OS ELEMENTAIS
Senhor Lemuel, Zeus, Virgo e Pelleur, Thor e Áries, Neptuno e Lunara,
Hélios e Vesta.
Ensinamentos sobre as Leis da Natureza.
FEEU - Fundação Educacional e Editorial Universalista n.º 489
"A pura substancia de Luz eletrônica,
da qual é feito o vosso corpo,
aspira a alcançar cada vez mais elevadas combinações,
para rejuvenescer as células e substituir o que estiver gasto.
Porém o ser humano impede este processo de renovação
através dos pensamentos e sentimentos negativos,
que imediatamente se impregnam na substancia do corpo.
Se vos fosse possível criar,
durante algum tempo,
somente idéias e sentimentos perfeitos,
seria possível que vosso corpo físico
fosse totalmente remoçado. "
Isso, alunos, é um objetivo compensador. Exercitai, praticai e usai o que já aprendestes,
nada mais é necessário.
Todas as possibilidades de purificação e renovação de vossos corpos inferiores estão ao
vosso alcance...
Se quiserdes experimentar, utilizai principalmente em vossa vida cotidiana , tudo o que
aprendestes, praticai a pureza e clareza, na maneira de pensar e sentir, e ireis receber um
purificado e lindo corpo.
EU SOU vosso amigo, ajudo-vos e vos envolvo na minha irradiação de amor, que vos
fortifica e estimula vossa Luz Interna, para que vos perpasse e revele a pureza e beleza,
que jaz em vosso Plano Divino!
LEMUEL, a serviço da Luz.

INTRODUÇÃO
Os quatro elementos - terra - água - fogo e ar, são as bases de toda existência material.
Foram criados para servir a humanidade: as salamandras através do elemento fogo, as
ondinas através da água, as sílfides e elfos através do ar e os gnomos através da terra.
O Plano Divino previu que os elementais fossem servir amorosamente aos humanos e
assim, no início das eras, a humanidade se encontrava intimamente ligada aos seres da
natureza. Disso tomamos conhecimento através de mitos e lendas.

Os espíritos da natureza são seres que tem semelhança com as correntes de vidas
humanas. Seus corpos muito mais delicados, luminosos e transparentes. Apesar de
pertencerem, como os animais, às almas grupais, detêm um plano mais elevado de
evolução. Os espíritos da natureza são mais parecidos com os humanos que os animais...
Quanto mais se aprimoram, tanto mais perfeita será sua aparência.
Os seres da natureza não são criativos, mas imitam as pessoas da sua circunvizinhança.
O mundo etérico, bem como o astral, são esferas habitadas pelos espíritos da natureza e
também por outros seres. A substancia etérica e astral é muito mais sutil do que a física. A
vibração é mais elevada, e por isso, somente perceptível à pessoas videntes. A
possibilidade de transfiguração do mundo astral é devida à flexibilidade e delicadeza de
sua substancia, sem limites aparentes. Em comparação com o mundo físico, a Energia
Astral é mais ajustável que a água.
Desta maneira, as formas astrais podem mudar de estrutura rapidamente. Esse mundo
possui uma imensa riqueza de formas, que são visíveis aos seus habitantes da mesma
forma como os objetos são visíveis no nosso mundo. São porém, transparentes e espalham
ao seu redor uma Luz que será mais luminosa e radiante quanto mais evoluído for o ser.
Distinguimos 3 tipos de habitantes do mundo astral:
1-Humanos
2-Não humanos
3-Seres gerados artificialmente
Nós humanos, agimos na esfera astral inconscientemente ou em nossos sonhos, já que
nosso corpo astral, também chamado emocional ou sentimental, pertence a este plano.
Existem no plano astral, sete planos diferentes que se perpassam e se diferenciam através
de seu grau vibratório.
Quanto mais o ser humano conseguir libertar-se, ajustando sua consciência às vibrações
elevadas e à Luz, tanto mais elevada será sua vibração, atuando no plano astral
correspondente.
Uma pessoa dominada por desejos, cobiça e paixões, cheia de vaidades e sensibilidades
ou melindres, que busca somente o sucesso pessoal, age no plano astral que lhe
corresponde.
Sentimentos e pensamentos criam formas-pensamentos, que são seres gerados
artificialmente, e que se alimentam da força do pensamento e sentimento que lhes
correspondem, seja da pessoa que o gerou ou de outros. São chamados de elementares.
Agem de maneira positiva ou negativa, conforme a qualidade que tenham recebido de
seu criador.
Elementares são, portanto, criações do pensamento e sentimento humano, ao contrário
dos elementais, que se formam grupos elevados e inferiores de seres da natureza.
Os Elevados Espíritos da Natureza são os Poderosos Devas, que mantém as montanhas,
os mares e vastas regiões sob sua irradiação.
Os inferiores são formados pelos espíritos da terra, água, ar e fogo.
Para eles não existe força da gravidade e podem atravessar a matéria, como montanhas
sem
esforço.

São responsáveis pela atração de Luz a terra, pela produção de alimentos, manutenção e
embelezamento da natureza.
Devido às criações negativas dos humanos, esses espíritos são afastados de sua
verdadeira função, gastando forças preciosas para tentar deter ou diminuir os efeitos
negativos destas emanações, e que acarreta secas, enchentes, e catástrofes de todo tipo.
Em uma mensagem é dito:
"Num longínquo futuro, quando as pessoas tiverem aprendido a expandir sua consciência
em todos os planos, certamente terão esquecido o quanto era limitada a sua maneira de
pensar. Vós, alunos, procurai desde já desenvolver vosso pensamento; buscai então o
conhecimento dos seres invisíveis que são numerosos ao vosso redor. Desta maneira,
entrareis em contato com a vida invisível e um dia vossa visão se abrirá para ela.
Este momento virá tanto mais cedo quanto mais tiverdes contato com os seres dos reinos
invisíveis e vos empenhardes pela proteção e purificação da Natureza, enviando
pensamentos e sentimentos de Amor, Harmonia, Paz e Gratidão, além de trabalhos
ecológicos, para que as imperfeições impostas pelos humanos as Reino natural possam
diminuir ou terminar. Este trabalho, alunos, Os aproximará de vós e tereis cada vez mais
amigos que vos ajudarão a seu modo. O Amor, mais uma vez, é a Chave!"
O FOCO DE LUZ, DO EQUILÍBRIO E DA FORÇA DOS DEVAS
No sul de Nova gales, ao sul da Austrália, existe um dos mais importantes focos de Força
Divina neste planeta..
Os Devas pertencem ao Reino Angélico, e às vezes são denominados "os Anjos dos
Quatro Pontos Cardeais". Eles exercem a direção e inspeção sobre as quatro estações do
calendário. Embora controlem e colaborem com os serviços dos poderoso HÉLIOS E
VESTA, THOR E ÁRIES, NEPTUNO E LUNARA, PELLEUR E VIRGO, que fiscalizam a
atuação dos elementos, a Lei Cósmica não lhes permite evitar catástrofes que foram
causadas pelos humanos, através de seu livre-arbítrio. Entretanto podem amenizar
condições de tempo inusitadas, quando lhes são feitos apelos.
A maioria das pessoas não se sentirá atraída por esse foco. Somente serão aceitas as que
tiverem vibração mais alta. As demais serão conduzidas a um dos focos menores, ao redor
do templo principal.
Quando um aluno é apresentado a um Deva, verá primeiramente um rosto belíssimo - os
olhos plenos de irradiante Luz... e somente então o corpo, no brilho de sua presença se
torna visível. Esse privilégio tem que ser merecido, neste caso, deve-se pedir o privilégio
de se lembrar do ocorrido, quando acordar.
A evolução na qual os Anjos caminharão ao nosso lado já foi agora concedida de fato.
Por isso está na hora de se reconhecer com clareza que os alunos estão servindo ao lado
dos Anjos e não devem pensar que somente em datas sagradas pode haver grande
quantidade de Anjos ao nosso redor.
O grande LEMUEL, o patrono deste Templo, é um ser de estatura dominante, cujos olhos
se assemelham a chamejantes sóis. Seu cabelo bastante curto e ondulado é de cor clara,
aparentando ser branco e emoldura seu lindo e expressivo rosto com uma aura de Luz
Por LEMUEL

EU SOU o vivificante elemento renovador na emanação de tua vida –
E U SOU o chamado interno que exige responda ao apelo feito ao teu ser externo de
seguir o Plano Divino...
OH! ONIPOTENTE PRESENÇA DIVINA EU SOU NO CORAÇÃO DO UNIVERSO E DE
TUDO QUE VIVE NESTA MARAVILHOSA TERRA, EU APELO PELA PURA, DIVINA
FORÇA DO AMOR NO CORAÇÃO DE CADA SER HUMANO PARA A REALIZAÇÃO
DO PLANO DIVINO DE CADA UM E PELA PURIFICAÇÃO E LIBERDADE DA TERRA
DE TODAS AS SOMBRAS. E EU VOS CHAMO, AMADOS E GRANDES PODERES DOS
ELEMENTAIS DO FOGO, DO AR, DA ÁGUA E DA TERRA E TODOS OS GRANDES
DIRIGENTES DESTES REINOS, EU CHAMO OS SERAFINS E AS HOSTES ANGÉLICAS:
IRRADIAI AS PODEROSAS E PURIFICADORAS FORÇAS DO SAGRADO TEMPLO DA
FORÇA DÉVICA EM TODAS AS DIREÇÕES E DEPOSITAI-AS EM TODA PARTE,
PARA QUE HAJA PERFEIÇÃO NA TERRA!!!
A força e autoridade para fazer o mesmo, meus amigos, é vossa! Apelai às Forças de Luz e
seus dirigentes...
Sois criadores de vosso mundo e podeis transformá-lo novamente em um paraíso... A
chama da Força Criadora vos foi dada para que possais projetar a perfeição ao Mundo
Externo. Sem timidez, ajudai a vida!
Assumi o serviço de vossa vida, para o qual entrastes nesta encarnação, pondo em
atividade vosso Santo-Ser-Crístico. Esta é a Lei, que terá que ser cumprida agora, se não
quiserdes perder um tempo precioso.
Com amor estou ligado a vós, há longas eras, como vosso amigo.
LEMUEL
O CENTRO DE ESTUDOS DOS SERES ELEMENTAIS
Por ZEUS, Regente Hierárquico
No Reino Etérico sobre a Nova Zelândia encontra-se o maravilhoso Centro de Estudos do
Reino Elemental, ligado diretamente ao Reino da Natureza. Aqui são adestrados e
orientados os minúsculos seres elementais que se põem a caminho com um trabalho, e
também aqueles mais adiantados, que já serviram satisfatoriamente, na sua primeira
tarefa, o que muitas vezes levou centenas de anos.
Sabeis que os Seres Elementais são orientados a obedecer ao modelo divino que lhes é
apresentado. Este modelo é construído através do pensamento e da visualização (
imaginação). em certos tempos a atenção dos elementais é distraída do Modelo Divino,
refletindo o que lhes é mostrado pelo ser humano.
Gostaria de acrescentar que aqui em nosso Templo há um centro de cura, já que alguns
elementais são tão maltratados, que precisam ser restabelecidos com muito carinho e
delicadeza. Usa-se muita música suave e tranqüilizante
OS ELEMENTAIS

OS QUATRO ELEMENTOS

O Elemento TERRA dirigido por VIRGO E PELLEUR
Anões e Gnomos são os Seres ELEMENTAIS subordinados ao elemento terra.
EU SOU VIRGO, o espirito da terra, por muitos chamada carinhosamente de "Mãe Terra".
Meu complemento divino PELLEUR e eu ajudamos a criar o planeta Terra, porém
naquele tempo, sua substancia era cristalina, limpa e reluzente. Após a chegada das almas
dos retardatários de outras estrelas, e energia vibratória dos humanos diminuiu muito,
seus corpos tornaram-se mais densos e a exalação dos corpos físicos começou a se formar
o que se poderia chamar de "adubo". Com isso aconteceram em todos os reinos rebeliões e
insatisfação contra os ambiciosos humanos, que aceitavam como natural e evidente o
corpo da Terra, suas riquezas, as montanhas, as colheitas dos abnegados trabalhadores do
Reino da Natureza.
Os seres humanos respondiam somente com desinteresse e excrementos em troca das
livres dádivas das colheitas, das pedras preciosas aos seus pés, onde construíam casas,
igrejas e centros de diversões.
O domicílio dos gnomos são as matas fechadas, rochas e margens das lagoas. Como seus
corpos são feitos de substância etérea fina, conseguem atravessar os corpos sólidos como
nós atravessamos o ar.
Geralmente possuem suas moradias dentro da terra, próximo à superfície. Acompanham
a vida familiar com muito interesse, embora para nós, sejam invisíveis.
Cuidam das flores e plantas, árvores e arbustos com muito amor e alegram-se vendo cada
flor que desabrocha. São atraídos por pessoas amáveis e dóceis. Brigas, desordem e
desarmonia são para eles um suplício.
Seu tamanho varia entre 40 e 100 cm, sua aparência assemelha-se a dos humanos.
Muitos dos gnomos, devido a imitar os humanos, tornaram-se distorcidos e de aspecto
desagradável. Tornaram-se malignos e tramam ciladas contra os humanos.
Toda atividade vulcânica, tanto no passado como agora, é um sinal de rebelião dos seres
da terra e do fogo. No entanto, a princípio, vieram cheios de amor e simpatia...
Refleti sobre o que a terra teve que aguentar durante eras, devido à consciência
destruidora e a atividade de seus habitantes. Os corpos em decomposição foram
enterrados na terra durante séculos e os gnomos tinham a desagradável tarefa de
dissolver estes corpos.
Os dirigentes das matas reconhecem quem se aproxima com amor ou interesse egoístico
através de sua vibração.
Quando escutardes o farfalhar das folhas das arvores, os alegres saltos das águas, quando
preparardes vosso alimento e as flores vos alegrarem com sua beleza, quando usufruirdes
da água cristalina e ar puro, pensai nos seres que trabalharam para isso e enviai-lhes
vosso amor e gratidão.

Dirigentes dos Cristais
Durante um exercício de meditação com uma grande pedra de Ametista, tivemos a
seguinte mensagem:

"Estais usando o poder dos Raios que se encontram na luminosa cor ametista. essa
irradiação pode elevar a humanidade a alturas inimagináveis, se ela conseguir libertar-se
de suas cargas cármicas retroativas, purificando-se com o Poder do Fogo Violeta.
Essa maravilhosa cor da Ametista esta gravada em todos os depósitos desta pedra que
ainda existem no mundo. De lá se irradia e por isso devemos usar uma Ametista, não
como fonte de força, mas para nos lembrarmos de trabalhar com essa cor.
EU SOU dirigente de uma mina de Ametista. Muitos seres trabalham aos meus cuidados
para criar a beleza que algum dia será visível para os homens. Vossos pensamentos
atraíram-me até aqui. Uma minúscula parte daquilo que foi criado pelos meus ajudantes
está convosco e eles alegram-se com os pensamentos que lhes enviais.
Minha capacidade de expressar-me é rudimentar, pelo menos em relação ao que
pretendia dizer, porém este contato também nos serve, quando verificamos que o produto
de nosso trabalho milenar está sendo apreciado pelos humanos. Também nós
trabalhamos, de certa forma, para a beleza do Mundo e gostaríamos de perceber que as
nossas criações fossem acessíveis a toda a humanidade, porque em cada pedra se encontra
uma chispa da luz Divina e todos deveriam ter a oportunidade de usar tal criação. O
contato com os humanos alegrou-nos e gostaríamos que fosse preservado.
EU SOU um dos vossos irmão em outro plano de existência completamente diferente.
Permiti que vos transmita a benção do meu reino e de todos os seres ocupados em
aumentar a beleza da terra."
Benção para o Elemento Terra
Amada Presença Divina EU SOU, em mim e em todas as criaturas,
Amados VIRGO e PELLEUR, eu vos abençôo e agradeço. Abençôo todos os gnomos e
espíritos da Terra, que são vossos mensageiros e ajudantes. Abençôo cada átomo deste
planeta. Eu vos amo e agradeço pelo vosso grande trabalho, por mim e para todos os seres
vivos.

O ELEMENTO AR
guardado por THOR e ÁRIES
Os seres elementais do ar são chamados Elfos ou Sílfides. A matéria de seu corpo é mais
sutil e luminosa que a dos outros seres da Natureza. Servem ininterruptamente para
manter a atmosfera terrestre limpa, para que a humanidade possa viver nela.
Estes seres graciosos pertencem a uma categoria mais elevada que a dos gnomos e as
ondinas. Os traços de seus rostos são de uma intensa beleza. Quanto mais elevada sua
evolução, mais encantador seu aspecto.
Tratam das flores e plantas, dos gnomos o do reino animal dirigindo vibrações etéricoelétricas cheia de pulsante e vibrante vida.
As crianças são por eles tratadas com cuidado materno e ternura e acompanham as
pessoas de sentimento aprimorado às vezes por toda a vida. Dedicam-se de preferencia as

coisas que servem para o bem geral. Vivem em paz entre si, são cheios de harmonia e
bem-aventurança e sentem-se mais atraídos por pessoas iluminadas.
O ar contém muitas substancias espirituais, que não são usadas pelos humanos, inala-se e
exala-se de maneira superficial e automaticamente, sem consciência, o suficiente para
manter a vida do corpo, mas não para animá-lo e alimentá-lo espiritualmente. Deve-se
praticar a respiração rítmica e profunda, consciente do prana contido no ar, para
conseguir a sublimação e fortalecimento dos corpos inferiores.
Ainda estais desconhecendo esta força poderosa, não tocastes nem a sua orla e não
imaginais o vosso próprio poder de extrair do ar a alimentação, estímulo espiritual, a
eterna juventude e beleza, flexibilidade e fogo, tornando o corpo físico um sutil portador
de Luz!
Através da discórdia e desarmonia perturbastes o ritmo dos corpos internos e de vossa
forma física. Por isso sofreis de certos distúrbios que se tornam uma carga bastante
pesada.
ÁRIES

O ELEMENTO ÁGUA
dirigido por NEPTUNO e LUNARA
As náiades, também chamadas ninfas da água ou ondinas, são a personificação das forças
elementais da água e nela permanecem constantemente. Sua preferência é o mar aberto.
Nos lugares onde existem águas mortas elas não permanecem, já que são o elementos
vivificante da água e produzem uma tensão positiva na mesma. Rios poluídos são
abandonados por elas.
Podem modificar sua forma rapidamente e variam no tamanho e cor, passando do
marrom avermelhado ao azul esverdeado.
A água forma a maior parte de vosso planeta e corpo físico, como também o vosso corpo
sentimental.
Os grandes mares tiveram, em todos os tempos, a incumbência de purificar as terras que
submergiam, preparando-as para as raças futuras...Isso, no entanto pode ser diferente, se
o mal puder ser raparado de uma maneira menos dolorosa. Pensai nisso...
Cada sentimento negativo que mantendes por algum tempo, de acordo com a Lei
semelhante atrai semelhante, atrairá sentimentos semelhantes que flutuam na atmosfera.
Ambos são atraídos de volta e se ligam aos campos de força em volta dos elétrons do
corpo físico, mental e sentimental, dando sentimento de peso, desânimo e depressão, alem
de manifestar todo tipo de discórdia, seja na saúde, nas finanças, relacionamentos e
evolução espiritual.
Mestre Saint Germain sugeriu que antes de dormir devereis chamar a ação da Chama
Violeta, em vós, em torno de vós e através de vós, no mínimo 3 metros em cada direção.
Elevai vossas mãos abertas à vossa Presença EU SOU pedindo a ela e a Saint Germain que
as encha com a Força Purificadora e Transmutadora da Chama. Depois, começando pela
cabeça, deveis deslizar vossas mãos pelo corpo todo até aos pés, com a mão esquerda,

deslizar pelo ombro, braço e mão direitos e vice-versa. Repeti esse ritual 3 vezes,
sacudindo as mãos e entregando todas as impurezas ao Fogo Violeta.
Conseguireis desta forma eliminar as substâncias perturbadoras ali acumuladas.
Saint Germain diz: "Se pudésseis ver com a visão interna o que acontece na primeira parte
do exercício perceberíeis como uma substância escura, aderente ao vosso corpo como uma
vestimenta justa, é retirada com as vossas mãos. Quando o fizer pela segunda vez, a
substância já será cinzenta e na terceira será de um cinza claro. Se continuardes esse
exercício, noite após noite, a substância astral tornar-se-a cada vez mais clara, até
desaparecer totalmente de vosso corpo."
É uma substância real, meus amigos, de cor real, vibração e sentimento.
Quando esta energia tiver sido afastada, sentireis um grande alivio, livrando-vos de
qualquer sentimento negativo, se não a atraíres novamente, por estardes acostumados
com
ela.
Também podereis encher os espaços liberados com sentimentos como esperança, paz,
pureza e Luz. Essa Luz poderá ser qualificada com o que quer que se necessite.
Controlai rigorosamente vossos sentimentos e pensamentos!
Essa substância é um vampiro, porque só vive e se alimenta de sentimentos e
pensamentos de pessoas que estão dispostas a alimentá-las com sua energia negativa. Se a
atenção dos alunos não se detivesse em brigas e desarmonias, e seus pensamentos
ficassem ancorados na perfeição, não iria demorar muito para que o Reino de Deus se
manifestasse na terra...
Não permitais que vosso sentimento amplie a desarmonia na terra e na humanidade, que
muitas vezes não sabe o que acontece, quando sentem desanimo, depressão, raiva, sem
motivo aparente.
NETUNO

O ELEMENTO FOGO
dirigido pelos Grandes Seres HÉLIOS E VESTA, nossos Pais Solares
As salamandras são seres que servem ao elemento fogo. Algumas são de muitos metros
de altura enquanto outras como a cabeça de uma alfinete. Servem para dissolver as
impurezas criadas pela humanidade através do uso destrutivo das energias criadoras do
pensamento e sentimento, bem como ações e palavras faladas. Também é um purificador
do elemento água. (que forma nosso corpo sentimental), alem dar luz e calor.

Resumo de mensagens sobre atividades dos seres ELEMENTAIS.
Do sagrado retiro do Monte Kosciusko trago-vos as bênçãos do grande Senhor LEMUEL e
de sua irmandade, e gostaria de agradecer em nome de todos nós aos amados alunos no
caminho da Luz por aderirem ao serviço para o Reino Elemental. Podemos afirmar que
este serviço será de grandes bênçãos para vós mesmos. Os Amados seres da natureza e

reino Elemental observam vosso esforço e são gratos por toda ajuda proveniente dos
homens. A face da amada Terra ainda sofrerá grandes mudanças e é bom associar-se aos
seres da Natureza para que estas mudanças não venham a ser demasiadamente dolorosas
para as pessoas. Se estiverdes unidos com amor e estes seres, eles esforçar-se-ão por
proteger as vossas vidas. A poderosa irradiação, que emana do nosso foco ardente, irá
carregar-vos com as forças divinas que aqui guardamos. Também os vossos corpos
inferiores serão atingidos e os amados ajudantes do reino da natureza providenciarão
para que a irradiação vos atinja e cada célula seja preenchida e carregada com Luz, de
maneira que se restabeleça novamente vossa beleza e força de juventude. Meus amigos, a
benção destes potentes seres é tão poderosa! Aliai-vos a eles, convidai-os para
trabalharem juntos e dai-lhes tarefas, também no vosso mundo, pois são prestativos
ajudantes. A poderosa irradiação vos atrairá paulatinamente a este Foco de Luz, pois
ainda não estais acostumados absorvê-la, porém vossa atividade em favor do Reino
Elemental preparará vosso sentimento lentamente para absorver as poderosas Forças de
Luz, cuja origem se encontre aqui.
Apelai às poderosas Forças de Luz e seus dirigentes e enviai-as a toda parte onde ainda
existem imperfeições, para que as Santas Forças das Chamas restabeleçam a divina
ordem. sois criadores de vosso mundo e podereis transformar este planeta Terra em um
paraíso, como ele já foi em outras eras. Empenhai vossas forças para isso! Foi-vos dada a
Força Criadora para que de vosso próprio interior a perfeição possa ser projetada ao
mundo. Desenvolvestes estas Forças e aprendestes a usá-las e agora estais sendo
convocados a pô-las em ação pela perfeição do Plano Divino para a Terra e a humanidade.
São poderosas forças, que podeis manejar. não sejais tímidos, oferecei este serviço à vida.
sois executores das Leis Divinas, através dos conhecimentos que adquiristes, através de
vossa própria chama do coração, que cresceu no decorrer dos anos e vos possibilitará
irradiar ao mundo a santa chama da Força Criadora, para tornar a brilhar em todos os
corações humanos e possa cada pessoa realizar agora o plano de sua vida.
Dirijo-me aos alunos com o pedido para que presenteiem sua energia com vigor para
manter o reino da Natureza em paz. É um importante serviço, que propomos aos alunos.
Durante eras a humanidade imprimiu as sombras da imperfeição aos seres da Natureza e
cada um de vós também tem algo a reparar.- Que vosso esforço seja o de estimular muitas
pessoas, pois o reino da Natureza tem direito á reparação de todas as injustiças que sofreu
dos humanos na Terra.
As forças de Luz servem para manter o equilíbrio no Reino da Natureza, porém nem
sempre isso é possível. Há falta de energia, e esta deverá ser reposta pelo reino humano, e
adicionada à nossa. Não podemos fazer por vós aquilo que é vossa própria obrigação.
Conheceis suficientemente bem a lei da causa e efeito para saber que tereis de resgatar e
libertar os danos causados á energia pelos humanos.
Vós, queridos amigos, não tereis que pagar com sofrimento as dissonâncias causadas,
sabeis e conheceis o manejo das Forças da Luz. fazei a vossa parte para limpar e dissolver
o quanto for possível aquilo que de outra maneira se abateria como catástrofes da
Natureza sobre a humanidade. Isto é a obrigação de cada um que tem o conhecimento,
fazer o possível para que algum dia possa surgir uma Terra limpa e maravilhosa, um

florido jardim do Éden, que foi outrora. Quanto mais a humanidade fizer pela limpeza,
tanto mais energia do reservatório cósmico poderá ser liberada por nós para restabelecer a
beleza da Terra.
Vossa consciente cooperação com a Hierarquia Espiritual, com o mundo Angelical e todos
os invisíveis ajudantes da humanidade incorporou-se no grupo dos que servem ao
progresso dos humanos.
Vossa ajuda, vossa energia e toda a força que dispensais para completar a grande obra
comum, irá também trazer-vos progresso e libertação. Estais no caminho da unidade da
grande Fraternidade de todos aqueles que há eras servem ao planeta Terra.
Também, irmãos e irmãs daqueles seres amados que dão vida a todas as formas da
Natureza e que fazem o possível para que os humanos possam viver nesta Terra, apesar
de tudo o que eles fazem, destruindo toda a beleza...
Conheceis a Lei do Amor e Gratidão e deveria ser vosso esforço agir de acordo com estas
simples regras de vida, e sempre recebereis ajuda pela expansão da luz.
Libertai-vos das sombras e limitações do passado e ajudai a tornar o planeta Terra
novamente limpo e luminoso, para que a humanidade não tenha que vivenciar
novamente a imersão dos continentes.
Venho (Lemuel falando) para dizer-vos o quanto o Reino da Natureza deseja a
oportunidade de trabalhar amoravelmente com os humanos, e quantas bênçãos deste
Reino afluem às pessoas que reconhecem suas dádivas.
Apelai sempre pela purificação do Mundo Elemental e ele será para vós sempre um
ajudante grato. É muito importante terdes conhecimento disso e também treinardes um
pouco, quando em algum dia as circunstâncias difíceis se apresentarem.
Sabeis que muita coisa ainda vos falta a fim de serdes um bom exemplo para os Reinos
inferiores e por isso ainda haverá investidas destes seres que querem se libertar da
obediência em relação aos seres humanos. Também aqui, Amor é a palavra chave. Toda a
Vida é receptiva e sofre pela falta de Amor. Depende de vós serdes um exemplo em vosso
próprio mundo, com vossos próximos e muito mais ainda com os seres que são vossos
dependentes.
Não espereis obediência por parte dos seres Elementais que vos servem, quando vós
próprios ainda não aprendestes a obedecer à Vontade divina.
Não existe um ser humano aqui neste planeta que não tenha contribuindo para a
escuridão da esfera terrestre, e assim, vós, alunos, que tendes o conhecimento assumistes
a tarefa de afastar de muitos estas sombras, que a maioria ignora, mas cujos efeitos muitas
vezes sentem penosamente.
Vemos a imagem da purificada bela terra, da maneira como será em um futuro não muito
distante, e vos aconselhamos também que conserveis esta imagem, não permitindo que as
sombras e imperfeições ainda visíveis no momento penetrem em vossa consciência, da
mesma maneira como todos deveriam proceder em suas vidas pessoais também. qualquer
imperfeição terrena é passageira!
Vosso trabalho com as forças de Luz, vossa musica, vossos apelos aceleram vossa
vibração e quanto mais vos dirigirdes a eles, quanto mais vos esquecerdes vosso exterior,
tanto mais a vibração poderá elevar-se e a ligação às forças da Luz tornar-se-á cada vez

mais perfeita. Desta maneira, vosso serviço dedicado, consagrado ao progresso, também
levará vossa própria emanação de vida a uma Luz cada vez mais intensa - Esta explicação
deve servir para mostrar-vos como é importante o vosso trabalho e como é necessário e
indispensável também ao vosso próprio trabalho.
A demanda deverá ser feita por parte da humanidade e nós poderemos reforçar
ilimitadamente o que pusestes em movimento.
Abençoo a luz em vossos corações e a vejo brilhar e expandir-se. Conservai, também vós,
esta divina imagem para vós mesmos e vos transformareis nela!
LEMUEL
O ESPIRITO PROTETOR DA CASA
Os importante Espíritos Protetores das Casas são ainda pouco considerados. São seres
vivos, que respiram e possuem consciência e evolução próprias. Entretanto são
dominados e influenciados por aquelas pessoas que vivem em sua aura, pois pertencem
ao reino Elemental.
Quando na alma de uma pessoa é concebida a idéia ou plano da mais simples moradia, a
Força Divina atrai um ser Elemental condizente, que deve ser ao mesmo tempo a
protetora presença desta manifestação(a casa). neste momento este ser ainda está livre de
qualquer marca ou imperfeição imposta pelos habitantes da casa.
É apenas um vibrante e pulsante ser, dependente da misericórdia das pessoas que
habitam a casa e dominam seu campo de força. O Espírito protetor aguarda a chegada dos
futuros moradores com sentimento cortes, amorável, feliz e harmonioso, como
eventualmente esperais o nascimento de uma criança, da qual não se conhece o caráter e a
influencia que terá como novo membro da família.
Quando um lar esta feio e mal cuidado e é reconstruído, o Espirito da Casa sente-se
novamente feliz, porque agora a pureza e beleza se expressaram novamente através dele e
como agradecimento ele irradia muitas bênçãos.
A consciência ( pensamentos, sentimentos, palavras e ações) dos moradores da casa, se
muito baixa, causa-lhes profundas marcas e cicatrizes, as vezes carregando-os fortemente
com muitas qualidades inferiores impressas em suas consciências. Por isso, esses fortes
seres protetores devem ser submetidos à direção inteligente do vosso ser superior, se
fordes buscador espiritual. Isso exige reconhecimento e emprego de energia para
conservá-los na ordem divina.
O Espirito Protetor de uma lar é ao mesmo tempo um Foco de Luz, que deve ser
conservado sempre para que se esforce por manifestar todas as boas coisas para vosso lar,
à sua maneira. Quando o Espirito da Casa sente torrentes de felicidade, alegria e beleza
fluírem através de si, esforçar-se-á por amar-vos.
KUTHUMI

OS SERES ELEMENTAIS DE NOSSOS CORPOS
Uma mensagens de MAHA CHOHAN
Amados amigos,

Ao nascer, cada emanação de vida recebe um ser inteligente, que se incorpora ao seu
corpo físico. Este ser elemental, o administrador, assume a tarefa de manter em ordem o
corpo até o crescimento, a maturidade e toda a vida, até que a emanação de vida
abandone seus corpos. este ser elemental do corpo mantém a circulação e afasta
constantemente os sinais de dissolução no corpo devido aos excessos ou explosões de
sentimentos, que provocam a desordem completa da estrutura celular do corpo. /já que o
amor é o poder coesivo, é ele que mantém a união dos elétrons, átomos, células, e tudo o
que existe; assim, seu oposto, a discórdia e a raiva, são o poder desintegrador e separador)
Este ser trabalha dia e noite sem reconhecimento ou gratidão. Quando um ser humano lhe
dá reconhecimento, amor e gratidão, esta colaboração dá ao ser elemental do corpo nova
força, bem-estar, paz e equilíbrio.
Entre as encarnações o discípulo é separado de seu ser elemental. Muita ajuda é dada a
este ser através da purificação de sua natureza hostil (inimizade e ódio) e na Presença dos
Anjos e Construtores de Formas, são-lhes insufladas força e coragem, pois de outra forma
já teria sucumbido em sua penosa tarefa na viagem terrena.
Recomendo-vos fazer fluir através dos seres elementais dos corpos de toda humanidade
benção, paz e saúde. Isso modificará muitos estados crônicos de corpos sofredores e mil
almas terão alívio.
Agradeço e Abençôo-vos por vossa ajuda nesse sentido.
Amor e Bênção do
MAHA CHOHAN
Antes de começar uma cura, seria vantajoso pedir apoio destes pequenos seres ajudantes.
Talvez seja possível, através de confiança e paciência, conquistar a amizade de vossos
seres elementais, pois cada um deles tem nome e personalidade própria.
Como todos os espíritos da natureza, eles amam vossa atenção, louvor e reconhecimento...
É necessário muito tempo, boa vontade e amor, de um modo permanente, o que envolve
uma verdadeira mudança em nós mesmos, não permitindo quedas ou crises, para travar
amizade com estes seres e com todos os outros seres da natureza, mas a recompensa é
grande!
UMA VIAGEM EM PENSAMENTO
Hoje iremos nos dedicar aos elementos e fazer uma viagem em pensamento...
Imagina que tens um lugar na beira de um grande lago. Vez por outra visitas este lugar e
absorves a beleza, a essência deste elemento cada vez mais profundamente em ti...
E sentes: EU SOU o elemento água! Ele me á profundamente familiar. EU SOU esta água
cintilante, que hoje brilha em todos os matizes, do mais claro ao mais profundo verdeesmeralda. E sempre, quando sento à beira da água, uma pequena onda toca meus pés,
como que brincando e encrespando, para em seguida refluir ao grande lago. Eu agradeço
às ondinas por essa saudação.
Como amo esses pequenos seres, os pequenos espíritos das águas, que preferem as águas
do mar!

Também em cada emanação de vida vive um ser elemental. E um apelo repetido muitas
vezes vem à minha mente:
EM NOME DA PRESENÇA DIVINA EU SOU E DOS GRANDES MESTRES E
DIRIGENTES DOS SERES ELEMENTAIS, FALO AO AMADO SER ELEMENTAL DE
MEU CORPO, E A TODOS OS ELEMENTOS DOS MEUS CORPOS INFERIORES:
EU VOS AMO, ABENÇÔO E VOS AGRADEÇO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A MIM.
OBSERVAI O PLANO DIVINO DE MINHA CORRENTE DE VIDA. RENOVAI E
APERFEIÇOAI A SUBSTÂNCIA DOS MEUS CORPOS INFERIORES DE ACORDO COM
ESTE MODELO DIVINO.
QUE ASSIM SEJA!

Em uma mensagem consta:
"Os construtores das formas tem a tarefa de manter as funções de vossos corpos de acordo
com o vosso divino modelo. Apelais a eles, porém tereis que vos preocupar também com
vossa imagem interna, para que se torne clara e nítida, Isso quer dizer que deveis
construir uma imagem no pensamento e visualização, um modelo perfeito de vosso EU.
De princípio deveis ver-vos em exuberante juventude e saúde. Vossa imagem perfeita é
maravilhosa. O plano de vossa vida o prevê. E se apresentardes este modelo aos seres
elementais de vossos corpos, eles terão pontos de referência para a reconstrução do
mesmo.
Gostaríamos que fôsseis exemplo para o Mundo, para que todos a vossa volta reconheçam
o que representa um aluno da LUZ.
Se virdes da maneira como vosso espelho vos reflete, vossa representação estará errada.
Vossa Divina Imagem é clara, pura, sem idade e bela. Imaginai-a desta forma e oferecei ao
ser elemental esta imagem..."
Esta é uma idéia maravilhosa, que eu gostaria de transformar em ação. Mas como? Quais
as condições terei que realizar para adquirir esta perfeita imagem? Pensativo olho
novamente para a reluzente água... Se derdes aos vossos elementais este quadro perfeito,
terão um ponto de partida para transformar vossos corpos. Terra, ar, água e fogo são os
elementos dos meus corpos inferiores e o meu corpo físico é uma manifestação material
da vibração deste 4 elementos.
Uma mensagem do grande MAHA CHOHAN vem a minha mente:
"A menor manifestação da vida, que pode ser mencionada com uma designação
compreensível pelo homem é o elétron.
Ele é pura Luz Universal, possui inteligência e reage rapidamente à força criadora
humana. estes elétrons formas as diversificadas formas dos átomos. O desenho
geométrico e a rapidez com que se movimentam em torno de seu núcleo determinam o
seu tipo. Muitos átomos com a mesma velocidade de vibração formam a substância de
diversos tipos como o ferro, a água, o ouro ou o corpo humano.

Em todas as formas manifestadas encontra-se a mesma substancia Universal, porém a
Divina Força Criadora indica a velocidade da vibração do átomo e também seu modelo
geométrico. Devido a isto, toda matéria física é LUZ!
O corpo humano reage com maior rapidez do que um objeto inanimado à Divina Força
Criadora (pensamento, sentimento e palavra) que pode ser usada conscientemente por
qualquer pessoa. Por isso é fácil conferir maior beleza e harmonia ao corpo e todos que
dispuserem do devido tempo para isso, tornar-se-ão expressão da Divina Perfeição!
Menciono isso porque ouvi os alunos dizerem: Se eu, como representante da Hierarquia
Espiritual, pelo menos pudesse ter uma forma física mais atraente!
Respondo: Vós o podeis!"
Através da força do pensamento posso influenciar estes elétrons, estes luminosos
pontinhos de Luz (é possível a todos vê-los durante o dia, com céu azul, ou até mesmo
nublado e com ameaça de tempestade. Basta olhar para o céu, a uma distância média
entre você e o céu, com os olhos relaxados. Eles se assemelham a pequenas luzes que se
acendem rapidamente, como flashes, e se movimentam aleatoriamente).
Todo o universo consiste destes elétrons, eles são "O Corpo de Deus" e toda matéria é
apenas uma determinada frequência vibratória da Energia Divina, a Luz.
Mas é suficiente pensar: eu sou lindo?!!
Quais as condições terei que cumprir para que os 4 elementos me obedeçam? Para que
meu plano divino possa se realizar?? Onde está a chave para isso???
Pensativo, olho novamente para as águas...às vezes acho que estou vendo as ondinas
brincando e balançando-se nas ondas. Dizem que sua expressão facial é de grande beleza
e que podem modificar suas formas com grande rapidez. Mas sempre que olho para
poder ver nitidamente, vejo somente as pequenas ondas. No entanto, tenho a impressão
de que o tempo no qual também eu possa ver estes espíritos da natureza está próximo.
Muitas vezes sinto uma inexplicável saudade, quando estou neste lugar. Ao longe, vejo
uma praia...
Jesus Cristo podia andar sobre as águas! Como isso era possível?
Quase inaudivelmente aproxima-se um barco e um suave e amoroso ser convida-me a
embarcar. sem demora e cheio de confiança, entro no barco. Meu coração bate
aceleradamente. Este barco me levará àquela praia que observei de longe, tantas vezes e
com tanta saudade??
No meu interior escuto a voz de Mestre NEPTUNO:
"Antigamente todas as águas do mundo eram claras e límpidas, como este mar que tu
amas tanto. A vibração da água era bem mais elevada no tempo de sua criação, elas
cantavam realmente e contribuíam para a maravilhosa música da atmosfera terrestre. As
ondinas serviam felizes a este elemento e tudo era paz e harmonia. a água é destinada,
pela fonte divina a ser amiga dos homens, e por isso pergunto: O homem é também amigo
das águas?
Através de teu corpo de sentimento, que pertence e é formado da vibração da água, estás
constantemente ligado a ela, sem contar as necessidades do corpo físico.

Jesus Cristo era Mestre do elemento água porque dominava o seu mundo do sentimento.
Nos dias vindouros, será imprescindível que pelo menos algumas pessoas sejam capazes
de controlar seus sentimentos, para manter o equilíbrio e ser canal, através do qual
possam fluir estas forças."
Profundamente emocionado por estas palavras e enquanto o barco cruza as águas, ergome, abro os braços e digo:
AMADA PRESENÇA DIVINA EU SOU EM MIM E EM TODAS AS PESSOAS, AMADO
MESTRE NEPTUNO, EU TE AGRADEÇO PELAS TUAS PALAVRAS, EU ABENÇÔO
TODOS OS SERES DO ELEMENTO ÁGUA, QUE ALGUM DIA NOS SERVIRAM E
ABENÇÔO E ELEMENTO ÁGUA E TAMBÉM AS ONDINAS QUE SÃO VOSSA
MENSAGEIRAS EM NOME DO MEU DIVINO EU SOU, CHAMO-TE, AMADA SANTA
AMETISTA, TU QUE ÉS O CORAÇÃO DA CHAMA VIOLETA, TÚ QUE NOS
DISSESTE:
"Amados filhos da terra, chamai-me, dizei meu nome, tocai a minha canção e eu estarei
convosco! Eu vos envolvo, penetro em vossos corpos, vossa células, veias e e nervos. EU
SOU a transformação de tudo que não é beleza autentica em vossa aura. Purifico vossos
corpos, vossos pensamentos e sentimentos, dissolvo todas as ligações negativas, que vos
prendem a outras emanações de vida. Eu vos tomo pelas mãos e juntos purificamos os
elementos água, terra, fogo e ar e libertamos tudo - pessoas, animais, plantas, minerais e
também as almas errantes - eu vos ajudo, meus amados filhos da terra, depende de que
me soliciteis"
E EU ROGO ESTA FORÇA, AMADA AMETISTA, PERPASSA-ME COM ESTA
IRRADIANTE E VIVA LUZ QUE DISSOLVE TODAS AS IMPERFEIÇÕES, E ESTA
IRRADIAÇÃO EM MIM SE EXPANDE, PREENCHE A ATMOSFERA AO MEU REDOR
E EU TE PEÇO, TU, QUE ÉS O CORAÇÃO DA CHAMA VIOLETA, PERPASSA O
ELEMENTO ÁGUA DO NOSSO PLANETA COM TUA PODEROSA FORÇA, DISSOLVE
TODAS AS IMPERFEIÇÕES E TRANSMUTA-AS NESTA PURIFICADORA CHAMA
VIOLETA...TRANSMUTA-AS EM PUREZA, BELEZA E PERFEIÇÃO. EM NOME DE
MEU DIVINO EU SOU, AGRADEÇO POR ESTE SERVIÇO!
Enquanto o barco continua deslizando, a água assume uma coloração violeta e diante de
minha visão espiritual vejo todos os mares, lagos, rios, e fontes e mesmo a menor gota de
água de nosso planeta transpassados por esta faiscante energia violeta.
...
Uma mensagem diz:
" Sede senhores sobre os elementos! Preenchei o Mundo, todo o planeta, toda a vida sobre
ele com Luz, Paz e Amor.
Muitas vezes vos falamos dos acontecimentos que a seu tempo chegarão à vossa vida.
Não queremos intimidar-vos com estas palavras.

A vibração, que se eleva cada vez mais, torna tudo isso possível e fará com que não exista
mais lugar para energias negativas na terra. Purificadas e elevadas vibrações chegarão até
a Terra e tudo que não as acompanhar, perecerá!
Esta Lei Cómica atinge uma vez cada planeta em sua fase evolutiva e a terra não está
excluída. a humanidade atrasou-se e ainda não sabe por que vive e qual o seu objetivo.
Por isso, depositamos as nossas esperanças nos alunos que estão ligados à Irmandade da
Luz em todo o mudo, isto é, todos os grupos que trabalham positivamente, não
importando seus nomes.
Na Força De vosso Divino EU SOU, tendes a possibilidade e a autoridade de comandar
tudo o que se refere à vossa própria vida, e também, aos elementos.
Isto, meus alunos, esperamos de vós, quando acontecerem determinados fatos.
COLOCAI-VOS NA FORÇA DE VOSSO EU SOU E SEDE SENHORES SOBRE AS
COISAS INFERIORES E SOBRE A ESCURIDÃO, SENHORES SOBRE AS FORÇAS
NEGATIVAS DO MUNDO E SOBRE TODOS OS ELEMENTOS. LEMBRAI-VOS: SOIS
MAIS FORTES - VOSSA LUZ É MAIS FORTE DO QUE TODA A ESCURIDÃO DO
MUNDO. SOIS PARTE DA ONIPOTÊNCIA DIVINA E TENDES EM VOSSAS MÃOS AS
POSSIBILIDADES DE AUMENTAR E PROPAGAR ESTA LUZ.
Lembrai-vos de que o conhecimento e o controle sobre os 4 elementos fazem parte da
instrução dos alunos. Nós colocamos a nossa ajuda aos vossos pés, pois somos sempre
vossos amigos a ajudantes em todos os vossos empenhos e reforçamos a vossa luz
interna."
...
Se eu conseguir dominar os meus corpos inferiores também poderei dominar os seus
elementos:
corpo físico - terra
corpo etérico - ar
corpo sentimental - água
corpo mental - fogo
Alimentação pura, ar puro, corpo etérico (recordações conscientes ou inconscientes,
registros de outras vidas) purificado, e pensamentos e sentimentos puros são a condição esta é a chave!
...
E novamente estou de volta diante da velha choupana Maya... Novamente me encontro
diante daquele ser humano com o centro de irradiação na testa - a terceira visão. Seus
olhos fitam-me com bondade... (esta e outras passagens estão contidas no texto integral nota do site)
Sorrindo o sábio afasta uma cortina e posso seguir através de um longo corredor
iluminado...
Entro num imenso salão, em cujo centro pulsa a dourada Chama da Libertação e
Sabedoria.
O Regente deste templo do Sol é KENICH AHAN

Cabelos dourados caem em cachos sobre seus ombros e olhos azul-violeta reluzem ao
meu encontro. EU SOU bem-vindo à casa.
Junto a mim estão reunidos muitos alunos da Luz ao redor da Poderosa Chama da
Sabedoria e Iluminação, e todos escutamos a mensagem do grande KENICH AHAN:
"Santo Silêncio vos envolve, amados alunos, que chegastes aqui para absorver as
irradiações dos Deus_pais HÉLIOS E VESTA, ancorada aqui no Foco do Sol, no plano
físico.
Mantende-vos quietos por um tempo para deixar esta vibração agir em vós, deixar-vos
elevar e conseguireis a iluminação de vossas consciências, que esta sendo despertada do
sono de centenas de anos... Neste estado receberá os ensinamentos aqui oferecidos e que
servem para dar-vos um forte apoio no mundo físico, a fim de saberdes a qualquer
momento o que fazer para que o Divino Poder de vosso interior possa manifestar-se,
dando-vos o necessário preparo para realizardes as tarefas que exigem vosso trabalho
com as Forças da Luz.
A antiquíssima sabedoria das eras, cuja guarda e expansão são nossa tarefa, estará cada
vez mais á vossa disposição. Isso requer que eleveis vossa consciência renovadamente,
conservando-a desta maneira - bem acima da vibração cotidiana, para que possamos
conseguir contato direto convosco, dando-vos ensinamentos ainda não acessíveis á
maioria dos alunos.
Uma irradiante faixa de Luz, liga-vos agora, para sempre, com o nosso Templo.
É uma irradiação de poderosa vibração, que atinge e estimula os vossos centros internos,
deixando-vos usufruir a ventura da iluminação.
Observai, agora, o Lótus de Mil Folhas - vosso chacra da cabeça, e vede a torrente de
iluminação penetrar em vós através do cordão prateado.
Esta pura Força ativa, também, as vossas células cerebrais e os centros tão importantes
que lá estão ancorados.
Agora deixamos fluir a Luz da Iluminação Divina a toda a humanidade, para que o
despertar se abrevie um pouco a para também o mundo da Natureza venha sentir a
Chama da Iluminação. Os seres da Natureza ainda são puros e aceitam as puras forças
positivas com mais rapidez que os humanos que acumularam tanta coisa em seu mundo
do pensamento e sentimento, que se opõe à purificação da Luz. Com isso queremos
conseguir que o mundo da Natureza venha a ser novamente amoroso, ajudante e servo da
humanidade.
reconhecei, amados amigos, a imensidão das tarefas de que sois capazes, deixar cair as
limitações, com as quais vos carregastes...
Este reconhecimento, esta certeza de que estamos ligados inseparavelmente com a
natureza e com os 4 elementos, nesta mesma corrente de vida! Queremos levar esse
conhecimento a toda a humanidade, tornando-a sadia, fazendo-a reencontrar o puro
Amor Divino e a Paz Interna!"
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