cinturão de Fótons ou Era Dourada, é um registro antigo estudado por muitos
pesquisadores em toda face da Terra e do conhecimento de todos aqueles que promovem
as estruturas da evolução em qualquer sistema. O período que envolve esse "corredor"
luminoso, como sabem, corresponde a uma contagem terrestre de 2000 anos de Luz, após
um longo período de trevas. Para o ser habitar na Luz, torna-se necessária uma limpeza dos
padrões antigos para que os novos possam renascer em campo fértil. Esta clareza de
consciência é o que denominamos de Consciência do Cristo. Para que a Luz dessa
consciência se estabeleça, é necessário que o campo esteja limpo e sobre este espaço as
sementes brotarão. Podemos dizer que é um processo de volta para casa. Por isto torna-se
doloroso para muitos. O maior ou menor sofrimento dependerá do grau de entendimento e
aceitação do que são individualmente e unificados.
Este fato não é tão simples, porque se precisa sair da negatividade de conceitos velhos
para a positividade de novos, passando a consciência a viver no Corpo de Luz, o veículo
recém formatizado pelas mudanças e transformações efetuadas na base da própria
consciência. Desta forma o ser será lançado fora das energias escravizantes da 3ª
Dimensão para a 4ª e 5ª Dimensões de Luz - o Cinturão de Fótons.
No tempo terreno, no período entre 2000 e 2005, aproximadamente o ser fará seu
trânsito transformacional onde, de acordo com a vontade própria, passará vitorioso para a
5ª Dimensão. Com o Corpo de Luz estabilizado pela força do Cinturão de Fótons, a
Consciência Cristificada tomará definitivamente seu lugar no Merkabah preparado para
ela. A nova consciência integrada à Fonte será a condutora do ser purificado, onde todas as
células, moléculas, átomos, estarão reajustados à Consciência Crística totalizada na Luz
Maior.
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P)- Gostaria de repassar para as pessoas, através de suas próprias palavras,
Comandante: como as informações, contidas em transmissões como estas, chegam até
nosso conhecimento?
R)- Existem seres que são preparados durante longo período, para ajudarem nessas
transmissões via Telepatia Superior (alta forma de transmissão dos pensamentos),
chamados "Canais". Estes seres são agentes de crescimento, que se propõem ao serviço
prestado e buscam a melhoria dos seus veículos através do controle e domínio dos
pensamentos, palavras e atos. Ao darem início a projetos como transmissores, necessitam
de treinamento e domínio de sua própria mente. Com o tempo e a prática, tornam-se aptos
ao desempenho da missão escolhida pelos mesmos.
P)- Na visão extraterrestre, o que pode ser definido como "Final dos Tempos", para a
evolução terrestre?
R)- Desde o início da humanidade têm sido previstos períodos de transformações em
função da evolução da Terra e seus habitantes. No período atual a Terra vem enfrentando o
final de um ciclo evolutivo resultando em acontecimentos naturais (planeta) e físicos (seres
humanos), decorrentes do processo de crescimento.
A expressão "Final dos Tempos" representa um resumo (balanço) de término de ciclos, em
obediência a planos superiores, previamente estabelecidos, e em consonância com o todo.
Este é o caminho da evolução a nível cósmico: início, plenitude, envelhecimento e
transição para dar lugar ao novo.Nenhuma construção pode ser alicerçada sobre bases
velhas e deturpadas. Assim é em relação a este planeta onde tudo será reformulado e
preparado para uma nova era de paz e entendimento.
P)- O que podemos fazer para iniciar ou manter esta "preparação", no dia-a-dia, para que
nossa passagem por esta Luz intensa (Cinturão de Fótons) seja menos sofrida e para
estabilidade nos novos estágios (dimensões superiores)?
R)- O Cinturão de Fótons (o Lar do Cristo) apresenta uma radiação proveniente da
Consciência Crística, como já foi esclarecido. Através desse contato e uma vez que o
desejem (prevalecerá o Livre Arbítrio), será proporcionada a oportunidade de quebra da
repressão, servidão e retorno para o seu próprio controle.
Para que possa ser enfrentada a aceleração vibratória e a compreensão desse estado
crístico, os corpos inferiores devem ser realinhados (os chakras). Desse alinhamento
surgirão condições avançadas de percepção numa rearrumação orgânica. Muitos se
tornarão curadores.
No entanto, no transcorrer desses acontecimentos, os pensamentos, as palavras e os atos,
devem ser qualificados, pois do contrário estarão sendo utilizados pelas "forças sombrias"
para levar avante seus propósitos de dificultar o estabelecimento da Consciência Crística.
Podemos citar alguns atributos que se utilizarem, ajudarão nos processos de mudanças:








Praticar diariamente a meditação (entrada no silêncio e recolhimento noturno);
Manter uma alimentação equilibrada (quantidade não é qualidade);
Utilizar a prática do perdão, da unidade, do Amor incondicional, da fraternidade, do
altruísmo, do trabalho amoroso com todos os seres em todos os quadrantes;
Dispersar e afastar totalmente o medo. Este representa alimento constante para as
forças negativas;
Expressar a todo momento o Amor Divino, reconhecendo Deus como o Criador, o
Reformulador, o Pacificador, seja qual for o nome que possa dar a esta Força;
Cessar o julgamento, lembrando que o outro é seu espelho. A unificação somente
será possível quando puder ver no outro sua própria análise;
Viver em harmonia constante com as Leis da Natureza, interna e externamente.

Lembrem-se de que as reformas estarão ocorrendo nos corpos e consciências. O
pensamento será a chave e não a ação. Portanto, aquele que mantiver o controle do seu
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pensamento / mente terá grande possibilidade de ultrapassar este estágio de mudanças
profundas sem muitos transtornos. Cada um estará exposto aos seus padrões de
pensamentos não sendo possível mais escondê-los. Estes padrões deverão ser
transformados em Amor, tendo como base a Luz do perdão, da humildade, da caridade.
P)- Se o Planeta Terra está passando para o padrão de planeta sagrado (unificação) e
com ele todos aqueles que conseguirem adaptar-se as novas potencias de Luz, o que
acontecerá com os que não conseguirem, até porque existe o Livre Arbítrio?
R)- Para que possam entender toda esta questão, enfocaremos a entrada do Planeta Terra
no rol dos "sagrados". Em sua trajetória, a Terra já se deslocou do seu eixo inúmeras vezes,
por determinação das consciências que administram a evolução cósmica.
Há aproximadamente 10.500 anos, a Terra foi escolhida para ser um agente
transformador energético de todo o Sistema Solar, ao qual pertence. Para que isto pudesse
acontecer, teria que girar em sentido inverso aos outros planetas (sentido horário) e assim,
muito mais lentamente ir absorvendo um grande potencial de negatividade, onde durante
este período de escuridão pudesse, juntamente com seus habitantes, aprender
consciencialmente a reverter este processo, equilibrando tudo, transformando tudo em
potencial luminoso, para poder voltar a girar novamente no sentido anti-horário. Podemos
dizer que seria como um "prêmio" de todo seu aprendizado. Durante esse período de
transformação, a Terra tem atuado individual e coletivamente como agente transformador.
Desta tarefa tão difícil, aqueles que para cá vieram por escolha própria ou acidentalmente
(por lições a aprender), sabiam ter que enfrentar um ambiente extremamente arriscado.
Teriam que adquirir o domínio de forças internas e externas precisando entrar em harmonia
com o Sistema Solar e enfrentar as dificuldades ligadas à inversão dos pólos magnéticos e
suas conseqüências precisando estruturar seus corpos de Luz para poderem atender as
exigências do crescimento: adaptação ao aumento da rotação do planeta para graus
inconcebíveis.
Após ter cumprido a tarefa árdua prevista pelos Seres Superiores, a Terra estará pronta a
galgar os degraus da vitória e, revertendo novamente seu eixo imaginário, voltar a girar
juntamente com todo o Sistema Solar.
Aqueles que, por vontade própria (descrença, acomodação, idéia de que tudo isto que
declaramos não passa de ilusão) não acompanharem o processo, serão descorporificados e
preparados num profundo sono, antes de serem recambiados de volta a uma Terra que já
coexiste no plano etérico, neste momento, que será a nova residência tridimensional desses
seres, que iniciarão novos 10.500 anos de trevas. Nos livros sagrados conhecidos pelos
humanos, isto representa a "separação do joio do trigo”.
Á medida que o Planeta Terra segue sua trajetória luminosa, o seu representante estará
descendendo para tomar o lugar antes ocupado pela Terra, numa substituição ordenada e
pré-estabelecida.
P)- Ouvimos muito falar sobre um "Astro Intruso" que passaria sobre a órbita do Planeta
Terra, causando muitos transtornos. Se possível, o que poderia ser dito sobre isto?
R)- Nada acontece no universo que não tenha uma razão determinada. O chamado "Astro
Intruso" e tantas outras denominações trazem em sua trajetória atual uma função de
produzir alterações neste sistema solar.
Este astro tem uma programação de passar, brevemente próximo a Terra em duas
ocasiões. Na primeira causará algumas alterações e na segunda, grandes modificações no
seu campo gravitacional. Mesmo não perceptível pelos seres humanos, esta segunda
passagem causará grandes movimentos nos níveis energéticos do planeta, levando a Terra
a mudar seu eixo imaginário, fenômeno este previsto há muito tempo.
O poder do magnetismo da aproximação deste astro já se faz sentir na face da Terra,
através dos problemas climáticos, acomodação das camadas subterrâneas, abalos sísmicos,
erupções vulcânicas etc.
A função principal deste astro é estabelecer o ritmo e funcionamento real de um sistema
para reordenação da sincronia universal.
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P)- Depois de tanta informação que, confesso, deixam-me pensativa, o que poderia ser
dito para todos aqueles que lêem estas palavras?
R)- O caminho da transformação é o caminho do coração. Todas as mudanças propaladas
durante eons consistem de uma reformulação do interior para o exterior, num sentido geral
e amplo, tendo como objetivo principal à amplitude da consciência, a unificação, a
glorificação e compreensão do Cristo.
Com certeza, a maior dificuldade que o ser terráqueo enfrenta e enfrentará é a descrença
de acontecimentos generalizados e a falta de entusiasmo para buscar a Luz da sabedoria
que jaz sob os sonhos, esperanças desfeitos em função da fomentação das forças negativas
existentes nas suas próprias entranhas e fortificadas pelas consciências que esperam ver
ruir os projetos de unidade e totalidade universais.
Muitos foram os alertas feitos, durante décadas, para que fosse mudada a concepção
baseada nos apegos, no poder, na escravização de valores materiais sem nenhuma
sustentação, para elevar a sutilidade necessária para continuidade do processo de
iluminação, condição básica para serem vivenciadas dimensões além da terceira.
Muitos, também, são aqueles que continuam adormecidos nestes momentos de
esclarecimentos. Aqueles que já estão despertos tem sobre os ombros a grande
responsabilidade de lidar e dá a mão para os considerados descrentes, através da
conscientização no envio da Luz do coração diretamente para suas auras, uma vez que não
está mais no tempo de semear e sim de colher.
Além dos resultados externos, os conhecimentos a nível energéticos trarão para muitos o
despertar ou o alargamento de percepções antes pouco observadas. Aliadas a estes fatos os
corpos inferiores ao receber impactos, além de suas condições, resultando em dores físicas
e emocionais, insônias, desassossegos, desajustes, necessitarão de equilíbrio através da
busca da harmonia no silêncio que envolve as coisas (meditação). No santuário interno
encontrarão a calma necessária para o trato exterior, além de levar aos que precisam o
ajuste àurico que será de grande valia.
Repetirei a expressão muito conhecida de todos, mas que representa uma chave
importante e equilibradora: "Orai e vigiai!" Orai elevando-se no total, à Fonte Suprema. E
vigiai os seus pensamentos indicadores do que falar e agir. Somente assim se afastarão das
trevas da ignorância e serão envolvidos pela Luz do Cristo já estabelecido e vivificado no
Amor
Divino.
Estamos a postos como mantenedores dos Planos do Pai, para que o Projeto Terra funcione
a contento. Contamos com a abertura consciencial daqueles que tem no interior a certeza
de que podem e são agentes diretos nessas mudanças.
A evolução continua e todos nós continuaremos fazendo com que os processos
funcionem através do propósito perenizado na Luz da Unidade.
Somos unos no Amor e na Paz do Absoluto e assim seremos pela eternidade.

ASHTAR SHERAN
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CAPÍTULO VIII
12/12/2012: UMA NOVA ERA
Dias de Decisão
Nós estamos no auge de uma mudança global incrível. Uma encruzilhada onde nós tomamos
decisões que influenciarão enormemente a vida na Terra em um futuro próximo.
A criação é governada por ciclos de energia. Em um nível, nós os vemos nas estações da
Terra, primavera, verão, outono e inverno. Mas há também ciclos muito maiores, e esses têm
sido registrados em números e símbolos pelos povos antigos como os Sumérios, egípcios,
hindus, chineses, os Mayas da América Central e os Americanos nativos como os Hopi do
Arizona. Esses mediam os ciclos de energia solar, lunar e outras energias cósmicas que
transformam os campos de energia da Terra e assim transformam a vida neste planeta. Nós
estamos agora no meio de talvez o maior desses ciclos, um que acontece, segundo estimativas,
só uma vez a cada 26.000 anos, e o calendário Maya prevê que o ponto crítico de mudança é 12
de dezembro de 2012. Esse é o real ponto focal da transformação, não o manufaturado Milênio.
Estes ciclos de consciência são como entradas ou portais que se abrem para aqueles que estão
pronto para passar para um estado muito mais alto de consciência. Eu vejo isto como um tipo de
relógio cuco no qual, em certos momentos/chave, a porta ou portal se abre. Quando estes portais
são perdidos, o ciclo começa novamente até outro portal abrir. Mas o que nós estamos
encarando agora, ao que parece, não é um portal, mas sim um vasto abismo de oportunidades
para uma transformação global que desafiará todas as crenças atuais.
Textos de escolas religiosas e de mistério têm previsto isto abertamente ou simbolicamente por
milhares de anos. Agora a evidência física, espiritual e, crescentemente, científica pode
confirmar que a denominada "Grande Mudança das Eras" está sobre nós.
Uma série de eventos, descrita por Gregg Braden em Despertando Para o Ponto Zero, tem
confirmado que os tempos estão mudando. Em 1991 foi identificada uma nova freqüência
ressonando do centro da espiral de nossa Galáxia e em 1994 a sonda Ulysses foi enviada para
investigar mudanças no Sol. Desde a metade dos anos 80, houve um tremendo aumento nas
chamas solares e nas explosões de raios-x, e Ulysses descobriu que o campo magnético do Sol
estava diminuindo rapidamente. As leituras nos pólo norte e no pólo sul e no equador estavam
"muito mais baixas do que o esperado".
Também, enquanto o Sol está esfriando, os planetas do sistema solar, especialmente os mais
afastados, estão aquecendo. Isto sugere que a fonte de calor planetário vem de dentro, embora
isto possa ser estimulado por mudanças magnéticas e elétricas no sol.
Ao mesmo tempo em que estas mudanças estavam acontecendo no Sol, uma tempestade em
Júpiter, primeiro documentada pelos chineses 3.000 anos atrás, também mostrou mudanças
súbitas. Uma vasta espiral dentro desta tempestade começou a girar na outra direção. As ondas
de choque e outros fenômenos causados pela colisão do cometa shoemaker-levy em Júpiter em
1994 também têm afetado todo o sistema solar, inclusive a Terra. O que está claro é que as
mudanças no campo magnético do Sol têm se refletido aqui.
A Terra é um imã gigantesco com diferentes níveis girando para criar um campo magnético.
Quanto mais rápido a Terra gira, mais poderoso e denso é o campo magnético. Dois mil anos
atrás este campo magnético atingiu o ápice de sua intensidade no ciclo atual e vem caindo desde
então, a medida em que o planeta tem girado cada vez mais lento, Braden diz. O campo está
agora 50% menos poderoso do que estava 1.500 anos atrás e a velocidade desta queda está
aumentando muito depressa. Não há nenhuma razão para pânico porque tudo isso é parte de um
ciclo natural, uma versão mais longa e infinitamente mais poderosa das estações anuais. Junto
com isso vem a notícia de que a freqüência de ressonância da Terra ou, se preferir, a sua
pulsação, está aumentando rapidamente. Esta freqüência, chamada de Freqüência Ressonante de
Base ou Ressonância de Cavidade de Schumann, foi identificada em 1899. Entre 1899 e a
metade de 1980, manteve um pulso constante ao redor de 7.8 Hertz ou 7 ciclos por segundo.
Mas de 1986-87 começou a acelerar. Ao final de 1995 tinha alcançado 8.6 de acordo com
algumas estimativas e os últimos números que eu ouvi estavam acima de dez e ainda subindo.
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Gregg Braden acredita que no ano de transformação Maya de 2012, a ressonância da Terra
poderia ser de 13 ciclos por segundo enquanto que o seu campo magnético poderia estar no zero
ou próximo disso. Ele chama isso de Ponto Zero, quando o campo magnético da Terra
desaparecerá porque o planeta terá parado de girar. Isto não significa que não haverá gravidade
porque ela é criada por outros fenômenos, não pela rotação do planeta.
Algo assim parece ter acontecido pelo menos 14 vezes nos últimos 4.5 milhões de anos. O
último é calculado ter sido aproximadamente há 11-13.000 anos atrás, uma janela de tempo que
corresponde com muitas estimativas do fim da Atlântida e o começo da recuperação daquele
grande cataclismo depois de aproximadamente 10.500 AC. 13,000 anos atrás teria sido o ponto
intermediário no Grande Ciclo de 26,000 anos que está terminando agora, outro tempo de
grande mudança. Eu não estou dizendo que a Terra vai deixar de girar, mas eu certamente não
descartaria essa possibilidade.
Porém, pode ser que tenha havido uma troca dos pólos magnéticos mais recentemente,
aproximadamente 3.500 - 3.600 anos atrás, de acordo com o exame do gelo em Greenland e nas
regiões polares. Toda vez que a Terra sofreu uma rápida queda no campo magnético como a que
nós estamos vendo agora, resultou em uma troca de pólo que é quando o norte e o sul
magnéticos trocam de lugar. Pessoas como Braden, estimam que a Terra deixará de girar
durante alguns dias antes de começar a girar na direção oposta. Como você pode ver, quando o
fluxo de eletricidade de uma barra de ferro é invertido, os pólos se invertem. A medida em que o
planeta girar na direção oposta, o fluxo de eletricidade se inverterá e, consequentemente, os
pólos também se inverterão.
Se o planeta deixasse de girar, um lado da Terra estaria em constante claridade e o outro em
constante escuridão nesse período, e isso é o que os antigos disseram que aconteceu há milhares
de anos atrás. Os peruanos falam sobre a 'longa noite' de três dias e na Bíblia há referência a um
dia durando 20 horas, o dia mais longo. A Tribo Hopi registra como o Sol nasceu duas vezes em
um dia. Primeiro nasceu no oeste e se pôs no leste e depois nasceu no leste e se pôs no oeste - o
ciclo que permanece desde então. Outros contos antigos dizem que o Sol costumava nascer no
oeste e se pôr no leste, outra indicação de que a Terra costumava girar em outra direção. No
começo dos anos 90, quando eu estava apenas acordando para essas coisas, me foram dadas
algumas informações canalizadas por uma psíquica que disse: “O mundo está mudando e o
norte se tornará o sul e o leste, oeste. Assim foi comandado desde o começo do tempo.” Brian
Desborough, o cientista-investigador da Califórnia, também me falou que alguns importantes
eventos geofísicos estão acontecendo, os quais estão sujeitando as telecomunicações a um
blecaute. Ele confirma que o campo geomagnético da Terra está caindo rapidamente e logo
alcançará o zero. Ele acredita, assim como eu, que nós estamos iniciando um passeio
geologicamente muito acidentado. O Serviço Geológico dos EUA diz que o campo magnético
da terra cai para zero a cada 500.000 anos, e então lentamente se reconstrói, e que estes são
períodos de cataclísmicas mudanças na Terra, terremotos e vulcões, por causa da parada
temporária na rotação do planeta. Eu acho que isso acontece mais freqüentemente do que se
supõe.
De acordo com os contatos de Brian, o campo magnético do Sol já caiu pra zero e parece ter
alcançado um nível mais alto de conversão de hidrogênio em hélio. Ele diz que as chamas
solares estão sendo emitidas acima e abaixo do equador do Sol a uma latitude de 19.5 graus.
Este é o ponto onde é trocada energia entre esferas giratórias e é nesta latitude na Terra que as
pirâmides ficam situadas. A energia que é recebida do Sol a estas latitudes deve ser agora
fenomenal.
Nós temos seguido a conexão entre mudanças na ressonância vindas do centro da galáxia, com
as mudanças no sol e com as mudanças na Terra. Isso segue em frente de lá para o coração
humano, e então para o cérebro e depois para cada célula do corpo. Quanto mais você abre o seu
coração, mais poderoso este fluxo fica e mais rápido você se sincronizará com as vibrações
ascendentes e alcançará um estado mais alto de consciência. Se você fechar o seu coração e sua
mente, você estará resistindo a estas mudanças e uma quantidade cada vez maior de sua energia
será gasta nessa luta contra as mesmas energias que transformarão sua vida e o libertarão.
Também o seu corpo crescentemente sairá de sincronia com a energia ao seu redor e as
conseqüências físicas, mentais e emocionais serão óbvias. Você pode tentar nadar contra a
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correnteza desse enorme oceano, ou você pode relaxar, deitar-se em uma bóia e deixar as coisas
fluírem naturalmente. É sua escolha, e não importa o que aconteça, você sempre viverá.
Se nós nos permitirmos sermos tocados por essa luz de alta freqüência, nossos corpos se
consertarão e nós não envelheceremos. Nós viveremos em corpos físicos indefinidamente se nós
assim desejarmos e nossos poderes mentais e psíquicos não conhecerão nenhuma limitação. Se
também está correto que nós estamos entrando em um volumoso campo elétrico chamado de
Cinturão de Fótons, nós vamos experimentar algumas coisas surpreendentes. Os antigos sabiam
destes grandes ciclos de mudança e todos os calendários antigos dos egípcios, dos Mayas, dos
Tibetanos, dos chineses e de outros terminam no período em que nós estamos vivendo agora. O
calendário egípcio data de aproximadamente 39.000 anos atrás e o Maya talvez 18.000 anos. O
Maya disse que haveria um período de transição entre o velho e o novo mundo, a medida em
que uma versão de tempo fosse substituída por outra. Eles chamaram esse período de "Sem
Tempo" e eles disseram que isso vai começar em julho de 1982 e conduzir à uma mudança no
dia 12 de dezembro de 2012. O efeito de tudo isso na humanidade é fácil de ver. Eu visitei mais
de 20 países nos últimos anos e há um despertar acontecendo em todos eles. Contudo, a maioria
ainda não despertou, mas os números estão aumentando dia a dia a medida em que este
despertador espiritual tira as pessoas de suas sonecas. É a aceleração da vibração da Terra, e da
galáxia em geral, que está dando a impressão de que o tempo está passando cada vez mais
rapidamente. Isso é uma ilusão porque, na verdade, não há nenhum tempo, mas nos sentimos
dessa forma porque a freqüência está ficando mais rápida. Eu lembro que me foi dada uma
comunicação canalizada por uma psíquica no começo dos anos 90, a qual disse que estava
chegando o dia em que o tempo parecerá estar se movendo tão depressa que será assustador.
Esse momento está próximo. Não há nada com o que se preocupar, é só um ciclo natural, mas
apresentará muitos desafios e, consequentemente, oportunidades infinitas.
O universo, como o todo do mundo físico, é um holograma - colunas de luz colidindo para
criar o aspecto de forma tridimensional. É como lançar pedras em uma lagoa e assistir as ondas
colidirem e criarem padrões. Dois cientistas nos Estados Unidos, Terrance e Dennis McKenna,
sugerem que o universo é um holograma de 64 ondas ou escalas de tempo e é por isso que nós
temos os 64 hexagramas do I-Ching, 64 chaves da Árvore da Vida, e os 64 cordões do DNA. A
análise do computador deles sugere que todas essas 64 ondas atingirão juntas o ápice, em 2012.
Isto fará com que os próximos anos sejam um período de mudanças estarrecedoras. Os
McKennas dizem que a velocidade da mudança tem dobrado dentro de um período cada vez
menor, se manifestando como os saltos no desenvolvimento tecnológico neste século.
Projetando adiante, eles dizem que isto continuará pelo ano de transformação de 2012 quando
em um período de 384 dias haverá mais transformações de consciência do que em todos os
ciclos anteriores juntos.
Depois disso, haverá um ciclo de seis dias dentro do qual eventos se moverão ainda mais
rapidamente e nos últimos 135 minutos haverá outros dezoito enormes saltos na consciência
humana, culminando no último 0.0075 de um segundo quando outros 13 acontecerão. Eu não
acho que nós estaremos assistindo a alguma novela enquanto isto estiver acontecendo.
“Querido, eu acho que acabei de passar por várias transformações existenciais enquanto estava
assistindo àquele comercial. Aceita uma xícara de chá?”
Enquanto eu escrevo estas palavras o ciclo das chamas solares está aumentando rapidamente e
rumando ao seu poder e efeito máximos entre 1999 e 2002. Essa não é a transformação, mas é
parte do ciclo. É muito significante que o culto solar do reptilianos/humanos deveria criar uma
medida de tempo que sincronizasse o ano 2.000 deles, com o pico das explosões solares neste
ciclo (ciclo 23 como é conhecido).
Essas tempestades solares de energia altamente carregada provavelmente aumentarão a força
de temporais, mudanças no tempo, incríveis espetáculos no céu ao nascer do Sol e,
possivelmente, causarão cortes de energia e mau funcionamento de satélites. As bases
subterrâneas e cidades construídas pela Elite neste século estão em preparação para as mudanças
monumentais que vão acontecer até 2012. O satélite Telstar 401 foi destruído por,
aparentemente, densidades elétricas mais altas do que o normal e isso não é nada comparado
com o que está por vir. Em março de 1989 a rede elétrica de Quebec, no Canadá entrou em
colapso por dois minutos entre uma tempestade de energia solar semelhante e, novamente, são
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esperadas tempestades muito maiores. É esperado que as principais tempestades geomagnéticas
atinjam o ápice entre 1999 e 2002; tempestades severas deveriam atingir o ápice entre 1999 e
2005; e o ano para o número máximo de pequenas tempestades por dia é predito para ser 2005,
à medida que o ciclo solar 23 entra em declínio. As maiores chamas deste ciclo solar são
estimadas em serem 10.000 vezes mais poderosas do que as observadas na metade dos anos 90.
Mas os fenômenos que eu descrevi até aqui são a verdadeira razão para as dramáticas
mudanças nos padrões globais do clima, os quais estão ficando mais extremos a cada mês. Nós
ainda não vimos nada. Como eu disse, entre grande ridículo público na Inglaterra no começo
dos anos 90, mudanças enormes em padrões climáticos serão prováveis neste período, junto
com efeitos geológicos, à medida que a Terra se reestrutura e prepara o seu corpo para a
mudança, da mesma forma que os humanos estão tendo que fazer. Nós e a Terra estamos sendo
desafiados a sincronizar nossa consciência e sua expressão física com as freqüências que estão
se acelerando rapidamente e que estão agora inundando o planeta.
David Icke
FONTE: http://geocities.yahoo.com.br/umanovaera/index.html

2012 OU 2020
Estamos na metade do ano 2004, o penúltimo em que os estertores das energias mais
conturbadas atingem em cheio a nossa humanidade que ainda sofre as influências da
passagem da grande barreira energética que divide as eras de Peixes e de Aquário.
Essa linha, que nesse caso seria a maior da Galáxia, demoraria um período de mais ou
menos 40 anos para passar. Destaca-se a barreira de sustentação galáctica como a maior
dessas influências, pois além de dividir uma era da outra, também é ela que divide a
passagem de uma dimensão para outra.
A tal barreira de sustentação tem por consequência multiplicar os processos, o que quer
dizer que se estivermos harmonizados poderíamos nos beneficiar com essa alta aceleração.
Infelizmente grande parte da nossa humanidade não navega nas melhores sintonias e os
resultados são os que vemos hoje com muita tristeza.
A nossa passagem para a Quarta Dimensão acontece como um processo natural de
evolução e acontece depois de 25.000 anos que é um ano galáctico em nosso universo.
É de se esperar que a influência dessa barreira comece a decair a partir de 2005 e já no
ano 2012 ou 2020, estejamos totalmente fora de sua influência e iniciemos propriamente a
nova Era de Aquário.
No final dessa era após outros 25.000 anos já também deveremos alcançar um outro
degrau importante de evolução.
Existem muitas outras questões para nós que estamos encarnados neste momento tão
importante de transição planetária.
A primeira, e talvez a mais importante para nós mesmos, é a de conseguirmos
permanecer na quarta dimensão. A separação do joio e do trigo será como um processo
natural e as próprias energias presentes serão as que determinarão que nossa vibração
natural consiga ou não essa permanência. Mas ainda estão por serem definidos os novos
padrões que virão a ser os novos valores desta era.
Temos já informações das diretrizes mais importantes como as Leis da Quarta
Dimensão, a Educação no Novo Milênio (desenvolvida em nosso caso por Shon Thor, de
Orion Central, em conjunto com grupos de educadores das diversas faixas educacionais) e
outras como a Nova Medicina trazida pelo Projeto Kardem, originário dos nossos irmãos
Marcianos (Dr Fabian Kardem).
A tudo isso ainda se antepõe uma condição mais importante que é a de criar o ambiente
necessário para a aproximação de civilizações mais avançadas que irão nos permitir um
recomeçar mais rápido aproveitando os ensinamentos de nossos irmãos mais velhos.
Condição somente possível quando o Planeta Terra tiver um único governo planetário e é
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aí aonde devemos colocar também os nossos esforços para que a nossa humanidade seja
trazida a condição de convivência com uma outra civilização e depois de um período de
treinamento, digamos assim, eles nos deixariam ao nosso livre arbítrio para administrar os
novos conhecimentos.
Já foi assim antes e agora o processo se repete, por isso os sinais tão claros da presença
de civilizações alienígenas em nosso planeta como Macchu Picchu, Pirâmide de Queops,
Esfinge, Nazca, etc.
É hora de arregaçar as mangas e iniciar a nossa tarefa individual e coletiva de abraçar os
processos que tragam já as novas sintonias à nossa civilização. Não adianta neste momento
ficarmos em posição passiva e somente lamentar os momentos que estamos atravessando.
É a hora de demonstrar o porquê de sermos os escolhidos para criar o alicerce dessa nova
era. Ashtar Sheran, numa das suas últimas canalizações, esclarece que a nossa a obrigação
não é somente a de permanecer passivos senão que será cobrado o fato de termos
participado ativamente como cidadãos da quarta dimensão, já que essa condição pertence
as novas Leis de Quarta Dimensão.
Sermos responsáveis não somente por nós, mas também por todos!
Muitos dos que estão aqui, somente serão liberados de voltar às nossas Famílias
Estelares quando esteja finda a missão da transferência planetária. Muitos fomos chamados
porque demonstramos em encarnações anteriores o merecimento e estamos tendo o
privilégio de participar de um momento planetário único. É esperado que um período de
250 a 300 anos seja necessário para que o nosso Planeta atinja a condição de governo
único. Claros sinais já estão sendo dados neste sentido como a unificação da Europa e as
necessidades mundiais de formar blocos econômicos. Partindo desses princípios, por
conseqüência natural, iremos chegar à referida condição.
Também não podemos esquecer que as Sementes de Nova Era já estão presentes entre
nós, milhares de crianças vindas de civilizações muito avançadas estão em estado latente,
aguardando o momento certo de manifestar a sua bagagem.
Oscar Franco
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PARTE II
HERCÓLUBUS – O ASTRO INTRUSO
CAPÍTULO I
O SISTEMA SOLAR

A 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea, perto da borda de um de seus braços espirais
brilhantes, existe uma pequena concentração de matéria gravitando em torno de uma estrelinha
amarela. A massa total deste aglomerado é de 2E+30 quilogramas e seu diâmetro é de
aproximadamente 4E+15 metros.
Quase a totalidade desta massa, mais de 99%, está concentrada na estrela central, o Sol. Por
isso chamamos ao conjunto Sistema Solar. A matéria restante está dispersa na forma de
planetas, planetóides, satélites, cometas, partículas de poeira e gelo.
Observando mais detalhadamente, veremos uma estrela rodeada por uma rarefeita nuvem de
poeira, onde se destacam quatro corpos maiores, os planetas gasosos. Girando em torno destes
planetas estão dezenas de corpúsculosos menores, os satélites.
As órbitas mais internas são ocupadas por astros menores, os quatro planetas rochosos. O
maior destes quatro é um planeta duplo, o mais importante para nós, a Terra, acompanhada da
Lua.
Separando os dois grupos podemos distinguir uma tênue nuvem de partículas: os asteróides. A
atração gravitacional dos grandes planetas perturba seriamente sua estabilidade, criando
aglomerações ou lançando alguns para órbitas mais excêntricas. Alguns chegam a cruzar a
órbita da Terra, criando situações de risco, só minimizadas por suas pequenas dimensões em
relação à vastidão do espaço.
Além da fronteira dos grandes planetas gasosos está um outro cinturão de partículas,
conhecido como o Cinturão de Kuiper. Visto dali, o Sol é apenas uma estrela brilhante que não
consegue fazer frente ao frio do espaço. Os corpos que compõem este cinturão costumam ser
chamados de KBO's, abreviatura de Kuiper Belt Objects ou Objetos do Cinturão de Kuiper.
Alguns destes corpos, formados provavelmente de rocha e gelo a uma temperatura média de
50 kelvins, foram arrancados do cinturão e se estabilizaram em órbitas mais baixas, como é o
caso de Plutão, sua lua Charon, Quaoar, Varuna, Ixion, 2004DW e agora Sedna, numa órbita
mais afastada. Alguns dos satélites dos panetas gasosos provavelmente têm a mesma origem.
Vários outros serão observados nos próximos anos, como resultado da entrada em operação dos
novos telescópios gigantes e de novas camaras CCD mais sensíveis.
Na borda externa do sistema está uma outra nuvem de partículas, muito maior e mais rarefeita:
a Nuvem de Oort. Esta nuvem é a origem dos corpos de órbitas mais irregulares e excêntricas,
os cometas, que literalmente caem em direção ao Sol, quando sua estabilidade é perturbada pelo
movimento dos planetas gasosos, de maior massa. A existência desta nuvem foi sugerida por
Jan Hendrik Oort (1900-1992), a partir da análise das órbitas de vários cometas. Como ela
acompanha o Sol em seu movimento em torno do centro galático e sofre sua influência
gravitacional, somos obrigados a concluir que ela é parte do sistema solar.
Até o Cinturão de Kuiper os corpos estão localizados sobre um disco, onde se concentra o
momento angular do sistema, girando em torno da estrela central. Já a Nuvem de Oort teria um
formato de uma grande casca esférica, o que é comprovado pelas direções aleatórias que os
cometas se aproximam do Sol. Eventualmente um cometa cai na direção do Sol e é por ele
absorvido ou, passando por suas proximidades assume uma órbita hiperbólica, que o ejeta para
fora do sistema solar, em direção a alguma outra estrela, enquanto uns poucos se tornam
cometas periódicos.
Segundo esta nova visão, o número de planetas não se limitará aos nove atualmente
divulgados nos livros didáticos e as dimensões do sistema solar serão extraordinariamente
aumentadas (cerca de 600 vezes o diâmetro da órbita de Plutão), ocupando 1/10 da distância até
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a estrela mais próxima. Construímos abaixo um quadro que resume os principais elementos e
dimensões do nosso sistema em ordem de distância do centro.
COMPONENTES DO SISTEMA SOLAR
ESTRELA CENTRAL

PLANETAS ROCHOSOS

CINTURÃO DOS ASTERÓIDES

PLANETAS GASOSOS

PLANETAS GELADOS

CINTURÃO DE KUIPER

NUVEM DE OORT

Nome

Dist.(m)

Massa (kg)

Sol

0

1,99 E+30

Mercúrio

5,79 E+10 3,30 E+23

Vênus

1,08 E+11 4,87 E+24

Terra

1,49 E+11 5,98 E+24

Marte

2,28 E+11 6,42 E+23

Raio interno

3,3 E+11

Raio externo

5 E+11

Júpiter

7,78 E+11 1,90 E+27

Saturno

1,43 E+12 5,69 E+26

Urano

2,87 E+12 8,70 E+25

Netuno

4,50 E+12 1,03 E+26

Ixion

5,88 E+12 1,82 E+21

Plutão

5,91 E+12 1,20 E+22

Charon

5,91 E+12 1,99 E+21

Quaoar

6,46 E+12 2,21 E+21

Varuna

6,47 E+12 7,68 E+20

2002AW197 **

7,11 E+12 7,43 E+20

2004DW **

7,12 E+12 2,89 E+21

2003 UB313 **

1,45 E+13 1,40 E+22

Sedna

8 E+13

Borda interna

5 E+12

Borda externa

1,5 E+13

Raio interno

5 E+13

Raio externo

4 E+15

4,18 E+23 *

5,06 E+21
5 E+24 *
6 E+24 *

* Massa total estimada - ** Identificação provisória
Sedna tem uma órbita de grande excentricidade, com um periélio de 1,13 E+13 metros e afélio
de 1,5 E+14 metros. O período orbital é de 12.000 anos e sua baixa velocidade de rotação
parecia indicar a existência de um satélite. Recentemente sua rotação foi medida com maior
precisão e descartada a hipótese deste satélite.
Apenas para registro, Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema está a 4,01
E+16 metros de distância.
25 de março de 2004
FONTE: http://paginas.terra.com.br/arte/observatoriophoenix/e_teoria/24_E17.htm
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CAPÍTULO II
PLANETA X
Enquanto investigava o planeta Urano, em 1841, John Couch Adams encontrou estranhos
desvios em seu movimento orbital, comportamentos estranhos que só poderiam ser causados
assumindo a existência de um planeta até então desconhecido, além de Urano. Mas Adams era
muito jovem e seu trabalho não foi considerado pelos pesquisadores do famoso Observatório de
Greenwich, onde ele apresentou suas idéias.
Foi então que um outro astrônomo da época, o francês Urbain Le Verrier, também se
interessou pelo problema. Ele não obteve respaldo do seu governo para iniciar suas observações,
mas assim mesmo enviou os seus cálculos para o Observatório de Berlim, onde um novo
planeta acabou sendo localizado em 23 de setembro de 1846. Era Netuno.
Hoje, Adams e Le Verrier dividem os créditos de terem previsto a existência de um planeta
antes de sua observação propriamente dita.
Le Verrier, porém, não ficou plenamente satisfeito com sua descoberta: ele acreditava haver
mais um planeta além do recém-descoberto Netuno.
Vários astrônomos e matemáticos publicaram suas próprias idéias sobre onde encontrar e como
seria a órbita de um planeta trans-netuniano. Os dois trabalhos mais cuidadosos apareceram no
início do século XX em "A procura de um planeta além de Netuno", Pickering, 1909, e
"Memórias de um planeta trans-netuniano", Percival Lowell, 1915. Pickering chegou a propor
sete planetas, denominados O, P, Q, R, S, T e U, com características físicas e orbitais diferentes
entre si.
Mais tarde apenas P seria considerado. Lowell, chamou o hipotético astro de planeta X e foi
assim que ficou conhecido do público.
A partir de 1909 ele empenhou-se numa jornada pessoal em busca desse astro e seu maior
desapontamento foi ter falhado em encontrá-lo. Ironicamente, no mesmo ano em que publicou
seu trabalho, entre as quase mil fotos tiradas no seu observatório, estava Plutão. Mas ele não foi
reconhecido até 1930, ano em que foi novamente observado, e oficialmente descoberto.
Já se passaram 74 anos e os astrônomos continuam em dúvida. Para alguns, Plutão é o nono e
mais distante planeta do sistema solar e leva 250 anos para completar uma volta ao redor do Sol.
Para outros, o astro, descoberto em 1930, não passa de um asteróide que gravita num cinturão
de objetos celestes chamado Kuiper, localizado além de Netuno.
As estimativas para o planeta X apontavam para valores em torno de 50 vezes a massa
terrestre. Com uma massa de apenas 1/455 vezes a da Terra, Plutão definitivamente não era o
hipotético astro. Buscas cada vez mais minuciosas se sucederam, até que se acreditou que não
haveria astro algum com massa e brilho semelhantes ao do planeta Netuno, exceto se numa
órbita polar e situado próximo ao pólo celeste sul, onde poderia ter escapado da detecção.
No Observatório de Hale, em outubro de 1977, foi descoberto o asteróide Chiron, mais tarde
identificado como um cometa. Com um diâmetro de 50 km e movendo-se muito além do
cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, Chiron chegou a ser anunciado como sendo o
décimo planeta, algo prontamente corrigido. Em janeiro de 1981 diversos jornais estamparam
que a órbita de Plutão indicava que o Planeta X existe. O relatório afirmava que um astrônomo
do Observatório Naval dos Estados Unidos, em um encontro da Sociedade Americana de
Astronomia, contou que irregularidades, na órbita de Plutão, indicava que o sistema solar
contém um décimo planeta. Ele também notou que isto não vinha a ser surpresa, para Zechari
Sitchin, cujo livro acerca deste planeta foi lançado com 3 anos de antecedência.
Em 1982, a NASA reconheceu oficialmente a possibilidade do Planeta X, com um anúncio de
que o objeto estava realmente lá - muito além dos conhecidos planetas.
Um ano mais tarde, em 1983, o recém lançado IRAS (Infrared Astronomical Satellite Satélite Astronômico Infravermelho ) rapidamente achou o Planeta X ( o décimo planeta ). O
Washington Post, resumindo as palavras do chefe do IRAS, disse:
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“Um enorme corpo, tão grande quanto Júpiter (o tamanho se acha em perfeito acordo com os
textos antigos), fazendo parte deste sistema solar, foi encontrado na direção da constelação de
Órion por um telescópio em órbita. Este telescópio o achou no lugar certo onde ele foi enviado
para procurar. Eles tinham conhecimento de sua localização há anos, mas quiseram confirmála com nossos próprios olhos tecnológicos. Estes são fatos que eu sugiro, urgentemente, que
sejam confirmados por vocês”.

Em 1987, Daniel P. Whitmire e John J. Matese sugeriram um possível décimo planeta
localizado 80 vezes a distância Terra - Sol, ou 80 UA (Unidade Astronômica). Sua órbita estaria
inclinada 45 graus sobre o plano da órbita terrestre e o seu período orbital seria de 700 anos
(Plutão leva 248 anos para completar uma volta em torno do Sol).
Em 1992 um asteróide ainda mais distante foi encontrado: Pholus. Então, vários asteróides
situados além da órbita de Plutão foram sendo descobertos, o que ajudou a elaborar o modelo do
agora conhecido Cinturão de Kuiper.
Em 15 de Março 2004 investigadores da NASA confirmaram a descoberta do objeto mais
distante a orbitar o Sol. É um planetóide misterioso três vezes mais distante da Terra do que
Plutão.
"O Sol parece tão pequeno a essa distância que poderia ser completamente oculto por uma
cabeça de alfinete," diz Dr. Mike Brown, da Califórnia Institute of Technology (Caltech),

Pasadena, Califórnia, professor associado de Astronomia planetária e chefe da equipe de
investigação. O objeto, chamado Sedna, deusa do oceano para os esquimós Inuit, está a cerca de
13 mil milhões de quilômetros de distância, nos limites mais longínquos do Sistema Solar.

DEUSA SEDNA

Sedna é o nome não-oficial dado para 2003 VB12, descoberto em 14 de novembro de 2003 e
que se encontra 3 vezes mais longe do Sol do que Plutão. Sedna é, em dimensão, o 10º planeta
do sistema solar.
Situado a 97 UAs, cerca de 14,4 bilhões de quilômetros, embora sendo maior que Plutão, foi
difícil de identificar devido à distância. Ainda não há certeza sobre o período de translação.
Os autores da descoberta foram os cientistas Michael Brown, do Instituto de Tecnologia da
Califórnia, Chad Trujillo, do Observatório Gemini do Havaí, e David Rabinowitz, da
Universidade de Yale.
"Foi um dia incrível e um ano incrível. 2003 UB313 é provavelmente maior do que Plutão. É
mais opaco do que Plutão, mas três vezes mais longe", disse Rabinowitz à BBC.

Segundo o cientista, a descoberta mostra que há outros Plutões, "apenas mais distantes no
Sistema Solar, onde são um pouco mais difíceis de ser encontrados".
O 2003 UB313 foi encontrado com o telescópio Samuel Oschin do Observatório Palomar e o
telescópio Gemini North, em Mauna Kea.
Outro responsável pelo estudo, Chad Trujillo disse à BBC que se sente extremamente sortudo
de ter participado de uma descoberta "tão emocionante".
"Não é todo dia que alguém encontra algo do tamanho de Plutão ou maior."

De acordo com os cientistas, as imagens captadas pelos telescópios mostram que a superfície
do novo planeta é muito similar à de Plutão.
Distante pelo menos 13 bilhões de quilômetros do Sol, o planetóide leva 10.500 anos para dar
uma volta ao redor do Sol e sua temperatura é de 240o C negativos. Assim como Plutão, é
possível que Sedna tenha a sua própria lua. A novidade é seu tom avermelhado, que só perde
para Marte. O próprio cientista chefe da pesquisa, Mike Brown, desconfia que Sedna seja um
planeta, pois há mais de 400 objetos no Cinturão de Kuiper, onde se imagina que estejam os
primeiros objetos que se formaram no sistema solar. A importância dele é que pode ser o
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primeiro planetóide gelado descoberto em sua órbita normal. E não a partir de sua influência na
órbita de outros corpos celestes

PLANET X / NIBIRU / MARDUK / NEMESIS / CHUPÃO/HERCÓLUBUS









A massa do Planeta X é cerca de 4 vezes o da Terra e sua densidade 20 vezes maior,
parecendo uma lenta e pequena estrela marrom. Quando o Planeta X passar entre o Sol e a
Terra, esta sofrerá um enorme acréscimo de magnetismo em relação ao do Sol.
Temporariamente, o Planeta X exercerá uma enorme influência magnética sobre a Terra.
Haverá uma pausa de 2 a 3 dias na rotação da Terra. Os controladores da NASA estão
plenamente de acordo com isto.
A lei da gravidade de Newton é insuficiente para explicar a ciência planetária. Planetas são
objetos magnéticos, com uma força de repulsão, que cria o equilíbrio entre eles e os mantêm em
movimento. A teoria do momento de força para os planetas é positivamente ridícula. O que
chamamos de moderna ciência astronômica e planetária é a causadora da era de escuridão em
que nos encontramos. A exclusão da força de repulsão na ciência planetária é um enorme fiasco
e um embaraço político para aqueles que tenham se envolvido no assunto. A história do Rei nu
é uma analogia perfeita de como as coisas estão sendo tratadas.
A grossa crosta terrestre de 30 milhas atua como um campo magnético, escondendo de
nossos instrumentos científicos terrestres, a verdadeira relação magnética, entre os planetas. Se
você quer começar a entender os trabalhos do sistema solar, o melhor que você tem a fazer é
comer a Maçã de Newton cozida, em lugar de ler a sua lei da gravidade, que não leva em conta
a força de repulsão. As mais interessantes revelações extra planetárias descobertas são
geralmente mantidas bastante escondidas do público, com a desculpa de serem por razões de
segurança militar, determinadas pelos controladores financeiros destas instituições.
A história registra muitos nomes para o Planeta X.
Os Sumérios o chamam de Décimo Segundo Planeta ou Nibiru (traduzido como
Planeta de Passagem ).
Os Babilônios e Mesopotâmios o chamam Marduk ( O Rei dos Céus e O Grande Corpo
Celeste ).
Os antigos Hebreus referem-se a ele como O Globo Alado, por causa da sua longa
órbita.
Os Gregos o chamam de Nêmesis (seu mais conhecido nome ).
Profetas nomearam-no A Estrela Azul, A Estrela Vermelha, O Mensageiro
Flamejante e O Cometa Condenado, entre outros.
Os Sumérios também tinham um nome para sua órbita de aproximadamente 3600 anos:
Shar.
Os antigos astrônomos Hindus o chamavam Treta Yuga (3600 anos) e a destruição que
causava Kali Yuga.
Independente do nome utilizado, é o mesmo objeto que causa os mesmos efeitos antes e
durante a sua passagem pela Terra.
Em “À Procura de Descobrimentos Arqueológicos”, Julho/Agosto de 1999, na página 72, à
data 1628 a.C., ocorreu um grande evento catastrófico, ou seja, a aproximadamente 3600 anos
atrás e coincidindo com seu retorno, na época atual. Na página 70, é mostrada uma pintura
medieval, com um grande objeto parecido com um cometa, tão grande quanto o sol
atravessando horizontalmente o céu com uma cauda gigante. Abaixo esta uma cidade em
polvorosa, com pessoas histéricas nas ruas.
Sua órbita elíptica é feita ao redor de dois sóis. O outro sol é o nosso sol gêmeo escondido.
A aproximação de Nibiru está sendo totalmente monitorada por nossos melhores telescópios
na e fora da Terra. Esta é uma das muitas razões para que as informações obtidas pelo o
telescópio orbital Hubble estejam escondidas da nossa visão.
Toda vez que ele se aproxima da Terra é iniciada uma cadeia de eventos que culminam com
sua passagem, causando mudanças na nossa superfície terrestre. Estas mudanças causam muita
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morte e destruição. A história é rica desses relatos. Muitos povos do passado não fizeram a
conexão entre o que parece um grande cometa e as experiências que eles estavam vivenciando
na época (erupções vulcânicas, terremotos, massas de terra aparecendo e desaparecendo,
maremotos, chuvas severas e dilúvios). Alguns destes escritores, de um passado distante,
simplesmente achavam que eles estavam passando por coisas, que eram sinais ou mensagens
dos profetas, em lugar da causa de seus problemas.
A partir de 1995, o Planeta X já se apresentava tão próximo que seu magnetismo começou a
fazer efeito de uma maneira bastante forte e vem aumentando até os nossos dias. Quanto mais
ele se aproxima da Terra, mais o seu enorme magnetismo se torna efetivo. Há um fluxo e
refluxo destes eventos, que são análogos às ondas calmas, antes da próxima grande.
Esperam-se coisas piores, quanto maior for a aproximação, mas não ininterruptamente.
A nossa própria gravidade solar é que o puxará para mais perto e mais rapidamente. O
Planeta X não está vindo para colidir com a Terra ou o Sol, por causa da força de repulsão que
está em jogo, quando ele se aproxima. Porém, há razão para estar de sobreaviso e preocupado.
A Terra tem agora duas enormes influências magnéticas na vizinhança (nosso Sol sendo uma
delas) e seu núcleo está se aquecendo por causa dele. Ele parece um carro com aceleração e
freio ao mesmo tempo. O Sol está empurrando e puxando a Terra de uma maneira e o Planeta X
está sobrepondo aquele equilíbrio com seu próprio conjunto de influências. Isto tem sido a razão
pelo clima estranho e as frequentes atividades sísmicas.
O registro destes próximos 7 anos de turbulência é parte de registros bíblicos, pelo menos,
da última vez que ele veio a Terra. Com a correta informação histórica e científica, não é
necessário ser um profeta para predizer que o mesmo ciclo de eventos está para acontecer, com
a aproximação do Planeta X. Estes eventos são uma pequena amostra do que irá acontecer,
quando este tempo chegar. E estes, relativamente, pequenos eventos podem causar muita
destruição.Muitas áreas do mundo começarão a ser severamente afetadas antes da passagem.
Assim, não pense que você pode esperar pelo último minuto e, então, se salvar rapidamente.
Você ouvirá uma porção de mentiras. A desinformação crescerá na direta proporção da
aproximação do Planeta X, por aqueles que têm mais a perder. Os controladores financeiros,
com a melhor informação do que o dinheiro pode comprar, estão no topo da montanha.
Primeiro, estes efeitos nos serão ditos como causados pelo aquecimento global. Como
predito, quando muitos cientistas ao redor do mundo contestarem esta história (aquecimento
global), eles a mudarão para um super ciclo solar. Ciclos solares nunca foram causadores
simultâneos de atividades climáticas e sísmicas.
Esta é a grande mãe de todas as conspirações. Usando nossas contribuições, os controladores
estão fazendo de tudo para esconder as notícias, sobre a aproximação do Planeta X e os
crescentes distúrbios terrestres, como se eles estivessem prontos para o inevitável deslocamento
do eixo da Terra. Eles nos dão uma propaganda de cigarros e espelhos, em retorno do dinheiro
que eles nos sangram.
Há facções dentro destes grupos de insidiosos, que gostaria que esta estória viesse a público.
Estas pessoas estão interessadas tão somente em permitir a criação de alarmes falsos, para o
público distante. Isto resulta em que a maioria da população (mais de 5 bilhões ) está sendo
desinformada sobre estes grandes eventos mundiais e o sobre o tempo de suas ocorrências.
Muitos estarão em áreas inseguras, quando esta grande catástrofe acontecer.
Olhe para dentro e guarde em seu coração a verdade aqui contida. Nós estamos perto de
iniciar uma Jornada. Todos a bordo ...
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CAPÍTULO III
O PAPEL DO ASTRO INTRUSO
Portia
(4 de junho de 2004)
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A violência, que se apresenta crescente no orbe terrestre, demonstra bem a que ponto chegou o
descontrole generalizado. As instituições que deveriam manter a ordem e o equilíbrio estão
sendo corrompidas, enquanto que as pessoas associam-se facilmente aos criminosos, seja
diretamente, ou mesmo, participando de intermediações controladas pela marginalidade.
Os frutos disso todos podem ver, pelo momento em que se vive no planeta: o
desrespeito, a indisciplina, a carência de fé, a arrogância, e, principalmente, a falta de amor e o
desdém pela caridade. As conseqüências também são notórias: guerras, crimes cruéis,
corrupção, terrorismo e a natureza agredida.
Por essa razão, o astro intruso existe. Ele surge a cada final de ciclo evolutivo; no caso
da Terra, a cada 13.332 anos, para evitar a continuidade das doenças morais e espirituais, que
ocorrem num crescendo irreversível, no planeta. Se isso não fosse realizado, a Terra se
transformaria em verdadeiro caos, onde cada um faria o que bem entende, e o livre-arbítrio
racional seria aceito como mera fraqueza do pretérito.
Assim, o astro intruso surge para corrigir essas distorções e desvios provocados pelos
próprios homens. Tal qual um ato de Shiva, o transmutador, ele decreta o fim de um ciclo
atormentado e o início de outro, onde chances e esperanças se renovam.
É o trabalho que a Natureza faz pela evolução espiritual da humanidade, tendo em vista
o descaso desta, pelo próprio progresso. Caso ocorra o tangenciamento, é fato que o referido
planeta vai, não só ajudar na verticalização, como nas mudanças que estão previstas. E não é
difícil compreender o seu alcance. Basta levarmos em conta que o seu campo vibracional é
mais baixo que o da Terra. É um planeta novo, também em processo de evolução, que
irá funcionar como um imã, em todas as dimensões. Portanto, a lei das afinidades sendo
aplicada antes, durante e depois do processo.

CAPÍTULO IV
NOVO PLANETA É ACELERADOR DE MUDANÇAS NA TERRA
Canal: Heloísa Fagundes
O reconhecimento de um novo astro no sistema solar coloca a humanidade em contato com energias,
que acelerarão ainda mais o processo de transição planetária
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No começo de outubro de 2003, astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos
Estados Unidos, anunciaram a descoberta de um novo planeta na órbita do sol. Com 1,3 mil
quilômetros de diâmetro, o corpo celeste tem 10% do tamanho da Terra e localiza-se 1,6
bilhão de quilômetros além de Plutão - que, até então, era o mais longínquo integrante do
nosso sistema solar.
. Se tivesse sido divulgada antes de 2000, a notícia evocaria profecias, que relacionam o
apocalipse terrestre à descoberta de um planeta no sistema solar. Passados dois anos da virada
do milênio, porém, a novidade teve uma repercussão discreta.
No entanto, o reconhecimento do corpo celeste neste momento tem um significado e uma
consequência, como nos explicam os Seres Multidimensionais:
- "Esse planeta é um acelerador das mudanças na Terra", diz Shon Thor, de Órion Central.
Segundo a astrologia terrestre, o reconhecimento da existência de um planeta estabelece
uma ligação mais efetiva da humanidade com a energia que ele irradia, o que traz mudanças
para a nossa realidade. A descoberta de Urano, em meados do século 18, foi o detonador da
revolução industrial e do sistema capitalista; a de Netuno, no século 19, trouxe consigo
intensos movimentos espiritualistas (como o kardecismo) e sociais (como o marxismo); a de
Plutão, no começo do século 20, trouxe a eclosão de duas guerras mundiais e a manipulação
da energia atômica.
Perguntamos a Shon Thor qual é o papel do novo planeta e que tipo de energia ele está
trazendo para o processo de transição da Terra. Eis aqui a síntese de sua entrevista à Vialuz:
Vialuz- No passado, a descoberta de planetas no sistema solar trouxe mudanças para a
humanidade. Que efeitos podemos esperar com a descoberta deste?
Shon Thor - Este planeta é o acelerador da luz. Ele realmente é o trem-bala que está
passando, para a humanidade compreender a necessidade da Luz. Se houvesse um maior
sentido de unicidade; se houvesse o desejo de amorosidade e de compreender os povos
oprimidos, as minorias; se houvesse a consciência de que “Somos Todos Um”, feitos da
mesma matéria divina, que viemos da mesma fonte e um dia a ela iremos retornar; então, as
transformações poderiam estar acontecendo paulatinamente. Mas não há ainda essa
consciência, e as transformações que levarão a ela precisam ser aceleradas.
Vialuz - O que essa aceleração vai nos trazer? Será que são mais conflitos do que os que já
estamos vivenciando?
Shon Thor- Filhos, vamos pensar um pouco. Por que estão acontecendo todos aqueles
problemas no Rio de Janeiro, por exemplo? Por causa da exclusão. De tanto excluir as
pessoas, elas se revoltam e desafiam até o governador do estado. Há quanto tempo estamos
falando para vocês sobre o sistema penitenciário - os presídios, que são as grandes pústulas
da sociedade, as grandes feridas? Se não os limparem e arrumarem, a ferida vai aumentar e
apodrecer todo o corpo do ser. Se entendermos que “Todos Somos Um”, não pode haver
exclusão, mas, sim, inclusão.
Vialuz - Entendemos que o confronto entre Luz e Sombra faz parte da transição. Mas, como
aceitar que pessoas inocentes percam a vida nesses confrontos - como, por exemplo, as que
morreram na explosão da boate em Bali, ou as que foram alvejadas pelos atiradores nos
Estados Unidos?
Shon Thor - Inocente entre aspas, filhos. Vocês têm de compreender que ninguém que está
neste planeta é completamente inocente, a não ser algumas entidades de extrema luz, mestres
que vêm para uma missão de ajuda motivada pelo seu amor pela humanidade. O resto, todo
mundo tem dívidas cármicas para acertar. Está a dona de casa saindo do supermercado e, de
repente, leva um tiro. Certamente, ela tinha de resgatar algo do passado; a dor dos familiares
com sua perda, tudo faz parte de um planejamento divino, que é perfeito. Se você aceita isso,
pode sair na rua sem medo. Porque, se levar uma bala, era porque tinha de levar, isso fazia
parte do término de sua missão nessa encarnação, nesse planeta. É um acerto de contas. E o
que a Espiritualidade está fazendo? Acelerando o acerto de contas. Tenho falado para vocês,
CORRAM ATÉ 2003 PARA FAZER AS COISAS, porque é o período em que vai haver a

80

maior intensificação de tudo - tanto para o bem quanto para o mal. O mal também estará
acelerado. Mas, se eu concordo que o Universo não erra, porque foi planejado por uma Mente
Criadora Perfeita, então tudo tem uma causa e terá um efeito. Se o efeito foi um ônibus que
explodiu, não são pessoas inocentes. Pode ser que nesta vida não tenham feito nada, mas
trazem um débito do passado. Isso tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, por
exemplo, é o retorno do que foi plantado. Há quanto tempo eles vêm alimentando a formapensamento de filmes violentos, de assassinatos em série, de guerras? Agora, está voltando
tudo para eles. Devemos ficar com raiva por causa disso? Não. Eles estão só passando pelo
aprendizado necessário. O que lhes está sendo ensinado? A fé. Vocês vão ver que as igrejas
de lá vão começar a se encher. Porque é assim mesmo: ou aprende-se pelo amor ou aprendese pela dor.
Em sociedades onde se tem tudo em excesso, abundância, educação, acesso à informação,
as pessoas estão ficando obesas, porque comem demais -- enquanto em países como os da
África, outras morrem de fome. De repente, essas sociedades precisam passar por provas de
dor extrema, para se voltar à fé e compreender a necessidade de aceitar e amar o outro. O que
está sendo comprovado e que a violência gera a violência. É preciso que compreendam isso e
comecem a mudar a sociedade como um todo - e aí é importante entender que a mudança não
é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Os próprios cidadãos começarão a se persuadir
de que é preciso tratar das minorias e o nível de consciência aumentará.
Vialuz - Você diz para a gente correr... mas o que podemos fazer se não sabemos que dívidas
temos a acertar?
Shon Thor - Vocês podem aumentar seu dharma, os seus créditos, trabalhando em ações
comunitárias, dando algum tipo de ajuda para outras pessoas terem mais consciência, terem
um futuro melhor. É preciso que seja uma causa espiritualista? Não. Pode ser ajudar crianças
a aprender a ler, a plantar e cuidar de uma hortinha, na favela. Qualquer ação que traga o bem
do outro, sem o objetivo de trazer lucro, mas, simplesmente, ajude a desenvolver o outro, é
uma ação benéfica e contará como dharma. Se fechar em casa é que não resolve. Mulher não
deixar o marido sair para trabalhar, por medo que algo aconteça, não resolve. Tomar remédio
para depressão não resolve. A causa da depressão e da ansiedade é a falta de fé. Fé de que vai
acontecer o que tiver de acontecer, independentemente de qualquer coisa.
É preciso fazer uma oração logo ao acordar, conectar-se com a sua Divina Presença EU SOU,
que significa Deus dentro de vocês, porque são todos de matéria divina, e começar o dia com
alegria, como um dia em que vão aprender mais. A cada dia - e isso é uma vida plena - eu
devo fazer coisas novas que tragam o bem não só para mim, mas também para os outros.
Aquele que é auto-centrado vai agir em benefício dele, mas não vai gerar os créditos, que não
são só para uma vida, mas por toda a existência, para sempre. Os créditos espirituais são uma
moeda corrente, que permanece por toda a eternidade. Não posso pagar aquela pessoa que
lesei na outra vida, pois não sei quem é, mas posso aumentar meu dharma por meio de boas
ações de tal forma que, quando for feito o balanço final desta vida, os créditos tenham
eliminado os débitos. Então, a solução é trabalhar realmente pelo bem comum, é a Unicidade.
O gatilho foi acionado, o acelerador das mudanças, sejam elas quais forem. Se forem
necessárias provas difíceis, elas serão também usadas pela Espiritualidade, porque o
momento assim o exige. É importante compreender a importância da forma-pensamento
daquele que está já consciente da Luz, a forma-pensamento positiva, de não registrar o medo.
Porque acredito no plano divino e estou em conexão com a Presença EU SOU dentro de mim,
eu não vou me preocupar, não vou registrar esse tipo de acontecimento ruim. E o que tiver de
ser limpo, será.

CAPÍTULO V
A MÍDIA DÁ A NOTÍCIA.... A WEB DISCUTE
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1) O GLOBO– 15.06.88 – SONDAS PIONEER REFORÇAM A TEORIA SOBRE O
DÉCIMO PLANETA
Mountain View, Califórnia – Em funcionamento perfeito, após 15 anos de serviço, as sondas
espaciais americanas Pioneer 10 e 15 – as mesmas que já enviaram à Terra as primeiras fotos
detalhadas de Júpiter e Saturno – estão procurando, agora, o misterioso “Planeta X”, cuja
suposta órbita se situaria além de Plutão, informaram cientistas do laboratório da NASA, em
Moutain View. A existência desse planeta, que seria o décimo planeta do Sistema Solar, é
indicada pelas anomalias observadas nas órbitas de Urano e Netuno, as quais poderiam ter sido
provocadas pelas forças de gravitação do “X”, disse um dos cientistas, o Professor John
Anderson.
“Estamos seguros, com 99 por cento de possibilidades de acerto, de que as órbitas de urano
e Netuno estão desestabilizadas, e que um dos possíveis causadores de tal fenômeno é esse
planeta ainda desconhecido”, acrescentou.

Segundo Anderson, esse planeta, se, de fato existe, tem, no mínimo, uma massa igual à Terra
e, no máximo, quatro vezes maior.
2)REVISTA SUPER INTERESSANTE – NOVEMBRO DE 1988 – EM BUSCA DO
PLANETA “X”
Não é apenas junto a estrelas distantes, que os astrofísicos procuram planetas. Eles acreditam
que existe um solitário corpo celeste, perdido no Sistema Solar, para lá de plutão, que fica a 5,9
bilhões de quilômetros do Sol. A massa deste planeta poderia se cinco vezes maior do que a
da Terra; o tamanho, o dobro.
Apropriadamente chamado de Planeta “X”
3) REUTERS - 15 DE MARÇO, 2004 - 10H16 GMT (07H16 BRASÍLIA) ASTRÔNOMOS DIZEM TER LOCALIZADO 10º PLANETA DO SISTEMA SOLAR DAVID WHITEHOUSE
Corpo celeste foi encontrado pelo telescópio espacial Spitzer.
Astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia afirmaram ter detectado o que pode
ser o décimo planeta do Sistema Solar. Encontrado a uma grande distância dos outros
planetas pelo telescópio espacial Spitzer, lançado recentemente.
O novo planeta foi batizado como Sedna – nome da deusa dos oceanos dos inuit.
Observações indicam que o planeta pode ter um diâmetro de 2 mil quilômetros, ou, pode
ser maior do que Plutão, que tem um diâmetro de 2,25 mil quilômetros.
O anúncio deve estimular um debate para determinar se Sedna pode ser realmente
classificado como um planeta. Alguns astrônomos já afirmam que a descoberta redefine o
sistema solar. Um grupo de astrônomos acredita que Plutão não é um planeta de verdade,
mas, apenas um dos maiores, dentro do grande número de corpos celestes pequenos, na parte
externa do sistema solar.
-PLUTÃO
Sedna também foi identificado pelo telescópio espacial Hubble. A Nasa, agência espacial
americana, deve anunciar nesta segunda-feira detalhes sobre a descoberta.
O novo planeta é o maior corpo celeste encontrado orbitando o Sol desde a descoberta de
Plutão, em 1930.
Sedna foi encontrado durante uma pesquisa liderada por Michael Brown, do Instituto de
Tecnologia da Califórnia. Os cientistas estão apenas na metade de um projeto de investigação
programado para três anos. Cálculos preliminares sugerem que o planeta está a 10 bilhões de
quilômetros da Terra, em uma região do espaço conhecida como Cinturão de Kuiper. O
Cinturão de Kuiper contém centenas de objetos conhecidos, e os astrônomos acreditam que
há muitos mais para serem descobertos.
- ROCHA E GELO
A maioria dos corpos celestes são pequenos mundos de rocha e gelo, mas alguns, como
Sedna, podem ser maiores do que Plutão. A importância de Sedna é que se trata do
primeiro corpo celeste, desse tipo, descoberto em sua órbita normal. Outros, como Quaoar
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e Varuna, são semelhantes, mas menores,e, embora sejam originários do Cinturão de
Kuiper, foram impulsionados a diferentes órbitas.
Depois da descoberta do corpo celeste, os astrônomos no Observatório de Tenagra, no
Estado americano do Arizona, receberam pedidos para fornecer informações sobre a
posição dele, para que se possa determinar uma órbita para Sedna.

4) REUTERS - 17 DE MARÇO, 2004 - 07H34 GMT (04H34 BRASÍLIA)
ASTRÔNOMOS VÃO REAVALIAR CLASSIFICAÇÃO DE PLANETAS - HELEN
BRIGGS
Distante e com um brilho vermelho fraco, o Sedna está causando grande polêmica
Um grupo de astrônomos vai reavaliar o sistema atual usado para classificar os planetas,
depois que cientistas anunciaram ter descoberto o Sedna - que pode ser o décimo planeta
do sistema solar. O grupo da União Internacional de Astronomia (IAU, na sigla em inglês),
vai avaliar se o próprio Sedna pode ser classificado como um planeta. A IAU vai decidir o
tamanho mínimo para que um corpo celeste possa ser considerado da mesma "classe" que a
Terra, Marte e Júpiter. Enquanto isso, o Sedna não será identificado como tal.
O resultado das discussões pode também derrubar a definição dada a Plutão considerado por alguns astrônomos pequeno demais para ser considerado um planeta.
-CLASSIFICAÇÃO
"Se estivéssemos começando de novo (a identificar os corpos celestes do sistema solar),
sem dúvida Plutão não seria classificado como um planeta", disse à BBC o professor Iwan
Williams, da IAU. "Mas temos quase 100 anos de crença de que Plutão é um planeta.
Dessa forma, a IAU está criando um grupo de trabalho para tentar ponderar o
imponderável".

O Sedna, batizado de forma não-oficial com o nome da deusa inuit (um povo indígena do
Ártico) dos oceanos, é o último de uma série de corpos celestes com tamanho semelhante
ao de Plutão, descobertos nos limites do sistema solar. Baseado na medição da luz refletida
pela sua superfície e captada pelos telescópios terrestres, o Sedna seria 25% menor do que
Plutão. Muitos astrônomos, como Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia líder da equipe de pesquisa que descobriu o Sedna - admite que ele não é um planeta de
verdade.
-'PLANETÓIDE'
Brown prefere chamá-lo de "planetóide", um corpo celeste a meio caminho entre um
planeta e um asteróide.
Como outros objetos encontrados nos últimos meses na faixa de entulho espacial nos
confins do sistema solar, chamada de Cinturão de Kuiper, o Sedna é muito maior que um
asteróide típico. Alguns acreditam que é apenas uma questão de tempo até que outro corpo
celeste maior que Plutão seja encontrado na região.
"Reclassificar" Plutão é uma maneira de resolver o dilema sobre o Sedna. Quando foi
descoberto, em 1930, se pensava que ele era muito maior, e, dessa forma, acreditou-se que
se tratava de mais um planeta. Mas a comunidade de astrônomos não deve receber bem a
proposta de diminuir o status de Plutão. Na última vez em que isso foi sugerido, em 1999,
muitos se pronunciaram contra a mudança.

5) NASA CONFIRMA DESCOBERTA DE NOVO PLANETA NA ÓRBITA SOLAR
DA REDAÇÃO - EM SÃO PAULO
Cientistas da Nasa e do Caltech -Instituto de Tecnologia da Califórnia- divulgaram nesta
segunda-feira (15) a descoberta de um novo planeta na órbita do Sol.
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Imagens mostram a primeira visão de Sedna. Ele foi identificado por ter se movido ligeiramente conforme as fotos
foram obtidas.

O planeta, chamado de Sedna, é três vezes mais distante da Terra do que Plutão, tornando-o o
mais distante objeto conhecido do Sistema Solar. Na mitologia dos Inuit, povo ártico, Sedna é o
nome da deusa que criou os seres marinhos da região.
"O Sol deve parecer tão pequeno daquela distância que você poderia bloqueá-lo com a
cabeça de um alfinete", diz Mike Brown, professor-associado do Caltech e líder da equipe de

astrônomos.
Atualmente, Sedna está a 13 bilhões de quilômetros da Terra. Segundo os pesquisadores,
talvez o planetóide possa ter até uma fina atmosfera.
Esta é provavelmente a primeira confirmação da existência da "nuvem de Oort", um
longínquo depositório de pequenos corpos gelados, que fornece os cometas, que passam pela
Terra.
Outras características de Sedna incluem seu tamanho e cor avermelhada; é o segundo objeto
mais vermelho do Sistema Solar depois de Marte. Com um tamanho estimado de 75% de
Plutão, trata-se do maior objeto detectado na órbita do Sol desde a descoberta do planeta, em
1930.
A região em que Sedna está localizado é tão distante do So,l que a temperatura nunca passa
dos -240 °C.
O planetóide é geralmente ainda mais frio, porque se aproxima do Sol somente por pouco
tempo durante sua órbita de 10.500 anos.
No ponto mais distante, Sedna fica a 130 bilhões de quilômetros da Sol, ou 900 vezes a
distância de nosso planeta, para o centro do sistema.
Os cientistas usaram o fato de que mesmo o sensível telescópio Spitzer, responsável pela
descoberta, era incapaz de detectar o calor de Sedna, para determinar que ele possui cerca de
1.600 quilômetros de diâmetro - portanto, menor que Plutão. Combinando os dados disponíveis,
os astrônomos estimam que Sedna esteja entre os tamanhos de Plutão e Quaoar, planetóide
descoberto pela mesma equipe em 2002. Até o Sedna, o Quaoar era o maior objeto depois de
Plutão.

NASA/JPL-Caltech
O planetóide Sedna em comparação com outros corpos no Planeta Solar
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A órbita extremamente elíptica de Sedna é diferente de qualquer outra prevista pelos
astrônomos; todavia, lembra a de objetos, cuja existência era prevista na nuvem de Oort. A
nuvem explica a existência de certos cometas. Acredita-se que ela esteja ao redor do Sol e
estenda-se até metade do caminho, até a estrela mais próxima. Porém, Sedna está 10 vezes mais
próximo do que a distância prevista para a nuvem de Oort. Os astrônomos dizem que esta
"nuvem interior" pode ter sido formada pela a gravidade de uma estrela "errante" próxima do
Sol no começo do Sistema Solar.

Nasa/Caltech
Órbita de Sedna, em comparação com o Sistema Solar

Os cientistas dizem que não há evidência indireta de que Sedna tenha uma lua. Eles esperam
checar essa possibilidade com o Hubble.
O Sedna agora será examinado por um dos maiores telescópios ópticos da Terra, o Gemini,
no Havaí. "Ainda não entendemos o que há na superfície do planetóide. Não é nada que
pudéssemos prever ou que possamos explicar", diz Chad Trujillo, astrônomo da equipe.
O planeta irá ficar mais perto e mais brilhante, pelos próximos 72 anos, antes de começar sua
viagem de 10.500 anos para longe do Sol.
"A última vez em que Sedna esteve tão perto, a Terra estava apenas saindo da última Era do
Gelo; a próxima vez em que voltar, o mundo será completamente diferente", diz Brown.
6) WHAT IS PLANET X? WHY ISN'T IT BEING REPORTED BY THE NEWS MEDIA?
HOW WILL IT AFFECT EARTH? HOW SOON? - 03-01-2003
NOTES TAKEN FROM DR. JAMES MCCANNEY'S LAST RADIO TALK (READ
ABOUT HIM BELOW).
He has interviewed a colleague in his field from Russia where they have decided to begin
opening this subject (coming large body comet) up to the public, in fact he said that the
United States citizens are now the least informed in the world about this.
He doesn’t give a specific date at this point when he predicts the arrival of the large planetsized object that is out there and is currently having tremendous effects on the activity of the
sun, and on the amount of solar radiation which we are getting which is affecting the weather
as well as the amount of volcanic activity and increasing numbers of earthquakes, but based
on the behavior of all objects in the solar system, there is no doubt that it’s out there.
(Remember the woman doctor who had to be emergency evacuated from one of the polar
stations, because she discovered she had breast cancer? Well, as an aside, McCanney
mentioned that the earth’s magnetic field has gone to zero at the poles a number of times
already, and because of the tremendously increased radiation when this happens, anyone
exposed gets mega-dosed with x-rays and can develop cancer in as little time as a WEEK!)
He said the last time we had a major close call that no one was told about was when HaleBopp passed by. He said it was about half the size of our Moon when it entered the solar

85

system and (because of its electromagnetic interaction with the Sun) grew to approximately
the same size as the Moon by the time it left. Its original orbit as it came in would have
brought it into an intersection with earth’s orbit, but as it passed by the Sun, it was diverted).
He said if we had passed through its tail, based on its size, we would have been inundated
by water and hydrocarbons (combustible) thrown off from the nucleus, would have had
tremendously powerful storms, and tides three times their normal height, which would
essentially be like tsunamis which would have completely rolled over the island of Manhattan
(for example) and penetrated one to two miles inland (this is without any "impact" of the
comet itself).
The comet which is passing through now (NEAT), he says has a nucleus about the size of
Mercury (though the entire body, including the outgasing tail has been estimated at up to 2X
the size of Jupiter as it passed by the sun). And even NASA has been quoted as saying that
the CME´s (coronal mass ejections) which this comet’s pass by evoked from the sun were the
largest ever measured.
WHAT IS PLANET X?
Planet X is a planet that the ancient Sumerians referred to as "Nibiru." This ancient Sumerian
word literally means "Planet Of The Crossing." The Sumerians gave it this name because
every 3,630 years Planet X crosses Earth's orbit. The Sumerians counted it as the twelfth
planet in our solar system because they regarded both the Sun and Moon as planets.
However, modern astronomers have dubbed it as Planet X, meaning that it is the tenth
planet in our solar system, the "X" standing for "ten." Planet X has a highly elliptical orbit,
rather than the usual circular orbit, more resembling the orbit of a comet than of a planet. It's
orbit carries it far out into space, far beyond our known solar system, but then every 3,630
years it returns to the inner solar system and crosses the orbit of Earth.
Planet X is a humongous, giant planet over five times larger than Earth, and having over
100 times the mass of Earth. It has a magnetic core that is so powerful that it clashes with the
electromagnetic fields of other planets in the solar system. It was because of this
electromagnetic disturbance of other planets that astronomers in recent times figured out that
there had to be another huge heavenly body in the outer reaches of the solar system.
The
search for this unknown heavenly body began over 400 years ago. There is a great amount of
literature available on the subject for those who want to research it.
Astronomers finally discovered Planet X in 1982. It was in that year that NASA
acknowledged the existence of it. A year later (1983) IRAS (Infrared Astronomical Satellite)
actually spotted a large mysterious object in the depths of space. The Jet Propulsion
Laboratory also acknowledged its existence. News items about its discovery were printed in
the Washington Post and the New York Times. But shortly after these public announcements
the great cover-up began.
THE COVERUP - "Don't Want To Panic The Masses"
After the discovery of Planet X in 1982, astronomers began to study it seriously. They soon
discovered that it was inbound, headed towards the inner solar system again. It was
determined that it would cause massive earthquakes, volcanoes, tidal waves, the melting or
shifting of the polar ice caps, sudden fluctuations in temperature and climatic conditions, and
probably a shift in the polar axis of Earth. This information was passed on to the political
leaders in our government, and presumably the political leaders of other nations.
After some consultation, it was decided that if the news about Planet X and the worldwide
disaster that it is expected to cause was released to the public, the public would react in fear,
hysteria, panic, and anarchy. The result would be the total collapse of the world economy.
Wicked men will protect their precious dollars at any cost, counting them of more value than
the lives of their fellow human beings. So, a decision was made to suppress all information
about Planet X, classifying it as "Super Top Secret." Yet, in the years since 1982-83, NASA
and other agencies have continued to diligently study Planet X, accumulating a vast amount
of information about it.
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In spite of the best efforts of astronomical and political leaders, working in collusion to
suppress all information about Planet X, there have been leaks.
It is now known that the Hubble Space Telescope has been repeatedly used to observe
Planet X, but all information obtained by it has been hidden from the public. Only a select
few top scientists and government officials have been allowed to view the photographs of
Planet X picked up by Hubble. It has also been revealed that the Hubble telescope is
equipped with special technological equipment that prevents any interception of its signals by
anyone other than NASA. Since it is only taking pictures of things in the heavens, why is it so
important that only NASA receive those pictures? Do they have something to hide?
It has also been revealed that since 1982-83, the government has quietly financed and built
eight new observatories, equipping them with the most advanced technological equipment
available, for the specific purpose of studying Planet X. These observatories are in various
locations around the U.S., with two of them being in New Mexico. But the public was never
told about these observatories being built with their tax dollars. Why?
YOUR CARING GOVERNMENT
During the twenty-two years since the discovery of Planet X, the governments of the
wealthy industrial nations of the world have quietly built vast underground complexes
(bunkers) capable of housing thousands of people. These bunkers are intended to guarantee
the survival of certain wealthy political leaders, ultra-rich bankers, corporate heads, etc., and
others deemed necessary for their survival and pleasure. These bunkers have been stocked
with enough food, water, clothing, medicine, and technological equipment to guarantee the
survival of the occupants for several years.
Those "selected" to use the bunkers have also placed various treasures in them (art; money;
automobiles; alcohol; etc.) in order to preserve these things for their future use. At the proper
time these "special" people plan to enter their secret, reinforced, earthquake proof bunkers,
where they expect to "ride out" the devastation caused by Planet X, emerging only after the
chaos and danger is over.
But, what about the masses of people on Earth who have no bunkers? The ultra-rich
political and financial leaders of the world couldn't care less about the survival of the
"common man." The only important thing to them is that they survive. They are the "nobles."
They must survive in order to rebuild a "New World Order" and rule over those who survive
the devastation caused by Planet X.
BUT YAHWEH.....
We can marvel at the absolute accuracy of Yahweh's inspired Word. There is no question
that the coming of Planet X is going to cause Earth to tremble and shake like it has never
been shaken previously in human history:
 Haggai 2:6-7: For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it is a little while, and I
will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land.
 Matthew 24:21: For then shall be great tribulation, such as was not since the
beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
 Hebrews 12:26-27: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised,
saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, Yet
once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that
are made, that those things which cannot be shaken may remain.
 Revelation 16:18: And there were voices, and thunders, and lightnings; and there was
a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an
earthquake, and so great.
 Isaiah 2:10-22, noting especially verses 19-21...: And they shall go into the holes of
the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the Lord, and for the glory of His
majesty, when He ariseth to shake terribly the earth. In that day a man shall cast his
idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to
worship, to the moles and to the bats; To go into the clefts of the rocks, and into the
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tops of the ragged rocks, for fear of the Lord, and for the glory of His majesty, when
He ariseth to shake terribly the earth. And when this happens to these wicked men,
Psalm 24: He that sitteth in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in
derision.

All of these grandiose plans, being made by those who consider themselves the "elite" of
humanity, are going to come to naught. Not only does Isaiah 2 tell us that their treasures will
be left "to the moles and to the bats," but James 5:1-3 tells us that their "gold and silver" will
become "cankered" and will "rust."
These vast underground bunkers that the wicked ultra-rich of the earth have built, may very
well become their tombs. There is no way to guarantee that the entrances of these bunkers
will not be buried deep beneath the earth, sealed forever by the terrible earthquakes that are
going to occur with the coming of Planet X. Neither is there any way to guarantee that the
areas of the earth where these bunkers are located won't sink beneath the seas in the coming
devastation, carrying their occupants to a watery grave. Someone once wrote, The best laid
plans of mice and men often come to naught." This is precisely why Isaiah 2:22 warns,
Cease ye from man, whose breath is in his nostrils for wherein is he to be accounted of?
The only security for anyone in view of the coming of Planet X, is to know the Lord Yahshua
HaMashiah (in Greek Jesus Christ) in a personal, saving relationship. Sometime before Planet
X (or some other heavenly body) devastates Earth, Yahweh will remove His people
 Galatians 13-4: … "from this present evil world,"
We must interject here that not all Christians who believe they will be raptured before the
horrors of the Tribulation begin will be taken out of harm's way. Those who are lukewarm or
cold in their relationship with YAHWEH and YAHSHUA, who have left their first love, who
are not obedient to His commandments, who use grace as an excuse to continue
sinning...WILL BE LEFT BEHIND!
Will you be ready?
That question is easy to answer. Just be honest with yourself and YAHWEH. Are you doing
the best you can to put YAHWEH and YAHSHUA first in your life and love? Are you doing
the best you can to please YAHWEH and YAHSHUA in all ways? Are you being obedient to
YAHWEH’S commandments? Are you grieving or weeping over the ungodliness in not only
in America but this world?
www.amightywind.com/rapture/raptureready.htm
SOURCES
Some 70 websites (or more) are dispensing information about Planet X.
Warning! Some of the sites carrying information about Planet X are promoting the New
Age movement, Humanism, various cults, Occultism, etc. They are taking advantage of the
coming of Planet X to promote their own deceptive agenda. There is also a website called
"Zeta" that should be avoided. It appears to be a front for government propaganda, and is
dispensing a lot of disinformation, trying to make the whole subject of Planet X look like a
three ring circus. Beware!
On the other hand, there are websites that are reliable, responsible, and dedicated to
informing the public about the coming of Planet X and the danger it poses for all mankind.
A great deal of accurate information about Planet X comes from reports issued by Dr.
James McCanney. Dr. McCanney is an Astrophysicist that is known and respected in the
scientific community throughout the world. He graduated from St. Mary's University in 1970
with a double degree in Physics and Mathematics. He obtained his Masters Degree from
Tulane University in 1973 in Nuclear and Solid State Physics.
In 1979 he joined the faculty of Cornell University as an instructor in Physics. For several
years he served in a consulting capacity to NASA. He also provided copies of his scientific
publications dealing with "the electrical nature of the cosmos" to fellow scientists connected
with the Russian government. A number of his studies on planetary electromagnetism have
been published in scientific journals around the world. He has written at least one book
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(probably more) that I am aware of on the subject of "The Electromagnetic Componet Of The
Solar System." He has also written a 60 page manual for the public on how to prepare for the
coming of Planet X.
Dr. McCanney has known about the coming of Planet X for several years, but while he was
obligated to NASA and other government funded institutions, he was sworn to absolute
secrecy. Dr. McCanney no longer has any ties to NASA or other government agencies, and
he is now "blowing the whistle" on the government cover-up.
Dr. McCanney does not appear to be a Christian. He does not write from a Christian
perspective. Yet he is so concerned about the danger to the public, that he has a daily radio
broadcast and a website dispensing information about Planet X. I don't know where a person
could be found that is more knowledgeable, qualified, and reliable, to speak about Planet X
than Dr. James McCanney.
Also reliable is Mark Hazlewood, author of "Blindsided," a book about the coming of
Planet X. Mr. Hazlewood keeps up with Planet X on a daily basis, and is in contact with other
Planet X researchers. His information has proven to be highly reliable.
There are other websites that also carry reliable information on Planet X. Planet X is real!
Its coming is being predicted by some of the top scientific minds living today.
WHAT IS EXPECTED?
According to the Astronomers, Astrophysicists, Cosmologists, Geologists, Meteorologists,
and various others scientists that are seriously studying the coming of Planet X:
- THE SUN
Planet X is already having a tremendous effect on the Sun. Astronomers and scientists
began keeping a record of solar flares (explosions...Coronal Mass Ejections) on the Sun in the
1700's. Over a period of time it became obvious that solar flares reach a maximum every
eleven years. Once the peak is reached, then solar flares decline for approximately five and a
half years. The next five and a half years they increase until they peak again in the eleventh
year. This eleven year cycle has been going on ever since men of science began keeping
records of their observations. But something has changed.
The last eleven year peak was reached in 2000. After 2000, scientists fully expected solar
flares to decline, just as they always have done in the past. But they didn't! Instead, they have
steadily increased in both frequency and intensity. The largest solar flares ever recorded have
occurred since the eleven year peak in 2000. What is happening?
Dr. McCanney and other Planet X researchers are convinced that the increase in solar
activity is due to the electromagnetic field of Planet X interacting with the electromagnetic
field of the Sun. As Planet X comes closer, it is expected that solar flares on the Sun will
continue to increase in frequency and intensity. Many centuries ago, Yahweh inspired the
prophet Isaiah to write:
 Isaiah 30:26: "Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and
the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that the
Lord bindeth up the breach of His people, and healeth the stroke of their wound".





It is an established fact that the Moon has no light of its own, but is rather a
reflector of the light of the Sun. But the Sun only gives off light according to the
amount of heat being produced by its nuclear fusion electromagnetic generator.
Therefore, when the light reflected by the Moon becomes as bright as the light of
the Sun is today, and the light of the Sun increases sevenfold, consider the "heat"
effect it will have on Earth and its inhabitants.
Revelation 8:7: The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled
with blood, and they were cast upon the earth: and the third part of trees was burnt
up, and all green grass was burnt up.
Revelation 16:8-9: And the fourth angel poured out his vial upon the sun; and
power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with
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great heat, and blasphemed the name of YAHWEH, which hath power over these
plagues: and they repented not to give him glory.
- THE EARTH
Planet X is also already effecting the Earth. The effects of it were recognized by planetary
scientists as far back as 1995. Its magnetic field had probably began to effect Earth even
earlier. Remember "El Niño" and the 500 year floods of 1993? Weather patterns have
changed dramatically, producing "strange" weather. Climatic conditions are changing. The
polar ice caps and mountain glaciers are melting. It has been revealed that in 1995 a
worldwide "disinformation" campaign was launched by government "insiders," blaming the
strange weather patterns on "Global Warming." But a number of highly respected scientists,
who were not in on the "cover up," rejected totally the theory of "global warming." Rather,
they [rightly] pointed out that the polar ice caps and mountain glaciers are melting from
underneath, not from the surface. Why?
Due to the approach of Planet X, solar flares are increasing on the Sun. The Sun is ejecting
massive amounts of electromagnetic energy into space. Some of this electromagnetic energy
is being attracted and absorbed by Earth's magnetic core, causing the molten iron core of
Earth to heat up. The increased heat from Earth's core is filtering through the mantle of Earth
to the surface, causing the melting of the ice caps and glaciers from beneath. There is no
"global warming" being caused by household sprays and fossil fuels, and never has been.
Such a claim is disinformation put out by those involved in the coverup. A recent news
release revealed that there is now somewhere between 20 and 200 feet of water under the
polar ice caps. This amount of water under the ice caps serves as a lubricant, and in the event
of a major earthquake and polar shift, could cause the ice caps to suddenly slide into the
ocean. When that happens, it will cause massive tidal waves that will wash over whole
continents.
 In Psalm 46:2-3 we read: “Therefore will not we fear, though the earth be removed
[out of orbit], and though the mountains be carried into the midst of the sea; Though the
waters thereof roar [Luke 21:25] and be troubled, though the mountains shake with the
swelling thereof.”
 In Amos 5:6-8 Israel is urged to "Seek Him that maketh the seven stars and Orion,
and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night
that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth the
Lord [Yahweh] is His name."
 This is repeated a second time in Amos 9:6. It clearly predicts that tidal waves are
going to sweep across the continents, or parts of them, during the coming Tribulation.
 Read also Habakkuk 3:10, carefully noticing the context.
- THE SOLAR SYSTEM
 Salm 102:25-26 distinctly states that "the heavens" and "the earth" are going to be
"changed."
 This is exactly what planetary scientists are predicting is going to happen as Planet X
passes through the solar system. Planet X is not alone! It has its own moons orbiting
it and a long tail behind it that stretches out millions of miles across space.
 Because of the tremendous size of Planet X, the force of its electromagnetic field,
and the huge amount and long trail of space debris that is accompanying it, Dr.
McCanney and other planetary scientists are expecting it to cause great destruction
and "change" as it passes through our solar system. Isn't this exactly what Psalm
102:25-26 predicts?
 Isaiah 5:16 also predicts that "the heavens shall vanish away like smoke."
When Planet X comes flying through our solar system, it will pass between Earth and
Mercury, passing closer to Mercury than Earth. Mercury is a very small planet. Because of
the tremendous size of Planet X and the power of its magnetic core, planetary scientists are
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expecting Mercury to literally explode, and the debris of it to be drawn into the tail of Planet
X. Just as the Scripture says, Mercury is expected to "vanish away like smoke." This same
thing may also happen to one or more of the other planets in the solar system, depending on
how close they are drawn to Planet X as it passes.
NOTE: Some of the debris resulting from Mercury exploding--if this does actually occur-may be what is spoken of in Prophecy 67 re: meteor destruction coming to Earth.
www.amightywind.com/prophecy/proph67.htm
THE COMING
Planet X is coming into our solar system from almost directly beneath the south pole of
Earth. This position is considered a "blind spot" by astronomers. This explains why Planet X
is not already visible in the night sky. But very shortly it will rise high enough in the sky,
from our perspective on Earth, to become visible. It can already be seen by the huge
telescopes in various observatories around the world. It is expected that by March 15th it will
be visible to amateur astronomers using good telescopes or powerful binoculars. Then
approximately 45 to 60 days in advance of its passing Earth, it will become visible in the
night sky to anyone who wants to look. This will be approximately April 1st, and it could
appear even sooner.
THE PASSING AND AFTERMATH
A detailed scientific sky map shows the exact route that Planet X is expected to take as it
passes through the solar system. According to this map, Dr. McCanney and other planetary
scientists believe that Planet X will pass between Earth and Mercury on May 15-16.
However, because of the magnetic forces at work between Planet X and other heavenly
bodies, the speed and trajectory of Planet X varies slightly. It is possible that its arrival could
be delayed until sometime in June, although that is not expected to happen.
Approximately four days after Planet X passes between Earth and Mercury, it will then "cross
over" the orbit of the Earth [the orbit Earth follows as it revolves around the Sun].
This
should occur approximately May 20-21. But it will take Earth another fifteen days to reach
the same point in space. This means that Earth will reach that intersection about June 5-6. At
that time Earth will plow headlong into the trail of debris stretching out behind Planet X.
Because this trail of debris stretches out across space for millions of miles, Earth will pass
through the tail of Planet X every year for approximately the next seven years! Is it a
coincidence that the Tribulation is seven years long?
THE DATES
Carefully note the dates being predicted by planetary scientists who are studying Planet X.
May 15-16 is the date of Israel's 55th birthday as a nation. On that date 55 years ago, May
15, 1948 [Jewish reckoning], Israel became a nation again. Yahweh must have taken notice,
for on May 16th there will be a spectacular eclipse of the full moon; "a blood moon."
June 5-6, the date that Earth is expected to plow into the tail of Planet X, is the 36th
anniversary of the Six Day War of 1967. Didn't Yahweh say He would "avenge" the blood of
His people, Israel, on the Gentiles?
For I will cleanse [avenge] their blood that I have not cleansed [avenged] for the Lord
dwelleth in Zion. Joel 2:20-21
CONCLUSIONS
It ought to be clear to any honest Bible student that Yahweh is going to use Planet X (or
some other heavenly body) to fulfill many of the Tribulation prophecies. But before the
Tribulation begins, He who is "faithful" is going to keep His promises to His people, and
remove them [rapture] from "this present evil world," Galatians 1:4; John 1:43; 1
Thessalonians 4:13-18; 59; Revelation 3:10.
In view of the coming of Planet X, and how it harmonizes with the prophetic Scriptures, we
believe that Yahweh is going to begin the 70th Week of Daniel, Daniel 9:27, right where the
69th week terminated, allowing for the intervening Dispensation of Grace. The 69th week of

91

Daniel's prophecy (483 years) ended at sundown, Abib 10, 31 A.D. See Luke 19:28-44. It
now appears that the Lord will begin the 70th week of Daniel (7 years) on Abib 11, 2003
[April 12th], 2000 prophetic years from the time the 69th week ended. Then some thirty days
later Planet X will come flying past Earth, literally fulfilling 2 Peter 3:10, Isaiah 13:6, and
Joel 1:15.

7) REVISTA UFO – E-MAIL: LYDIA
A matéria que você se refere tem a data de 03/01/2003, para a entrevista de rádio do Dr.
James Mackenney. Depois, há várias matérias, sem ano, que falam de o planeta X já ter sido
detectado em 1982. A matéria sob o título “Coming” não tem o ano e cita as datas de 15 de
março, 01 de abril, 15 e 16 de maio, mas os dados da visibilidade a olho nu das matérias de
Sedna, descoberto em novembro de 2003 e com localização retrospectiva em 2001, oferecem
datas muito aproximadas para o ano de 2004, senão idênticas para a visibilidade deste planeta
bem como sua localização vinda pelo hemisfério sul. Além disso, a matéria da NASA e
também a do planeta X diz que eles estarão visíveis a olho nu por um bom tempo [no caso de
Sedna, por 72 anos e no caso do planeta X, o tempo não é especificado, mas informa que as
perturbações durariam sete anos]. O site do Dr James Mackeney informa sobre apenas o planeta
X com aquela pequena nota sobre Sedna, que será objeto de uma entrevista no radio por ele hoje
a noite e em uns três dias postada no site dele. Talvez com esta matéria a gente esclareça esta
dúvida porque eu também agora estou balançada com isto.
 No site http://xfacts.com/x1.htm Na década de 1990, os cálculos do Observatório
Naval dos EUA têm confirmado a perturbação orbital exibida por Urano e Netuno,
que o Dr Thomas C. Van Flandern, um astrônomo do observatório, diz que pode ser
explicada por um único planeta não descoberto. Ele e um colega Dr. Robwert
Harrington, calculam que o '10o. planeta deva ser de duas a cinco vezes mais maciço
do que a Terra e tenha uma órbita altamente elíptica e que esteja a uns 5 bilhões de
milhas, além de Plutão.
 O site http://www.detailshere.com/niburu.htm atualizado em 8/03/2004 tem um link
para a matéria da “Completa revelação do Triplo Doutorado”. Nesta matéria, o web
master Duncan Carroll narra que, em 23/05/2002, em Boston, no Museu da Ciência,
houve um encontro do Triplo Doutorado, que contou com 24 pessoas presentes, entre
elas, dois agentes do Governo. Um dos doutores do Triplo Doutorado [semi
aposentado] passou ao webmaster a informação que se segue: "Ele disse que todos os
24 participantes deste encontro viram o planeta X por meio de um link, ao vivo, com
o telescópio Hubble. Ele, pessoalmente, deu uma olhada no objeto extra solar do
Cinturão de Kuiper nomeado 2001 KX76 e Planeta X. Ele disse que isto está 100%
confirmado; que a maioria das crateras na Lua e na Terra vem de objetos que são
trazidos com o planeta X, quando ele passa; que há um mês atrás [abril de 2002], eles
calcularam que em sua presente velocidade ele chegaria em 3.5 anos [outubro de
2005], mas então recebeu um relatório que ele tinha aumentado a velocidade de 1/3
no mês passado [maio de 2002]. Um terço de 18 meses são seis meses, o que coloca a
chegada do planeta em [abril de 2005].
 Duncan diz que sete meses depois de falar com o doutor do Triplo Doutorado
[dezembro de 2002] ele telefonou ao Dr. James Mackenney. Quando esta matéria foi
escrita, eles esperavam o planeta X, na primavera de 2003, mas não era certo porque
o planeta se acelerava e se lentificava ao acaso.
 No site http://www.detailshere.com/nasainsider.htm há uma informação de que a
última passagem do planeta X foi ao redor de 1.600 AC. [outros sites dizem 1628
BC].

O site http://www.cyberspaceorbit.com/planx.htm diz em 27/12/2001 : "não refuto a
autenticidade dos avistamentos do 2001 KX76 [Agora é conhecido como 28978 Ixion e tem
um diâmetro de aproximadamente 1.270 km] mas esta insignificante bola de neve vem de
outra direção."
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Interessantemente, os hindus também têm um ciclo de 3.600 anos chamado de Tetra Yuga e a
destruição que causa é chamada de Kali Yuga.
É aguardar que surjam mais matérias sobre Sedna.
Com carinho,
Lydia

8) REVISTA UFO – E-MAIL:
Segundo a informação deste site, desde 1995 este planeta X já estaria no sistema solar e em
matéria de 01/03/2003 diz:
Notas foram tomadas de entrevista no rádio do Dr.James Mckenney: "ele tem entrevistado
um colega em seu campo da Rússia onde eles tem decidido começar a abrir este assunto [a
vinda de um grande corpo como este] ao público, de fato ele disse que os cidadão dos EUA
são agora os menos informados do mundo sobre isto." "McCanney mencionou que o campo
magnético da Terra já tem ido a zero nos pólos um número de vezes e por causa da radiação
tremendamente crescente quando isto acontece, qualquer um que for exposto recebe uma
mega dose de raios X e pode desenvolver um câncer em apenas uma semana!"
Em um outro trecho da mesma página, lê-se: "os astrônomos finalmente descobriram o planeta
X em 1982. Foi neste ano que a NASA reconheceu a existência dele. Um ano depois, 1983, o
IRAS [satélite astronômico de infravermelho] realmente localizou um objeto grande e misterioso
nas profundezas do espaço. O Laboratório de Propulsão a Jato [JPL] também reconheceu sua
existência. Novos itens sobre sua descoberta foram impressos no Washington Post e New
York Times. Mas logo depois destes anúncios públicos começou um grande acobertamento".
diz ainda: " Também tem sido revelado que o telescópio Hubble é equipado de equipamento
tecnológico especial que evita qualquer interceptação de seus sinais por qualquer pessoa além
da NASA. Já que ele está somente tomando imagens de coisas nos céus, porque é tão
importante que apenas a NASA receba estas imagens?"
 Em http://www.jmccanneyscience.com/ é o site do Dr James Mackenney. Ele é do

grupo de cientistas que contestam que os cometas sejam bolas sujas de neve, Cometas
são, de fato, uma complexa interação de plasma de um núcleo asteroidal rochoso, com
um campo elétrico não uniforme, criado pelo capacitor solar". Ele diz neste site sobre
Sedna: 15 de março de 2004 noticia... 1:35 PM EST ... “Eu tinha acabado de sair da





linha e estava na entrevista da NASA para o grande anúncio sobre o novo objeto
planetário, descoberto em novembro passado e anunciado hoje em sua conferência
fechada à imprensa... As maiores notícias é que, embora eles não tenham nenhuma
idéia real de onde isto veio ou do que isto é feito ou se há algum mais objeto maior
como isto, (etc. etc. etc.) e mesmo embora isto pareça seu um núcleo de um cometa
do tamanho de um planeta... eles estão impedindo qualquer afirmação de que possa
ser outras matérias no passado das quais eles nada sabem ou no futuro [ como Nibiru,
Planeta X ou uma pletora de outros objetos de sistema extra solar... O noticiário da
Reuters realmente perguntou sobre a validade das declarações sumérias e o cientista
da NASA descartou a pergunta como não possível... De fato, eles não me chamaram
para fazer uma pergunta, mas vocês serão capazes de ouvir meu comentário em meu
show de rádio na quinta feira a noite” ... Jim McCanney

Mackenney relata que dois cometas foram descobertos em 2001 e 2002. Eles passarão
pelo sistema solar interno em 23 de abril e em 29 de maio de 2004. Eles são C/2001/
Q4 e C/2002/T7 e não oferecem ameaças para a Terra.
Em http://www.mufonla.com/editorial.htm podemos conhecer mais sobre o Dr. James
Mackenney
Em
http://www.crawford2000.co.uk/speedx.htm a
gente
tem
a
seguinte
informação:HeraldAp
Data:segunda feira , 27 de janeiro de 2003, 1:33 p.m. "Minha única pergunta foi : 'De
que direção o planeta X está vindo?" Sua resposta foi que o planeta X está seguindo o
mesmo caminho do cometa Hale-Bopp. Depois eu telefonei para James McCanney
sobre isto. James disse sim, isto é exatamente o que ele estava esperando, que ambos
os objetos estão relacionados e o planeta X está vindo do hemisfério sul como o
cometa Hale-Bopp. James e eu discutimos outros indicadores que levaram a mesma
conclusão de onde está vindo o planeta X. O falecido Dr. Richard Harrington do
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Observatório Naval, exatamente antes de sua morte, estava a caminho do sul da
Austrália para confirmar pela última vez o planeta X. O The New Illustrated Science e
Invention Encyclopedia edição de 1987-1989 , Volume 18 sob 'sondas espaciais'
contém um diagrama que mostra o 10o. planeta e uma estrela negra. Estes objetos
foram avistados pelas sondas espaciais Pioneers 10 e 11 que foram enviadas na
direção do hemisfério sul segundo James McCanney. James também mencionou que
os planetas Urano e Netuno também estão sendo perturbados na direção do hemisfério
sul. O satélite IRAS encontrou alguma coisa na direção da constelação de Orion.
James acredita que isto não é o Planeta X, embora admitidamente ele acredite que
outros objetos geralmente cheguem de diferentes direções ao mesmo tempo em que
vem o planeta X. A constelação de Orion é exatamente a direção oposta do hemisfério
sul e é a direção que a NASA criou o website ZETATALK para fazer você acreditar que
seja de lá que venha o planeta X. Um pedaço de informação interessante que recebi
desta última chamada telefônica ao Triplo Doutorado foi uma pergunta que não foi
respondida e que tinha a ver com o tempo da chegada do planeta X. O planeta X está
ora acelerando e ora lentificando sem nenhuma razão aparente. " Diz ainda: " quando
ele entra nos arredores do campo magnético do sol ou heliosfera ele quebra em um
cometa. Em outras palavras, ele então começa a viajar de uma maneira inteiramente
diferente. Ele desenvolve uma cauda cometária. É esta causa que faz com que ele
acelere ou lentifique, como uma serpente na grama".
O site http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/ diz sobre Sedna: "Uma segunda
explicação especulativa para a órbita de Sedna é que um corpo maior, talvez do
tamanho de Marte possa existir por volta de 70 AU em uma órbita circular e pode ter
causado que Sedna fosse atirada em sua estranha órbita. Se um tal planeta existe,
provavelmente já o teríamos encontrado em nossa observação embora haja ainda uns
poucos lugares deixados para se ocultar." Mais adiante, o mesmo texto diz: "Temos
olhado apenas 15% do céu antes de encontrar Sedna".

A matéria de http://www.space.com/scienceastronomy/sedna_earth_040316.html de 16
de março de 2004 diz: "Aqui está o problema. Os cientistas não podem entender como
Sedna, que é 3/4 do tamanho de Plutão, possa ter tal órbita estranha ao redor do sol.
Brian Marsden sugere que um outro tipo de Terra pode ter tido algo a ver em colocar
Sedna neste curso esquisito. Marsden diz: " Talvez haja mais de um planeta lá fora.
Quem sabe? Mas vamos supor que seja algo com uma massa da Terra, talvez até
mesmo umas poucas massas da Terra. Uma aproximação próxima poderia atirar este
objeto [Sedna] de algo mais circular a algo mais excêntrico" Brown disse que um



planeta do tamanho da Terra é de fato uma possibilidade. Pelos cálculos de sua equipe
ele se coloca por volta de 70 AU. Alan Stern do Southwest Research Institute
acrescenta uma outra volta a todo este quebra cabeças. Stern pensa que pode haver
planetas do tamanho da Terra na nuvem de Oort Cloud, a região mais distante do
sistema solar.
Para completar, leia em espanhol: Sedna pode ter uma lua, em:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_3515000/3515772.stm

9) REVISTA UFO E-MAIL:
From: Lydia Ribeiro
To: Revista_UFO@yahoogrupos.com.br
Sent: Wednesday, March 17, 2004 2:39 PM
Subject: Re: [Revista UFO Online] Sedna.
Rogério,
Também verifiquei esta diferença. Sedna com um órbita de 10.500 anos e Nibiru com uma de
3.600. Há algo interessante no site http://amightywind.com/planetx/planetx.htm Repasso alguns
trechos:

94











Uma grande parte de informação acurada vem do Dr. James McCanney. Dr. McCanney é
um astrofísico que é conhecido e respeitado na comunidade científica mundial. Ele se
formou na Universidade St. Mary em 1970, em física e em matemática. Ele obteve seu
mestrado em física de estado sólido e nuclear da Universidade de Tulane em 1973. Em 1979
ele se uniu a Universidade de Cornell como instrutor em física. Por vários anos trabalhou
como consultor para a NASA. Ele também forneceu cópias de suas publicações científicas
lidando com "a natureza elétrica do cosmos" a cientistas ligados ao governo russo. Um
número de seus estudos científicos sobre eletromagnetismo planetário têm sido publicados
em jornais científicos mundiais. E escreveu ao menor um livro sobre o assunto "The
Electromagnetic Componet Of The Solar System." Ele também escreveu um manual de 60
páginas para o público de como se preparar para a vinda do planeta X. Dr. McCanney
também por vários anos sabe da vinda do Planeta X , mas enquanto foi obrigado pela
NASA e outras instituições custeadas pelo governo a jurar absoluto sigilo. Dr. McCanney
agora não tem mais laços com a NASA ou outras agências do governo e agora está
denunciando o acobertamento do governo. Outra fonte confiável é Mark Hazlewood, autor
de "Blindsided," um livro sobre a vinda do Planeta X.
O Planeta X já está tendo um tremendo efeito no sol. Astrônomos e cientistas começaram a
manter os registros das chamas solares (explosões...CME) no sol nos anos de 1700. Deste
estudo, ficou óbvio que as chamas solares têm um pico máximo a cada 11 anos. Depois que
o pico é alcançado, as chamas solares declinam por aproximadamente 5.5 anos. Mas algo
tem mudado. O último pico de 11 anos foi alcançado em 2000. Depois de 2000 os cientistas
esperavam que as chamas solares declinassem como tinham feito no passado. Mas elas não
declinam; eles tem incessantemente aumentado em frequência e intensidade. O que está
acontecendo? Dr. McCanney e outros pesquisadores do Planeta X estão convencidos que o
aumento da atividade solar é devido ao campo eletromagnético do Planeta X interagindo
com o do sol. Na medida em que o planeta X chega mais perto, espera-se que as chamas
solares continuem a crescer em frequencia e intensidade.
Planeta X já está afetando a Terra. Os efeitos são reconhecidos pelos cientistas planetários
já em 1995. Seu campo magnético provavelmente começou a afetar a Terra até mesmo mais
cedo. Os padrões climáticos têm mudado drasticamente produzindo "climas estranhos". As
condições climáticas estão mudando. As capas polares de gelo e os glaciais das montanhas
estão derretendo. Tem sido revelado que em 1995 foi lançada, mundialmente, uma
campanha de desinformação falando de Aquecimento Global. Mas certos cientistas
altamente respeitados rejeitam totalmente a teoria deste Aquecimento Global. Eles ressaltam
que o derretimento vem de baixo, não é na superfície.´Por que? Devido a aproximação do
planeta X as chamas solares estão aumentando. O sol está ejetando quantidades maciças de
energia eletromagnética no espaço. Parte desta energia eletromagnética está sendo atraída e
absorvida pelo núcleo magnético da Terra fazendo o derretimento por baixo das capas de
gelo polar e dos glaciais das montanhas. Uma recente divulgação de notícias revelou que há
de 20 a 200 pés de água sob as capas de gelo polar. Esta quantidade de água serve como um
lubrificante e no evento de um terremoto maior mudança de pólo pode fazer com que as
capas subitamente deslizem no oceano. Se isto acontece, formam-se ondas maciças tipo
tsumani que lavarão inteiros continentes.
O Planeta X está vindo quase que diretamente sob o pólo sul da Terra. Sua posição é
considerada um ponto cego pelos astrônomos. Mas muito breve ele se elevará o bastante no
céu, sob a nossa perspectiva na Terra, e se tornará visível. Ele já pode ser visto pelos
enormes telescópios mundiais. É esperado que por volta de 15 de março ele estará visível
aos astrônomos amadores usando um bom telescópio. Então, aproximadamente, 45 a 60
dias antes dele passar pela Terra, estará visível a qualquer um que queira olhar. Será
aproximadamente 1 de abril e até mesmo pode aparecer mais cedo.
Dr. McCanney e outros cientistas planetários acreditam que o planeta X passará entre a
Terra e Mercúrio em 15 ou 16 de maio. Contudo, por causa das forças magnéticas que
trabalham entre planeta X e outros corpos celestiais, a velocidade e trajetória do planeta X
variam ligeiramente. é possível que sua chegada seja retardada até algum tempo em junho,
embora não se espere que isto aconteça.
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Aproximadamente 4 dias depois que o planeta X passe entre a Terra e Mercúrio, ele
atravessará a órbita da Terra. Isto deve ocorrer aproximadamente em 20 ou 21 de maio. Mas
demorará uns outros 15 dias para que a Terra alcance o mesmo ponto no espaço. Isto
significa que a Terra alcançará a intersecção por volta de 5 ou 6 de junho e neste ponto a
Terra irá a trilha de destroços atrás do planeta X. Por causa desta trilha de destroços, a Terra
passará pela cauda do planeta X uma vez por ano por aproximadamente os próximos sete
anos! É uma coincidência que a Tribulação tenha sete anos?
Um abraço,
Lydia

10) REVISTA UFO – EMAIL:
André_Luiz <dr.andre@superig.com.br> wrote:
Amigos da Lista:
Não é a órbita do Sedna bem parecido com a órbita do lendário planeta Nibiru? Semelhanças
apenas?
André Luiz de Albuquerque
Sedna com um órbita de 10.500 anos e Nibiru com uma de 3.600. Há algo interessante no site
http://amightywind.com/planetx/planetx.htm

PARTE III
AS PROFECIAS E O PERÍODO DE TRANSIÇÃO
CAPÍTULO I
A IGREJA E A TERCEIRA PROFECIA DE FÁTIMA

96

A Igreja já deu, finalmente, autorização de alertar às pessoas acerca da mensagem de Fátima.
A Virgem apareceu a três crianças, uma das quais ainda estava viva até 2004: a irmã Lúcia. Ela
vivia em Portugal e era freira.
Lúcia entregou a profecia ao Papa Pio XII. Quando o Papa leu a mensagem ficou chocado.
Com o conhecimento que teve, pôs a mensagem de lado e nunca a deu a conhecer.
Após a morte de Pio XII, o Papa João XXIII disse que a mensagem iria ficar onde estava:
"guardada como um segredo". O Vaticano não quis revelar a mensagem, visto ter receio do
que o povo iria fazer e o dano que poderia causar.
Após a morte de João XXIII, o Vaticano lembrou a Paulo VI a mensagem que lá havia.
O Papa Paulo VI leu a mensagem e também ele ficou bastante angustiado com o que lá havia.
Ele apenas permitiu que parte da mensagem fosse dada a conhecer ao mundo. Isto em 19631964. Ele assim fez porque não havia já muito tempo a perder e porque Nossa senhora disse a
Lúcia:
"Vai minha filha e apregoa no mundo as coisas que vão acontecer entre os anos 1950-2000.
Os homens não ouvem os mandamentos que o Senhor lhes deu.
O demônio reina no mundo e põe-vos a odiar uns aos outros. Estão a fazer armas capazes
de destruir o mundo em poucos minutos.
O mal permanecerá entre os homens e o demônio lançará a semente da discórdia entre
eles. Muitos perderão a fé.
A metade da humanidade será destruída e dias difíceis virão para a Igreja. Farão guerra à
Roma e as Ordens religiosas vão ficar umas contra as outras. Os fracos e os menos bons
cairão. Aqueles de fé fraca também cairão.
Deus irá deixar que os elementos materiais, tais como: carvão, fumo, água, saraivadas de
fogo, chuva, mau tempo, invernos muito frios e tremores de terra pouco a pouco destruam a
vida no mundo.
Aqueles que vão morrer não crêem em DEUS. Esses são aqueles cujas vidas só se guiaram
pelo materialismo. Milhões deles morrerão dentro de poucos segundos. Os que sobreviverem
desejarão também estarem mortos com eles.
É Inimaginável o que está por vir, mas vai vir, com certeza e o Senhor vai castigar os que não
acreditam. Todos os que acreditam e são fiéis sobreviverão e ainda vão acreditar mais.
Chamo a todos a que Venham Para o meu Filho. Senhor, ajuda o mundo e aqueles que não
prestam atenção, porque então ainda vai ser muito pior para eles.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS TRÊS DIAS DE TREVAS
Padre Agostinho, de Roma, e que está em Fátima, diz que o Papa o autorizou a visitar a Irmã
Lúcia. Diz ele: Lúcia recebeu-me com muita tristeza e disse-me:
"Padre, a nossa Senhora está muito triste, porque ninguém se interessa pela profecia, que
fez em 1917. Os bons seguem os seus caminhos, sem estarem interessados na mensagem do
céu. Os maus seguem pela estrada larga que os levará à perdição. Acredite-me Padre, o
castigo virá em breve e muitos serão destruídos. Nossa senhora está triste por causa disso,
pois Ela disse-me que vão se perder muitas almas. Muitas nações vão desaparecer da face da
terra.No meio de tudo isso, se houver arrependimento, oração e bondade, o mundo salvar-seá. Se não houver emenda, o mundo não será salvo, porque chegou a hora em que todos
devem começar a rezar, a fazer penitência e passar a mensagem às famílias e amigos e a todo
mundo. Estamos perto dos dias antes da catástrofe. Por causa da catástrofe, virão novamente
para o seio da Igreja Católica: Inglaterra, Rússia, China, os protestantes e os Judeus, e todos
prestarão culto e acreditarão em DEUS, Nosso Senhor Jesus Cristo e em Nossa Senhora
Virgem Maria.
Talvez alguns digam que o papa e os bispos ainda estejam esperando pela mensagem do
arrependimento e da oração. EU, mãe de DEUS vos digo: "Começai já a rezar e a fazer
penitência pelo arrependimento e conversão do mundo, porque já não há muito tempo para
isso. Por toda a parte vão falar de paz e segurança, mas o castigo sempre virá".
Um homem de alta posição será assassinado, isso dará asa à guerra e à revolução. Será
chamado um exército poderoso que marchará pela Europa a dentro e a guerra atômica
começará e destruirá tudo. Grandes nuvens após a explosão irão matar tudo. Haverá
escuridão na Terra durante 72 horas. Um terço da humanidade, que irá escapar às 72 horas
de escuridão, irá viver numa nova era. Serão pessoas boas.
Numa noite fria, dez minutos antes da meia-noite, um grande terremoto estremecerá a Terra
durante 8 horas. Este será o sinal de que DEUS somente, governa o mundo. Os bons e
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aqueles que espalharem a mensagem nada têm a temer.

SEGREDO PRODUZ ESPECULAÇÕES
Joinville - O terceiro segredo de Nossa Senhora de Fátima embala muitas previsões do fim do
mundo. Oficialmente, o Vaticano nunca anunciou qual a terceira mensagem que Nossa Senhora
teria transmitido às três crianças na sua aparição no Portugal em 1917. O mistério em torno da
mensagem trouxe as especulações de que a revelação seria referente ao Apocalipse, previsto na
Bíblia. O silêncio da igreja católica seria mantido para evitar pânico. As duas primeiras
mensagens são referentes ao deflagração da Segunda Grande Guerra.
O fim do mundo é uma idéia que acompanha a humanidade há séculos. Entre tribos indígenas
foram encontrados vestígios de preparação para o final da existência da raça humana. As
mudanças de século, como ocorreu em 1800 e 1900, também trouxeram ondas de pessimismo e
previsões apocalípticas. Em centenas de ocasiões, milhares de pessoas acabaram se suicidando à
espera de um Juízo Final que não veio. Entre os católicos, as supostas mensagens de Nossa
Senhora de Fátima alimentaram a idéia neste século 20.
As 72 horas esperadas pela comunidade de Rio das Antas também faria parte das previsões de
Nossa Senhora. Durante três dias, a humanidade enfrentaria a escuridão. As trevas deixariam
pelo menos dois terços do humanos mortos. Os sobreviventes serão os escolhidos para governar
o mundo em uma nova etapa da civilização.
Também existem previsões de que os três dias de trevas seriam motivados por um embate
nuclear. Com o fim da Guerra Fria e o conseqüente reaproximação entre as duas superpotências
militares, Estados Unidos e Rússia, o risco de guerra total foi amenizado. Explosões nucleares
em larga escala seriam suficientes para encobrir a Terra com uma cortina de fumaça, trazendo a
escuridão.
Uma das correntes alega que o Apocalipse iniciará com a invasão da Rússia pela China.
Inicialmente, os países ocidentais tentarão se manter distantes do confronto. No entanto, no
momento em que a Otan intervir, será tarde. As tropas chineses utilizarão armas nucleares e a
retaliação ocidental será dura. Paralelamente à guerra, grandes cataclismas como terremotos e
inundações em grandes escalas praticamente arrasarão a Terra.
Outra especulação sobre o Juízo Final liga a eleição de um papa, o próximo após João Paulo
2º, como o destruidor da Igreja Católica. Se ele próprio não fosse o anticristo, pelo menos se
aliaria ao enviado de satanás. Os dois primeiros anticristos seriam Napoleão Bonaparte e Adolf
Hitler. O terceiro, e último, ainda não se manifestou, embora líderes já mortos, como o aiatolá
Khomeini, do Irã, já tenham sido apontados como o precursor do fim do mundo.

CAPÍTULO II
PRINCIPAIS PONTOS DOS AVISOS DE NOSSA SENHORA
A DIVERSAS PESSOAS NO MUNDO
a. Será de caráter terrivelmente aflitivo e impressionante.
b. Terá uma dimensão universal, ou seja, alcançará a todos, em todas as partes.
c. Veremos que 'é coisa do Céu', o que impedirá os homens de fazerem qualquer coisa,
que não seja implorar a misericórdia de Deus.
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d. Virá com uma finalidade de salvação - para que os bons se aproximem mais de Deus e
os maus tomem a sério a necessidade de se emendarem.
e. Ela virá, sem dúvida, e virá antes do Milagre; ninguém, porém, sabe o dia e a hora.
f. Sua hora, provavelmente, será uma hora de misteriosas trevas.
g. Nessa hora, não haverá outro refúgio e consolo que não seja a oração".

PERGUNTAS E RESPOSTAS
PERGUNTA: O Aviso será algo visível, algo interior, ou ambos ao mesmo tempo?
RESPOSTA É algo que vem diretamente de Deus e será visível em todo o mundo, em qualquer
lugar em que se esteja.
PERGUNTA •Ele revelará a cada pessoa do mundo seus próprios pecados, inclusive a pessoas
de outras religiões e até mesmo aos ateus?
RESPOSTA• Sim, o Aviso será como uma revelação de nossos pecados, e será visto, e passarão
por ele tanto os que crêem quanto os que não crêem, e os de qualquer religião que seja.
PERGUNTA• É certo que o Aviso fará que muitas pessoas se recordem dos mortos?
RESPOSTA •O Aviso virá a fim de purificar-nos para o Milagre, e é como uma catástrofe que
repercutirá em nosso interior. ."
=> CITAÇÕES do livro de Padre Pesquera :
"Durante muito tempo, a única vidente que falava sobre o Aviso era Conchita. Isso fazia pensar
que apenas ela havia recebido 'comunicações' a respeito de algo tão importante.
No entanto, em 10 de novembro de 1973, na presença de várias pessoas, Jacinta afirmou, com
toda a clareza:
•Que a ela, também, a Virgem - e mais de uma vez - havia falado sobre um aviso que viria
antes do castigo.
•Que ela sabe em que vai consistir, ainda que ignore a data; e se ela, Jacinta, não revelou do
que se tratava, foi porque a Virgem mandou que ela guardasse segredo".
"Segundo declarações de Jacinta - recolhidas pela revista nova iorquina 'Needles' (atual
revista 'Garabandal'), número de fevereiro de 1978 - o Aviso será de duração muita curta,
apenas de minutos, mas esse pouco tempo se fará tremendamente comprido, pela dor que nos
causará.
Virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um
- à sua luz veremos, com toda a clareza, o estado da nossa própria consciência, 'viveremos'
aquilo que é perder a Deus, sentiremos a ação purificadora de uma 'chama' abrasadora... Em
poucas palavras, será como passar pelo Juízo Particular já em vida, dentro da intimidade de
cada um.
Essa PURIFICAÇÃO do Aviso será necessária, para nos deixar 'em forma' diante do Milagre.
De outro modo, não conseguiríamos resistir à sobre-humana e maravilhosíssima experiência,
que iremos ter, no Milagre'".
Foi-me dito, em uma carta: 'Em uma ocasião, antes que se tivesse falado no assunto Avisou,
ou seja, antes - e mais de um ano antes - que Conchita anunciasse ao mundo tal fato, Loli me
disse, certo dia: Uma noite, receberás um impacto bem grande (não posso assegurar que ela
me tenha dito a palavra noite, mas eu fiquei com a impressão de que iria ser à noite). Na noite
daquele dia, e também na seguinte, eu não pude dormir, na expectativa e atemorizada. Porém,
falando novamente com Loli, ela me disse: Mas, acreditas que vai acontecer apenas para ti?
Não! Vai ser para todo mundo! E me exigiu segredo total. Acrescentou, então, que isso a
Virgem tinha dito a ela e a Jacinta desde o início das aparições'.

Com base no que acabamos de ler e na literatura existente sobre o assunto, podemos concluir
que, apesar dos termos usados por Conchita para descrever o Aviso, tais como: "horror",
"castigo", "algo terrível", etc... irá tratar-se de um grande ato de Misericórdia de Deus - um dos
últimos antes que venha a ser derramada sobre os homens a Taça da Justiça.
Todos os seres humanos, quando morrem, passam pelo seu "Juízo Particular". Naquele
instante, é declarado o destino de sua Eternidade: Salvação ou Perdição! E não há mais retorno,
porque a pessoa já está morta e suas chances de arrependimento terminaram. O Aviso vem
como um "Juízo Particular" ainda em vida. Pensemos na bênção que isso é! Um ato de
misericórdia quase impossível de ser aquilatado! Ali, veremos nossos pecados, saberemos o
estado de nossa alma e tudo isso ainda com todas as chances de nos arrependermos antes da
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morte. Iremos Ter, é claro, após o nosso falecimento, um outro Juízo Particular, como todos os
seres humanos o tiveram e terão. Contudo a Misericórdia Divina já nos terá permitido uma
mudança de vida que nos garanta a Eternidade feliz.
As meninas de Garabandal dão ao Aviso adjetivos apavorantes; mas é preciso compreendêlas. Eram crianças, fixaram-se apenas no sofrimento íntimo que o Aviso trará: remorso,
arrependimento, sentimento de culpa... em grau inimaginável. Elas não perceberam, porém,
naquela época, o outro lado do evento: o perdão, a tomada de consciência dos erros, o propósito
de não mais pecar, a sensação de horror por ofender a Deus! E a oportunidade, a imensa
oportunidade de conhecer o Caminho, encontrar o Caminho e seguir por ele.

ALERTA GERAL II

ENTRADA DA NUVEM NO SISTEMA SOLAR

TRÊS DIAS DE TREVAS
Artigo da Revista "Jesus Vive e é o Senhor" Prof. Frei Severino Gisder ºF.M – Abril 1987, Nº
106
As galáxias, logo também nosso sistema de Via Láctea, comporta além das inúmeras estrelas,
massas imensas de poeira e gases cósmicos, constituindo imensas nuvens pretas e
indevassáveis.
Na proximidade das estrelas quentes, cuja temperatura de superfície é de 25.000 a 50.000
centígrados (nosso sol brilha apenas com 6.000 graus) os átomos das nuvens opacas, sob a ação
de tão intenso calor, irradiam luz avermelhada ou esverdeada, mas ainda fraquíssima. Tais
nuvens se encontram nos grupos estelares de Orion, Touro, Escorpião E Do Cisne. A força de
irradiação do nosso Sol é insuficiente para incitar matéria escura tão distante e cintilar.
nuvens cósmicas de poeira e gases revelam sua presença pelo fato de simularem no céu, espaços
vazios de astros. Estas nebulosas interestelares se estendem por vastas regiões e a luz para
transpassá-las necessita de centenas, quiçá, milhares de anos.
Por dentro dessas densas nuvens os astrofísicos descobriram massas escuras relativamente
pequenas e muito compactas em forma de bolas, com diâmetro de até cem bilhões de
quilômetros e nas quais se calcula haver a protomatéria de novos astros. Estas massas se
chamam glóbulos.
Alhures no espaço cósmico uma nuvem opaca em forma de bola, que se encontra em estado de
progressiva condensação, move-se em direção ao nosso sistema solar.
Seu diâmetro e de 30 milhões de quilômetros. Aproxima-se ela do Sol com um velocidade
peculiar de 60 KM\Seg. Em relação ao sol, nosso astro central, é fraco demais para fazer brilhar
os átomos de nuvem opaca, ela fica invisível. No dia X colidirá com a Terra.
Somente quando ela tiver alcançado os extremos limites do nosso sistema planetário,
descobri-la-ão os astrônomos e poderão então determinar seu rumo.
Os grandes e sofisticados computadores eletrônicos dos Observatórios, alimentados com os
dados observados irão determinar com infalível exatidão que a nuvem escura se encontra
justamente naquele ponto, onde os valores de velocidade de dois corpos coincidem.
Unindo se com a terra no seu giro em torno do sol perfaz 30 km a segundo.
A bola nuvem se move em direção a terra 90 km/seg. envolvendo-a, de sorte que o nosso
planeta haverá um eclipse total, que durará tanto tempo quanto a terra necessitar, para atravessar
estas densas camadas da nuvem.
Pode-se calcular facilmente o tempo de escuridão, aplicando a formula: tempo-diâmetro da
nuvem dividindo por sua velocidade.
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O resultado será: 3 dias mais 20 horas
Levando-se em conta que a terra levará cerca de 10 horas, para imergir no centro espesso da
nuvem, onde deve haver uma escuridão total, o eclipse absoluto durará, de fato, três dias
completos.
À escuridão somar-se-á a um ar empestado, provocado pelos gases que compõe esta nuvem. A
análise espectral da matéria cósmica (cometas) permite concluir que a ameaçadora nuvem
contém ingentes massas de Hidrogênio (H), Amônio (HN3),Metano (CH4) e venoso Cianeto
(CN).
Pelo rapidíssimo deslocamento da nuvem, forçosamente misturar-se-á com a atmosfera.
Mas não só de gases estará constituída a nuvem. Também trará em seu bojo matéria sólida em
forma de partículas finíssimas e meteoros, criando na superfície da terra um campo
eletromagnético, o que produzirá outros terríveis fenômenos.
Revelação de Nossa Senhora a estigmatizada Freira Helene Ajelle em 16 de abril de 1954,
esta religiosa cujo processo de beatificação o Arcebispo Enea De Consenza deu entrada segundo
comunicação de 13 de março de 1972, descreve assim a sua visão.:
Como Nossa Senhora revelou:

"Partindo de nuvens de fogo, cairão relâmpagos e uma terrível tormenta prenhe de chamas e
fogo uivará por toda a terra. Igualmente, uma chuva devastadora de pedras destruíra extensas
áreas.
Este flagelo será o mais tremendo que a humanidade já sofrera.
O fenômeno durará 72 horas (3 dias) nestas horas angustiantes os homens deverão rezar
incessantemente:
“Maria, rainha do universo, medianeira dos homens, refugio dos pecadores, nossa
esperança, manifestai vossa misericórdia. Alcançai-nos a verdadeira paz e salvai-nos da
perdição".

Neste artigo cumprimos nosso papel de divulgador de informações sobre a transição planetária
em execução. A cada um que guarda a mensagem do evangelho no Apocalipse sabe que falta
nada, para se encerrar todas as profecias. Com alegria vejo que os irmãos de todas as religiões,
estão cumprindo plenamente seu papel do despertar urgente das massas. Por que sem segurar na
mão de Deus, nada é possível e vamos todos precisar de homens valentes, verdadeiros gedeões
para os dias que se seguirem. Paz!
Para quem acha novidade os dias de escuridão recomendo a leitura dos textos bíblicos abaixo.:
28 -" E sucedeu que foram envolvidos (os Lamanitas) por uma nuvem de escuridão que os encheu
de espanto e grande temor.
29 - E aconteceu que se ouviu um Voz que parecia vir de cima da nuvem de escuridão, dizendo:
arrependei-vos, arrependei-vos (...).
30 – E sucedeu que quando ouviram esta Voz, notaram que não era uma voz de Trovão, nem de
ruído tumultuoso, mas eis que era uma Voz maviosa, cheia de suavidade, semelhante a um sussurro,
que penetrava até o mais profundo da alma.
40 – E aconteceu que os Lamanitas lhe perguntaram.; Que devemos fazer para que esta nuvem de
escuridão seja afastada de nós ?
41 – E Aminadab lhes respondeu: É necessário que vos arrependais e rogueis a esta Voz, até que
tenhais Fé em Cristo, de quem vos falaram Alma, Amuleque e Zeezrom. E quando isso tiverdes
feito, a nuvem de escuridão será afastada e não vos encobrirá mais.
42 - E aconteceu que todos começaram a clamar à voz daquele que havia sacudido a terra. sim,
clamaram até que a nuvem se dissipou.
46 – E sucedeu que ouviram uma Voz, uma Voz agradável, semelhante a um sussurro que lhes
disse.:
47 – Paz, paz seja convosco, em virtude de vossa fé em meu bem amado, que existe desde a
fundação do mundo.
48 – E então, quando ouviram isto, levantaram seus olhos, procurando descobrir de onde vinha a
VOZ e eis que viram abrir-se os céus e deles descer anjos.
(Helamã 5) .
"Bem aventurado o que recebe a palavra em seu coração. Chegará breve o tempo que muitos
irão procurar a palavra e não vão encontrá-la"
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Nossa senhora da piedade.
PREPARATIVOS FÍSICOS
Existem diversos tipos de preparativos que são urgentes em face da modificação da superfície
do planeta.
O homem superior, ciente da importância do corpo físico, preserva-o, não por medo da morte,
que é inevitável,
Mas preserva-o, em glória da vida que lhe foi confiada.
Este tema está sendo melhor trabalhado e será em breve aqui inserido com detalhes das regiões
no planeta e no Brasil que sofrerão alterações na sua superfície.
Originalmente este texto tratava dos preparativos físicos para a eventualidade de ocorrer os três
dias de escuridão, previsto em algumas profecias.
Com o devido bom senso e cautela , recomendamos a sua leitura como quem recomenda usar o
guarda-chuva numa estação chuvosa.
Você até pode e deve duvidar, mas lembre-se:
Quando noé fazia sua arca, ainda não chovia.
RESIDÊNCIA INTERNA
1) MOBILIÁRIO e OBJETOS:
 Facilitar a movimentação dentro de casa, retirando do caminho móveis baixos, como
mesinhas, vasos, tapetes grossos, pequenos objetos de ponta, brinquedos.
 Retirar das prateleiras abertas, objetos de vidro ,cerâmica, lustres etc., que se quebrados
no escuro, podem causar ferimentos. Não deixar objetos como facas, tesouras, agulhas
expostas ao manuseio de crianças.
 Trancar todas as portas e janelas, muito bem trancadas, tanto para evitar que alguém
entre, como que alguém saia.
 Retirar tudo que é perecível da geladeira, que venha a produzir mau cheiro (carne
congelada);
 Isolar toda entrada de ar o melhor possível.
 Evitar o uso de bebida alcoólica que aumenta o consumo de oxigênio no sangue e de
fumar.
2) APARELHOS ELETRICOS:
 Retirar toda aparelhagem elétrica das tomadas. Desligar a rede elétrica. Retirar as pilhas
dos aparelhos.

RESIDÊNCIA EXTERNA







Retirar do lado de fora da casa, objetos soltos que podem, pela força dos ventos, quebrar
alguma janela; p.ex: galhos de árvore, vasos.
Proteger as janelas que possuem vidros frágeis, para fins de segurança, em todos os
sentidos.
Verificar se há algum fluxo de água da chuva para dentro do terreno ou da casa, no caso
de chuva excessiva, evitando entupimentos com objetos e até a entrada de pequenos
roedores ou insetos, que estejam procurando abrigo.
Proteger com plástico a caixa d’água, impedindo a penetração de água ácida da chuva
ou gases tóxicos.
Proteger animais e plantas, providenciando um lugar próprio para eles. Lembrando que
plantas consomem muito oxigênio.
Ao desligar a rede elétrica, feche também a rede de água, usando somente a água que
você possuir dentro de casa, protegida.
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TIPOS DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO
- MATERIAL USADO PARA VEDAÇÃO:
 Muito plástico preto, fitas adesivas, panos úmidos.
 O uso do plástico preto serve para proteger a casa da visualização dos eventuais
fenômenos externos, ajudando a manter a serenidade para a oração e o recolhimento.
 As frestas das janelas podem ser cobertas, tampadas com plástico e cobertas com fita
crepe.
- MATERIAL DE USO PRÁTICO:
 Velas de 7 dias,
pilhas e lanternas, garrafas térmica com chá, café, ou
cevada.
 Não acender o fogão para fazer comida, evitando o consumo de oxigênio.
 Sacos Plásticos. O saco plástico terá diversas finalidades. Na proteção de alimentos, na
proteção de emergência da casa, proteger verduras e a água estocada.
- ESTOQUE DE MATERIAIS:
 Botijão de gás;
 Alimentos de consumo prático:
- arroz integral semi-cozido, temperado e frito,
- castanhas,
- bananas,
- biscoitos,
- mel,
- aveia,
- chocolates,
- leite em pó,
- alguns tipos de enlatados.
 Fósforos
 Material de higiene;
 Muita água.
 Alguns remédios básicos, incluindo:
- alguns para intoxicação,
- anti-diarréicos,
- calmantes,
- materiais para curativos.
 Lenços para improvisar máscaras, em caso de gás ou poeiras, etc.
- CUIDADOS BÁSICOS COM AS PESSOAS:.
A verdade é que não sabemos o grau de distúrbios – frio, calor, tremores--nem sua intensidade.
Sugerimos apenas os seguintes cuidados, após se tornar público estes fatos:
 Não utilizar, como agasalho externo lã ou flanela, pois acumulam eletricidade. Você
ficará dando choque nas outras pessoas que tocar.
 Caso ocorra a presença de gases tóxicos (amônia), cujos indícios de presença é
constatado com tosses, falta de ar, dificuldade de respiração, olhos irritados, seja sanado com
uso de panos úmidos sobre todo o rosto, após enxaguado., que servirá como máscara, usando-a
o tempo que for necessário. Tomar leite.
 Evitar coçar a pele. Usar pano úmido.
- UTILIDADES DE UMA "ROUPA" PLÁSTICA. :
Todo mundo sabe que no frio não é a quantidade de roupa que aquece. P.Ex: colocar jornal
debaixo da roupa aquece mais que um cobertor, porque o jornal cria uma camada de ar. Em se
tornando público estes eventos, recomendamos:
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 "Embrulhar" as crianças com plástico e prender com fita crepe (usar esta brincadeira no
ensaio), evitando a perda de calor, protegendo a pele e porque se sabe que apenas o rosto ficará
exposto e será de fácil proteção.
ZONA RURAL
 Quem estiver na zona rural, deve proteger as sementes, brotos, por causa da chuva intensa
e ácida.
 Nas cidades, verificar calhas, telhados, portas, buracos etc.
O LUGAR MAIS SEGURO DA CASA É SOBRE AS CAMAS, POLTRONAS.
Há gases pesados que ficam no chão e gases leves que sobem para o teto.
- FICAR EM CASA:
 Ao tomar conhecimentos dos eventos, procurar reunir as pessoas da família ir para casa e
dela não mais sair. Existem comunicados que a confirmação da ocorrência dos eventos será feita
com antecedência de 24 a 48 horas antes; tempo suficiente até mesmo para viajar.
 Ao estar em casa, NÃO OLHAR PARA FORA DA JANELA, EM HIPÓTESE
NENHUMA MESMO.
O maior perigo para o ser é não despertar para a existência de outra realidade muito
maior e muito mais bela, cujos sinais de surgimentos são precedidos da dor de um parto.

ALERTA GERAL III
A TERCEIRA REVELAÇÃO DE FÁTIMA
A terceira profecia de Fátima (1917) pode ser dividida em quatro (4) itens.:
1. A PREVISÃO DE UM GRANDE CASTIGO.:
"Um grande castigo cairá sobre a Humanidade, não hoje nem amanhã, mas na Segunda
metade do século XX"

2. A PREVISÃO DE UMA GRANDE GUERRA DEPOIS DE 1950.:
"Uma grande guerra começará na Segunda metade do século XX. Fogo e Fumaça cairão
dos céus e as águas dos oceanos se tornarão vapor e a espuma subirá mexendo e afundando
tudo. Milhões e Milhões de homens perecerão a cada hora e aqueles que fiquem com vida
invejarão os mortos. Por qualquer parte por onde se olhe, haverá angustias, misérias ruínas em
todos os países."

3. A PREVISÃO DA QUEDA DA IGREJA, O CAOS SOCIAL E NA CIÊNCIA DAS
ARMAS DE GUERRA.
"Também a Igreja chegará o tempo de suas maiores provas. Cardeais contra cardeais,
Bispos contra Bispos. O mal caminhará em suas fileiras e m Roma haverá mudanças. O que
está podre cairá e o que cairá não se levantará mais. A Igreja estará ofuscada e o mundo
transtornado pelo terror. Chegará o tempo na qual nenhum Rei, Imperador, Cardeal ou Bispo
esperará àquele que, no entanto, virá."
"Não existe ordem em lugar nenhum do mundo e o mal reina nos mais altos lugares,
decidindo a direção das coisas. Ele, efetivamente, conseguirá entrar nos mais altos lugares da
Igreja; chegará a seduzir o espírito dos grandes científicos que inventam as armas, com os
quais será possível destruir em poucos minutos grande parte da humanidade. Terá sob o seu
domínio aos poderosos que governam os povos e lhes excitará para fabricarem grande
quantidade destas armas".

4. A PREVISÃO FUTURA NA VIDA DE LUCIA PARA CONFIRMAR SUAS
AFIRMAÇÕES SOBRE ESTA TERCEIRA MENSAGEM DE FÁTIMA E QUE
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ABALARIA OS CONCEITOS DA IGREJA CATÓLICA E POR ISSO NUNCA FOI
REVELADA.
"Lúcia, Lúcia!( foi lhe dito também) antes que Eu lhe chame ao Paraíso, antes que deixe o
corpo, muito tempo depois, Francisco (um dos seus irmãos que havia morrido pouco tempo
depois das visões) nascerá de novo e lhe verá e lhe abraçará de novo. Ele virá com você, para
cumprir o último ato da profecia que lhes dei, em Fátima. Ele estará junto do seu irmão,
nascidos de novo, pela vontade do Pai. Não tenha medo pela morte dele. Não está morto. Está
na verdadeira vida. Tenha paciência".

Assim é que Francisco era irmão de Lúcia e um dos pastores que viu Nossa Senhora, junto
com Jacinta, outra irmã de Lúcia, sendo os 3 videntes de Fátima.
Este é o grande significado da 3ª REVELAÇÃO DE FÁTIMA QUE ERA A PROVA DA
REENCARNAÇÃO. Nossa Senhora disse a Lúcia que não se preocupasse com a morte do seu
irmão Francisco. Ele voltaria reencarnado e lhe abraçaria "PARA CUMPRIR O ÚLTIMO
ATO DA PROFECIA QUE LHES DEI EM FÁTIMA"
E isso se deu em 1989. GIORGIO E FILIPPO BONGIOVANNI são dois irmãos que residem
num pequeno lugar da Itália, chamado de Porto de São Elpidio.
 Em 1989, no dia 13 de Abril, Nossa Senhora se apresenta a Giorgio e lhe disse.:"Você foi
Francisco, um dos três pastores que eu visitei em 1917".
 No dia 31 de Maio, Jesus lhe diria: "Chame sua irmã Lúcia dos Santos".
 No dia 25 de Agosto de 1989, Giorgio e Fillipo vão ao Mosteiro de Santa Tereza , em
Coimbra, Portugal, onde vivia Lúcia dos Santos e lhe entregam uma carta onde dizia:
"Amaríssima Lúcia:
Entregamo-lhe esta carta na qual está expressa a Santa Vontade da Mãe do Céu e
do
Mestre Jesus. Lúcia, minha irmã, a Mãe do Céu em 1917, na última aparição, lhe prometeu que
antes que aconteça todo o enunciado na 3ª mensagem de Fátima, os quais ocorrerão na
Segunda metade do século XX, Ela lhe faria um grande milagre.
Lembra-se, querida irmã, quando Francisco e Jacinta, seus companheiros e testemunhas
nas aparições morreram ?
Lembra-se irmã que Nossa Senhora lhe disse, nos anos seguintes às aparições em Fátima?
" Lúcia, Lúcia, antes que eu a chame ao Paraíso, antes que deixe o corpo, muito tempo depois,
Francisco nascerá de novo e lhe verá e lhe abraçará de novo(...)".

Dessa forma, Giorgio se apresenta a Lúcia dos Santos, revelando CONHECER TODO
O TEOR DA 3ª MENSAGEM DE FÁTIMA.
Todavia, não houve nenhuma resposta ou manifestação de Lúcia, nem mesmo
aparecendo a eles. Lúcia não falou nada e nem se sabe se ficou sabendo da presença deles. O
que se sabe é que a Superiora respondeu com um Não a tudo o que foi dito.

Em 02 de Setembro de 1989, os irmãos passaram a divulgar a 3ª mensagem e em
Fátima, no mesmo lugar onde tudo havia se passado em 1917. Neste lugar, Giorgio afirma após
estas divulgações ter visto novamente Nossa Senhora, porém, apresentando CHAGAS em suas
mãos.

ALERTA GERAL VIII - MENSAGENS DE JESUS E MARIA SOBRE TRÊS DIAS DE
ESCURIDÃO
Jesus a Santa Ana Maria Taiji (século XIX):
"Trevas extremamente espessas espalhar-se-ão pelo mundo inteiro, envolvendo a terra por
três dias e três noites. Durante as trevas será impossível distinguir-se qualquer coisa. O ar
ficará empestado pelos demônios, que aparecerão sob todas as formas, as mais asquerosas.
Nesses dias será impossível a luz natural. Aquele que abrir a janela, olhar para fora ou sair
pela porta morrerá. Durante esses dias devem ficar em casa rezando o terço e invocando a
misericórdia de Deus. As velas bentas protegerão da morte, assim como a invocação de Maria
e dos anjos."

Jesus a Maria Júlia Jehenny (França, 1850 - 1941):
"Os estrondos do trovão sacudirão a terra. A terra será removida em seus fundamentos, o mar
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levantará ondas espumantes e ensurdecedoras que se espalharão pelos continentes. Três
quartos da humanidade morrerá. Por três noites e dois dias será como uma noite contínua.
Somente as velas bentas poderão iluminar a horrível escuridão. Uma só vela será suficiente
para os três dias, mas não arderão na casa dos ímpios. Nem os raios, nem o vento, nem os
terremotos apagarão as luzes das velas bentas."

Jesus a Irmã Maria de Jesus Crucificado (século XX):
"Durante os três dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados
morrerão, de tal modo que só sobreviverá a quarta parte da humanidade."

Jesus ao Padre Pio (Itália, 1918):
"A hora de Minha Vinda está próxima...um castigo espantoso dará testemunho do Meu
poder...aqueles que esperarem em Mim e crerem em Minhas palavras não deverão ter medo,
porque Eu não os abandonarei, tão pouco os que propagarem a minha mensagem. Aqueles
que estiverem em estado de graça e buscarem a proteção de Minha Mãe não sofrerão prejuízo
algum...a noite será muito fria, rugirá o vento, pouco depois ouvireis trovoadas...deveis trancar
as portas e janelas e não falar com ninguém que estiver fora de vossa casa. Ajoelhai-vos
diante de um crucifixo, arrependei-vos dos vossos pecados pedindo a proteção de Minha Mãe.
Não olheis para fora durante o terremoto...furacões de fogo se formarão nas nuvens
estendendo tempestades por toda a terra. Virá uma chuva de fogo sem interrupção...o vento
trará gases venenosos que se espalharão por toda a terra...mas em três noites terminarão os
terremotos e no dia seguinte brilhará o sol. Os anjos do céu virão trazendo para a terra o
espírito da paz e uma imensa gratidão transbordará, naqueles que sobreviverem a este terrível
juízo de Deus."

Maria a Madre Rosa Quatrini (São Damiano, Itália, 1964):
"Haverá castigos estupendos e a espécie humana perecerá em massa, como milhares de
moscas ao efeito de inseticidas...o sol desaparecerá, dando lugar as trevas, que durarão três
dias e três noites. Então, o fogo purificará a terra de forma devastadora. Só as velas bentas
darão luz nesses dias de trevas. Não saiam de casa por motivo algum, fechem as janelas e as
cortinas e não olhem para fora. Rezem e meditem o Rosário, levem no pescoço a Medalha
Milagrosa ou o Escapulário, e não se separem do terço, pois estes sacramentais serão a sua
proteção contra o inferno amotinado...invoquem sem cessar os nossos misericordiosos
corações."

Jesus a Bento da Conceição (Bal. Camboriú - SC):
"O dia da vossa libertação está chegando. Não há o que temer. Quando o mundo começar a
balançar, as paredes, que serviam para esconder os segredos dos mafiosos, serão as
primeiras a cair. Os prédios, onde o pecado predomina, só as ferragens ficarão balançando. As
ruas, por onde passam os perdidos da noite, serão cobertas de entulhos, ficando debaixo dos
escombros milhões de corpos agonizantes...o mau cheiro se espalhará por muitos lugares da
terra. Só os que Me serviram terão o direito, dado pelo Meu Pai, de permanecer com as suas
velas bentas acesas. O resto será uma escuridão só. Assim será a consumação dos séculos.
Mas depois de três noites de trevas, nascerá um novo dia para toda a humanidade,
eternamente." (26/04/1996)
"Uma nuvem negra fará escurecer toda a terra. Os gemidos de dor se ouvirá por quilômetros
de distância. Noites de pavor e desespero, pedidos de clemência, então, levantar-se-ão. O
mar, com suas ondas enormes, consumirá cidades inteiras. Balançará a terra, neste momento,
como numa corda bamba. Mas nesta hora, os Meus anjos virão para confortar os que me
obedeceram e nada lhes faltará. As luzes se apagarão, mas não para vocês, Meus filhos. As
trevas durarão o mesmo tempo que tive na cruz. Depois deste tempo surgirá um novo dia.
Mudança esta que ninguém se lembrará mais do que se passou. Então Virei do céu dando a
cada um o que prometi, e quem nada fez, será expulso para sempre, por não merecer...se o
pecado não fosse tão grande, jamais isso iria acontecer, mas já está feito." (18/02/1997)

Maria a Luz Amparo Cuevas (Espanha, 1983):
"Uma densa escuridão cobrirá a terra por três dias e três noites. Absolutamente nada poderá
se ver. O ar será pestilento e venenoso. Só as velas bentas iluminarão e arderão os três dias.
Os fiéis por motivo algum devem sair de casa, mas ficar suplicando, mas ficar rezando o terço
e suplicando a misericórdia. Os inimigos da Igreja morrerão em toda a terra, com exceção de
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uns poucos, que se converterão a tempo. Cairá uma chuva de fogo, e a terra toda tremerá...por
fim, reinará a paz na terra. Todos se reconciliarão com Deus e o verdadeiro amor florescerá."

Jesus a Vassula Ryden (Suíça):
"Prometo a vós que me amais, que nesses dias de trevas que virão sobre o mundo inteiro, Eu
vos protegerei e vos encerrarei nas profundidades do Meu Coração." (12/05/1990)
"Vos sereis todos mergulhados na escuridão, e não haverá mais qualquer iluminação, pois o
fumo, saindo do abismo, será como o fumo de uma grande fornalha, que escurecerá o sol e a
atmosfera...quando ouvires o ruído do trovão e o clarão do relâmpago, sabei que é chegada a
hora da Minha Justiça. A terra será sacudida e vacilará nos seus próprios fundamentos,
removendo do seu lugar montanhas e ilhas. Serão aniquiladas nações inteiras...eu tornarei a
vida humana mais rara do que nunca. Entretanto, quando a Minha Ira for aplacada, instaurarei
o Meu Trono em cada um de vós, e juntos, a uma só voz, louvar-Me-eis a Mim, o Cordeiro."
(18/02/1993)
"Quando o Meu Dia vier, o sol far-se-á tão negro como um saco de crina, a lua abrasar-se-á e
os próprios alicerces da terra serão sacudidos. E como entranhas a sair de um abdômen, a
terra vomitará os seus demônios. Quando isso acontecer,os homens desejarão ardentemente a
morte, mas ela não virá! Então o céu se dissolverá em chamas,e todos os elementos serão
derretidos pelo calor... quando todas essas coisas tiverem passado, todas as nações e todos
os habitantes da terra Me adorarão...Eu vos prometo que a Terra nunca mais cairá em tal
angústia." (22/12/1993)

Jesus a Julka (Zagreb, ex-Ioguslávia):
"Um vento forte e ardente virá do sul, provocando tormentas em toda a terra. Logo, um ruído
como de dez trovões retumbará sobre a terra, fazendo-a estremecer. Este será o sinal que os
três dias e três noites de total escuridão estão começando. As pessoas deverão permanecer
em suas casas, fechar as janelas, benzer-se, aspergir a casa com água benta e acender as
velas bentas. Lá fora acontecerão coisas tão horríveis que morrerão de medo os que se
atreverem a olha-las. Todos os demônios estarão soltos no mundo, uivando e chamando suas
presas para as destruírem, e até imitarão as vozes dos parentes e conhecidos que não
chegaram a lugares seguros. Mas não abram a porta absolutamente a ninguém!...As velas
bentas só iluminarão aos que se esforçam para viver de acordo com os Meus mandamentos.
Embora seja apenas um coto, durará três dias e três noites, sem apagar-se."

Maria a Patrícia Talbot (Cuenca, Equador, 1987):
"A terra sairá de sua órbita durante três dias. Então, a Segunda Vinda de Cristo estará
próxima...nesses dias, as famílias deverão manter-se em oração contínua...não devem abrir a
porta a ninguém, mas simplesmente seguir rezando. Não olhem pelas janelas para não verem
a Justiça de Deus caindo sobre o povo."

Maria a Irmão David Lopes (Ranchilo, México, 1987):
"Não temam os três dias de trevas que virão sobre a terra. Aqueles que procuram viver as
minhas mensagens e levam uma vida de oração serão alertados por uma voz interior, entre
três dias e uma semana antes de aconteceram...antes do três dias de trevas ver-se-á um sinal:
aparecerá no céu uma gigantesca cruz vermelha, em pleno firmamento azul e sem
nuvens...essa cruz será vista por todos.
Os três dias de trevas serão tão escuros a ponto de não conseguirem enxergar as próprias
mãos diante do rosto. Não ficará no inferno um só demônio. Todos estarão na terra. Os que
não estiverem em estado de graça morrerão de medo ao se verem cercados pelos terríveis
demônios. Mantenham fachadas todas as portas e janelas e evitem responder aos que
chamarem do lado de fora. A mais perigosa tentação será a dos demônios imitando a voz das
pessoas que vocês amam. Por favor, não lhes dêem atenção, porque não serão os seus entes
queridos, e sim os demônios, procurando tirá-los de casa.
No começo desses três dias, alguns tentarão cruzar o rio (Rio Grande - México), mas não
conseguirão. Por causa da escuridão total acabarão se afogando. Outros ficarão tão
desesperados que matarão uns aos outros. As horas de escuridão serão exatamente 72 e o
único meio de contá-las será por relógios mecânicos, pois faltará todo o tipo de eletricidade. Os
pais devem ensinar seus filhos a rezar. As orações das crianças serão milagrosas durante
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esses três dias.
Passada a tribulação, sobrevirá uma primavera. Tudo estará verde e limpo. A água, cristalina.
Não haverá mais contaminação nem no ar, nem na água. As pessoas viverão da terra e do
trabalho, não para sobreviver, e sim por amor e apoio mútuo."

Maria a Pedro Régis Alves (Anguera, Bahia):
"Breve, haverá três dias de trevas consecutivos...esses dias serão de muito sofrimento para
todos vós. Prometo a todos aqueles que estão do meu lado que não lhes faltará a luz. Peço
que tenhais em casa velas bentas pelos sacerdotes. Não tenhais medo, fazei o que vos digo!"
(03/12/1988)
- Outras profecias falam sobre um astro que se chocará com a terra, o que poderia ser a
causa do grande terremoto, da saída da terra da órbita e dos três dias de trevas.
"Uma estrela cai do céu sobre a terra...o sol e o ar escurecem com a fumaça."
(Apocalipse 9, 1-2)
"Aqueles que colocarem a sua confiança em mim serão salvos."
(Maria em Akita, Japão, 1973)
“Após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não terá mais a sua claridade, e as
estrelas cairão do céu. As nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e
das ondas. Serão abaladas as forças do firmamento, e os homens se apavorarão ante a
expectativa do que acontecerá com o mundo. Então, aparecerá no céu o Sinal do Filho do
Homem. Lamentar-se-ão todos os povos da terra e verão o Filho do Homem vir sobre as
nuvens do céu, com grande Poder e Glória. Ele reunirá todos os seus escolhidos, dos confins
da terra ao extremo do céu.”
(Mateus 24, 29-30; Marcos 13, 24-26; Lucas 21, 25-27)
"Houve um grande terremoto. O sol ficou negro com saco de carvão. A lua vermelha como
sangue. As estrelas caem do céu sobre a terra...os homens esconderam-se nas cavernas,
clamando aos montes: "Cai sobre nós e esconde-nos da Face Daquele que está no trono e da
Ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de Sua Ira, e quem poderá sobreviver?"...um anjo
gritou em alta voz aos quatro anjos que tinham sido encarregados de fazer mal a terra e ao
mar: "Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores! Primeiro, vamos marcar a fronte
dos servos do nosso Deus."
(Apocalipse 6, 12-17. 7, 2-3)

FONTE: http://web.prover.com.br/nominato/index.htm

CAPÍTULO III

RESGATE DOS SERES DA TERRA
Quem vem acompanhando a transição planetária, certamente ouviu falar do resgate de todos
os seres da Terra .
O que significa isto?
Significa que a Terra vai passar todo tipo de transformação na sua superfície em face da
descida do carma físico, até 2002. Os seres, encarregados da evolução planetária, decidiram
amparar a humanidade inocente e a que se oferece, para viver uma nova realidade de vida;
diferente dos padrões atuais desta sociedade em decadência.
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Mas, nem todo mundo precisa passar pelos testes de última hora, como predizem as profecias e
as mensagens do Comando Estelar.
Estas pessoas, seres, plantas, animais, que servirão a compor a Nova Terra serão amorosamente
retirados do Planeta.
Uns serão, retirados na primeira hora, outros depois e outros, por último. Cada ser será tratado
individualmente. Ficar por último, é a opção dos seres que se propuseram ajudar até o último
instante.

O resgate será em corpo físico ou não.

A PRIMEIRA ETAPA DAS
FASES DE EVACUAÇÃO
__

Acontecerá no instante que se comprove que os habitantes estão em perigo. Nas onde áreas o
perigo for momentâneo as pessoas serão recolhidas e retornarão após passado o perigo.
Serão recolhidos, por meio de um foco ou raio, até às naves menores e levados às naves
maiores, naves-mães.
Nesta etapa não haverá aterrissagem no solo, e as pessoas serão
alertadas a se dirigirem a determinados lugares
Serão prioritárias as pessoas servidoras da Luz.
Serão recolhidas as crianças de todas as idades e raças, em estado de
sono, enquanto durmam evitando-se o maior trauma possível.
Dizem os espaciais que elas não se perderão dos pais. Tudo está
providenciado. Nem todas as áreas do Planeta serão afetadas, o que
equivale a dizer que poderão ocorrer transferências de pessoas de uma
região para outra.
O resgate se fará de todos os que não tiverem medo ou temor e suporte os raios de freqüência
vibratória. No que restar do tempo antes do momento crítico o céu se encherá de Naves que
recolherá quem quer que seja. Haverá limitadas aterrissagens para a evacuação maciça. Será um
convite às multidões para receber a quem quer que seja que suporte as atividades de resgate nos
poucos momentos que restarem, já que eles não poderão demorar na nossa atmosfera quando as
turbulências se apresentarem.
CONSIDERAÇÕES
Uma reunião se dará nos níveis superiores dos Conselhos dos Mestres Ascensionados, do
Plano Terrestre e do Sistema Solar, o Reino Angelical, que formam o Comando da Luz.
Detalhamentos informam que naves de diferentes cores recolherão as pessoas de auras
predominantemente azuis - Primeiro Raio.
Outro detalhamento será de recolhimento de seres do setor médico e assim por diante,
agrupando energias semelhantes. Todos receberão pendentes, objetos de cores, desenhos e
formas variadas que deverão ser mantidos, guardados com todo carinho, pois se trata de
decodificadores, sinalizadores, equilibradores do corpos fisico-mental-emocional. Dessa forma,
mudanças ocorrerão naturalmente no estado geral do corpo físico que será em muito melhorado,
juntamente com outras capacidades telepáticas e abertura de chakras.
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Estas coisas que aqui estão sendo citadas serão variáveis, de acordo com as emergências
locais, mas, com certeza, terão uma padronização nas operações da Frota Estelar de Resgate
para os homens, elementais ou animais.
PREPARATIVOS ESPIRITUAIS
Se há uma hora em que o menor dos esforços compensa toda uma vida de erros, esta hora
chegou e já estamos nela
Em face da urgência de almas espiritualizadas, o Conselho Cármico do Planeta Terra:
 Decretou que as almas que consumiram 51% do seu carma, poderão ascensionar, (o que
antes deveria ser uma queima de 100%).
 Decretou, em 01 de Julho de 1961, que todo decreto proferido com sinceridade terá o
efeito de multiplicado pelo poder de dez mil vezes dez mil; ou seja, cada vez que uma oração
sincera sobe aos céus amplificado pelos Mestres esta oração ajuda cem milhões de pessoas

Veja : há uma força na terra nesta hora,
Há um convite para você agora.
Una-se a nós. Somos uma força na Terra como nunca houve.
Esta é a hora de um basta! Ao velho mundo, ainda há tempo de estar nesta caravana, nesta
viagem rumo a luz.
Não existe mais o passado. Era outra pessoa que existia hoje é o que vale.
Se neste instante você assumir o compromisso de ajudar o semelhante na transição planetária,
em nome da presença "eu sou" lhe digo: não importa seu passado.
"Ainda hoje estarás comigo no paraíso" Jesus

PREPARATIVOS
1ª ETAPA.: CONHECER
 Conhecer tudo o que está sendo divulgado sobre a transição planetária.
 Conhecendo, você se lembrará que quando aqui veio na Terra, assumiu compromissos com
os eventos planetários e tudo o mais.
 Ninguém será "inocente" dos fatos que sucederão mais cedo ou mais tarde.
 Estas informações estão em todo lugar: nas livrarias, nas bancas, nos comentários dos
amigos e na televisão.
 Quem se assusta, nesta primeira fase, é o ego. São aqueles que estão acomodados com o
caos que está aí fora, e não possuem a consciência de Deus e do Plano Divino para suas
criaturas.
2ª ETAPA.: PREPARAR-SE
 Preparar-se internamente e fisicamente.
 Você, serenamente, deverá fazer um aprofundamento interno, um levantamento de tudo
aquilo que você chama de "Minha Realidade".
 Isto é necessário, porque você verá que na iminência de tudo se alterar, a grande parte de
sua luta é com coisas superficiais, de ilusões.
 Você verá que "de fato devemos viver o dia como se ele fosse o último"
 "Se preparar", também significa "se Lembrar" de coisas que pedimos viver nesta vida para
finalmente dar um salto na nossa imortalidade. Isto é um fato.
 Proteger a si e aos familiares é um dever de cada um.
 Aqueles que dizem "Se acontecer, na hora eu vejo o que fazer"....ou "Deus vai cuidar de
mim" etc., etc., dizem isto não por causa da Fé. Dizem porque fazem pouco caso internamente
esta nuvem que se aproxima, composta de gases e partículas sólidas, deixará o planeta por dias
com a temperatura variável entre o calor e o frio abaixo de zero. Isto é um fato profético.
 Aquele que diz:" Se tiver que morrer tudo bem", também não o diz por causa da fé. Ora,
irmãos, o lavrador não deixa a enxada na chuva, porque sabe que a enxada não servirá tão bem.
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Assim, deve o homem cuidar do seu corpo, não por causa da morte, porque não nasceu desta
vida.
Mas deve cuidar da vida que lhe foi confiada.
 Perguntas sobre o que se passará com favelados, com os índios, com os animais...Tenho
absoluta certeza de que há um Plano e um Propósito Divino para a mais insignificante das
criaturas, que serão protegidas na medida de sua inocência e demais perguntas viciadas
demonstram justificar a própria desatenção.
 Por isso, não devemos convencer ninguém. Ser um portador da mensagem e passá-la
adiante esta é a missão do momento

3ª ETAPA: ENTREGAR-SE,RENDER-SE
 Depois de saber, depois de se preparar, devemos nos entregar nosso corpo e nossa vida,
nossos bens e nossos familiares ao Pai, dizendo:
Pai de toda a Vida, aqui estou como pedi, nesta hora do Mundo e nesta Hora da
Humanidade. Perdoe minhas faltas.
Abre as portas do meu EU SOU, meu Cristo Interno, para que eu realize seu Plano entre
os homens a partir deste instante.
Nesta prece sincera, eu sei que estou sendo atendido. Obrigado! Obrigado!
 As mensagens dizem que "o que tem que vir, tem que vir."
 Que as "mudanças submeterão muitas zonas a imensas experiências, chamadas por algumas
religiões de castigos".
 Quanto à aplicação da Lei de Purificação, haverá zonas nas quais será mais virulenta.
 Outras áreas terão um purificação que passará quase desapercebida.
 Isto não é um filme. Não é brincadeira. É o passo a um outro nível de evolução rumo a outra
dimensão, outro modo de se viver, um pouco além do que compreendemos, mas muito próximo
daquilo que gostaríamos de estar vivendo
 Mas, o Caos, estará nos níveis da matéria apenas. Nos níveis internos, no momento da
oração sincera, o homem terá ajuda e apoio; encontrará a presença dos anjos.
 Por isso, meus irmãos, não nos perturbemos, nem nos inquietemos. Vamos nos lembrar de
Maria- Nossa Mãe e não haverá escuridão, nem temor, porque:
“Mesmo que estejamos diante da espada,
o espírito continua Espírito.
Mesmo que estejamos diante do veneno,
O Espírito permanece imperturbável.
Quer se fale, quer se fique em silêncio,
Quer se movimente, quer se fique imóvel,
O corpo sempre fica em paz.
O espírito permanece imperturbável.” Yoka
IRMÃOS DESTA HORA ! SOMOS FILHOS DAS ESTRELAS, SOMOS FILHOS DA LUZ.
NÃO SOMOS FILHOS DA ESCURIDÃO.
ASSIM SEJAMOS, NÃO COMO AQUELES QUE VIVEM SEM ESPERANÇA OU COMO AQUELES QUE SE ENTRISTECEM.
ESTRELAS PEREGRINAS NESTA TERRA!
CONSOLEMO-NOS UNS AOS OUTROS COM A PROMESSA SOLENE DE QUE JESUS NÃO NOS ABANDONARÁ.
PAZ!
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FONTE: http://web.prover.com.br/nominato/index.htm

CAPÍTULO IV
RELATO DE UMA TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
(texto daquele que é conhecido na Terra como Apóstolo Tomé.)
"Queridos irmãos e amigos que muito prezo:

112

Abordarei um assunto que muito vos interessará porque necessário a quantos cumprem uma
nova encarnação no plano terreno. Referirei-me a um acontecimento, há poucos séculos
verificado, em certo mundo, do vosso sistema solar, pouco maior do que a Terra, durante o
desdobramento de uma fase semelhante à que a Terra cumprirá passar, em breves anos.
Conhecida com grande antecedência nos planos mais elevados do Universo, a fase em vias de
realização no referido mundo, foi permitido a quantos desejassem assisti-la, como objeto de
estudo e observação, transportarem-se para seu ambiente próprio, o que foi feito por numerosas
Entidades provenientes de planos os mais diversos, entre as quais este mensageiro se encontrava
com permissão e em tarefa de serviço de nosso Senhor Jesus.
Não foi certamente um acontecimento com hora e dia, mês e ano marcados, porque o seu
desdobramento se processou ao longo de um período de mais de vinte anos durante, o qual
pudemos todos acompanhar o que então se processou nesse outro plano, muito semelhante à
Terra.
- O PRIMEIRO SINAL
O primeiro sinal de que algo extraordinário se passava, foi um certo aumento da temperatura
do solo, dando a todas as classes da população a idéia de que o calor(ver Nostradamus) procedia
provavelmente da intensidade dos raios solares, que incidiam sobre a face do Planeta.
Verificada que foi por especialistas, esta particularidade não foi confirmada. Constatou-se que a
seguir que não era geral esse aquecimento do solo, mas apenas nalguns lugares isso se
verificava.
- O SEGUNDO SINAL
Outro fenômeno a despertar atenções gerais, foi o estado de quietude em que se mostravam as
águas dos mares desse planeta, de ordinário agitadas e revoltas, como acontece em todos os
mares da Terra.
As populações acorriam às praias para observar os fenômenos e retrocediam apreensivas a
relatar o fato por toda a parte. Era isso uma espécie de aviso, de premunição a todos para que se
conservassem atentos ao que pudesse suceder.
Os chefes e mentores de vários credos e religiões professadas naquele mundo entenderam
necessário por se, em ação, no sentido de preparar suas populações, para o imprevisto
Iniciou-se, por assim dizer, uma fase de salvamento espiritual dos encarnados desse plano. Os
dias, meses e anos decorreram em meio das apreensões dos homens, mulheres e crianças, numa
previsão de provável fim de mundo a se positivar a qualquer momento.
- PRIMEIRO GRANDE FENÔMENO
Passados, assim, vários anos, nesse estado espiritual dos habitantes do mundo em causa,
sucedeu o primeiro grande fenômeno da série longamente prevista.
Grandes estrondos se fizeram ouvir em regiões distantes umas das outras, fendendo o solo em
vários pontos, levantando as águas em outros e lançando-as sobre as margens, com fragor
jamais visto no mundo em questão. As populações aterrorizadas acorriam aos templos umas,
outras às montanhas, e oravam apavoradas, cujos Espíritos emitiam aflitos pedidos de socorro a
Deus e a seus maiores do Espaço."
-ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
Todas as organizações socorristas do Além estavam a postos, e muito fizeram em benefício das
milhares de almas, que desencarnavam por toda a parte.
O espetáculo era realmente contristador para quantos observavam os acontecimentos,
inegavelmente.
As almas que tiveram seus corpos desfeitos ou mortalmente atingidos, partiam atônitas, ante o
imprevisto e a gravidade dos acontecimentos, enquanto ondas e ondas de lava expelidas pelas
aberturas do solo, cobriam e destruíam tudo o que encontravam em sua passagem."
- A INTERVENÇÃO DIVINA
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Em certo momento as trombetas espirituais anunciaram a concentração vibratória de todas as
Entidades presentes, ao desenrolar dos acontecimentos, o que teve lugar a seguir, sendo então
presentes Entidades de todos os planos luminosos do Universo, concentradas no elevado
objetivo de amainar a tempestade de fogo, que se alastrava desde algum tempo e a cabo de dias
e dias de intensa concentração de vontades, dirigidas inteiramente ao amor universal em todos
os quadrantes.
Os acontecimentos foram amainando, lentamente, como todos esperávamos. Mais alguns dias
desse santo labor espiritual e os elementos, por assim dizer, revoltados, que eram a água e o
fogo, voltaram ao seu estado anterior, com graça e a misericórdia divina, para com as
populações daquele mundo em transformação.
Nossa tarefa, porém, não estava terminada."
- APÓS A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
"Era agora necessário recolher e encaminhar quantas almas tiveram o traspasse em meio aos
acontecimentos, e isto constituiu bem difícil tarefa."
"Embora avisadas, despertadas, longamente, por mensageiros incumbidos dessa missão, os
quais, tal como eu próprio e muitos outros viemos fazer na Terra, havia - e quantos milhares
delas!-as que não acreditavam, senão no que lhes fosse visível e palpável, recusando aceitar
como boa a palavra dos mensageiros de Deus, em favor de sua própria felicidade.
Essas almas, meus queridos irmãos, foram recolhidas com o tempo e alguma dificuldade
porque, não possuindo crença, nem fé, não emitiam nenhuma vibração sonora, que ajudasse
seus salvadores a localizá-las.
Alguns anos decorridos, entretanto, foi possível conduzir ao redil as ovelhas tresmalhadas
nesse acontecimento destinado a transformar humanidade e vida daquele mundo de Deus.
Muito felizes nos sentiremos, todos nós que desempenhamos tarefa análoga na Terra, se
nenhuma destas ovelhas do Senhor Jesus se tresmalhar, quando nossa previsões se
confirmarem".
(Texto do livro "Derradeira Chamada", de Diamantino Coelho Fernandes- Livraria Freitas
Bastos SA pág. 223-224)
.

CAPÍTULO V
A PROFECIA MAIA: UMA TRANSFORMAÇÃO DO SOL
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Dezembro de 2012 marca o fim de um ciclo definido pelo calendário Maia. Muitos acreditam
que isso se traduzirá em desastres e cataclismos naturais, algo muito próximo da concepção
cristã do Juízo Final. Outros acreditam que essa data marcará o fim da ênfase materialista da
civilização ocidental. De qualquer modo, as especulações sobre a natureza dessa previsão estão
se aproximando cada vez mais da ciência, mais particularmente das transformações que ocorrem
ciclicamente com as irradiações solares.
O que você acharia se alguém lhe dissesse que Deus está no centro da galáxia, de onde emite
ordens que nos são transmitidas através dos raios solares? Essa era a idéia que os maias faziam
de Deus, a quem chamavam de Hunabku - e diziam ser a energia radiante existente no núcleo da
Via Láctea. Segundo eles, Hunabku se comunicaria com a Terra pela radiação galáctica
transmitida para nós através do Sol. O Sol, portanto, não seria apenas a fonte e o sustentáculo da
vida, mas também o mediador da informação que chega até ele de outros sistemas estelares
através da energia radiante. Embora a ciência moderna nunca tenha abordado esse assunto tal
como os Maias o fizeram, recentemente os físicos se deram conta da influência de radiações que
atravessam a galáxia. A astrofísica atual descreve essas radiações como ondas de densidade que
varrem a galáxia e influenciam a sua evolução.
O nascimento do nosso Sol, por exemplo, foi resultado dessa onda. Na realidade, toda a
formação estelar deve-se, em princípio, a essa radiação, demonstrando que a galáxia é um
organismo envolvido em sua própria evolução. E mais: esta radiação galáctica também está
comprometida com a evolução da Terra e da vida. As radiações de densidade vêm se espalhando
pela galáxia nesses 4,55 bilhões de anos de existência do Sol e toda vez que atravessam a nossa
estrela, alteram sua dinâmica e também a energia radiante que banha o nosso planeta. Muitos
acreditam que essas diferentes radiações conseguirão explicar como o desenvolvimento da vida
na terra foi se moldando. "Cada vez mais compreenderemos que o formato das folhas das
árvores, por exemplo, foram moldados não apenas por seleção natural aqui na Terra, mas pela
ação da galáxia como um todo", acredita o físico e matemático Brian Weimme, autor do
prefácio ao livro Fator Maia, de José Argüelles, os mais famoso dos divulgadores da profecia
Maia.
ASTRÔNOMOS PROFÉTICOS
Mais antiga das civilizações pré-colombianas, os Maias floresceram entre os séculos II e IX
da nossa Era, ocupando as planícies da Península de Yucatán, onde hoje fica o México, quase
toda a Guatemala, a parte ocidental de Honduras, Belize e regiões limítrofes. Eles constituíam
povos que falavam línguas aparentadas e elaboraram uma das mais complexas e influentes
culturas da América.
Enquanto a Europa mergulhava na Idade das Trevas, os habitantes da América Central
estudavam astronomia, tinham dois calendários - um solar de 365 dias, o Haab, e um sagrado de
260 dias, o Tzolkin - e um sofisticado sistema de escrita por hieróglifos. Por volta do ano 900, o
antigo império Maia começou a sofrer um declínio de população, e seus suntuosos centros
urbanos foram abandonados, por motivos até hoje misteriosos. Seus habitantes voltaram à vida
simples nas aldeias no campo, onde seus descendentes vivem até hoje.
Alguns estudiosos atribuem o abandono das cidades à guerra, insurreição, revolta social, seca.
Mais recentemente, surgiu a teoria de que eles abandonaram seus centros devido a alterações
nas radiações solares.
No século XIII, quando o norte se integrou à sociedade tolteca, a dinastia Maia chegou ao
final, muito embora alguns centros periféricos sobrevivessem até a conquista espanhola, no
século XVI.
Os Maias clássicos eram um povo embriagado de objetivos culturais diferentes dos nossos.
Onde os modernos cientistas detectaram experimentalmente os efeitos físicos das radiações de
densidade, que varrem toda a galáxia, os Maias procuravam detectar, experimentalmente,
radiações de diferentes forças que influenciavam, não só o nascimento e a atividade das estrelas,
mas o nascimento e a atividade das idéias. Portanto, enquanto os cientistas modernos
desenvolveram um modo de consciência que lhes permite expressar os efeitos físicos dessas
radiações, os maias desenvolveram uma consciência que lhes possibilitava expressar os efeitos
psíquicos dessas radiações.
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Esse povo da América Central acreditava em ciclos recorrentes de criação e destruição e
pensavam em termos de eras, que duravam cerca de 1.040 anos. Para eles, nós estamos vivendo
na quarta era do sol - sendo que, antes da criação do homem moderno, existiram três eras
anteriores, destruídas por grandes cataclismos:
 A primeira era teria sido destruída pela água, depois de chover sem parar, coincidindo com
o mito do dilúvio.
 O segundo mundo teria sido destruído pelo vento
 O terceiro pelo fogo.
 O quarto mundo, o que nós vivemos hoje, de acordo com as profecias do rei-profeta Maia
Pacal Votan, será destruído pela fome, depois de uma chuva de sangue e fogo.
Talvez não por acaso, a tumba desse rei, encontrada em 1952, fique em uma das mais belas e
importantes ruínas desta civilização: a cidade de Palenque, localizada justamente em Chiapas,
estado onde os descendentes dos Maias formaram o EZLN (Exército Zapatista de Libertação
Nacional) e se insurgiram, em 1994, depois de séculos de humilhação e pobreza.
Segundo a cronologia Maia, a era atual começou em 10 de agosto de 3113 a.C. (data que
marca o Nascimento de Vênus), e deve terminar em 22 de dezembro de 2012, quando esta
estrela "morrerá" simbolicamente, ou melhor, segundo o Skiglobe (programa de computador
que indica o movimento astronômico), desaparecerá por traz do horizonte ocidental, no mesmo
instante em que as Plêiades nascerão a leste.
Importante dentro do calendário Maia, essa data fechará um ciclo de cerca de 5.125 anos e dá
pano para manga de inúmeros prognósticos. Os adeptos das visões mais catastróficas acham que
essa data marcará o fim do mundo, o juízo final e coisas afins.
Outros, como o jornalista e crítico de arte Alberto Beuttenmüller, consideram que essa data
marcará o fim de um tipo de mundo, o que por definição pode ser várias coisas: o fim da
hegemonia dos Estados Unidos, o fim do trabalho, como nós conhecemos hoje, o fim do
dinheiro, e até mesmo catástrofes naturais. "O tempo dos Maias não era imediatista. As
transformações não vão acontecer de uma hora para outra. Elas já vêm acontecendo desde
1988", diz Beuttenmüller, autor de A Serpente Emplumada, da editora Ground, segundo

romance de uma trilogia dedicada às profecias Maias. Para ele, a queda abrupta do regime
soviético, em 1989, pode ser resultado desse fenômeno. "Depois de tantas batalhas, o
comunismo acabou quase que por decreto. Para impor aquele governo, mataram tanto e, de
repente, parece que decidiram simplesmente parar de brincar de comunismo", diz.

Beutenmüller compartilha da hipótese de Maurice M. Cotterell - um dos autores do livro “As
Profecias Maias”, da Editora Nova Era - de que todo esse processo que, para ele terá seu ápice
em 2013, será provocado pelo Sol. De fato, sabemos que a vida na Terra depende da luz solar,
mas o sol transmite para cá muito mais do que luz. Ele irradia também raios cósmicos através
do espectro eletromagnético. Estes potentes raios têm o poder de transformar átomos e poderiam
matar toda a vida na terra, se não existisse um escudo protetor na atmosfera. Embora, apesar dos
rombos na camada de ozônio, eles ainda não destruam, esses raios provocam reações nucleares
na atmosfera. Eles transformam os átomos de nitrogênio que a compõem, em uma forma mais
pesada de carbono, cujo peso fica 14 (C14), ao invés dos 12 (C 12) normais. Embora comportese como o carbono comum, que existe em profusão na atmosfera e é importante para a vida, o C
14 é radioativo. Em alguns momentos de alta atividade solar, que geram muitas manchas no sol,
essa radiação solar diminui. Em outros, onde há menos atividade do sol, e menos manchas, essa
irradiação solar aumenta.
Ao determinar a regularidade dos ciclos de aparecimento e desaparecimento de manchas,
Cotterell deu-se conta de que todos os momentos de apogeu de alguma grande civilização
coincidiram com o aumento de atividades das manchas solares, e o declínio, com uma inversão
solar.
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Desta maneira, o declínio da Civilização Maia, cujas belas cidades foram inexplicavelmente
abandonadas no século IX, poderia ter alguma vinculação com o fato de que o campo magnético
solar e as manchas solares se inverteram exatamente nesta época. O fenômeno provocou
infertilidade e mutações genéticas na Terra e teve efeitos mais severos nas regiões equatoriais.
Segundo Beutenmüller, um dos filhos do rei-profeta Pacal, dono da famosa tumba encontrada
em Palenque, nasceu com seis dedos em cada mão. Os Maias adoravam o sol como deus da
fertilidade. Segundo Maurice Cotterell, há várias evidências de que o sistema endócrino das
mulheres, privadas de sol, durante grandes períodos, sofrem grandes alterações, afetando
severamente a produção de estrogênio e progesterona, hormônios vinculados à fertilidade e à
menstruação, e à produção de melatonina, o hormônio da "sincronização", vinculado ao
biorritmo.
Provando essa teoria, há um artigo publicado na revista New Scientist, em junho de 1989,
sobre a dependência endócrina em função da radiação solar. Stefania Follini, uma projetista de
interiores, passou quatro meses em uma caverna no Novo México. Seu dia tinha a duração de 35
horas, intercalado com períodos de sono de, aproximadamente, dez horas. Ela perdeu 7, 7 kg e
houve interrupção de seu ciclo menstrual. Follini também pensou ter passado somente dois, e
não quatro meses, dentro da caverna. Além das deformações genéticas e da alteração na
fertilidade feminina, as atividades das manchas solares também podem ter causado uma
pequena era glacial, que provocou uma grande seca na região dos Maias, ocasionada pela
redução do volume de água evaporada dos mares. Uma das provas de que os Maias sabiam
dessas alterações na irradiação solar é o calendário sagrado Maia, de 260 dias, cujo fim de ciclo
se relaciona exatamente com a superposição dos campos solar e equatorial do sol.
Além disso, cálculos demonstram que o ciclo de manchas solares é de 68.302 dias, e que após
20 ciclos (20 x 68.302= 1.366.040 dias) o campo magnético da lâmina neutra solar se inclina. A
Terra tenta alinhar seu eixo magnético com o do Sol e também se inclina - o que pode causar
catástrofes de dimensões gigantescas no nosso planeta.
Ernst Förstemann, funcionário da biblioteca de Dresden (Alemanha), que, em 1880, estudou
um dos códices Maias guardados nesta biblioteca - o Dresden Codex - achava que a cadeia de
dias organizada pelo calendário sagrado não correspondia a nenhum ritmo celeste - embora
também lhe chamasse atenção o número 1.366.560 e a chamada "data de nascimento de Vênus",
então fixada em 10 de agosto de 3113 AC. Cotterell, no entanto, observou que, contando o
número 1.366.560 a partir do início do calendário Maia, chegaremos perto do ano de 627 segundo ele, o centro exato do desvio magnético solar e período de baixa atividade das manchas

117

solares, que teria causado o declínio Maia. Esse estudioso concluiu que o planeta Vênus deve ter
sido monitorado justamente para auxiliar o acompanhamento dos ciclos de manchas solares,
porque esperavam a reversão após 20 ciclos, como de fato aconteceu, embora com uma certa
diferença de dias: 1.366.040 é o cálculo científico e 1.366.560 o cálculo dos Maias, feito a partir
do acompanhamento da trajetória do planeta Vênus.
Essa mudança de direção do campo magnético solar, que acontece cinco vezes em cada ciclo
cósmico, é o que, para muitos, abalará o eixo da Terra, que ficará sujeita a terremotos,
enchentes, incêndios e erupções vulcânicas. O próximo fim de ciclo ocorrerá em 2012, quando
começará o quinto mundo, considerado muito perigoso pelos Maias. Na realidade, esse ciclo já
começou em 1988, considerado por Argüelles o primeiro ano da profecia. A partir de 2012 essa
profecia ficará mais intensa, mais eficaz. Mas não precisamos necessariamente embarcar nas
previsões de Cotterell, que acha que a humanidade não escapará de enfrentar enormes
cataclismos. Para o físico Stephen Hawking, a humanidade é a responsável - e não irá cumprir
mais mil anos se o planeta continuar aquecendo como vem ocorrendo. Com catástrofes ou não,
começamos a entender que a chamada adoração ao Sol, tal como é atribuída aos antigos Maias,
era, na realidade, o reconhecimento de que o Sol transmitia a eles muito mais do que luz e calor.
- MUDANÇA DE CALENDÁRIO
Professor de estética e história da arte, o norte-americano José Argüelles passou a infância no
México, e desde muito jovem foi atraído ao estudo da cultura Maia, mais precisamente de seu
calendário sagrado, o Tzolkin. Para ele, o ano de 2012 não será assim tão sombrio. Em seu livro
O Fator Maia, da Editora Cultrix, Argüelles explica que chegamos agora ao último ciclo de
ativação galáctica, que na matemática perfeita dos Maias irá de 1992 a 2012, ano que assinala
para a humanidade o início de um período de regeneração, com o surgimento de tecnologias
não-materialistas e ecologicamente harmônicas. A partir de seus estudos, Argüelles propõe que
a humanidade comece a agir em sincronia com o centro da nossa galáxia, trocando o calendário
gregoriano pelo calendário das 13 luas. Sua proposta de calendário é inspirado no calendário
solar Maia, o Haab. Com 365 e mais cinco dias aziagos, o Haag é o calendário mais próximo do
nosso ano solar moderno de 365,25 dias.
O Haab compreendia dois períodos distintos:
 O Tun = 360 dias divididos em 18 meses de 20 dias;
 O Xma Kaba Kin = 5 dias (considerados azarados).
Atualmente, no calendário gregoriano, temos que acrescentar um dia no mês de fevereiro a
cada quatro anos, para mantermos nossos registros de tempo, conforme o período solar. Os
"anos bissextos" compensam as discrepâncias anuais de 4 x 0,25, acumuladas entre cada ajuste
"bissexto". Não se tem notícia que tal compensação tenha sido efetuada pelos Maias. Argüelles
também propõe que as pessoas passem a adotar um calendário lunar, composto por 13 meses de
28 dias cada. Esse calendário formará um ano de 364 dias. Para completar 365, Argüelles
propõe que exista um dia "0", sem nome ou data, que seria dedicado à meditação. A premissa
para a proposta do Calendário das 13 Luas é que, na visão de Argüelles, o calendário gregoriano
constitui uma freqüência de tempo artificial, que seria a responsável pela alienação do homem
da natureza e pela criação de uma civilização materialista, dominada pelo dinheiro e pelas
máquinas. Para ele, a mudança de calendário redirecionará a humanidade para a freqüência de
tempo da natureza, que é representada pelo biologicamente preciso calendário de 28 dias e 13
luas. De fato, a proposta dele é adequada ao ciclo lunar, pois cada ano solar possui 13 luas, cujo
ciclo dura em média 28 dias. Além disso, ao contrário da crença corrente, uma mulher não fica
grávida por nove meses e sim por nove luas.
A proposta de Argüelles também tem um sentido profético. Ele acredita que só mudando
nosso calendário é que nós conseguiremos parar as atrocidades morais e o abuso do meio
ambiente, que hoje em dia vem sendo cometido, em nome do desenvolvimento econômico.
Empenhado em fazer com que o mundo adote seu calendário de 13 luas, Argüelles e a mulher,
Lloydine, já chegaram até a visitar o Papa João Paulo II e o então secretário-geral da ONU,
Boutros Boutros-Ghali, com essa proposta. Para eles, a mudança de calendário trará um período
de paz e a harmonia para planeta. "Nós não podemos realmente esperar ter um novo milênio
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sem ter um novo tempo, e nós não podemos ter um novo tempo a não ser que tenhamos um
novo calendário", diz Argüelles.
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CAPÍTULO VI
AS 16 PROFECIAS EXTRATERRESTRES
Versão ajustada em 01 ago. 2004 - DOM 10h20

A Terra em si, a Humanidade que nela vive, as pessoas, a Vida que acontece em nosso atual
planeta, transformam-se cada dia mais rapidamente. Essa "aceleração sistêmica", em que pese
ser um fato ou fenômeno "cosmicamente localizado", é parte de uma ordem muito maior, de
processos de grande amplitude, onde o macro, o "meso" e o micro constituem uma só e
extraordinária UNIDADE em contínua e perfeita evolução.
Todos os sistemas, que podemos conceber ou "isolar", teoricamente, são partes interagentes do
TODO, enquanto tudo e "todos" interferem em cada parte, mais ou menos "sutilmente", ora de
baixo para cima, ora de cima para baixo, ou seja, desde as dimensões mais elevadas ou
"genéricas", até as mais densas ou "especializadas".
A maturação de um sub-sistema qualquer, pequeno ou grande, geral ou setorial, implica
transformações que, por sua vez, são parte da evolução de outros sistemas.
A Terra, o seu Sistema Solar atual — ORS RRAÚH — bem como cada pessoa e a
Humanidade que hoje vive a Terra física está atravessando, sim, um momento particular, um
momento de "Zutzi", um instante "Yang", onde uma ruptura se dará e, algo novo, algo ainda em
potencial, se manifestará como resultado direto da evolução do modelo anterior, abrindo,
também, possibilidades profundamente novas para os desdobramentos que se sucederão, até o
fim de um novo ciclo. Esse tempo de "Travessia" — Tzaráia, segundo a linguagem de algumas
correntes do Espaço — em razão do modelo de civilização que desenvolvemos, em razão do
estágio de entendimento que possuímos, por conta, enfim, de uma série de circunstâncias,
poderá reunir alguns anos de muita "confusão", em todos os sentidos e em todos os aspectos e
níveis de nossas vidas.
Fatos "naturais", ou seja, "ordinários" ou característicos desses períodos vão se somar a
processos de "intervenção" por parte d'Aqueles que, há Eras, vêm nos acompanhando na Terra,
ou seja, por aquelas Inteligências que colonizaram o Planeta e outras mais que, por razões que
não vêm ao caso nesta oportunidade, somaram-se ao curso dos acontecimentos terrestres.
Seres, sim, muitos avançados, muitos deles com expressões materiais, como nós, e de natureza
HUMANA também, como nós todos, na medida em que os HUMANOS não são um fenômeno
"terrestre", mas um REINO CÓSMICO que, inclusive, apresenta uma incrível complexidade na
sua estrutura e constituição, fato que pode ser sumariamente observado na incrível pluralidade
de biótipos materiais dos corpos "envergados" pelas criaturas desse REINO CÓSMICO.
Esses COLONIZADORES, organizados por sinal de um modo bastante complexo ao nosso
entendimento comum, têm mantido contato com a HUMANIDADE DA TERRA sem
descontinuidades significativas, mesmo considerando o período que chamamos de "histórico",
pós diluviano, portanto. Segundo toda sorte de artifícios, nos acompanham amiúde e têm
mantido com grupos, organizações secretas ou "esotéricas", escolas iniciáticas e de mistério,
governos, setores de inteligência e grupos pára - acadêmicos e místicos, seitas e tradições
religiosas ou mesmo com certas pessoas que periodicamente têm tomado corpo físico entre os
terrestres, CONTATO direto.
Têm sido inúmeras as formas de manifestação e as linguagens das quais se utilizam, sempre
por conta de uma estratégia de respeito aos "terrestres", muito embora tenham
irremediavelmente de agir às escondidas e de modo pouco compreensível para nós em razão das
complexas tarefas que precisam eles empreender por aqui entre nós e junto aos processos
telúricos físicos e não físicos em curso. Muitas vezes se fazem eles mesmos de "cobaias", na
medida em que, ordinariamente, nascem com corpos terrestres, têm vida de terrestres, passam
normalmente pelas vicissitudes de um cidadão típico, para que depois possam ser objeto de
avaliações ou meios para que certos processos possam ser instalados, acompanhados ou
modificados na Terra. Inumeráveis vezes eles, essas "cobaias" têm sido "abduzidas" em vida,
inclusive, e sendo objeto de experiências nada agradáveis para o emocional humano terrestre,
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para que a HUMANIDADE TERRESTRE como um todo possa realizar sua TRAVESSIA de
um modo menos traumático e de forma tão completa como adequada, segundo os planos com os
quais, sim, temos concordado faz milhares de gerações.
São esse COLONIZADORES, que tantos "nomes" possuem, que tantas "caras" mostram, que
avaliam a situação e antevêem as seguintes 16 PROFECIAS EXTRATERRESTRES:
01 - As alterações climáticas e geomagnéticas se intensificarão muito ao longo de 5 ou 6
décadas, ao ponto de inviabilizarem de modo particular os grandes complexos urbanos, direta
ou indiretamente, com repercussão nos meios de transporte aéreo e marítimo de superfície,
bem como nas comunicações;
02 - O desabastecimento será crescente e, conseqüentemente, a fome, o desabrigo, as
migrações em massa, a violência e o desgoverno em todas as escalas, chegando ao plano dos
organismos internacionais de gestão dos interesses globais da Humanidade (ONU) e suas
agências
internacionais;
03 - Serão observados comportamentos anômalos entre os animais, a partir dos mamíferos,
depois dos peixes e das aves, e por fim dos insetos e dos microrganismos, assim como
estranhos e inexplicáveis fenômenos "interdimensionais", fruto de instabilidades geomagnéticas
e espaço-temporais cada vez mais comuns, ensejando muitas vezes o pânico e
comportamentos psico-sociais traumáticos;
04 - Doenças desconhecidas, entre "falsas" e verdadeiras se alastrarão, muitas delas resultado
do colapso imunológico dos humanos, frente aos problemas dos animais, inclusive os
domésticos e aqueles criados para abate e consumo humano, bem como as decorrentes da
devastação florestal, da alimentação industrializada e da poluição das águas doce e salgada
(oceanos), fato que impedirá a ação que têm elas para a manutenção da salubridade
ambiental,
em
escala
global;
05 - Um corpo celeste de médio porte impactará a Terra, depois de vários de seus pequenos
acompanhantes e fragmentos caírem ou se chocarem com equipamentos orbitais, danificandoos;
06 - Ondas cada vez maiores de refugiados de guerra, do clima, da fome e da violência urbana
tomarão conta do mundo, ensejando o uso de forças militares contra civis desassistidos.
Guerras de conquistas de territórios aniquilados ou abandonados alastram-se, oficial e
oficiosamente;
07 - A superfície da Terra, aqui e ali, experimentará extremos de temperatura em períodos de
72 horas, quando serão registrados 50° Celsius ora positivos, ora negativos, e ventanias
assustadoras, de grande impacto material;
08 - Avistamentos de OVNI's e seus tripulantes se intensificarão, bem como o número de
contatos e abduções, cujo desenvolvimento retirarão, em segurança, muita gente da Terra,
embora de uma maneira aparentemente confusa e traumática;
09 - Acontecerá uma explosão atômica "sem bandeira" sobre alvo civil. Uma terceira guerra
mundial se instalará, embora de modo descontínuo e precário. Crise técnica nos meios de
comunicação meio a intensa atividade solar;
10 - Cidades inteiras verão seus habitantes desaparecerem sem "explicação"...;
11 - Será uma realidade a migração caótica e depredadora em massa de populações urbanas
e o abandono às pressas dos litorais no rumo do campo, bem como de um hemisfério para o
outro;
12 - O dinheiro e a economia organizada perderão seu sentido e as moedas seu valor como
instrumento de troca e especulação. Água potável será o bem mais requisitado e o menos
partilhado. As regiões polares terão migrado de suas atuais posições geográficas. Fatos
arqueológicos extraordinários derrotam as manobras para encobrir de todos a verdade sobre o
passado da Humanidade e a real estrutura de seus bastidores;
13 - Muros surgirão em torno de velhas cidades resgatadas, agro-vilas (ecovilas) surgirão no
campo e retiros serão implantados nas montanhas, enquanto estranhos fenômenos telúricos
estarão em pauta, além de terremotos, intensa atividade vulcânica e um novo corpo celeste,
que então se mostrará de modo impactante no céu;
14 - Caem todas as fronteiras nacionais dos estados constituídos, bem como entre as religiões.
A velha ordem agoniza e muito rapidamente cede lugar a novas formas de organização
cooperativa em rede por afinidades e gestões de vizinhança com desdobramento em cadeia;
15 - Em muitas comunidades, terrestres e não-terrestres (alienígenas) conviverão. Potenciais
humanos até então raros tornam-se mais comuns. Conhecimentos novos serão compartilhados
pelos Espaciais diretamente com as novas gerações de terrestres. A inversão dos pólos
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magnéticos da Terra se confirma, bem como uma nova inclinação para seu eixo de rotação,
além de ajustes orbitais, inclusive da Lua;
16 - Um evento celeste sem precedente em termos de beleza, significado e magnitude assinala
novos tempos para a Humanidade terrestre, em que pese o caos ainda reinante. Seguir-se-ão
343 anos lunares de profunda reconstrução. O Sistema solar, no período, estabilizará um novo
planeta com anéis (Dóton, entre Marte e Júpiter) e confirmará a existência de mais dois, um
dos quais entre o tamanho real do Sol e Mercúrio (Missal). Planetas não-físicos serão
contabilizados também.

- COMENTÁRIOS
As fontes esclarecem que as datações variarão, até porque a evolução dos fatos no espaço-tempo
como o percebemos seria função de elementos de natureza "consciencional".
Numa tradução grosseira, de caráter especulativo, coloca as 16 PROFECIAS
EXTRATERRESTRES entre, aproximadamente, os anos de 1991 e 2112 do Calendário
Gregoriano como hoje ele se encontra, período após o qual a Humanidade viveria uma fase de
intensa reconstrução, ao longo de 343 anos de um novo Calendário. Uma Civilização
profundamente nova e diferente estará nascendo e se desenvolvendo rapidamente.
O momento da efetiva ruptura da ordem estabelecida — de acordo com a maioria das
correntes de pensamento ligadas ao assunto — estaria localizada entre os anos de 2007 e 2016
(incluindo Calendários Maia e Inca), finda a qual a Humanidade viveria, ao longo de uns 100
anos, na informalidade de um sistema de improvisação geral, meio a maiores ou menores
dificuldades, conforme a região do Globo e a capacidade de organização dos milhares de grupos
que viriam a se formar, principalmente no campo e, em menor número, nas montanhas, mas
sempre longe dos litorais e das centenas de quilômetros de acampamentos lineares ao longo de
rodovias, em todo o mundo sobrevivente. Como tornar essa TRAVESSIA menos dolorosa,
ou mesmo bastante feliz???...
Fonte: AMASOFIA e outras compilações / www.amasofia.com.br.
As referências têm origem em comunicações de natureza psicomediúnicas, com Inteligências
ditas "do Espaço" — Vários Canais.
(Versão amasófica e outras compilações — Brasil — Reapresentadas via web em setembro de
2002. Veja sempre a última versão no seguinte endereço eletrônico:
http://www.amasofia.com.br/16profecias.htm

122

CAPÍTULO VII
NOSTRADAMUS, HERCÓLUBUS E A INCLINAÇÃO DO EIXO DA TERRA
O texto a seguir foi retirado do site do YAHOO GRUPOS
De:

Zé Brado <zebrado@...>
Qua Jul 7, 2004 2:22 pm
Assunto: inversão do eixo .................
Data:

Interpretação pessoal do autor do mesmo.
III. 34.
Quand le deffaut du Soleil lors sera,
Sur le plein jour le monstre sera veu;
Tout autrement on l'interpretera,
Cherté n'a garde, nul n'y aura pourueu.
III. 34.
Quando do Sol faltar a claridade,
Em pleno dia o monstro será visto;
Todos de outra forma o terão interpretado,
Paixões ao desabrigo, ninguém o houvera visto antes.

Esta quadra fala do aparecimento de Hercólubus durante um eclipse solar...
************************
I. 84.
Lune obscurcie aux profondex tenebres,
Son frere passe de couleur ferrugine :
Le grand caché long temps soubs les latebres,
Tiendra fer dans la playe sanguine.
I. 84.
A Lua obscurecida em profundezas escuras
Seu irmão passará com uma cor ferruginosa
O grande oculto há longo tempo, sob a "laterite"
Terá ferro em sua fenda vermelha

Esta quadra fala que a lua será desviada pelo monstro Hercólubus, e até a luz solar sofrerá
alterações ( talvez por causa dos vulcões que estarão cuspindo fumaça )
***************************
I. 56.
Vous verrez tost & tard faire grand change
Horreurs extresmes & vindications,
Que si la Lune conduite par son ange,
Le ciel s'approche des inclinations.
I. 56.
Vocês verão que cedo e tarde será feita uma grande mudança
Horrores extremos e justiçamentos
Que quando a Lua for conduzida por seu anjo
O céu se aproximará das inclinações
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Esta quadra refere-se novamente a Lua 'conduzida por seu Anjo (Hercólobus), em profundezas
profundas' o céu se aproximará das inclinações (ou seja, a inclinação do EIXO), que causará
horrores extremos.
*****************************

IV. 30.
Plus unze fois Luna Sol ne voudra,
Tous augmentez & baissez de degré :
Et si bas mis que peu or on coudra,
Qu'apres faim, peste, decouvert le secret
IV. 30.
Mais onze períodos Lua e Sol não serão vistos,
Todos aumentados e abaixados de latitude,
E tão baixo que pouco ouro será cunhado,
Que após a fome, peste descoberto será o segredo.

Este verso {não tenho muita certeza} pode estar falando que uma região populosa (talvez a
Europa) estará numa região de PÓLO (por 11 meses sem ver SOL nem LUA= que já era), após
a inclinação (todos mudando de latitude). Esta região 'polar' não poderá gerar riqueza (ouro
cunhado), que muitos morrerão de fome e doenças....
Agora o Segredo eu não faço a mínima idéia....
**************************

O texto a seguir foi retirado de outro site:
NOSTRADAMUS E O ASTERÓIDE DE 2019
Com a notícia de que um asteróide pode se chocar com a Terra daqui há 17 anos, começam a
surgir as especulações sobre o fim do mundo, profecias e mistérios sobre o que poderia
acontecer conosco.
Os cientistas ingleses afirmaram em 24 de Julho de 2002, que um asteróide
pode se chocar com a Terra em 2019. De acordo com os pesquisadores, o objeto batizado de
2002 NT7 tem 2 quilômetros de largura, e poderia devastar um continente com a força do
impacto.
Alguns cientistas acreditam que o objeto não deve atingir a Terra. De acordo com
o programa de Objetos Próximos à Terra da NASA atribuiu ao asteróide a
classificação "1" na escala Torino de riscos de impacto, que corresponde a
"episódios que merecem cuidadosa observação", mas não preocupação.
Mas, o que Nostradamus tem a ver com isso?
Selecionamos duas profecias de Nostradamus que devem ser interpretadas:
NOSTRADAMUS, CARTA A HENRIQUE II
"E a um eclipse do sol sucederá o mais escuro e o mais tenebroso verão que
jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo,
e de lá até esse dia, e isto será no mês de outubro,
quando uma grande translação se produzirá,
de tal modo que julgarão a Terra fora da órbita e abismada em trevas
eternas".
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NOSTRADAMUS, CENTÚRIA III, QUADRA 17
"Quando o sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo
corpo celeste,
"o monstro", que será visto em pleno dia;
os astrônomos interpretarão os efeitos deste corpo de outro modo;
por isso ninguém terá provisões, em face da penúria".

Nostradamus fala de um eclipse antes do corpo celeste chegar a nossa órbita, e
diz que os astrônomos interpretarão os efeitos de outra forma. Localizamos uma
lista com os eclipses solares previstos para os próximos anos.
- PRÓXIMOS ECLIPSES VISÍVEIS DESDE O MÉXICO








8 de abril de 2005 - ANULAR/TOTAL - 42 seg. (máximo) como parcial pela tarde;
20 de maio de 2012 - ANULAR - 5 min 46 seg. (máximo) como parcial pela tarde;
23 de outubro de 2014 - PARCIAL - 77 segundos (máximo) como parcial pela tarde
21 de agosto de 2017 - TOTAL - 2 min. 40 seg. (máximo) como parcial ao meio dia. - E o total nos
Estados Unidos.
2 de julho de 2019 - TOTAL - 4 min 32 seg. (máximo) como parcial ao meio dia. - E sua totalidade no
mar
14 de outubro de 2023 - ANULAR - 5 min. 17 seg. como parcial pela manhã - anular em USA,
Yucatan, América Central, Norte da América do Sul.

Em 2019 teremos um eclipse total do sol no dia 2 de julho. De acordo com os
cientistas, o asteróide pode colidir com a Terra em Fevereiro de 2019. Mas
devemos manter nossos olhos abertos, pois a centúria de Nostradamus diz que “os
astrônomos interpretarão os efeitos deste corpo de outro modo”.

NOTA DA AUTORA: Particularmente, prefiro acreditar que as centúrias se referem ao
Astro Intruso e não a um asteróide, visto que Ramatís, em seu livro “Mensagens do
Astral”, nos ensina de forma muito clara essa centúria.

PARTE IV
A TERRA E A QUARTA DIMENSÃO
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CAPÍTULO I
A ENTRADA DA TERRA NA QUARTA DIMENSÃO
Essa canalização nos dá uma visão muito abrangente do processo de modificações porque
passa a Terra e sua humanidade. Mostra o magnífico trabalho de bastidores dos seres
multidimensionais; traz esclarecimentos sobre o propósito da experiência terrestre; e fala das
características do homem da quarta dimensão.
O corpo de luz do planeta está aos poucos sendo concebido pela unificação das intenções
elevadas dos seres encarnados e dos que habitam outros sistemas e dimensões paralelas. A
energia que vibra nesse momento sobre você interpenetra com muita intensidade o corpo
eletrônico terrestre. Está acontecendo agora a quebra das densidades (miasmas) mais profunda,
que ainda envolvem esse sistema.
O plexo da unidade, também chamado pelos homens de plexo solar ou Manipura, foi
finalmente aberto na região Andina dos Lagos Titicaca e Tiahuanaco, na Bolívia, onde um
vórtice gigantesco está liberando as energias necessárias à expansão da consciência/luz do
planeta. Num sentido místico, é a liberação da energia de polaridade feminina do planeta,
atuando como Cristo marcando a Era do Espírito Santo manifestado na Terra. É a ordem de Lis
agindo novamente, com a função de reimprimir a nova programação nos genes dos seres da
Terra (GNA). Essa ordem é composta de seres intimamente ligados ao trabalho da Hierarquia
ASH e é a responsável pela formação dos arquétipos ligados ao Sagrado Ofício do Cristo
ancorado no planeta na época Lemuriana, a qual, nesse tempo, está sendo reativada novamente,
trazendo a manifestação da tônica principal na formação do novo universo.
Isto significa dissolução dos átomos cármicos criados em tempos distantes, especificamente
ligados às civilizações Egípcia, Tiahuanacota, Incaica, Maia e Asteca, ativando por ressonância
vibratória as pirâmides cristalinas de Macchu Picchu no Peru, Titicaca na Bolívia, Amazonas no
Brasil, Yucatan no México, Monte Pico nos Açores, Quéops no Egito e montanhas de Sedona.
As Américas do Sul e Central guardam um conhecimento milenar, oculto em seus mistérios
aparentemente inexplicáveis que serão liberados a partir dessa operação.
OPERAÇÃO CONDOR PRATEADO
Essa foi a primeira de uma série de sete operações especiais no planeta até o 31/12/1999 no
tempo terrestre. É denominada Condor Prateada I, está ligada às hierarquias Ashtar Sheran,
Melquisedek e Metraton e refere-se ao realinhamento do eixo do planeta, acelerando as
partículas eletrônicas desse sistema de vida. Na medida em que as densidades vão sendo
liberadas, os elétrons passam a girar mais rápido, produzindo mais calor, aumentando o
movimento das outras partículas semelhantes, formando uma corrente elétrica de alta
freqüência. Essa corrente vibra impulsionando o despertar de consciência e conduzindo o
Planeta Terra para a zona intermediária, onde é possível vivenciar naturalmente o contato com
novas realidades supra-físicas. O tempo para a realização da grande tarefa nessa zona é de
exatamente oito meses terrestres.
Zona intermediária é a plataforma de luz alcançada por um estado de consciência planetária
acontecendo internamente nos seres que se libertam do carma individual e coletivo. Como dito
anteriormente, "você está chegando até nós!... " O planeta Terra adentrou a quarta dimensão e
muitos já estão nela!... A prova disso está na forma de atuação dos seres encarnados que
expandem suas consciências a tal ponto que passam a servir fisicamente à nova raça como
unificadores das diferentes energias manifestadas. Esses passam a "acoplar" em seus corpos
físicos, suas realidades dimensionais atuando no silêncio, agindo como mensageiros divinos
encarnados sobre a Terra.
Muitos seres humanos penetrarão nessa freqüência tornando possível o realinhamento
planetário. Ao mesmo tempo, a purificação alcançará um ápice na Terra de terceira dimensão,
expurgando e transmutando as energias que não fazem mais parte. Na dissolução dos átomos
cármicos, cria-se a estrela semente dos genes perfeitos que, unidos, formam a nova raça, o
Adam Kadmon ou o "homem integral" em que vida/ energia/ consciência/ luz são a
manifestação pura de Deus na Terra.
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ATIVAÇÃO DO CORPO EMOCIONAL
É importante manter-se consciente de seus sentimentos e aproveitar a oportunidade para
compreender as sensações que ainda surgirão com as emoções mais afloradas. Haverá uma
ativação do corpo emocional, provocando a manifestação de sentimentos que você pensa
estarem resolvidos. Isto será seguido de algumas reações orgânicas estranhas como dores de
cabeça, esquecimento, tonturas, sensação de flutuação, enjôo e calores pelo corpo, bem como o
não reconhecimento de um lugar que habitualmente se conhece, ou seja, você enxergará além do
que está acostumado a ver.
Não se preocupe; essas variações acontecem porque cada chacra de seu corpo é uma
consciência manifestada guardando registros importantíssimos de tudo o que você já viveu.
Esses plexos possuem um alinhamento específico que foi alterado quando deu início o programa
estelar da Terra. Essa alteração se deu devido à inclinação do eixo do planeta, e o plexo que
mais sofreu esta modificação foi o segundo, ou também conhecido como esplênico, que até hoje
não acompanha o mesmo alinhamento dos outros, estando colocado mais à esquerda do corpo
energético do homem.
Portanto, essa abertura do plexo solar torna possível a retificação dos outros plexos logo
abaixo. Está assim acontecendo um deslocamento das energias de seus corpos inferiores para os
superiores, possibilitando o realinhamento definitivo do seu ser total à sua fonte de luz original.
Da mesma forma, o planeta realinha seus chacras corrigindo também seu eixo físico para que
todos os seres do sistema terrestre possam receber as energias lumínicas necessárias ao seu
perfeito equilíbrio.
Permita-se experenciar o momento com alegria e aceitação dos processos divinos. Agora é o
tempo da paciência, do desapego das posses físicas e sentimentais bem como das coisas e
personalidades que você já viveu no passado. É hora de silenciar, buscando dentro de si mesmo
a ponte de ligação entre sua fonte de luz e o Deus de seu coração. Cada homem de sua espécie
está lentamente sendo conduzido ao alinhamento à sua raça de origem. Portanto, nem sempre
seus familiares consanguíneos ou os amigos próximos compartilharão das mesmas idéias e
intenções. Direcione pensamentos e atenção para seu próprio realinhamento, deixando cada um
encontrar seu caminho, mesmo que este seja contrário aquilo, que você imagina ser melhor para
os outros. Cuide de você apenas, permitindo que todos os seres encontrem suas freqüências
originais.
META EVOLUTIVA
Para nós, que trabalhamos nos bastidores, a humanidade já alcançou sua meta individual e
coletiva, portanto fazemos cumprir o propósito divino respeitando o livre-arbítrio de todos os
seres. E neste está impresso o programa escolhido por cada ser. É fácil entender isso quando se
sabe que a humanidade é a miscigenação de todas as raças que desceram a este planeta no
primeiro momento de manifestação do programa criado pela divindade Crística.
Assim, algumas espécies tiveram a oportunidade de aprimoramento de seus cromossomos,
que não continham todas as partículas necessárias ao seu desenvolvimento. Cada uma dessas
raças possui uma meta quântica definida para suas espécies. É um patamar de freqüência
vibratória que é melhorado na medida em que misturam-se os genes de alguns seres. Na Terra é
possível receber partículas lumínicas de alta vibração proporcionando um avanço na evolução
da alma do ser e também de outros sistemas. Essa freqüência vibratória é conhecida como
"válvula mestra" no aprimoramento dos mundos, e é chamada de amor Crístico, possibilitando o
acesso à sabedoria divina. Lembremos que esta sabedoria só pode ser acessada vivenciando
diretamente as experiências qualificadas por um sistema de vida possuidor da identidade do
Cristo. Este é o caso da Terra.
Todos os seres estelares desejam encarnar nesse sistema e os que conseguem enredam-se no
carma, porque neste é possível a expansão de consciência para o aprimoramento de seus corpos
dimensionais. É uma passagem muito importante encarnar fisicamente, pois somente assim é
possível a perfeita compreensão de Deus. Ao mesmo tempo em que buscam atingir suas metas
pessoais, ajudam na formação do homem completo que deve possuir em sua vibração original
uma parte de cada uma das doze raças principais. Ou seja, a falha genética que o DNA humano
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possui está sendo reestruturada a partir das experiências pessoais e coletivas de todos os seres da
espécie humana, qualificando o planeta Terra a receber a sexta raça Mãe que é possuidora da
matriz genética perfeita, somatória de todas as experiências colhidas do passado. E as
experiências que você vive nesse exato momento também contribuem para a criação de um
novo universo, onde o novo código genético trará o homem como protótipo perfeito da imagem
e semelhança de Deus.
O PROPÓSITO DA EXPERIÊNCIA TERRESTRE
Uma das contribuições muito importantes para esse sistema, trazida pelos seres estelares foram
os arquétipos que formam o inconsciente coletivo da humanidade. Citamos como exemplo
Órion, trazendo a energia masculina do conflito, ensinando o jogo do poder, que é talvez um dos
arquétipos mais importantes que dá à humanidade a possibilidade de experenciar o poder
próprio, a vontade de evoluir e o caminhar por si mesmo. Sírius e Alpha Centauro trazem a
energia feminina da passividade e receptividade, ensinando os seres a se tornarem compassivos
e abertos ao aprendizado, o que desacelera o poder desequilibrado da impulsividade violenta; é
mais um dos arquétipos importantes, impressos no inconsciente do planeta, e nele aprender o
amor fraternal, a aceitação dos processos divinos, a compaixão e a aplicação da sexualidade
como união sagrada (Maithuna). E em seu aspecto contrário traz o fascínio hipnótico e
usurpador, o jogo da dependência e de vítima carente.
Enquanto Órion, em seu aspecto mais negativo, cai para o lado mais forte gerando o medo
devido à manifestação do orgulho, arrogância e prepotência, Sírius e Alpha Centauro entregamse ao amor devocional, à humildade e resignação. Com o passar dos tempos, esses seres
descobriram a importância de seu trabalho e vêm hoje unir seus conhecimentos e experiências,
completando assim a unidade de espírito. O sistema terrestre é uma escola planetária que
possibilita viver as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, para se encontrar o equilíbrio se
faz necessário conhecer os dois lados do caminho.
Sua pergunta nesse momento pode ser: como a humanidade já cumpriu sua meta se o caos e a
dor estão por toda a parte? Em primeiro lugar, a humanidade, sendo a mistura de todas as raças
que aqui chegaram, está sofrendo a influência da "inércia" do tempo. Um bom exemplo disto é a
imagem de um carro correndo por algum tempo, mesmo depois de tirado o pé do acelerador. A
inércia é o tempo decorrido entre o afastamento do pé e a parada do carro. Portanto, o homem
da Terra está vivendo há algum tempo essa inércia, que não pode ser medida pelos relógios
terrestres. Ela termina quando a massa crítica de seres atingir 33% de consciência manifestada
do Cristo coletivo.
Essa massa crítica não é medida pela quantidade de seres, mas pela qualidade de consciência
alcançada por eles. E, lembre-se, há vários níveis de consciência manifestada ao mesmo tempo
sobre o planeta, portanto, a sua meta individual, e de raça estelar, pode não ser a mesma dos
outros. Desde 1954, definiu-se o fim das metas para o grande programa estelar desse planeta. De
lá para cá estamos trabalhando para o despertar de consciência aquariana, ativando em todos os
seres, conforme seus programas internos, a memória celular que o prepara para sua nova tarefa.
Alguns saem do planeta, outros ficam, tudo depende do nível vibratório que tem a mesma meta
quântica da Mãe Terra. Isto explica todo o trabalho dos seres angelicais, estelares e
dimensionais, contatando os seres em todo o planeta. Suas metas estão cumpridas, suas
experiências assimiladas cada qual estará onde deve estar.
CARACTERÍSTICAS DA QUARTA DIMENSÃO
Um novo ser está nascendo sobre a Terra. Ele possui a mesma ressonância vibratória da meta
quântica do planeta para o novo tempo, ou seja, seu corpo eletrônico irá vibrar 144.000 giros
galácticos por segundo, quando as condições se fizerem favoráveis. Queremos dizer que o
planeta atingirá em breve essa vibração e todos os seres habitantes dele também estarão nessa
freqüência. É findo o tempo do carma, a nova dimensão já traz o primeiro estágio de
aprendizado.
Essas são algumas características dos seres no novo patamar vibratório:
 Poderes extrasensoriais como: telepatia, sensibilidades auditiva e visual;
 Acoplamento de partes da mesma mônada;
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 Contatos com as energias sutis na natureza (trazendo o respeito pela terra fértil e por
todos os seres);
 Pensamentos e manifestações diferentes;
 Confiança na lei de abundância universal, que traz a fartura, em todos os sentidos;
 Perfeito controle e domínio de suas potencialidades internas;
 Equilíbrio emocional;
 Responsabilidade por seus atos e atitudes;
 Desapego das coisas passadas;
 Prática do auto-perdão, compreensão e compaixão por todos os seres e formas de vida;
 Plena confiança na manifestação do cristo interno;
 Alegria constante incentivando os seres a caminharem por si mesmos e quebrando, assim,
os laços de dependência.
Se você já vive dessa forma está dentro da quarta dimensão. Caso contrário, está na tentativa
de penetrar nela. Não desanime, você é capaz, esteja pronto para fechar as portas do passado,
reconhecendo o que precisa ser trabalhado dentro de você. Para penetrar nessa
dimensionalidade, o primeiro passo é aceitar aquilo que se é, mesmo que ainda pulsem
sentimentos de vibrações inferiores. Tudo é divino e sagrado; se não há conflitos, jamais se
pode chegar à harmonia. "Não se vai ao belo, se não se passa pelo feio!".
No silêncio de seu interior, você pode encontrar a nossa presença e todas as respostas que
procura.
Vença o medo, envolvendo-se na luz do Cristo.
MEDITAÇÃO PARA ELEVAÇÃO VIBRATÓRIA
Vibre agora imaginando um cristal irradiante em meio a uma cascata de luz. Penetre
nele, vá ao centro e aconchegue-se calmamente dentro de uma flor de Lis, toda
branca. Nela está a chave do Portal que conduz todos os seres à evolução da alma.
Sinta o perfume, deixe-se envolver pelo aroma que suavemente aciona suas
percepções. Entregue-se a essa luz branca na chama viva do Santuário de Lis.
Alcance todo seu potencial vibratório, abra-se em amor por você mesmo e sentirá uma
suave presença que vai plasmando aos poucos a energia feminina do Cristo do novo
tempo. É a Mãe do Mundo, o Grande Ser que paira agora sobre todo este local de
luz. É envolvente, terna, muito suave. Dedique especial atenção agora para o
sentimento do perdão que tudo regenera e alcance a misericórdia divina. Deixe-se
ficar assim o tempo necessário ao seu realinhamento. Você está penetrando na zona
intermediária agora. Acione essa força com fé, coragem e esperança.
Paz profunda,
Ashtar Sheran

Fonte: http://vialuz.com/desenv/home.asp
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A TRANSIÇÃO DIMENSIONAL
Caros irmãos, Luz e Paz!
Desde agosto de 2002 até agora, o tempo previsto e prorrogado pela Confederação
Intergaláctica para o desenvolvimento consciencial cósmico da humanidade se completou, e um
terço da humanidade tornou-se consciente, isto é, mentalmente ascendeu para a 5.ª dimensão, o
que está gerando nesta realidade um aumento de vibração que favorece a mudança de
hemisfério cerebral, causando com isso uma nova rotação (do sentido horário para o antihorário) da energia orbital de nossa consciência, o que já está ocorrendo de forma incontrolada,
mas prevista, pois a humanidade não sabe ainda controlar a manifestação de sua vontade (sim e
não), o que promove as alterações na realidade em que está inserida. Agora, o processo de
mudança do hemisfério cerebral se concretizou em agosto de 2003, e já está provocando pane
(blecaute) no sistema (ou estrutura) de terceira dimensão, cuja anomalia deverá aumentar cada
vez mais, até o colapso total do sistema, que é uma estrutura de terceira dimensão, incapaz de
conter toda a energia produzida pela nova vibração consciencial que está sendo manifestada
pela humanidade. Também o aumento vibracional está proporcionando a abertura de diversos
portais (malhas energéticas), que possibilitará a entrada da energia cósmica nesta realidade,
aumentando ainda mais o poder energético mental do Ser humano, que se expandirá através de
ondas vibracionais que se tornarão cada vez mais fortes, ocasionando o rompimento total das
“malhas do tempo" (portais). Queremos com isso esclarecer que os novos portais que se
abriram e se abrirão doravante através da nova vibração cerebral, manifestarão nesta realidade
de 3.ª dimensão a energia de 5ª dimensão, que é a energia do Ser Superior, constituído de pura
Luz, o que vale dizer que as energias que entrarão nesta realidade provocarão a
desmaterialização para o surgimento da Luz.
Portanto, a desmaterialização, cujo efeito será sentido primeiramente no externo, manifestar-seá totalmente no nosso interior e provocará também a desmaterialização da terceira dimensão
física, construída pelos padrões da nossa consciência anterior (de 3.ª dimensão).
Assim, caros irmãos, O MOMENTO ESPERADO CHEGOU, momento em que o equilíbrio
interior, adquirido através do conhecimento espiritual, deverá gerar paz que precisaremos para
percorrer a estrada de transição (4.ª dimensão), até atingirmos um nível de consciência
vibracional necessária para conter em nosso Ser a transformação que devemos promover
internamente. Estamos neste momento sendo observados atentamente pelos nossos Irmãos dos
Sistemas Planetários vizinhos, Seres Galácticos, Universais e Cósmicos, que estão vibrando
energeticamente
para
o
sucesso
de
nosso
processo
evolucional.
Enfim, irmãos, é um momento em que todos devemos estar vivendo em unidade, é o
momento de nossas mentes estarem cada vez mais dentro das vibrações do amor para que
possamos trabalhar e também entender o processo que já estamos vivenciando.
Vibrações contínuas.
O' Kalbimar
Grupo de Estudos Ramatis – Rio - Informe de 10/10/2003
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AS DUAS TERRAS
Durante a Convergência Harmônica, ocorrida em agosto de 1987, por um instante, o Céu e a
Terra tornaram-se Um. Através dos esforços unificados de toda a Companhia do Céu e dos
Trabalhadores da Luz em todo o mundo, o Sistema da Rede de Cristal de Luz do Planeta Terra
foi ativado e toda a vida em evolução aqui Ascendeu em energia, vibração e consciência para o
nível seguinte do Serviço Divino. Naquela ocasião, os poderosos Elohim – os Construtores da
Forma – criaram uma Nova Terra, que foi superposta à velha Terra, pavimentando assim o
caminho para os nossos 25 anos de ascensão para a 5a. Dimensão. De acordo com a Companhia
do Céu, este processo de 25 anos será completado no dia 21 de dezembro de 2012.
Durante os 17 anos desde a Convergência Harmônica, miríades de atividades de Luz
ocorreram, as quais realmente mudaram o curso da história. Estes eventos criaram o ambiente
para um despertar sem paralelo na Humanidade.
Em agosto de 2002, durante o aniversário da Convergência Harmônica, ocorreu um milagre
através de um ato da Graça Divina que impressionou até mesmo a Companhia do Céu. Todas as
almas recalcitrantes que estavam em perigo de não fazer a mudança para a 5a. Dimensão, foram
levadas, em seus corpos etéricos, ao coração do Logos Solar do nosso Sol Central, os amados
Alfa e Omega. Estes Seres de Luz são os representantes de Deus Pai-Mãe neste Sistema Solar.
Envolvidas no Divino Amor de Alfa e Omega, foi oferecida a estas almas uma última
oportunidade de escolher a mudança para a Luz. A Inteligência Divina, na Chama do
Transfigurante Amor Divino agiu sobre suas Chamas do Coração durante um ano e suavizou
sua resolução de resistir à Luz. Em um momento muito especial de Graça Divina, cada alma se
tornou voluntária para fazer o que for necessário para esta mudança para a Luz.
Com este novo acordo, Alfa e Omega soaram sua Nota Cósmica e os Construtores da Forma
respiraram a velha Terra sobre uma gloriosa Ponte de Luz, nas freqüências da Nova Terra. As
duas Terras emergiram e se tornaram Uma e um novo Plano Divino foi iniciado para preparar
cada alma em evolução para a mudança global de consciência. Desde que a decisão das almas
recalcitrantes foi tomada nos Reinos da causa, leva algum tempo para que aquela compreensão
seja filtrada na consciência densa de suas mentes externas. Obviamente, muitas pessoas estão
ainda atuando em sua resistência à Luz e tentando a destruição no plano físico.
O fato de que as duas Terras se tornaram Uma, permitindo assim que TODA a humanidade
avançasse na Luz, é um milagre de insondáveis proporções. Entretanto, é importante
compreender que o milagre aumentou enormemente o serviço que os Trabalhadores da Luz
devem realizar. Eles agora devem dar assistência na transmutação as energias mais densas da
Terra. Estas são as energias discordantes que estavam destinadas a serem deixadas para traz,
mas desde que as duas terras agora se tornaram Uma, estes padrões de imperfeição estão sendo
empurrados para a superfície para serem transmutados e curados. Estejam em Paz; o Plano
Divino está fluindo perfeitamente e a vontade de Deus está se manifestando. Este é o evento
celestial que em última análise elevará a consciência da Humanidade para a lembrança da
Unicidade de TODA a Vida.
Maio de 2003 foi um mês muito poderoso. O Eclipse Lunar durante a Lua Cheia de Wesak,
em 15 de maio, e o Eclipse Solar em 30-31 de maio criaram um portal que iniciou um tempo
acelerado de seis meses de preparação para toda a Humanidade. Estes raros eclipses alinharam
os Trabalhadores da Luz ao redor do mundo com uma oitava superior de seu serviço Divino.
Cada alma está agora em posição de liberar facilmente o que quer que não sirva ao nosso
Bem Maior, à medida que nos movemos adiante em direção aos nossos caminhos espirituais em
novos esforços e novas oportunidades para servir à Luz. Cada atividade de Luz e cada
Trabalhador da Luz individual no planeta foi levado ao coração de Deus e o EU SOU – Tudo
Que É Cósmico pediu para nos reagruparmos, renovarmos, re-comprometermos e rededicarmos a um nível superior de serviço Divino pelo Bem de toda a Humanidade e deste
abençoado Planeta Terra. Cada alma teve a oportunidade de renovar os votos que foram feitos
no Coração de Deus antes desta encarnação. Na ocasião nós fomos voluntários para assistir a
Terra e toda a sua vida no processo de ascensão. Concordamos em ouvir nossos corações e
responder às oportunidades que nos permitiriam de maneira mais efetiva servir à Humanidade e
à toda a vida na Terra. Nosso Trabalho de Luz está sendo acelerado grandemente e todos
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estamos tendo saltos quânticos em novas e diversas direções para cumprir este Plano Divino
vasto e sempre em expansão.
Durante este momento na Terra, nada está acontecendo por acaso. Se uma oportunidade nos
é apresentada, deveremos levar a informação ao nosso coração dos corações e ver se ela ressoa
como parte do nosso Serviço Divino. Se a resposta for sim, então deveremos pedir ao nosso
Deus Interior para pavimentar o caminho para que possamos participar de acordo com nossos
Planos Divinos. Às vezes seremos chamados para viajar e para nos unirmos fisicamente a
grupos para uma atividade da Luz. Outras vezes seremos inspirados a nos unirmos ao grupo em
consciência e em suporte de amor, para adicionar nossa Luz à distância. O importante é que
cada um de nós ouça verdadeiramente seu Deus Interior e que responda ao seu guia interior com
segurança e confiança.
Patrícia Diane Cota-Robles
FONTE: http://www.1spirit.com/eraofpeace/2003.html
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A CONCORDÂNCIA HARMÔNICA
- CONVERGÊNCIA HARMÔNICA - 16 E 17 DE AGOSTO DE 1987
Foi a primeira das ativações importantes do planeta, que ocorreu em 16 e 17 de agosto de
1987. Naquele momento, houve uma elevação, ancorando-nos à quarta dimensão, ou seja, no
plano astral, o plano das emoções. Assim, o acesso ao plano astral ficou muito mais fácil,
permitindo uma limpeza emocional em nível planetário, onde planetas e a humanidade se
alinharam em oração trazendo Bênçãos de Graça e Esperança para a humanidade.
Um grande Portal se abriu para que cada um estivesse no caminho da Iluminação. Milhões de
pessoas se uniram naquele dia abraçando o momento com o coração e mente o que criou a
chamada “CONVERGÊNCIA HARMÔNICA”.
Pela união das pessoas e suas preces, a humanidade deu um salto quântico em direção ao
futuro. Isto foi há 16 anos atrás, desde então, todos nós temos passado por verdadeiras
montanhas russas emocionais e muitas pessoas começaram a manter a vibração de amor e
esperança, transmutando os conceitos vividos por muitos anos: certo/errado, bom/ruim,
luz/trevas.
- CONCORDÂNCIA HARMÔNICA - 8 E 9 DE NOVEMBRO/2003
A partir do dia 8 de novembro de 2.003, estamos tendo mais uma oportunidade de mudança e
evolução, através do que tem sido chamado de Concordância Harmônica. Essa Concordância
Harmônica representa o Som da Alma e a voz da humanidade em alinhamento, concordando e
ecoando no Universo. A descoberta da essência que está em cada um, tudo está alinhado de
cima para baixo, lado a lado, coração a coração.
No dia 8 de novembro, lua cheia, houve um eclipse lunar e também uma configuração de uma
ESTRELA DE DAVID no céu. O momento do eclipse foi chamado de Concordância
Harmônica pelo astrólogo John Mirehiel. Essa configuração no céu e esse momento é
considerado UMA MARCA NO TEMPO, quando massas de pessoas irão despertar para sua
origem Divina. Acreditamos que quando muitas pessoas estão reunidas com um único objetivo
em mente, influenciam o campo áurico da consciência humana, atingindo assim o inconsciente
coletivo da humanidade e além, com efeitos vistos na realidade física, transmutando crenças e
padrões de pensamentos limitadores antigos.
O alinhamento, que forma a Estrela de David, ativa cada célula de cada pessoa, esse código
celular identifica um sinal, uma oportunidade de mover-se além do que é limite, permitindo que
a humanidade abrace a cura planetária com tanta emoção que tudo o mais deixa de ter
importância. Mantenham em seus corações os seus desejos, sabendo que a semente do ilimitado
está na alma, nunca desista de seus sonhos e do que mora em seus corações. Todas as pessoas
irão despertar para esse momento, com profunda verdade e lembranças sentidas em nível
celular.
Esse alinhamento é um sinal que vai além das previsões do passado, pois, cada um de nós,
enquanto alma, vem de uma estrela do Universo e quando os céus anunciam um Portal que se
abre, ele é sentido em todos os níveis, visíveis e invisíveis. Nós não podemos desfazer quem
fomos, ou o quê temos feito em nossas vidas até agora, mas podemos permitir que esse
alinhamento especial, durante a Concordância Harmônica possa nos direcionar, ao caminho que
nos leva de volta para casa, para nosso CORAÇÃO UNO, melhorando e criando um novo
futuro.
->Palavras de John Mirehiel: “ Observei essa conjunção em 28 de agosto de 1998 e percebi
que a formação da estrela de David, o tetraedro é benéfico em mapas astrais individuais e
nesse caso específico em novembro de 2003, representa um momento no tempo, em que nós
como humanidade podemos MUDAR O MUNDO QUE VEMOS e também mudar nossas vidas
individuais.”

José Arguelles e sua esposa Lloydine, em 1987, na época da Convergência Harmônica,
apresentaram um novo modelo de Calendário baseado em 13 luas, de acordo com as Profecias
Maias, que aponta 2012 como sendo o ponto de mudança da consciência humana, onde todos
poderão viver em harmonia e em PAZ.
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No dia 8 de novembro de 2003, aconteceu o término de um ciclo de nossa Galáxia,
reconhecido no Calendário Maia, quando a humanidade estaria completando o realinhamento
com os ciclos naturais de nossa Mãe Terra. A médium Silvia Browne, diz que a data 2012 para
o término deste ciclo de sofrimento, está errada e o momento correto seria no término de 2003.
Pesquisas apontam que na grande Pirâmide do Egito está gravado em sua arquitetura interna
um calendário que se encerra no ano 2003. Alguns Cristãos também se referem às profecias de
Daniel como o Final dos Tempos em 2003.
Xamãs Peruanos da linhagem dos Incas e Apaches descendentes dos que viviam nos Andes,
reconhecem que no final de 2003 haveria um grande evento, que marcaria o final dos tempos
atuais, um período de limpeza, quando tudo está de cabeça para baixo, eles acreditam que
haverá uma abertura no tempo e, que as pessoas, que estiverem em sintonia, poderão iniciar um
novo ciclo harmonioso, em seus corpos de Luz.
Preston Nichols, estudou a relação entre tempo e consciência conforme são moldadas por
freqüências e campos magnéticos, e apontou o final de 2003 como o término do que é chamado
“Experiência Filadélfia”, iniciado em 1943, um período em que a mente minhoca, ou seja, o
EGO controlaria a humanidade, e não a ALMA, a ESSÊNCIA de cada um.
Starr Fuentes médium de cura diz que em 1964, sua instrutora a alertou quanto à importância
de 8 de novembro; ela acredita que freqüências de energia são o fator real atrás da manifestação
física.
As confirmações de conceituadas pessoas, místicos, médiuns e pesquisadores indicam
claramente que o momento da CONCORDÂNCIA HARMÔNICA é o ponto de encontro de
várias linhas convergentes.
- FATORES ASTROLÓGICOS
Em tempo linear, o momento da Concordância Harmônica, em 8 de novembro, foi um evento
astronômico que aconteceu no momento preciso do Eclipse Total da Lua, formando a benéfica
configuração conhecida como Estrela de Davi.
Espiritualmente, esse momento reuniu várias pessoas, em todos os países, para que possam,
em sintonia de Oração, criar uma nova realidade no planeta Terra, manifestando a ascensão da
Mãe Terra e seus habitantes.
De acordo com minha experiência pessoal ao longo destes 30 anos, como quem primeiro
descobriu essa configuração eu identifiquei detalhes astrológicos que confirmam a esperança de
UM NOVO TEMPO NA TERRA, ALEGRIA, UNIDADE E TRANSFORMAÇÃO. Outros
astrólogos famosos concordam com esta afirmação.
- SIGNIFICADO ESPIRITUAL DESSES DIAS
Apesar dessa configuração estar no futuro, a Perfeição e a Ascensão existem AGORA e
muitas tradições Metafísicas e espirituais nos dizem que o tempo é uma grande ilusão e que
precisamos nos concentrar em viver o “AGORA.”
Sendo isto verdade, o Futuro, o momento de equilíbrio, poder e paz estão disponíveis para
cada um de nós no momento presente. Se aceitarmos a idéia que o mundo perfeito coexiste e é
diferente da realidade exterior que muitos de nós vemos, precisamos aceitar a possibilidade que
podemos mudar uma projeção externa. Reconhecer que somos responsáveis pela aparência da
projeção, significa que precisamos começar a entender, que somos seres imensos e ilimitados.
Infelizmente, temos dificuldade em aceitar esse pensamento, apesar dos Avatares e Sábios,
através de todas as Eras nos ensinarem assim.
Um dos bloqueios para aceitar isso, está na crença persistente que o espaço é sólido e linear,
mas se você puder conceber como é viver como um Mestre Ascencionado, em um mundo
Ascencionado, você dará um passo rumo a uma ruptura do tempo e manifestará sua experiência
aqui e agora.

- REFLEXOS DA CONVERGÊNCIA HARMÔNICA - 16 E 17 DE AGOSTO 1987
Por Patrícia Diane Cota-Robles ( Usa )
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Os Elohin sopraram os 12 aspectos solares, no eixo do planeta Terra e ativaram o sistema de
energia sintonizado no reino mineral, através dos cristais do planeta.
A coluna vertebral de todas as pessoas, se elevou à quarta dimensão vibracional, através dos 7
chacras principais e dos meridianos correspondentes. Desde 1987, a Presença de DEUS em cada
um tem integrado em cada órgão e célula, novas frequências de energia, para que cada um
pudesse viver em harmonia e saúde alterando o DNA, para que cada um perceba que é possível
transmutar o limite, o sofrimento e a doença. Desde então, muitas pessoas despertaram para a
espiritualidade e começaram a viver de forma mais livre e feliz.
Em agosto de 2003, os Elohin ativaram a freqüência da 5ª dimensão nos chacras solares, para
que a humanidade não mais afundasse em seus pensamentos, emoções, atitudes e sentimentos
negativos. Nosso trabalho agora é sermos amáveis, e mantermos sempre a Paz Interna, para que
cada um seja o portal que se abre para que as novas freqüências de Luz que entrarão na Terra
possam expressar a Perfeição Divina e o Ilimitado. A Hierarquia Espiritual revelou que 2003 é o
ano destinado à mudança de padrões de consciência em todo o planeta, esse momento
energeticamente pelo plano espiritual tem sido aguardado por 50 anos. O alinhamento de 8 e 9
de novembro de 2003, abrirá um Portal multidimensional na Consciência Divina, no coração e
na mente de cada pessoa encarnada, para que cada um reconheça a Presença de Deus “Eu Sou”
em tudo o que existe, em todas as formas de evolução na Terra.
Os efeitos e energias do alinhamento galáctico de 8 de novembro e o eclipse lunar estiveram
atuando na Terra até 23 de novembro durante o eclipse do sol. Em 23 de novembro, houve uma
grande Dispensação Crística com uma benção de LUZ e CURA DO CORPO MENTAL da
humanidade. Esse episódio possibilitou a humanidade erguer o véu e mover-se às energias da 5ª
Dimensão, alinhando-se assim com padrões de energia do corpo causal da Perfeição. O
resultado dessa conjunção de fatores irá mudar o padrão de consciência humana em nosso
sistema de mundos. Está sendo uma grande oportunidade, de transmutarmos os nossos egospersonalidades e permitir que somente a alma e a Consciência Crística, atuem em cada pessoa
para que, juntos em intenção, comprometimento e prece possamos criar uma nova realidade em
nossa Mãe Terra.
- A CONCORDÂNCIA HARMÔNICA, SEGUNDO MÃE MARIA
"Amados filhos:
Que a força do amor traga paz aos vossos corpos, mentes e corações.
Novos tempos se aproximam, bem amados, tempo de reconquistar a liberdade.
Sabeis que vossa liberdade começa no pensar. Homem livre é aquele que pensa livremente
e, na sintonia do coração, expressa também livremente o seu pensar, deixando que a sua
verdade transpareça em suas atitudes e ações.
A humanidade recebe as bênçãos de todos os Seres de Luz que atuam para que vós e vosso
planeta reconquisteis a liberdade. Aproveitai, bem-amados, aproveitai mais essa oportunidade
que chega no próximo mês de novembro quando um imenso portal se abrirá em vossos céus e
em vossas vidas, possibilitando-lhes acessar uma nova consciência, a consciência que vos
coloca no caminho sem volta do vivenciar um tempo onde limites serão nada mais do que uma
vaga lembrança, de um passado distante.
Vossos corpos físico, mental e emocional estão passando por inúmeras transformações, para
se adequarem às necessidades das novas freqüências, que chegam com a abertura desse
portal, o portal da Consciência Crística, o portal que reflete a concordância expressa do reino
humano, em prosseguir sua jornada rumo ao novo tempo, a Idade da Luz.
Prestai, pois, a máxima atenção às necessidades de vossos corpos. Alimentai-vos sem a
preocupação de seguirdes padrões rígidos, enraizados em vossas mentes e refletidos em
vossos hábitos, muitos dos quais totalmente inadequados, para as condições deste tempo.
Voltai-vos também para refletir sobre vossos conceitos, vossas verdades, vossas pendências,
vossas emoções. Refleti, bem-amados, sobre tudo que emergir em vossas mentes,
considerando tudo, desde a pequena lembrança de um tempo passado distante até vossas
vivências e preocupações do momento presente.
Não ignorai nada, nenhum pensamento e nenhuma emoção que possa emergir desses
pensamentos. Este é o momento da limpeza total, da purificação de todos os corpos, e essa é
uma necessidade vital deste momento. Eis que, sem seu cumprimento, não estareis prontos
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para absorver a imensa energia que chega com a abertura de 08 e 09 de novembro de vosso
ano presente.
A Luz, para poder entrar e expandir-se, precisa encontrar cálices vazios, recipientes
purificados onde Ela possa penetrar. Vossos corpos, mentes e corações compõem vosso
recipiente, representam o cálice onde a Luz precisa entrar para que possais evoluir. Abri
espaço, amados, abri rapidamente espaço em vosso recipiente, purificando-o inteiramente
nesses últimos momentos que antecedem vossa entrada consciente em um novo patamar de
compreensão.
Deixai pois de lado, filhos amados, vossas preocupações mundanas, aquelas que alimentais
diariamente, aquelas em que empregais vosso precioso tempo e que sabeis, no fundo do
vosso ser, que em nada contribuem para o vosso verdadeiro crescer.
Limpai, pois, vossas desavenças, os mal-entendidos criados pela convivência diária, os
sentimentos egoístas gerados pela competição sem trégua a que vos submetei por conta
daquilo a que chamais "sobrevivência", as dores armazenadas em vossos corações oriundas
de relacionamentos passados, as falsas ilusões - fruto de vossos pensamentos - e que nunca
colocastes em prática no mundo da ação. Enfim amados, é preciso que todo o "entulho" que
transborda de vossas mentes e corações seja removido rapidamente, para que possais sentir a
leveza de vossos corpos e reconhecer sim que vossa preparação se concretizou e que vossas
orações vos ajudarão a se manter purificados para receber, conscientemente, o imenso fluxo
de luz que será dispensado a todos os habitantes de vossa Mãe Terra.
Aproveitai ainda esses momentos para pedir perdão e perdoar, amados, aproveitai para
reconhecer vossos erros, aproveitai para enxergar com os olhos do coração tudo que vos cerca
para que possais, na compreensão total do vosso momento, aproveitar para amar. Exercitai o
amor, amados filhos. Lembrai-vos que a humanidade não está acostumada a amar, amar
verdadeiramente, e que esse sentimento maior precisa ser exercitado, diuturnamente, para que
possais olhar o mundo com os olhos do amor e reconhecer vossa imensa família, vossa família
planetária afim de que, irmanados, possais estar preparados para reconhecer vossa família
estelar.
Revelai vosso amor aos vossos semelhantes, aos vossos animais, as plantas que vos
cercam, ao reino mineral que detém em sua memória toda a vossa herança divina. Revelai
vosso amor a todos aqueles para quem, em todos os tempos, não ousastes exprimi-lo, por
medo, fraqueza, vergonha ou timidez. Eu vos falo do verdadeiro amor, o amor fraterno, o amor
universal, o amor incondicional, a freqüência de luz que vos eleva as esferas onde o ilimitado é
a realidade maior e onde os pensamentos geram a realidade imediata da vontade de vossas
almas.
Bem amados, vossas almas sabem o caminho, vossas almas reconhecem todos os
instrumentos necessários para a concretização de vossa felicidade, vossas almas clamam por
serem ouvidas.
Ouvi, pois, vossas almas, acalmando vossos pensamentos, ousando silenciar vosso corpos,
permitindo-se a interiorização no mais profundo do vosso ser para que possais tomar as
decisões necessárias e urgentes neste momento, que levarão à purificação plena de vossos
corpos, permitindo-vos absorver inteiramente, por vossa escolha consciente, as bênçãos que
chegam, por merecimento, a cada um que aceitou o desafio e concretizou o seu trabalho.
Bem-amados, que vossas preces se intensifiquem mais e mais nestes momentos de
preparações e que elas sejam oradas com a intenção de construir e alimentar a egrégora
necessária para que todos, todos os vossos irmãos reconheçam o momento e escolham
renascer neste tempo, reconhecendo e aproveitando a dispensação de Luz do próximo mês de
novembro.
Bem amados, Eu vos deixo agora derramando sobre todos vós as minhas bênçãos e
envolvendo a todos no meu manto de proteção porque Eu Sou Maria, Vossa Mãe.

Canalizado por Jane Ribeiro, 10/03
- ASHTAR SHERAN EXPLICA A CONCORDÂNCIA HARMÔNICA
A Estrela da Luz paira sobre a cabeça da espécie humana. Eis que é chegada a hora do
estreitamento lunar/solar na corrente espaço/tempo cósmico. Da mesma forma que nos céus
superiores esse acontecimento deixa sua impressão, ele acentua dentro de cada ser humano a
mesma radiância, força e potência. Queremos dizer que muitas serão as pessoas aqui encarnadas
que sentirão as mudanças acontecerem em suas vidas. É o tempo da reflexão e da ponderação,

136

da leitura visível dos sinais dos tempos que se faz com maior intensidade a partir de agora.
Os dias 08 e 09/11/2003, tempo da Terra, marcam uma abertura da consciência-luz, para esta
humanidade. Nessa consciência-luz, os jardineiros do espaço, entidades sencientes das
hierarquias interestelares, estarão mais próximos para acompanhar e dar assistência aos
servidores humanos que se auto-elegem para o serviço planetário e extraplanetário. Muitos terão
a visão mais aprimorada, estreitando conscientemente os laços com essas entidades, recebendo
instruções sobre a grande mudança. As hierarquias têm como objetivo principal, além de
promover a purificação interior, ajustar e manter sob controle a evolução das raças. São forças
inteligentes que promovem a conscientização e aplicação adequada da Lei universal sobre o
planeta com o qual estão envolvidos.
Eles atuaram nos tempos Lêmures-atlantes e tomam forma conforme a necessidade para
inspirar, orientar e instruir a humanidade para conduzi-la às portas da sabedoria divina,
objetivando transformá-la em inteligências espirituais autoconscientes e co-criadoras do
universo manifestado. A Grande Estrela é um marco que anuncia a fase final da mutação
terrestre, indicando que o núcleo do planeta já está alterado em seu magnetismo - e,
conseqüentemente, em processo de alinhamento com o universo criador Alfa e Ômega. É
exatamente por isso que as ondas solares atingem o planeta, é uma força magnética de altíssima
vibração dentro da Terra que as atrai.
Eis que a função cíclica do "grande ajustador" torna-se visível. "Lacerai vossos pés na
estrada, até torná-los insensíveis à dor..." As três forças do universo colocam-se em
ressonância com as forças terrestres para ajustar e alinhar o planeta, e claramente vocês estão
sendo convocados a superarem seus sintomas dolorosos para que possam estar diante da grande
tarefa que se inicia agora. As três forças são criadoras, destruidoras e preservadoras e atuam no
cosmos nascendo e morrendo e continuando em cíclica evolução, pois assim como é em cima é
embaixo. Portanto, estes são momentos cósmicos especiais em que o dia da oportunidade se faz
mostrar, conclamando a purificação que exerce o papel fundamental da Lei que ajusta a
vibração da humanidade aos ciclos de equilíbrio do universo. Esse ajuste, em sua essência,
propicia uma purificação mais profunda, transforma e prepara o caminho para a transmutação e
síntese, restaurando a unidade cultural, social, religiosa e espiritual da nova humanidade. É de se
esperar que algo muito maior que o desejo humano mude ou altere as coisas. Desejos são
sempre desejos, nada além do que o ego humano possa querer; porém a vontade é vinda do
espírito que sabe o que tem a fazer e por nada se deterá, pois o que está em ronda não pode ser
mudado.
Essas forças estão intimamente ligadas ao ajustamento entre matéria e espírito na essência e
base das fundamentais mudanças de polaridade, determinando a retificação da inclinação do
eixo magnético terrestre, que promove mudanças na face geográfica e densidade dos
continentes, fundamentais à transferência dos centros de radiância superiores na face sutil do
globo. A densidade do corpo físico do planeta precisa ajustar-se à mesma freqüência e
ressonância dos portais de energia planetários. Nós queremos dizer que todos os portais, a partir
de agora, se abrem dando forma a uma rede de consciência luz sobreposta ao planeta Terra. É
uma pirâmide trina dentro de outra, o Merkabah da Luz manifesto, que permite a cada ser,
conforme sua vibração de consciência, viajar no espaço/tempo de quarta para o de quinta
dimensão. Essa atuação reorganiza e eleva a vibração e potência dos átomos, afinando e
harmonizando as notas-chaves, acordes e sons dos reinos subumanos e dos egos humanos. E
para tal, veremos a atuação cada vez mais intensa da força do Primeiro Raio através de muitos
seres encarnados e de outras existências, atuando como pontes das sagradas medidas solares que
regem todas as formas manifestadas nos universos. Para tanto, os Devas desenham e constróem
as formas arquetipais de uma nova raça, ou seja, imprimem um desenho de luz projetado na
substância mental, onde serão impressas as qualidades, virtudes e funções necessárias perfeitas
para a raça humana futura.
Assim, na nota perfeita do Primeiro Raio, o mestre Morya assume como manu da próxima
raça e ativa a força necessária para que no plano mental seja expressa toda a gama de energias
que farão sua manifestação no quinto reino da luz. Desta forma, ele, o Grande Ser para este
tempo, junto às hierarquias estelares e ao promotor do Raio da Transmutação, aguça nos seres
humanos as tendências naturais para este período.
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É notório saber que essa estrela é um selo que ativa no DNA humano a lembrança da origem
estelar básica. Por isso mesmo, muitos serão os que, a partir deste momento, abrirão os registros
de memória do inconsciente coletivo para recordarem suas origens e o porque estão realmente
encarnados. Para a espécie humana, os planetas envolvidos nessa estrela formam um imenso
trígono no Elemento Água, sobreposto a um trígono do Elemento Terra. O primeiro está ligado
a sentimentos e emoções e pousa em casas do Elemento Fogo, que é a ação e a identidade.
Assim, Saturno em Câncer na casa I, Sol em Escorpião na casa V e Marte em Peixes nas casas
VIII / IX, indicam que vocês podem realmente se libertar de padrões antigos e cristalizados,
transmutando a energia que bloqueia o contato maior com a essência criativa. Através dessa
mudança, poderão agir em maior ressonância com a alma e os propósitos evolutivos. As
ferramentas que cada um vai utilizar nesse trabalho alquímico dependerão do grau de
consciência e da intensidade na busca e afinidade pessoal com essa energia.
O segundo trígono da Terra está ligado à praticidade e às sensações pousadas sobre as casas
de Ar, que falam dos relacionamentos. Assim, a Lua está em Touro na casa XI, Júpiter em
Virgem na casa III e Quíron em Capricórnio na casa VII, indicando que a cura acontecerá muito
em torno dos relacionamentos entre parentes, irmãos, parceiros e amigos, ativando a qualidade
do saber ouvir e cultivar o valor do silêncio, ao mesmo tempo em que praticam a colaboração e
a cura pelo amor. É o tempo de transformar as pedras do caminho em degraus de ascensão.
Juntamente com isso, o momento converge para a conexão com a qualidade feminina da
espiritualidade, ativando virtudes do amor-sabedoria. A maneira como cada um vai se sintonizar
com o novo tempo vai depender do grau de abertura às oportunidades que o Universo oferece.
Dessa forma, romper os véus de ilusão é necessário e, da mesma forma como a estrela se faz
no universo, também se faz em cada ser humano. Os chacras inferiores representam o triângulo
da matéria humana em Concordância Harmônica com a consciência-luz. Os chacras superiores,
representando o triângulo do céu cósmico, abrem o canal de passagem para estreitar os vínculos
entre o homem e o espírito divino. Para tal, o equilíbrio planetário se faz quando o alinhamento
dos chacras acontece, e, para isso, o segundo chacra está sendo ativado para retornar à sua
retidão dentro da linha imaginária do Equador celeste e corpóreo. A queda da Atlântida se refere
à queda da freqüência ressonante deste plexo no planeta e no homem que, naquele tempo,
desgovernou a si mesmo. Compreendemos que na busca desenfreada do poder, os homens
daquele tempo ainda não estavam prontos para atuar como servidores na Magia da Vontade de
Ser e Realizar que se manifesta na vida de serviço qualificada como vontade altruísta de servir,
amar e pensar, revelando-se como autodomínio, autogoverno, discernimento, autodeterminação,
fundamentando o propósito espiritual sobre a Terra. É nisso que trabalhamos; nosso interesse é
trazer de volta a consciência nas diferenças entre SER e TER. O homem de vontade sabe o que
quer, pois essa vontade é um impulso da consciência, dirigido ao propósito com conhecimento e
com meios deliberadamente escolhidos. Tal homem é o autor e diretor de seu próprio destino.
Assim, até que se instale definitivamente a ordem cósmica sobre o planeta Terra, é de se
esperar que, em nível pessoal, sintomas como dores articulares e de cabeça, alterações de
pressão sanguínea, distúrbios digestivos (mais precisamente de estômago e intestinos), pressão
no peito, vertigens, náuseas, tonturas, deslocamento dos campos de visão e deficiência da
memória comunicativa se apresentem agora, assim como outros tantos sintomas que quase
sempre não se justificam pela linguagem médica humana. Não se assustem, pois isso é o sinal
de que, nos níveis internos, a consciência cromossômica está sendo alterada com efeitos vistos
na realidade física, transmutando crenças e padrões limitadores - bem como, num sentido
coletivo, o planeta também sofre alterações que ocorrem em seu padrão vibratório. A
concordância harmônica estará ativando cada célula do ser humano na base das estruturas do
código genético e este identifica um sinal, que dá a oportunidade de mover-se além das
fronteiras do tempo e dos limites impostos pela matéria, permitindo que a humanidade abrace a
realidade planetária com tanta emoção que tudo o mais deixa de ter importância.
Sugerimos a quem desejar unir-se ao nosso trabalho, esteja onde estiver, entrar em sintonia
com o Merkabah da Luz.
Ao amanhecer do dia, voltar-se para o sol nascente, alinhando as pernas à abertura do
quadril e os braços à altura dos ombros. Com a palma das mãos voltadas a frente, fechar os
olhos e sentir a respiração acontecendo, calma e tranqüila, sem interferir. Ouvir os sons ao
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redor, tornar-se consciente do Todo Universal, visualizar duas pirâmides se entrelaçando - uma
que desce do infinito cósmico e a outra que sobe, saindo de dentro do planeta e envolvendo o
corpo totalmente. Tomar posição consciente no centro das duas pirâmides acopladas e receber
a força do céu e da Terra Mãe. Entoar o mantra que vibra no centro do peito, o chacra cardíaco
- EIOUA -, sete vezes, um após outro devagar, compassado e com ritmo. Evocar a consciência
luz que pulsa no âmago cromossômico. Se estiver suficientemente atento, poderá ver na tela
mental a estrutura montada com a cor correspondente ao raio que estará trabalhando a partir
de agora. Cada raio é um aspecto mental da criação e atua conforme necessidade do
momento. É possível sentir um tremor fluindo pelo corpo, uma certa tontura e alteração de
temperatura. Não se incomodem com isso, é o sinal de que o Merkabah foi acionado. O tempo
de meditação nessas freqüências será determinado por cada participante.

Eis que a voz da Alma ressona no âmago da humanidade, o som do amor e das bênçãos
cósmicas concordando e ecoando com a harmonia do Universo.
Na fraternidade da Luz, Ashtar Sheran
Canalizado por Marizilda Lopes, nov/03
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CAPÍTULO V
OS PORTAIS DIMENSIONAIS 11:11 E 12:12
- O PORTAL 11:11 E O CINTURÃO DE FÓTONS
O "Portal 11:11" foi aberto em 11 de janeiro de 1992 e se fechará em 31 de dezembro de
2012. Esse "Portal" é geralmente concebido como uma lacuna ou ruptura entre dois mundos.
Pode ser visto também como um abismo ou separação que tem o potencial de unir duas esferas
diferentes de energia.
O Universo possui vórtices ou portais dimensionais que funcionam como pontes para outras
espirais de consciência e este é o momento em que o planeta Terra vive sua graduação ou
nascimento em uma nova oitava vibratória, digamos assim. Estamos em meio a grandes
mudanças e isto, conseqüentemente, está gerando tumulto, confusão e medo. No entanto, as
novas e poderosas energias que chegaram até nós (com a abertura do "Portal 11:11"), nos
moveram até uma nova espiral consciencial, onde as energias da dualidade e separatividade
foram removidas de nossas esferas.
O "Projeto 11:11" é uma ativação planetária, ou ponte para uma nova espiral de padrão
energético, completamente diferente da vivida até então. Pelo que se sabe, esse chamado foi
feito de Planos Superiores, mas em nosso plano foi Solara Antara Amaa-Ra, uma moradora das
montanhas da Virgínia, nos EUA, quem recebeu e divulgou o movimento no mundo inteiro. Ela
é autora de 4 livros que contêm informações sobre as transformações vindouras em nossas vidas
e planeta.
Esse ciclo de ativações planetárias começou em:
 31/12/86, com a meditação pela Paz Mundial (John Randolph Price);
 depois em 16 e 17/8/87, com a "Convergência Harmônica", ativada por José
Arguelles;
 em fevereiro de 1988, o movimento Earth Link, em Uluru, Austrália, introduzido
por Vincent Selleck; em 20/4/90, o "Dia do Planeta Terra",
 e em 11/1/92, a abertura do "Portal 11:11", com ativação centralizada na Grande
Pirâmide de Gizé, no Egito, e na Ilha do Sul, na Nova Zelândia.
Houve muitos eventos menores planetários, tais como:
 o "Star Link", em 88, que ativou o vórtex do Reino Angélico (linha dévica), em Los
Angeles, Califórnia;
 o "Cristal Light Link", que ativou a polarização dos cristais, em abril de 89;
 e o "Time Warp", que é referente à aceleração de 200 anos siderais da vibração da
Terra, em 11/89.
O símbolo "11:11"é uma alavanca pré-codificada na nossa memória celular, colocada há
muito tempo atrás, nas fibras de DNA de nossos seres, antes mesmo de virmos inicialmente à
matéria.
O "Projeto 11:11" tem estado adormecido em nós, desde tempos muito remotos e, mesmo que
muitos reconheçam este símbolo, como algo muito significativo, não tiveram consciência de seu
verdadeiro significado. No entanto, com o advento dos relógios digitais, a presença do 11:11
começou a atuar. Aqueles que sabem que o 11:11 é uma coisa especial, têm o olhar atraído para
os relógios nos momentos de aceleração consciencial. Esses devem, segundo Solara, atuar como
líderes na conscientização do processo.
O termo "Star Born" (Nascidos nas Estrelas) refere-se a todos aqueles que vieram de algum
lugar fora deste planeta e estão começando a se lembrar de que aqui estão para ajudar na
transmutação planetária.
Na abertura do "Portal 11:11", em 11/1/92, foi necessário um mínimo de 144.000 "Nascidos
nas Estrelas" (que se uniram fisicamente em todo o mundo), para garantir o sucesso do evento.
Neste momento ocorre na Terra um despertar em massa desses seres no sentido de se buscar
uma real mudança planetária.
Os "Nascidos nas Estrelas" somos todos nós que antes de virmos para cá, passamos
certamente por outros corpos planetários, sendo que os mais "maduros" percebem o momento e
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lutam e anseiam por um mundo novo, melhor, sem as absurdas inversões de valores que geram
as disparidades e crueldades com os reinos da natureza (poluição dos mares, rios, camadas
atmosféricas, desmatamento das florestas, maus tratos e matança dos animais) e com os próprios
humanos. Dentro de nós estão os padrões de ilusão da dualidade e separação. Nós somos criados
no conceito de que somos unidades separadas da Fonte; seres fracassados procurando por Deus
fora, nos sentindo solitários, abandonados.
No entanto, este é o momento de começarmos a dar atenção ao nosso "Deus Interno". Buscar
a conexão com nosso Eu Superior ou Alma Individual que tem a percepção direta e instantânea
da verdade, do que é autêntico, factual e realmente importante, para nosso progresso. Descartar
de imediato o falso, a atração pelas ilusões externas, momentâneas e superficiais, o que fascina
em vez de elucidar, o que embota em vez de acordar, o que hipnotiza em vez de conscientizar.
Descarte velhos hábitos e condicionamentos que estão enraizados na ilusão. Abra seu armário e
se livre de todas as coisas supérfluas e simplifique suas coisas a fim de deixar espaço para o
novo. Complete os negócios não terminados, relacionamentos mal resolvidos, livre-se do que
lhe prende ao passado. Liberte-se da culpa, do medo e dê espaço ao relaxamento e diversão.
Certa vez um Mestre de nossa Fraternidade Branca disse a um grande teósofo: "Pode estar certo;
ninguém chega ao Adeptado sem senso de humor..."
O movimento através do "11:11" muda o alinhamento posicional do nosso atual sistema do
"Grande Sol Central" para aquilo que é chamado de "Sistema do Grande Sol Central Maior".
Fomos alinhados com o nosso "Grande Sol Central" através de um processo de polarização (nós
na dualidade). Precisamos nos erguer agora e sair da espiral antiga. A influência de nosso Sol
Central, Alcione, um dos sóis da constelação das Plêiades sobre nós, é tema do "Cinturão de
Fótons".
Em termos bem simples, o "Cinturão de Fótons" representa uma energia que está chegando à
Terra e servirá de freqüência harmonizadora com a qual a Terra passará a ressoar. Trata-se da
procissão do nosso sistema solar ao redor de Alcione. Essa procissão cíclica em sentido antihorário, requer 25.860 anos para completar sua órbita. Como ensina a civilização Maia, este é o
período de um ciclo galáctico. Como existe o ciclo das estações, o grande ciclo galáctico
também tem suas estações e cada estação tem suas características ditadas pela freqüência. Nós
estamos entrando numa freqüência diferente, com uma mudança nos padrões de clima. Nós já
estamos expostos à energia do "Cinturão de Fótons" e ela simplesmente aumentará de
intensidade.
Milton Botelho
http://www.universus.com.br/art142.htm
- OS PORTAIS 11:11 E 12:12 E A CONVERSÃO DE ANTARION
Aqui fala o Comando Ashtar, base estelar de Kroton. Estamos aqui para explicar a vocês a
transição que está ocorrendo em seu mundo, mas não só em seu mundo exclusivamente. Isto
está ocorrendo por todo o universo dimensional como um resultado de uma nova dispensação da
Luz Divina.Durante muito tempo, este planeta esteve se desenvolvendo dentro dos parâmetros
dimensionais da dualidade. Estava sujeito às leis de tempo e espaço, causa e efeito (karma),
nascimento e morte, bem e mal, enfim regulado pelas polaridades. A evolução da consciência
foi alcançada por conflitos, experimentando-se oposições.
Agora, este mundo alcançou o ponto onde pode graduar-se além da dualidade e entrar num
novo padrão dimensional. Isto resulta em mudanças drásticas de consciência e fluência da
energia que você pode experimentar. Esta transição é chamada de Conversão de Antarion. Ela é
ligada com a constelação de Órion, que mantém a dualidade para esta parte da galáxia. A Terra
atualmente está completando sua participação neste processo; está entrando no mundo da
unidade, um mundo sem tempo e espaço. Não haverá mais karma, e sim a Graça Divina fluindo;
não haverá mais morte e nem o mal. A energia que se origina do sistema Central do Sol
Galáctico está sendo distribuída por muitos Portais Estelares tais como Sírius e Alcione em
direção a este planeta. Está mudando e transmutando a freqüência vibracional de cada átomo de
seu planeta e cada célula do seu corpo. Como resultado desta energia aumentada, muitas pessoas
estão despertando e seus códigos estão sendo ativados de forma permitir a Conversão de
Antarion.
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A primeira das ativações importantes do planeta foi a Convergência Harmônica, que ocorreu
em 16 e 17 de agosto de 1987. Naquela época houve uma elevação, ancorando-nos à quarta
dimensão, ou seja, no plano astral, o plano das emoções. Assim, o acesso ao plano astral ficou
muito mais fácil, permitindo uma limpeza emocional a nível planetário. Isto significa o início da
Conversão de Antarion.
- PORTAL 11:11
A ativação do portal 11:11 ocorreu em 11 de janeiro de 1992. Esta ativação do planeta abriu a
entrada da Unidade. A entrada do portal 11:11 tem mais onze portais incluídos, que nos
conduzem diretamente à Unidade. O primeiro deles foi ativado em 11 de janeiro de 1992 e o
último será ativado em 24 de dezembro de 2011. É quando se dará a conclusão da Conversão de
Antarion. A Terra tornar-se-á um mundo celestial, vivendo nas correntes sutis de amor cósmico.
O segundo portal do 11:11 foi ativado em 05 de junho de 1993. Foi a ativação do amor cósmico
sobre este planeta. Muitos de vocês podem sentir esta energia aumentada de amor cósmico em
sua vida depois da segunda ativação do portal, resultando em grandes mudanças em seus
relacionamentos pessoais. A abertura do terceiro portal promove a fusão de suas famílias da
alma, fazendo-as viver nas comunidades da Unidade.
- PORTAL 12:12
A mudança entre o segundo e o terceiro portal do 11:11 é enorme. Permitindo outra elevação
que facilitará sua transição, é a ativação do portal 12:12, que ocorreu em 12 de dezembro de
1994. A ativação principal foi na Grande Pirâmide do Egito. O 12:12 provoca nível diferente de
ascensão. Enquanto o 11:11 é muito mais amplo e leva você ao sistema Galáctico do Sol
Central, o 12:12 é um dos passos dimensionais nesta direção. Neste ponto da transição pelo
11:11, todos os níveis mais densos de necessidades da dualidade estão completos. Então o 12:12
é a última ativação planetária dentro do mundo da dualidade e ele, atualmente, completa sua
evolução nas energias de julgamento. É ligado inter-dimensionalmente à entrada do 11:11, no
sentido que pode libertar padrões densos de karma, penetrando mais fundo nas energias sutis do
11:11 e preparando para a ativação do terceiro portal.
É muito importante que expliquemos todos estes portais a você. Estas entradas são os
caminhos em direção à sua ascensão. Eles permitem que as três ondas de ascensão possam
ocorrer. Todas estas entradas são interdimensionais. Por isso, não são fáceis de ser entendidas
com a mente concreta.
- ENTÃO, O QUE É O PORTAL 12:12 ?
É uma entrada inter-dimensional que está sendo ativada para muitos de vocês, irmãos
amados. É a entrada da conclusão. Levará você à consciência da sexta dimensão da Graça
Divina. Neste meio, seus desejos se manifestarão instantaneamente como o resultado da
expressão do seu eu divino. Você estará existindo num estado de amor cósmico. Esta condição
estará disponível para você; entretanto terá de estabilizá-la em sua consciência. A energia da
Graça Divina está emanando do centro galáctico e é transmitida por Sírius. Nossos irmãos
cósmicos do Comando de Júpiter, que é semelhante ao Comando Ashtar, estão dirigindo esta
energia, que age como uma estação transformadora, abaixando sua freqüência e regulando-a ao
nível do seu planeta. Esta energia é reunida e dirigida por alguns Mestres Ascensionados que
formam um grupo especial chamado Fraternidade da Estrela. Este grupo de Mestres é
responsável pela conclusão da dualidade e pela ascensão deste planeta. Eles estão projetando
esta energia em sua direção. É um raio específico, de energia muito focalizada ligada ao perdão.
A auto-absolvição pode acabar com a lei do karma e estabelecer a Lei da Graça. Como
resultado, muitos de vocês completaram sua "limpeza emocional" antes da ativação do 12:12,
permitindo experimentar estas novas energias que alcançarão a Terra.
- A ENTRADA DE ANTARION
Depois de iniciada a ativação 12:12, vem a ativação do terceiro portal 11:11, que promove
uma grande aceleração. É o tempo provável para a segunda onda de ascensão. Isto cria uma
mudança de consciência de massa na humanidade em direção à nova realidade que
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milagrosamente está crescendo sobre seu planeta. Conduz à ativação do quarto portal do 11:11
que é chamado de Entrada de Antarion. Esta ativação ocorreu em 11 de agosto de 1999, durante
um eclipse solar, ocorrido às 11 horas e 11 minutos (Greenwich). Este é o ponto de culminação
da transição planetária, quando ocorreram as revelações cósmicas preditas em suas profecias.
Uma grande quantidade de Luz e Amor estavam presentes neste momento. É um tempo de
grandes milagres, que sua linguagem não tem condições de descrever. Este é o exato ponto em
que o Universo muda de expansão para contração e a Luz do Uno pode manifestar-se
plenamente. Todos os focos de luz e unidade do planeta serão afetados.
- O NOVO CÉU E A NOVA TERRA
Depois da Entrada de Antarion e depois que a Terra mudar seu pólo, realinhando a posição de
seu eixo, apontando-o para o sistema do Sol Central, haverão mais ativações de portais 11:11
(do nível 5 ao 11). Eles serão ativados numa certa data de tempo linear apenas como referência,
porque o tempo linear, na verdade, já não existirá mais. Serão ativados inter-dimensionalmente,
num estado de "Não tempo".
Ashtar, canalizado por Ishtar de Antares
Extrato do site Spiritweb sobre o Portal 11:11
http://www.universus.com.br/art31.htm
- ABERTURA DO 6o. PORTAL DO PROJETO 11:11
Arcanjo Miguel
* 29 de Maio de 2004 *
A abertura do próximo Portal 11:11 ocorreu em 29 de maio de 2004; seu Cilindro Mestre é
em Dingle, na Irlanda. Cilindro Mestre é sempre o ponto-chave para as Ativações do 11:11. É o
lugar pelo qual as energias interdimensionais entram no Planeta e depois se expandem para os
grupos ancorados por todo o mundo.O 6o. Portal é o ponto central. Estaremos completando
metade da nossa jornada da missão que viemos cumprir aqui na Terra como voluntários da Luz.
Até o 5o. Portal, nós nos preparamos; agora, tomamos uma posição de ação, já despertos para a
responsabilidade de cumprir o que realmente viemos cumprir aqui na Terra. O 6o. Portal traz a
energia de não descender, não retornar. É a consciência do real para viver a Verdade Maior da
Unidade, aqui, agora.
Juntos através dos Grupos ancorados pelo Planeta formaremos UM SER ÚNICO.
Quando seu Ser Único ingressa na Terra, ondas ondulantes são enviadas ao centro do Planeta.
Uma vez que essas ondas alcancem a Estrela no centro da Terra, ocorre a Ativação do 6o. Portal
e as ondas começam a sair, formando círculos dentro de círculos de luzes irradiando
internamente e círculos dentro de círculos de luzes irradiando externamente, criando assim a
conversão das polaridades na Unidade de Deus Pai-Mãe.
A Ativação do 6o. Portal é muito poderosa e nos elevará a novos níveis de realidade e
liberdade. Durante a Ativação, é possível que as pessoas mais sensíveis tenham visões
desconhecidas, vejam luzes ou tudo muito mais claro. Devemos permanecer abertos ao
inesperado, ancorando o Amor e a Unidade e permitir a espontaneidade da nossa realidade que
gradativamente vai sendo decodificada. É importante recordar que as Ativações 11:11, apesar da
disciplina, são muito alegres!
- O CILINDRO MESTRE EM DINGLE NA IRLANDA.
A Irlanda é dividida em Condados (municípios) e a Baía de Dingle (pertence ao Condado de
Co. Kerry) forma uma península famosa por ser um retiro de golfinhos, com seus enormes e
exuberantes penhascos. Co. Kerry é conhecido como coração místico da Irlanda, chamado de
“Ring of Kerry”, que desde o tempo dos Druidas é considerado como um local de cura.
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Os povos que habitavam essas terras eram os Celtas, místicos carregavam consigo a tradição
Druida (suas celebrações eram sempre feitas ao ar livre, nas florestas, com os elementais da
natureza e espíritos; a fonte principal de inspiração era Merlin, umas das encarnações de Mestre
Saint Germain).
A região de Co Kerry possui várias ruínas, entre elas vários círculos de pedra.

Staigue

Drombohi

Gallarus Oratory

Cashelkeelty East

Dromroe

Kenmare

Cashekeelty West

Uragh

Existem muitos santos irlandeses e entre eles:
Saint Patrick - que tinha como mentor Saint Germanus de Auxerre, França (será
coincidência?).
 Saint Brigid - santa milagrosa de curas, que tecia cruzes celtas, em palha, para converter os
pagãos.
 Saint Brendan - existe uma pequena capela no alto de uma montanha (Moutain Brendan) e
conta-se que nesse local ele teve uma visão mostrada por anjos quanto à Terra Prometida,
que se encontrava fora das costas oestes da Irlanda, chamada Hi Breasil; Saint Brendan,
navegador que era, não sossegou em quanto não atingiu a sua empreitada que era encontrar
a sua visão. Assim ele e seus monges rezaram e jejuaram durante 40 dias para realizar essa
missão. Dizem que as terras encontradas constituem a América do Norte; na Irlanda se diz
que Saint Brendan chegou à América antes de Colombo e que o Brasil já havia sido
descoberto, sem mesmo eles saírem de lá.


Saint Brigid

Saint Patrick

Saint

Brendan
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- O QUE É O PROJETO 11:11
Em 11 de janeiro de 1992 ocorreu uma grande ativação planetária: a abertura do Portal 11:11.
Foi o passo evolucional mais importante que tomamos no planeta Terra. Foi um passo além do
nosso universo dimensional. A participação total de cada um foi necessária para que este Portal
fosse aberto. O Projeto 11:11 tem estado adormecido em nós, desde tempos remotos, em ordens
seladas, que deveriam ser abertas quando 11:11 fosse COMPLETAMENTE ATIVADO. 11:11
mostra que o nosso momento de conclusão está próximo.
- E O PORTAL SE ABRIU !!!
O Planeta Terra é agora um oceano de energia. A ativação Planetária foi sentida em todos os
pontos do país e mesmo por pessoas que não tinham conhecimento do Projeto 11:11. Neste dia
glorioso, muitos grupos se uniram em uma só tarefa: a Tarefa da Unidade e do Amor
Incondicional e foi graças ao trabalho de todos que o Portal 11:11 se abriu.
- O SONHO DE UM INTERGALÁTICO
A nave cortava os céus em mais uma expedição do Conselho Estelar. O Comando das Frotas
que faziam voluntariamente o serviço de harmonização entre todos os planetas de todos os
sistemas solares da Grande Confederação Universal avistou muito longe uma pequena esfera
azul. Fechou os olhos e buscou dentro de si a sintonia das vibrações daquele pequeno planeta.
Soube assim que sentiu, ser o Planeta Terra, a pequena menina dos olhos de Sanat Kumara, que
vibrava e buscava galgar a sua ascensão, mas que lutava bravamente contra as formas
pensamento dos seus filhos a quem ela amorosamente dava abrigo. De olhos ainda fechados, o
Comandante viu uma estrela dourada que velozmente passou pela nave e mais velozmente ainda
circundou várias vezes o planeta Terra e foi alojar-se na Constelação de Orion. O âmago da
estrela pulsou tanto que a sua luz brilhou, brilhou até explodir num grande clarão que rasgou os
véus da 5a. dimensão.
O comandante intergaláctico imaginou estar sonhando quando desse Portal aberto, milhares
de seres de Luz saiam e penetravam Gaia. A sensação do sonho era tão sublime que o
comandante acionou todas as frotas para participarem do seu sonho, já que para eles sonho era
realidade e quis muito naquele momento estar com os homens que pensavam que a realidade era
um sonho. Inúmeras naves com seus seres foram se aproximando do Planeta Azul, lindo, mas
tão denso ainda, que foi necessário se revestirem de matéria sutil. Em seus arquivos constava
que seus habitantes encontravam-se em estado de total insegurança e corriam o tempo todo, de
um lado para o outro, prisioneiros de si mesmos, pela matéria, pelo medo, pelos apegos,
conflitos, limitações, desamor e o pior de tudo, pela ânsia do poder. A natureza estava sendo
destruída, a mesma natureza que lhes dava o calor e alimento. Incautos, não sabiam que estavam
destruindo a si mesmos com suas criações de guerras, doenças e epidemias. Criavam com sua
inteligência, poderosos armamentos; manipulavam bactérias e tudo sem antídoto.
Em seu sonho, o comandante foi o primeiro a descer à Terra; caminhou por longo tempo
entre os prados, as montanhas e florestas. Ouviu longamente as estórias tristes dos poucos
elementais da natureza que restavam. Andou pelos grandes centros no turbilhão das formas
pensamento. Andou, vagou, quando de repente avistou um habitante que era diferente. Sua aura
brilhava, sua voz emitia paz e harmonia e seus ensinamentos eram sábios, porque deixava o
coração falar. Empunhava uma bandeira branca e logo mais foram vistas outras bandeiras
brancas. Começaram a surgir bandeiras brancas. Começaram a surgir bandeiras azuis, douradas,
rosas, verdes, rubis e violetas. Não eram muitas, mas pela sua força, determinação, luz e
entrega, tornavam-se milhares. Um planeta onde a Lei dos homens havia caído em desuso
porque ninguém deveria prejudicar o outro. Prevalecia a Lei de DEUS e da Natureza. Não havia
doenças porque os pensamentos eram de puro Amor. Não havia perdão porque não havia o que
perdoar. Tudo girava em torno do Amor Sabedoria. Não havia fronteiras entre as cidades e os
governos das nações trabalhavam com o mesmo ideal elevado para o Todo.
Caminhando de volta à nave, o Comandante ficou pensando que um dia o sonho iria se
concretizar porque a semente do Amor lançada por todos aqueles Seres de Luz que vieram do
Portal, iriam semear e florir nos corações dos homens de boa vontade. Olhou para Orion e
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sintonizou-se com a Estrela Dourada que brilhava e emitia um grande raio de luz dourada que
atravessava as entranhas de Gaia.
Um clamor da multidão ao longe se fez ouvir. Já não era mais um clamor, era o Mantra da
Unidade que a multidão entoava. Já não eram parcas bandeiras a serem agitadas, agora eram
milhões de bandeiras de todas de sete luzes coloridas. O Comandante sorriu, era seu povo que
retornava, era o seu povo que ascensionava. Eram os seus irmãos que acabavam de cumprir a
sua Missão no Planeta Azul como Voluntários. Todas as frotas se reuniram nas boas vindas,
numa confraternização de Amor e toda a Terra resplandeceu em a azul-prata. O Comandante já
podia voltar para o Cosmos.Nunca mais ele e seus irmãos estariam separados. Enfim, o sonho
era realidade!!! O Conselho Estelar cumpriu Projeto 11:11.

- A CONCENTRAÇÃO DE 11 DE JANEIRO DE 1992
Anjos, Arcanjos, Seres Interplanetários e membros da Grande Fraternidade Branca Universal
derramam sobre o Planeta Terra luzes multicoloridas até o âmago de Gaia , que se intensificam
ao tocar cada ser vivente.
11:11- Horário de Greenwich - grandes e pequenos grupos de pessoas, todas vestidas de
branco, nesse momento estão reunidas por todo mundo, perfazendo centenas de milhares de
participantes que calam no seu intimo o Amor Maior por DEUS PAI-MÃE.
Conscientemente,cada um responde ao chamado do compromisso com a Unidade e toma
posição, ativando a energia formada por círculos dentro de círculos.
Quando as mandalas humanas estelares giram, uma Explosão de Bênçãos é derramada,
Iluminando a Presença Divina de todos, na maior Ativação Planetária já ocorrida para
galgarmos a nossa Maestria e Liberdade, nos fazendo lembrar de que somos Anjos encarnados
vindos de outras Estrelas em Missão voluntária no Planeta Terra, como Auxiliadores da
transmutação da matéria.
Um passo gigantesco foi dado na evolução do ser humano e conseqüentemente em todos os
reinos da dimensão terrestre, ao respondermos ao chamado de nossos Irmãos Interestelares, e
numa intervenção Divina foi aberto o Portal 11:11. A união Sagrada entre os céus e a Terra foi
alcançada, para que a humanidade ascensione e retorne à sua origem, à Unidade, a Casa do Pai.
- UM INTERVALO DE NÃO-TEMPO
Nestas últimas décadas, a humanidade tem recebido enorme ajuda vinda das Energias
Superiores, quando um Grande Poder Universal está sendo revelado. Quando esse Poder
Universal chegar ao ponto de máxima expansão, um fenômeno único deverá ocorrer, haverá um
momento em que ficarão suspensas todas as leis de manutenção criativa da matéria física e de
todos os processos materializadores.
Por causa das velocidades relativas dos vários sistemas solares, esse evento não será
experimentado simultaneamente em todas as partes do Universo, mas viajará como uma Grande
Onda pelo Mar da Criação.
Dentro desse movimento de Não-Tempo, a atenção focalizada do Criador, ao passar pelos
mundos materiais, permanecerá e residirá em todas as formas de vida, mesmo a vida existente
em outros mundos a partir da energia e não da matéria, com circuito apto a espelhar em sua
essência o momento da penetração do Criador na Criação, o momento para o qual Avatares,
Mestres Ascensionados, Anjos e Arcanjos, Interplanetários, Extra e Intra-Terrestres estão
tentando preparar você.
É a mal compreendida vinda do Cristo. É o evento esperado pelas civilizações, o Retorno dos
Deuses. Os Maias chegaram a datá-lo no seu perfeito calendário, mais perfeito e preciso que o
atual calendário Gregoriano em vigor desde outubro de 1582. Segundo eles, ocorrerá o que se
identifica como o ano 2011dc. É a volta de Quetzacoatl, o Deus Loiro de olhos azuis. Mas,
nenhuma estrutura conceptual simples é capaz de descrever a grandiosidade daquilo que está
para acontecer.
Quem conhece as escrituras Sagradas dos vários povos(os Vedas, o Avesta, o Tora, o ShuKing, o Kanjur, o Tanjur, o Alcorão, a Bíblia etc.) deverá estar em posição de compreender
intuitivamente, o que está ocorrendo, pois são esses os tempos tão falados.
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No entanto, você deve perceber e intuir que DEUS não inventou as palavras usadas nas
escrituras, apenas organizou-as na ordem que mais se assemelha ao que ELE QUERIA DIZER.
Se você quiser conhecer a verdade mais profunda das escrituras e das mensagens dos
Mestres, dos Extraterrestres etc., não procure somente nas palavras, mas procure sentir o grande
impulso espiritual na sua própria alma. É aí que a história viva se processa.
E não se esqueça de que a gestação neste Planeta Terra, preparou o palco para a emergência
do Ser Planetário Uno com o Criador; esse Ser Planetário é você, que se preparou para ser CoAutor, Co-Criador com o Grande Autor do Universo, o Grande Arquiteto desse Universo. Você
sentirá e vislumbrará, como num êxtase, sua verdadeira origem biológica planetária. Houve uma
Progressão de formas de vida de complexidade crescente que evoluíram, incessantemente, para
níveis cada vez mais elevados de consciência. O que realmente está acontecendo é que a matéria
da Terra está sofrendo a influência irradiante de seu corpo vibratório e esta influência aumentara
à medida que você se aproxima da Unidade, elaborando formas pensamento criativas e otimistas
e se complementará no intervalo de Não-Tempo, quando o centro do seu espírito tocar o Centro
da Terra. Nesse momento, a vida neste Planeta estará plenamente manifestada em sua forma
mais Perfeita, uma com o Criador.
Quando o Centro do PAI-MÃE CRIADOR, por seu intermédio, se fundir com o centro da
Terra,a coletividade da consciência humana despertará, para uma unidade de campo unificado.
O Próprio Criador dispensará, como colaboração à sua ajuda, novas formas de vida de
expressão mais adequadas através de novas definições de Seu Amor. Essa mudança de
definições do Seu Incondicional Amor será uma transição profunda em cada um de nós para
todas as entidades de formas, uma transição de tal magnitude que você apenas, no íntimo de seu
coração Crístico, pode começar a supor o que seja.
E esse nascimento do Seu Amor no seu Coração Crístico acontecerá no momento exato,
linear e terrestre em que você deixar de se debater em seus padrões racionais de temor e
abandonar-se à Dança Cósmica de energia (a Divina Dança de Shiva Nataraja, o Deus bailarino
tão querido dos hindus ), a Divina Dança de direção interna.
Você é que deve decidir-se se vai aceitar o inevitável acontecimento desse intervalo de NãoTempo, desse estado de Amor ou se vai apegar-se ao temor e à incerteza até o fim.
Para os seres humanos que já se sintonizaram com a Vontade de DEUS, esse intervalo de
Não-Tempo que já começou, irá se expandir como vibrações suas, ou da egrégora de que vocês
participam, para toda a humanidade e por toda eternidade. Não há retorno nem regressão nesse
caminho, nesse Tao Sempre para a eternidade, embora mantenham a opção de retornar, como
representantes transformados do Ser da Vida na Terra, à sua projeção física como colaboradores
e auxiliadores durante o período do despertar planetário.
É o retorno dos CRISTOS agora já Cristificados na Luz.
E quando os tempos chegarem, após o intervalo de Não-Tempo, na manhã da criação desses
novos tempos, você irá facilmente reconhecer a Consciência Unificada de toda a humanidade
como verdadeira identidade. Você saberá e intuirá, sem duvida nenhuma, que você é a ponte
entre o espírito e a Matéria, entre o Criador e a Criação, entre a vida e as formas através dos
quais flui a vida.

Se liberar, definitivamente, as definições que a matéria lhe impõe, você será a
verdadeira definição que o Criador lhe deu: a definição do Próprio Cristo. Então, nós
das Estrelas distantes, como olhos do Próprio Criador de Estrelas, veremos do alto essa
energia: uma que invadirá esse lindo mundo branco e azul que conhecemos alhures.
Excertos do livro “Transmissões da Estrela Semente” - Ken Carey
O PORTAL SINCRÔNICO 11:11
Às 11:11 horas de Greenwich do dia 11 de novembro (11) de 2004, se abrirá totalmente o
portal 11:11 que carrega a energia de transformação que deverá ficar aberta até 11:11 de 2005.
Este portal deverá trazer formas energéticas que permitirão mudanças, tanto de padrões,
quanto de forma de vida. Neste ano de 2005, pela numerologia teremos o nº 7 com o portal de
mudança no ápice em julho dia 7 as 7:7.7 am. Em sintonia com o portal 11:11 que estará
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passando energias de transmutação.
Um arquétipo antigo que fora verificado presente é o arquétipo de Janus, o guardião dos
portais.
Janus com duas faces, uma olhando para o passado e outra para o futuro, representa a
oportunidade e necessidade de mudança de padrões, de formas de pensar, de viver, etc.
Representa também a transmutação ou transformação.
A energia de Aquárius entrará com força total nesta época, consagrando todo o planeta com
sua energia elevando a freqüência e o patamar de realidade, até os limites da ilusão de 4a
densidade (sim 4a densidade), na realidade já vivemos na 5ª, mas a ilusão é forte e ainda se faz
presente. Porém o que é do espírito não pode ser negado a este. Logo a ilusão cairá com o
tempo. Como toda mudança, porém, será uma época de conflitos, em que interesses antigos
estarão lutando contra interesses novos, em diversas áreas.
A consciência é importante e presente neste papel onde decidirá a forma de agir e se quer
continuar agindo da forma antiga ou se quer mudar para a nova forma.
Lembremos que nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Logo temos de ter clareza de
pensamento. Discernimento, sempre.
Com amor, sigam por estas águas, não verta para a direita nem para a esquerda simplesmente,
questione, traga a consciência, tome sua decisão e avance sempre. Não tomar a decisão ou
simplesmente deixar o barco ir... por si só já é uma decisão.
O Portal Dimensional 11:11 é também uma poderosa energia.
Quantas vezes páras, olhas para o relógio e são 11h11?
Este Portal é um canal direto com o teu Eu Superior, com o qual podes evoluir. Este Portal
assinala o fim da Dualidade corpo vs. espírito e inicia a abertura para a Unidade (que é a nossa
Essência Divina )
O 11:11 é o primeiro Portal na Nova Oitava, para o retorno ao Lar. Estamos a ser auxiliados
por várias hierarquias cósmicas, pois a resistência da Dualidade é constante. É necessário
compreender o nosso modelo de Unidade. Haverá os que optarão por permanecer até o próximo
portal, para auxiliarem a construir a Nova Terra, os que não estarão preparados para a mudança
e os que poderão integrar conscientemente o Todo.
As lembranças da nossa origem e história estão armazenadas no nosso ADN. O véu entre a
terceira e a quarta dimensão está a cair e as lembranças tendem a aflorar, o que pode gerar
algum desconforto (como tudo que é novo. É o medo do "desconhecido"), com conseqüências
físicas, como a irritação, depressão, tristeza e tonturas.
O nosso primeiro passo para despertar é assumirmo-nos como os seres multidimensionais que
somos, para que possamos fundir a quarta e a quinta freqüências dimensionais, nesta terceira
dimensão.
Este símbolo 11:11 foi codificado no nosso ADN muito antes de reencarnarmos pela primeira
vez. Agora é o momento de reativá-lo. Cada vez que olhas "por acaso" para um relógio e são
11h11 o Universo chama-te. Ou acreditas em "acasos"?
Há os que tentam, em vão, compreender a sua missão, fazendo meditações ou integrando
centros místicos... mas, as ordens permanecem ocultas! Por que? Simples: as ordens contêm os
esquemas divinos, que só podem ser revelados quando estivermos realmente conscientes da
Unidade. Para isto, é imprescindível unir os fragmentos de nosso Eu.
Em vez de tentar saber qual é a missão, é importante reaprender a ouvir o nosso Eu Superior.
De outro modo, provavelmente, entraríamos em pânico.
Reencontrar o nosso Eu Superior é tão simples que muitos duvidarão... É só seguir com as
nossas vidas, fazendo o melhor por nós e pelos outros. O segredo está na simplicidade das
coisas.
Os que estão experimentando a energia do Portal 11:11, estão sentindo profundas
modificações no seu interior e nas suas percepções. O que era imaginação e instinto, hoje é fato,
é ponto de partida para ações.
Aqueles que optarem por permanecer na dualidade, que são a maioria, serão igualmente
beneficiados pelo Portal 11:11, porque somos todos UM e haverá um realinhamento maciço da
Dualidade.
Luz e Paz
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EPÍLOGO
A CURA PLANETÁRIA
“Cada Iniciado, agora, está interligado à uma Energia Espiritual de Apoio onde
canalizações, a cada Segundo Cósmico, estarão inundando o Planeta Terra.
É chegada a HORA DERRADEIRA DO DESPERTAR PARA SERVIR!
Todos os Sistemas de Memória Akáshica foram ativados.
Muitos ainda estão sendo Despertados, outros jamais Despertarão para a Transição
Planetária e serão encaminhados para o que mais apropriado couber à Evolução
Individual no TODO.
Os que Despertarem estarão ampliando a Rede Planetária de Energia Crística que
desce, cada vez mais intensa, sobre esta Esfera Estrelar. Não interferiremos. Escolhas
serão respeitadas.
Um só caminho devem trilhar, confiando na Ascensão.
TODOS NÓS QUE SERVIMOS À LUZ EM OUTRAS DIMENSÕES estamos
ajudando os Irmãos da Terra no DESPERTAR.
A Comunhão com essa intensa Energia significa AMAR, PERDOAR E NÃO
JULGAR!
Sananda, quando esteve entre vós legou a mais sublime lição: AMAI-VOS UNS
AOS OUTROS! RESPEITAI-VOS NAS DIFERENÇAS, QUE SÃO O DESÍGNIO DA
CRIAÇÃO DO PAI.”
Estejam Conosco na Luz! Estaremos Convosco!

Ashtar Sheran
Canal: Diana Grimaldi
Data: 08/2004
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ADENDO
Eu já havia, praticamente, encerrado essa compilação, quando o furacão Katrina, literalmente,
varreu o Mississipi, “não deixando pedra sobre pedra”.
Além de ser mais um grande fator devastador, colocou, à mostra a fragilidade de uma
sociedade voltada para a industrialização e intelectualização, mas que esqueceu de se
espiritualizar. E, atônitos, os cidadãos do mundo vêem ruir mais uma grande mentira, que é o
american way of life... O “Xerife do Mundo” se curvou ante à Natureza, que, de forma tão forte,
ajudou a destruir.
No entanto, não deixa de ser extremamente doloroso ver que, realmente, tudo está
acontecendo e que, à medida que o eixo da Terra completar sua verticalização, outras tragédias
ainda acontecerão, para que seja consumado o processo de transição da Terra.

******************************************
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