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O que é o Projeto REDE DE LUZ

A REDE DE LUZ se estabelece quando certo número de pessoas se unem mentalmente
para ancorar e distribuir LUZ que provém dos Planos Superiores, mediante invocação.
Não se trata, portanto, de uma reunião de corpos físicos, mas, de um encontro em um
nível sutil, no plano do pensamento.
Em certos dias e horários pré-determinados, os participantes do projeto fazem meditação,
obedecendo a um roteiro para padronizar os procedimentos (sintonia). Estabelece-se
neste momento, uma conexão com os planos superiores de modo a solicitar a
precipitação de LUZ para os participantes, para as pessoas e lugares que lhes são
próximos, e para todo o planeta.
Todo o projeto é inspirado nos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca (GFB) e, o
tempo todo, o trabalho é realizado com os Sete Raios, especialmente com a Chama
Violeta.
Para não se perder o foco desta missão, o compromisso da REDE DE LUZ é exclusivo com
os ensinamentos clássicos da GFB. Significa dizer que devemos declinar respeitosamente,
a eventuais introduções de outras orientações esotéricas, nesta Rede. Importante
ressaltar que não se discute o valor e a importância dessas outras orientações esotéricas,
mas, cada projeto tem suas características e não podemos pulverizar o nosso esforço que,
ao contrário, deve ser concentrado.
Meditações com os Raios da GFB é algo já bastante conhecido de muitos, porém o
diferencial deste projeto reside no fato de que este trabalho é realizado de forma
sinérgica. Quando reunimos diversas pessoas, num mesmo horário, e realizando os
mesmos exercícios, potencializa-se muito a energia qualificada dos Raios, e faz com que
sua penetração em todo meio físico ocorra com mais efetividade.

Objetivos do Projeto

Os objetivos deste projeto desdobram-se em individuais e coletivos, de modo que a ação
da meditação promova:
a) melhoria substancial nos corpos inferiores (físico, etérico, astral e mental) dos
praticantes, aumentando-lhes a “saúde espiritual” através do processo de
lucificação destes corpos; e,
b) melhoria substancial na energia planetária através da irradiação da LUZ para
todos os lugares do mundo, especialmente onde ela é mais necessária, ou seja,
onde existem conflitos, violência, injustiça, fome, doença etc.
Os principais objetivos do projeto são:
•

aumentar o nível de proteção individual energético, através da invocação do tubo
eletrônico de LUZ e da esfera de proteção dispensada pelo Arcanjo Miguel;

•

estabelecer conexão freqüente e cada vez mais “íntima” do participante com o seu
Eu Superior;
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•

invocar a precipitação da Chama Violeta para atuação nos corpos dos
participantes, promovendo a transmutação cármica e a lucificação da estrutura
celular;

•

estabelecer uma conexão de LUZ entre todas as pessoas que, no mesmo horário,
estiverem praticando o exercício (formação da REDE);

•

melhorar o padrão energético dos ambientes mais próximos dos participantes
(família, trabalho, grupos de amigos, etc.);

•

trabalhar objetivamente com as virtudes específicas dos Raios (poder, sabedoria,
amor fraternal, ascensão, cura, desenvolvimento espiritual e transmutação) de
modo que as imperfeições das pessoas associadas a estas questões sejam
substancialmente reduzidas;

•

preparar o Planeta e as pessoas, energeticamente, para a Transição Planetária.

É importante, para o propósito deste projeto, aumentar o número de participantes da
Rede, porém admitindo-se apenas aqueles que efetivamente estejam comprometidos
com a causa, que vai muito além de eventuais interesses pessoais. Precisamos fazer a
maior “cobertura” possível de LUZ na área geográfica abrangida e, também, fazer com
que o grupo funcione como uma “central” de grande potencial, dispensando energia
qualificada para todo o mundo.

Dinâmica das Meditações
A meditação tem uma duração variável de acordo com o ritmo de cada participante,
porém estima-se que não deve ser inferior a 20 minutos e nem se estender além de 30
minutos, de modo que todos os participantes realizem, mais ou menos ao mesmo tempo,
práticas semelhantes. Quanto mais coincidência houver no ritmo de todos os
participantes, mais efetivo será o resultado final.
As meditações devem ser realizadas nos dias e horários estabelecidos, conforme
cronograma da página 27, e são auto-instruídas, mediante a um roteiro básico. O
praticante deverá fazer uso da “visualização criativa”, na qual ele procura “enxergar” ou
“imaginar” os passos que deverá submeter-se. Deverá auto-instruir-se, por exemplo,
para visualizar-se dentro de um “tubo de Luz”, ou então ver-se “envolvido pela Chama
Violeta”, e assim por diante.
É importante que o praticante estabeleça as melhores condições possíveis para realizar a
meditação, procurando um local adequado (sem ruídos ou interferências), evitando
refeições pesadas nos momentos que a antecede etc. Embora não seja uma condição
essencial, colocar uma música relaxante bem baixinho, e acender um incenso suave
ajuda a estabelecer melhor nível de sintonia espiritual.
Didaticamente, a meditação divide-se em três partes distintas (embora não haja quebra
de seqüência ou intervalos entre elas), que são: meditação individual, integração à REDE
DE LUZ e meditação grupal. É importante memorizar esta seqüência de passos para que
a meditação flua com naturalidade quando o praticante estiver fazendo o exercício.
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ESTRUTURA DA MEDITAÇÃO

A primeira parte do exercício (meditação individual) compõe-se de:

•
•
•
•
•
•

Invocação de proteção ao Arcanjo Miguel
Conexão com o Eu Superior
Formação do tubo eletrônico de proteção
Invocação de precipitação da Chama Violeta
Invocação de precipitação do Raio correspondente à meditação do dia
Projeto pessoal
Tempo aproximado: entre 8 e 12 minutos

A segunda parte do exercício (integração à Rede de Luz) compõe-se de:

•
•
•
•

Expansão da Chama Trina
Conexão, através da visualização, com todos os praticantes ativos do exercício.
Invocação da Chama Violeta para o grupo
Invocação do Raio correspondente à meditação do dia para o grupo
Tempo aproximado: entre 4 e 7 minutos

A terceira parte do exercício (meditação grupal) compõe-se de:

•
•
•
•

Irradiação da Chama Violeta para o Planeta
Irradiação do Raio correspondente à meditação do dia para todas as pessoas
vinculadas a ele, e ajuda aos grandes problemas da humanidade
Visualização do novo planeta totalmente harmonizado
Visita ao Templo do Mestre do Raio correspondente à meditação do dia
Tempo aproximado: entre 8 e 12 minutos

NOTA: É importante “calibrar” o ritmo da meditação de
modo que os tempos acima sejam respeitados para se
obter maior interatividade entre os membros do grupo.
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Detalhamento da Meditação

“Vocês constituem uma grande parte do nosso trabalho, perceberam como é
importante canalizar as poderosas forças dos Raios para o mundo com o objetivo
de melhorá-lo, e para dotar com as forças positivas os seres que constroem.
Apreciem seu trabalho, estejam convencidos de que essas forças atuam, mesmo
que vocês muitas vezes ainda não percebam o seu efeito”.
(Arcanjo Miguel).

“Avancem, amados amigos, e canalizem para todos os seres as forças irradiantes
que conhecem. Tudo o que aprenderam e vivenciaram até agora no caminho, e
que em algum momento os guiará para a perfeição, deveria ser retransmitido, de
modo que ainda muitos seres humanos possam galgá-lo. Sejam seus professores
e guias, e sigam na frente, preparem o caminho para ainda muitos que os
seguirão”.
(Mestre Jesus)

“Amados amigos, vocês enviaram uma Luz tão fortemente bela para o mundo,
que ela também os preenche e canaliza o Bem para a sua própria existência. Isso
caracteriza a bênção pelos seus serviços para a Luz. Trata-se de algo bem
diferente do que, por exemplo, uma oração que ativa apenas suas próprias forças
e aguarda a bênção para todo o mundo. Certamente também assim algo
acontece, mas se ativarem conscientemente as forças cósmicas e invocarem
principalmente a paz e o amor, inicialmente vocês serão totalmente preenchidos e
então essas forças fluirão para o mundo, apoiadas por muitos seres que se unem
ao seu serviço. Dessa forma, a bênção estará constantemente fluindo para o
mundo e para vocês mesmos”.
(Mestra Rowena)

Lembrete importante: Como se trata da formação de uma REDE DE LUZ para
irradiação de energia qualificada para o Planeta é importante que o praticante siga
rigorosamente o horário de início da meditação (20:00 horas, pelo horário de
Brasília) e obedeça a seqüência do trabalho com os Raios conforme cronograma
da página 27.

Logo após estabelecer boas condições para iniciar a meditação (local, música, incenso,
etc.), o praticante deve buscar o melhor nível de serenidade possível, e fazer algumas
respirações profundas para equilibrar-se energeticamente.

Observações iniciais:

a) Ao longo da meditação, o praticante deverá VISUALIZAR certas imagens, porém
nem todos têm essa facilidade. Isso, de fato, não é tão importante. Estas
visualizações podem ser substituídas pela imaginação, ou simplesmente pelo
pensamento focado na situação sugerida. O que vale efetivamente para o
propósito deste trabalho é a INTENÇÃO do praticante associada à sua
PERSISTÊNCIA.
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A dificuldade de visualização costuma ser mais freqüente em praticantes iniciantes,
de modo que, com o decorrer do tempo e com a prática, esta habilidade
geralmente é adquirida naturalmente.
b) As figuras que aparecem nas descrições dos estágios da meditação (“imagem”)
são meramente ilustrativas. Servem apenas para dar uma pálida noção do que
deverá ocorrer. O praticante, contudo, deverá confiar muito mais em suas
próprias percepções do que sentir-se dependente destas imagens.

Fase Preparatória e Trabalho Individual

Estágio 1 – Visualização da Esfera Azul de Proteção

Estágio

1

Procedimento

Imagem

Visualização da esfera azul de proteção.
A esfera azul é uma proteção dispensada pelo
Arcanjo Miguel, para evitar que qualquer
influência negativa dos planos sutis atinja o
praticante da meditação.
Em geral, quando se faz um exercício deste
tipo, assistido por Seres de grande
envergadura espiritual pertencentes à Grande
Fraternidade Branca, não existem
interferências indesejáveis, porém a proteção é
importante, porque nem sempre o praticante
consegue manter alto nível de concentração no
trabalho que está sendo executado.

“Os anjos do Raio Azul têm a tarefa de dar proteção para tudo o que
vocês fazem, para os ensinamentos que vocês recebem, para as
forças que vocês utilizam, a fim de que possam fluir para os canais
corretos. Eles são protetores de grupos e também da obra que
executam e que merece proteção”.
(Arcanjo Miguel)
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Estágio 2 – Estabelecendo Conexão com o Eu Superior

A presença EU SOU (o corpo eletrônico) é um ser vivente e
individualizado com o qual podemos falar; ele escuta qualquer apelo
e qualquer oração. Esta presença não reconhece nada além da
Perfeição Divina que se derrama, sem cessar, no mundo da forma. A
presença EU SOU é una com a origem do universo e com o “Grande
Eu Sou”. Os raios de Luz ou energia que fluem do corpo eletrônico
para o corpo físico são idênticos aos raios do sol, para suprir a
criação na Terra com luz, energia e vida. Quando a consciência
intelectual mantiver, constantemente, sua atenção focada sobre esta
fonte, a presença EU SOU, no mundo do indivíduo não expressará
outra coisa senão Perfeição.
(O ABC dos Ensinamentos da Ponte Para a Liberdade)

Estágio

2

Procedimento

Imagem

Conexão com o EU SUPERIOR.
O segundo passo da meditação é estabelecer
conexão com o nosso EU SUPERIOR. Esta
conexão se dá através de um canal
denominado Antakarana que une o nosso ser
inferior com a nossa componente imortal.
É importante que façamos esta “aproximação”
com a parte mais elevada de nosso ser, pois
isso estimula a expansão da nossa consciência,
e melhora nossas percepções extrafísicas,
inclusive a intuição.

Nota: A ilustração mostra o Eu superior
“separado” do eu inferior, mas isso é apenas
para efeito didático, já que ambos são partes
de um mesmo ser.

Cada ser vivo é dotado de um Eu Superior ou Centelha Divina. Ele
é o mais delicado e o mais radiante dos corpos sutis, com a mais
alta freqüência de vibração. Este Eu Superior cercou-se, lenta e
gradualmente, de várias camadas de matéria mais densa, porém
não tanto quanto o corpo físico, mas ainda assim infinitamente mais
densa que ele próprio. Assim, o objetivo do desenvolvimento
espiritual é eliminar o Eu Inferior de forma que o Eu Superior fique
novamente livre de todas as camadas externas que adquiriu.
(Eva Pierrakos)
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O Antakarana é o caminho ou ponte entre a mente superior e
inferior, servindo como meio de comunicação entre as duas.
Podemos então imaginar o Antakarana como um braço esticado
entre o Eu Superior e a sua personalidade, ou seja, um seu
fragmento que desceu à encarnação e que é um seu investimento.
Simbolicamente,
quando
este
braço
reúne-se
à
mão
(personalidade), alcança-se a comunicação entre os dois.
(Albertina de Castro Fernandes)

Estágio 3 – Tubo Eletrônico de Proteção Individual

Estágio

3

Procedimento

Imagem

Construção do TUBO ELETRÔNICO
Esta etapa também é um esquema de
proteção. Trata-se do TUBO ELETRÔNICO que
o praticante irá “construir” em torno de si com
LUZ (energia qualificada) proveniente do
cosmo.
O processo consiste em visualizar chispas de
Luz que chegam de todas as direções e vão
formando um tubo de luz branca, cristalina, em
torno do praticante, que irá protegê-lo como se
fosse um escudo, durante muitas horas do dia
contra todas as situações de desarmonia.
Aconselha-se, mesmo para as pessoas que não
praticam a meditação integralmente, que
façam este exercício diariamente.

Estágio 4 – Trabalhando com a Chama Violeta

... Essa substância [Chama Violeta], que vem sendo utilizada pelas entidades
luminosas desde tempos primitivos para eliminar negatividades, foi-lhes também
apresentada, para que vocês possam eliminar suas próprias sombras com esta
Força purificadora. Não era assim, apenas aqueles consagrados nos focos de Luz e
Mistério possuíam este conhecimento. E somente agora, quando o mundo
espiritual reconheceu que as transmutações atingirão a humanidade, foi permitido
que também os alunos não consagrados tomassem conhecimento disso. Dessa
forma, vocês têm a possibilidade de purificar suas negatividades com a ajuda da
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irradiação violeta e eliminar o que já não faz parte da vida de um aluno da Luz.
Façam mais uso desta Força, o tempo para vocês ainda poderem transmutar suas
energias mal utilizadas está passando. Já lhes falamos várias vezes sobre isso,
mas é importante repetir, pois vocês se esquecem. Façam o que for necessário
para purificar suas energias, seus corpos. Queridos amigos, eu quero novamente
fixar isso em suas consciências.
(Maha Chohan)

Estágio

4

Procedimento

Imagem

Precipitação da CHAMA VIOLETA
Solicite ao Mestre Saint Germain que precipite
sobre você a Chama Violeta.
Neste momento, o praticante poderá visualizar
“manchas” escuras na sua aura sendo
consumidas pelo “fogo” violeta. Essas manchas
representam desarmonias que precisam ser
eliminadas.
É preciso visualizar a Chama atuando nos
órgãos físicos do praticante, inclusive no nível
atômico, de modo que todos os “espaços
vazios” sejam preenchidos por esta energia.
Esta é a oportunidade para lucificar os nossos
quatro corpos inferiores.
Expansão da Chama Violeta nas
imediações
Depois de completar o exercício no nível
individual, deve-se expandir a Chama Violeta
de modo que ela envolva os ambientes
próximos do praticante (lar, local de trabalho,
etc) e, também, as pessoas do seu
relacionamento íntimo, como familiares, por
exemplo.

Chama Violeta

Nem todas as pessoas conhecem com exatidão a forma como a Chama Violeta atua em
nossos corpos, quando ela realiza o processo de transmutação. Por isso, vale a pena
fazermos uma pequena interrupção na explicação da meditação, para detalhar um pouco
mais o que esta Chama é capaz de fazer por nós.
De fato, temos à nossa disposição um instrumento que quando utilizado nos liberta de
carmas do passado, possibilitando-nos retornar à Luz, rumo à ascensão. Depois de muito
tempo guardando o conhecimento da Chama Violeta em segredo, os Mestres decidiram
liberá-la, para o uso de todos durante esta época atual, tão crucial para a humanidade.
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Saint Germain disse: "O uso da chama violeta consumidora é mais valioso para você e
para toda a humanidade do que toda a riqueza, todo o ouro, todas as jóias do planeta". A
Chama Violeta é uma forte e poderosa chama que transmuta tudo em nós e à nossa
volta que não seja paz, amor e harmonia. Assim, a Chama Violeta é conhecida como o
Fogo Purificador, a Chama da Transmutação.
A cor violeta é a cor máxima da espiritualidade, é a freqüência maior de vibração, e ela
pode ser utilizada como exercício de visualização diária, para nos reequilibrarmos e
equilibrarmos tudo à nossa volta, transmutando tudo em Perfeição, Paz, Libertação, Luz
e Amor Universal.
A Chama Violeta é a essência do Sétimo Raio. Cada raio tem uma cor, freqüência e
qualidade específica da consciência de Deus. O Raio Violeta é conhecido como o Sétimo
Raio. Quando você o invoca, ele desce como uma energia ultra qualificada, explodindo
numa chama espiritual, com os atributos de misericórdia, perdão, justiça, liberdade e
transmutação. Saint Germain é conhecido como o Senhor do Sétimo Raio, e por quase
oitenta anos, Ele têm-nos preparado para entrar na era de Aquário, na era da paz, da
liberdade e da iluminação.
A atuação da Chama Violeta se assemelha à do sabão. O sabão limpa a sujeira de nossas
roupas pelo uso das cargas negativas e positivas dos átomos. Isso porque cada uma de
suas moléculas tem dois lados: um lado que é atraído pela sujeira, e um lado que é
atraído pela água. O lado que prefere a sujeira atrai a sujeira, como um imã atrai um
clipe de papel. O lado que prefere a água, fixa-se na água, carregando a sujeira com ela.
Quando invocamos a Chama Violeta, cria-se uma polaridade entre o núcleo do átomo e o
núcleo de fogo branco da Chama. O núcleo do átomo, sendo matéria, assume o pólo
negativo; o núcleo de fogo branco da Chama Violeta, sendo espírito, assume o pólo
positivo. A interação entre o núcleo do átomo e o da luz na Chama Violeta, estabelece
uma oscilação. Essa oscilação desaloja as densidades enredadas entre os elétrons que
orbitam ao redor do núcleo. Assim que essa substância pesada que sobrecarrega o
átomo se solta, é lançada na Chama Violeta e levada embora. Mas, diversamente do
sabão, a Chama Violeta não só envolve e remove os escombros, como também os
transforma em pura energia de LUZ. Libertos dos escombros, os elétrons começam a
mover-se livremente, elevando a nossa vibração e propelindo-nos para um estado mais
espiritual de ser. As pessoas percebem uma diferença espiritual e física quando usam a
Chama Violeta habitualmente.
O que faz a Chama Violeta quando permeia os átomos? Os Mestres nos dão a seguinte
explicação: Todos sabem que os átomos se constituem principalmente de espaços vazios.
Se um átomo for do tamanho de uma bola de basquete, seu núcleo seria ainda muito
pequeno para nossos olhos poderem enxergar. Entretanto, 99,9% da massa do átomo
está concentrada no núcleo, deixando o resto da bola de basquete com espaço vazio,
habitado somente pelos elétrons, que pesam muito pouco. Todo aquele espaço entre o
núcleo e a borda do átomo é onde a discórdia e as energias negativas podem se fixar. No
nível celular e molecular, essas substâncias parecem como poeira, fuligem, piche ou
cimento.
Os Mestres contam-nos que, quando nossos corpos espiritual e físico se tornam
obstruídos por energia negativa e pelo carma, diminui a vibração dos elétrons em nossos
quatro corpos inferiores. Então começamos a ressonar mais com a negatividade e menos
com a pura energia cósmica que vem da nossa Presença Divina (Eu Superior). Quanto
mais substância negativa houver em nossos quatro corpos inferiores, mais baixo será o
nosso padrão vibracional e mais sobrecarregados nos tornamos.
O Fogo Violeta transmuta qualquer coisa negativa onde quer que esteja alojada, no seu
ser físico ou espiritual. Isso inclui tudo, desde as sementes do ódio a si próprio até o
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vírus físico. Quando a Chama Violeta atua, passa através dos espaços obstruídos entre os
elétrons e o núcleo. Ela ejeta essas partículas de substância densa de seu corpo e as
dissolve. Esse processo transmuta a energia negativa em energia positiva, restaurando a
sua pureza inata.

Estágio 5 – Trabalhando Individualmente com os Raios em Cada Dia da Semana

Estágio
5

Procedimento
Precipitação da CHAMA correspondente ao dia da meditação
Exatamente do mesmo modo como se fez com a Chama Violeta, à cada dia
da semana, trabalha-se um dos Raios. Ou seja, invoca-se o Raio (azul,
dourado, rosa, etc.) e usa-se o atributo de cada um, primeiramente, a nível
individual e, depois, eles são irradiados para os locais e pessoas próximas.
Imagem

Descrição dos Raios
(Informações colhidas no site Naveluz)

Primeiro Raio – Azul: Representa a vontade de Deus, fé, proteção, força e poder. O
Mestre Ascensionado El Morya é o Diretor. As pessoas que pertencem a
este raio estão, geralmente, na chefia e possuem ilimitadas forças de
poder e capacidade de "executar alguma coisa".
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Segundo Raio – Dourado: Representa sabedoria, equilíbrio e iluminação. Exercia esta
função o Mestre Ascensionado Kuthumi até a Sua ascensão como
Instrutor do Mundo, juntamente com o Mestre Jesus. O Mestre
Ascensionado Lanto sucedeu o Mestre Kuthumi, tendo sido também
elevado ao cargo de Instrutor do Mundo. O Mestre Ascensionado Confúcio
é o atual Diretor deste raio que é relacionado com professores,
ensinamentos e pessoas de coração compreensivo.

Terceiro Raio – Rosa: Representa o amor divino, adoração, beleza e fraternidade. A
Mestra Ascensionada Rowena é a Diretora deste raio. As pessoas que a
ele pertencem amam a beleza em todas as formas de expressão, e são
amáveis e compassivas.

Quarto Raio – Branco: Representa a pureza, a ressurreição e a ascensão. É seu Diretor
o Mestre Ascensionado Serapis Bey. As pessoas que pertencem a este
raio são artistas, músicos, arquitetos e são dotados de grande
perseverança.

Quinto Raio – Verde: Representa a verdade e a precisão da Lei. Outro atributo deste
Raio é a cura. É dirigido pelo Mestre Ascensionado Hilarion. Foi Ele o
conhecido Paulo, da Bíblia. Em geral pertencem a este raio os cientistas,
médicos, irmãs de caridade e curadores.

Sexto Raio – Rubi-dourado: Representa a paz, colaboração e dedicação à vida. O
Mestre Jesus era seu Diretor até há pouco tempo, quando foi
Ascensionado a Instrutor do Mundo. Atualmente é a Mestra Nada que
ocupa o cargo de Diretora deste Raio. Sua capacidade especial é o Amor.
Freqüentemente, os que pertencem a este raio são sacerdotes, assim
como pessoas com desejos ardentes, no culto divino, em servir a
humanidade, e muitas vezes sem colher reconhecimento pelos serviços
prestados.

Sétimo Raio – Violeta: Representa a misericórdia, transformação e Liberdade. Quem
rege este raio é o Mestre Ascensionado Saint Germain, que o fará durante
os próximos dois mil anos, sobre a Terra. A Chama Violeta é o
instrumento que TRANSFORMA todo erro e forças imperfeitas em
Perfeição. Quando a humanidade usar este instrumento com acerto e
ritmicamente, a Terra será salva. As pessoas que pertencem a este raio
possuem muitas aptidões, e em todos os aspectos grande amor pela
Liberdade.

Observação: Existe, no meio esotérico, algumas controvérsias quanto aos atuais Chohans
(diretores) de cada Raio. Há quem diga, por exemplo, que o Chohan do Terceiro Raio é
Paulo Veneziano, e o Chohan do Segundo Raio ainda é Lanto. Na verdade isso não é tão
importante, porque no Plano dos Mestres não existem divisões. As classificações que
fazemos são, na verdade, apenas para facilitar o nosso entendimento e trabalho, de
modo que ao sintonizarmos com determinado Raio, independentemente de acertarmos
ou errarmos o Mestre que o coordena, com certeza, a energia qualificada com todos os
seus atributos precipitará normal e intensamente.
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Cronograma de trabalho com os Raios para o projeto REDE DE LUZ

SERES DE LUZ
DIA

RAIO

ATRIBUTOS

CHOHAN

ARCANJOS

ELOHIM

Domingo

Azul

Vontade
Divina, poder,
perseverança,
fé, ação,
coragem.

El Morya

Miguel

Hércules

Fé

Amazona

Sabedoria,
inteligência,
iluminação,
criatividade,
discernimento

Confúcio

Jofiel

Cassiopéia

Constância

Minerva

Fraternidade,
amor,
tolerância,
beleza

Rowena

Samuel

Órion

Cáritas

Angélica

Ascensão, paz,
pureza,
harmonia

Serapis
Bey

Gabriel

Claire

Esperança

Astréa

Verdade, cura,
concentração,
ciência

Hilarion

Rafael

Vista

Mãe Maria

Cristal

Rubidourado

Devoção,
espiritualidade,
misericórdia,
contemplação

Nada

Uriel

Tranquilitas

Dona Graça

Pacifica

Violeta

Transmutação,
liberdade,
purificação,
cerimonial e
ritualística

Saint
Germain

Ezequiel

Arcturos

Ametista

Diana

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Dourado

Rosa

Branco

Verde

Quando chegar neste momento da meditação, o praticante já estará em excelentes
condições espirituais. Estará energeticamente limpo, protegido, conectado com o Eu
Superior, com os Mestres e outros Seres dos Planos Superiores (como Arcanjos, Anjos e
Elohim). Importante ressaltar que tudo isso não demorou mais do que alguns poucos
minutos para se concretizar. De fato, o exercício até aqui foi mais rápido do que um
simples banho e, no entanto, muito útil para o desenvolvimento espiritual do praticante
assíduo.
Reunidas estas condições, o praticante estará apto a ajudar, também, seus familiares e
amigos, finalizando esta primeira parte da meditação com alguns projetos pessoais,
como, por exemplo, invocando a Chama Verde da cura para alguém doente (tendo o
cuidado de não consumir muito tempo nessa ação para não prejudicar a meditação como
um todo).
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Estágio 6 – Trabalhando Projetos Pessoais Durante a Meditação

Estágio
6

Procedimento
Projeto pessoal
Por alguns instantes invoque proteção e ajuda para situações pessoais e
específicas, como doenças na família, problemas com emprego,
desajustamentos de filhos, socorro a amigos, questões relativas a
relacionamentos, etc., usando para cada circunstância o Raio
correspondente.
Dica: distribua os problemas que deseja resolver ao longo da
semana, tratando apenas alguns a cada dia. Assim você será
mais efetivo e não consumirá muito tempo nesta etapa.
Exemplos: Para pessoas doentes projete a Chama Verde; para
problemas de relacionamento projete a Chama Rosa; para
situações de conflito projete a Chama Branca; e assim por
diante.

Conectando-se à REDE DE LUZ
A segunda parte da meditação é aquela na qual se estabelece um elo entre todos os
participantes ativos que estiverem realizando o exercício.
É preciso ter em mente que não existe “distância” quando se opera em níveis extrafísicos,
nem tampouco “demora”. Assim, basta estabelecer uma sintonia mental a partir do
desejo de unir-se mentalmente com os demais praticantes que ela ocorrerá
instantaneamente.
Naturalmente quanto maior for o número de focos de Luz, mais efetivo será o trabalho.
Mas, mesmo que forem poucos os praticantes, grande será a dispensação de energia
qualificada pelos Mestres. Vale lembrar a frase do grande Mestre Jesus: “Quando dois ou
mais estiverem reunidos em Meu nome, Eu estarei no meio deles”. Portanto, o trabalho
independe da quantidade de pessoas que aderirem à causa, mas da persistência
daqueles que se dispuserem a fazê-lo. O que os Mestres precisam, de fato, é que
algumas pessoas no plano físico assumam o compromisso de ancorar e redistribuir a Luz.
Esta é a grande missão dos Servidores da Luz, ou seja, a de melhorar o padrão
energético do Planeta. Esta providência é absolutamente necessária e urgente no atual
momento.
A programação destas meditações prevê que todos os dias da semana um grupo de
pessoas reserve o horário entre 20:00 e 20:30 horas (horário de Brasília) para praticálas. Os compromissos e afazeres, contudo, não permitirão que todos os membros da
REDE DE LUZ tenham estes horários em todos os dias disponíveis, para realizar a tarefa.
Os Mestres, no entanto, por certo ficariam muito contentes com o esforço pessoal que
cada um puder dispensar, de modo que, se nem todos puderem estar “presentes” na
reunião diária, que o façam quando estiverem livres. Importante é que, todos os dias,
sempre haja o acontecimento, ainda que não sejam sempre os mesmos os participantes.
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Acredita-se que os participantes mais sensíveis tenham insights destes encontros,
percebendo algo sobre a conexão entre as pessoas do grupo e, também, sobre a
precipitação da energia, embora isso não deva ser interpretado como qualquer sinal de
primazia ou poder especial. Todos os participantes da Rede são igualmente importantes e
necessários para o projeto.

Estágio 7 – Expandindo a Chama Trina

Estágio

7

Procedimento

Imagem

Expansão da CHAMA TRINA
A segunda parte da meditação inicia-se com
a expansão da Chama Trina.
A Chama Trina é a associação dos três
primeiros Raios (Azul, Dourado e Rosa),
representando o Poder, a Sabedoria e o
Amor Fraternal.
O praticante deverá visualizar a Chama Trina
brotando em seu Chakra Cardíaco. No início
deverá percebê-la muito pequena, mas em
seguida poderá expandi-la até envolver
todos os corpos inferiores.

Chama Trina
(Informação colhida no site Vialuz)

Há no coração do homem uma Chama, a Chama Trina que é a Força Divina ardendo em
seu ser. Essa chama contém os três primeiros Raios de Deus, os básicos, a partir dos
quais todos os outros derivam. A Chama da Fé, da Vontade de Deus, em azul; a Chama
do Amor-Sabedoria, em rosa. A Chama do Cristo, da iluminação, do discernimento,
dourada. A Chama Trina no coração de cada homem é a força que o anima, que faz seu
coração bater, e a energia básica da vida.
Expandindo essa Chama em seus corações, as pessoas estarão sem dúvida expandindo
as qualidades divinas em sua vida, vivenciando-as plenamente. A Chama é pequenina e,
na maioria dos seres, não passa de uns poucos milímetros ou, talvez, um centímetro de
altura. Mas, ao expandi-la, podem torná-la tão grande quanto sua própria altura, quando
a Chama atinge a plena estatura. Nesta dimensão o Amor se manifesta
incondicionalmente a todas as criaturas, a Vontade de Deus se faz cumprir integralmente
na sua vida e no seu mundo, e a iluminação, a Consciência do Cristo, o guia pela vida.
Então o ser é abençoado, é iluminado como um Filho de Deus realmente empossado
como tal em seu mundo e em sua vida.
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Estágio 8 – Estabelecendo Conexão com a REDE DE LUZ

Estágio

8

Procedimento

Imagem

Conexão à REDE DE LUZ
Neste estágio, o praticante deve
visualizar feixes de Luz unindo todas as
pessoas que, naquele momento,
estiverem em meditação.
Deve enviar a todos pensamentos de
amor, de união, de integração. Sentir-se
fundido no grupo como se fosse parte de
um círculo de Luz.
Deve também procurar perceber como
ele próprio recebe energia de puro amor
fraternal dos seus companheiros.

Na medida em que for aumentando o número de pessoas que participam ativamente da
REDE DE LUZ, maior será também a abrangência geográfica deste círculo. Aliás, este é
justamente o principal propósito deste projeto, ou seja, o de abarcar a maior região
possível, envolvendo, se for o caso, todo o país e até mesmo outras nações. É como se
estivéssemos “iluminando” toda a região cujos contornos são definidos pelos inúmeros
praticantes, cada um em sua cidade.
Do mesmo modo que um conjunto de postes ilumina um setor da cidade, um grande
conjunto de pessoas ancorando a Luz que provém dos Mestres, também preencherão de
energia qualificada e luminosa uma grande região do planeta, senão todo ele.
A REDE DE LUZ obedece ao
princípio da sinergia, ou seja, fazer
um ato ou esforço coordenado de
várias pessoas para a realização de
um projeto comum, de modo que o
resultado deste esforço conjunto
seja maior do que a soma destes
mesmos esforços, se ele fosse
praticado individualmente.
Os Mestres têm-nos recomendado
que trabalhemos em grupo, que
unamos os esforços de todos
aqueles que são identificados com
esta extraordinária causa, ou seja,
a de ajudar no processo da
Ascensão Planetária.
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Estágio 9 – Trabalhando com a Chama Violeta no Grupo

Estágio

9

Procedimento

Imagem

Invocação da Chama Violeta para o
grupo
A Chama Violeta invocada pelo grupo
“limpa” toda a região geográfica abrangida
pelos membros e, conseqüentemente,
envolve todas as pessoas comuns que
fisicamente estiverem nesta região.
Com isso é possível atenuar carmas
coletivos e modificar positivamente a
egregóra da região abrangida.
Neste momento, as pessoas que estiverem
praticando a meditação deverão,
objetivamente, solicitar que a Chama
Violeta atue sobre toda essa coletividade e
lugares, alterando os padrões energéticos.

Estágio 10 – Trabalhando em Grupo com os Raios em Cada Dia da Semana

Estágio

10

Procedimento

Imagem

Invocação da Chama do dia para o
grupo
Do mesmo modo que se fez no estágio
anterior, a cada dia da semana deve-se
trabalhar as virtudes de um Raio, de modo
que toda a região delimitada pelo grupo
receba os benefícios correspondentes.
Assim, no domingo trabalha-se a Fé, a
Coragem, a Determinação, etc. Na
segunda-feira, a Sabedoria, o
Discernimento, etc. Na terça-feira o amor
fraternal, e assim por diante.
No caso específico do sábado, este estágio
coincidiria com o anterior, bastando então
que se reforçasse ainda mais a Chama
Violeta, destinando um pouco mais de
tempo para ela durante o exercício.
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O estágio 10 conclui a segunda parte da meditação e, neste momento, todos os
participantes da REDE estarão muito sintonizados com elevados Seres de Luz e, também,
altamente potentes, de modo que lhes é possível agora ancorar um volume
extraordinariamente maior de energia qualificada e irradiá-la para todo o Planeta.
A partir deste momento, a ação da REDE DE LUZ passa a ter uma dimensão planetária,
assumindo a missão de cooperar com os Mestres Ascencionados no processo de
Transição pelo qual passa o Planeta Terra.

Queridos amigos, que com tanta dedicação canalizam sua Luz para o
mundo, somos-lhes gratos pela força e energia que é cedida para esse
processo de transmutação, a fim de que possa transcorrer suavemente.
Senão ele traria perturbações mais intensas para a Terra.
Nada

Empenhem-se para canalizar as forças luminosas para o mundo. É
necessário dissolver, por todos os cantos, a escuridão e substituí-la pela
Luz. Façam isso, meus amigos, vocês possuem os instrumentos.
Colaborem para que a Terra volte a ser mais luminosa e mais bela, que
toda a escuridão seja consumida e a Terra possa executar novamente o
seu plano perfeito, assim também como vocês, alunos da Luz, que sabem
disso.
Maha Chohan

Nós lhes agradecemos, queridos alunos, o desvelo com que fazem seu
serviço pela Luz, por tudo que vocês canalizam de Luz e bênção para o
mundo. Haverá um grande abalo que unirá os seres humanos. Ele causará
o reconhecimento de que realmente não há outro caminho para ajudar o
mundo terreno a superar toda negatividade que marca os acontecimentos
terrenos. Vocês dispõem da chave em suas mãos, e nós vemos que vocês
a usam. Continuem trabalhando assim, para que a estrela Terra torne-se
mais luminosa e irradiante, e com um grande passo adiante conduza todos
os seres para uma dimensão mais elevada, e que também vocês alunos
possam subsistir a esse passo.
Confúcio

As forças de todos os Raios foram avivadas, fortalecidas e irradiadas para o
mundo. Vocês as movimentaram, seus amigos da Luz as canalizaram para
todos os cantos onde eram necessárias, e assim ocorreu mais uma vez o
derramamento poderoso de todas as forças positivas ao mundo, para a
bênção de todos os seres. Tudo isso continua agindo e é mantido em
andamento por muitos amigos, anjos e por nós. Vemos como tudo
desenvolve seu poderoso efeito. Vocês, que também enviam essas forças,
recebem essa grande bênção. Elas inicialmente fluem através de seus
corpos, assim vocês mesmos são promovedores do Bem e ao mesmo
tempo receptores.
El Morya
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Vejam como a irradiação Rosa da força do Amor inunda-os, como ela
preenche todo o seu ser, seus corpos, as células e também os corpos
sutis..., toda a sua aura é inundada... e a força do amor abrange
amplamente seu ambiente... Vejam agora como a poderosa irradiação
Rosa expande-se amplamente e vocês a canalizam para o mundo...
queremos repetir isso com toda a sua força acumulada – vejam como essa
irradiação amplia-se intensamente, como ela é fortalecida por todos os
Grandes que cooperam com o seu serviço pela Luz..., como os anjos a
acolhem e a irradiam para o mundo..., como essa irradiação pulsa e é viva
e agora preenche todos os seres do planeta Terra... Dessa forma houve um
poderoso abastecimento para todos os seres da Terra, e deveriam
continuar mantendo essa visualização.
Rowena

Vejam como por todos os locais aonde suas forças chegam, há mais
claridade e luminosidade..., essa já é uma expansão poderosa que vocês
canalizam para seu mundo – seus professores contam com essas forças.
Trabalhem, portanto, com dedicação para que elas continuem fluindo, e
repitam esse derramamento várias vezes. Esse é um serviço tão
abençoado, muitas forças positivas já fluíram através de seu trabalho para
o mundo.
Nada

Serviço Planetário
Estágio 11 – Trabalhando com a Chama Violeta a Nível Planetário

Estágio
11

Procedimento

Imagem

Irradiação da Chama Violeta para o
Planeta
Invocar a Saint Germain e demais Seres de
Luz que servem ao Sétimo Raio que
precipitem a Chama Violeta, abundantemente,
envolvendo todo o Planeta Terra.
Visualizar manchas escuras (que representam
toda carga cármica e egregóra negativa da
humanidade) sendo consumidas pela Chama
Violeta.
Sustentar esta visualização por alguns
instantes.
Concentrar em regiões do Planeta onde a ação
desta Chama é mais necessária.
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Estágio 12 – Trabalhando com os Raios em Cada Dia da Semana a Nível
Planetário

Estágio

12

Procedimento

Imagem

Irradiação da Chama correspondente ao
dia da meditação para o Planeta e ajuda
aos grandes problemas da humanidade
Invocar ao Chohan e demais Seres de Luz do
Raio correspondente à meditação do dia que
precipitem Luz, abundantemente, envolvendo
todo o Planeta Terra, usando para esta etapa
o mesmo cronograma da página 27.
Sustentar esta visualização por alguns
instantes de modo que as virtudes deste Raio
corrijam as desarmonias a ele associadas.
Imaginar concretamente as situações e as
pessoas ligadas a este Raio recebendo um
“banho” de Luz. Exemplo: No domingo irradie
a Chama Azul aos governantes; na quartafeira irradie a Chama Branca em regiões de
conflito ou guerra; na quinta-feira irradie a
Chama Verde para os doentes, e assim por
diante.
Sempre que possível visualize a atuação da
Chama em situações concretas, especialmente
aquelas que provocam grandes transtornos
mundiais.

A tabela da página seguinte apresenta os principais grupos de pessoas e circunstâncias
associadas à cada um dos Raios, de modo que o praticante pode usar estas referências
(e outras semelhantes), quando estiver trabalhando especificamente com cada um
destes Raios.

Importante destacar que o praticante pode atuar de uma forma dupla, ou seja,
fortalecendo coisas positivas e minimizando efeitos negativos associados ao Raio. Poderá,
por exemplo, enviar a Chama Azul para os presidentes dos países do mundo para que
eles compreendam melhor o seu papel em prol de uma humanidade mais justa ou então
a Chama Branca para o Oriente Médio para que cessem as guerras e os conflitos. Do
mesmo modo, pode enviar a Chama Verde para os médicos e hospitais para que estas
pessoas e lugares potencializem suas condições de cura aos enfermos; ou então, Chama
Dourada para os professores, para que instruam melhor seus alunos, e assim por diante.

23

REDE DE LUZ

Raio

Pessoas

Azul

Governantes, políticos,
administradores, líderes,
militares e dirigentes de
todos os setores da
sociedade.

Dourado

Rosa

Professores e de todos
os que lidam com o
ensino.

Relacionam-se com este
Raio pessoas que lidam
com variadas formas de
abstração, como os
filósofos e idealistas.

Circunstâncias trabalhadas pelo Raio
 Abuso de poder político, econômico,
policial, militar, etc.
 Ambições desmedidas, manipulação dos
outros pelo poder pessoal.
 Inércia, preguiça mental e intelectual.
 Inteligência criativa, discernimento,
busca do conhecimento.
 Egoísmo, falta de sensibilidade para com
os problemas dos outros.
 Fraternidade, energia de grupo, amor
entre as pessoas.
 Desapego material e das pessoas.

Branco

Verde

Rubidourado

Violeta

Arquitetos, artistas,
pacificadores e as
pessoas que valorizam a
ordem, a beleza e a
perfeição.

Todos os profissionais da
área de saúde,
cientistas, engenheiros,
advogados.

Religiosos, místicos,
esotéricos e todas as
pessoas que trabalham
com a devoção.

 Guerras, conflitos de toda ordem,
violência urbana.
 Medo, intranqüilidade.
 Fortalecimento do projeto de Ascensão
pessoal e planetária
 Todas as espécies de mentiras, engodos,
falsidades (certamente estes são os
maiores males do mundo).
 Doenças físicas
 Idealismo, compaixão, serviço ao
próximo, a abnegação, cura espiritual e
sacerdócio.
 Inspiração Divina, evolução espiritual,
unidade.
 Transmutação, perdão, liberdade,
misericórdia, transformação.

O quadro acima contém apenas indicações gerais


USE E ACREDITE MUITO MAIS EM SUA PRÓPRIA INTUIÇÃO
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Estágio 13 – Visualização do Planeta Ascencionado

Estágio
13

Procedimento

Imagem

Visualização do Planeta harmonizado e
luminoso
Esta visualização é uma ação na qual se
percebe o Planeta funcionando totalmente
com base na COOPERAÇÃO e não mais na
COMPETIÇÃO.
Não há mais agressões ao meio ambiente, a
fraternidade entre as pessoas é total; não
existem mais doenças e qualquer outro tipo
de desarmonia. Enfim, o Planeta junto com
toda a humanidade está agora ascencionado
e, portanto, tudo que existe nele é pura
harmonia e Luz.

Do ponto de vista dos propósitos para os quais são feitas estas meditações este estágio
13 representa o último passo; todavia, há algo mais que os praticantes podem fazer que,
além de muito útil para o seu próprio desenvolvimento espiritual, seria extremamente
prazeroso. Trata-se de uma visita mental ao Templo do Mestre Ascencionado, cujo Raio
o indivíduo e o grupo acabaram de trabalhar.
Uma vez que o estágio 13 representa a última etapa do trabalho em grupo, não haveria
qualquer restrição quanto ao tempo que o praticante venha a “permanecer” nestes locais,
podendo usufruir ao máximo dos benefícios que este momento pode proporcionar-lhe.

Estágio 14 – Visita ao Templo do Mestre

Estágio

14

Procedimento

Imagem

Visita ao Templo do Mestre
Visitar o Templo de um Mestre é
algo muito interessante porque
sempre há a perspectiva de obter
novos ensinamentos, além de
eventuais insights que podem
ocorrer, sendo que algumas vezes
isso irá surpreender o praticante.
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O quadro abaixo apresenta a lista de Templos Planetários correspondentes aos sete Raios,
lembrando que existem outros Templos importantes sobre o Planeta Terra e, além destes,
existem também os Templos Solares. Porém, esta é uma discussão que foge ao escopo
destas instruções.

RAIO

NOME DO TEMPLO

LOCALIZAÇÃO

Azul

Templo da Vontade Divina

Sobre Darjeling,
na Índia

Dourado

Templo da Precipitação

Royal Teton, Montanhas Rochosas
(Wyoming) EUA

Rosa

Templo da Liberdade, Artes e
Beleza

Sobre a Renânia,

Templo da Ascensão

Sobre Luxor,

Branco

no sul da França

no Egito
Verde

Templo da Verdade e Cura

Sobre a ilha de Creta,
na Grécia

Rubidourado

Templo para o Domínio do
Caminho Espiritual

Sobre o Golfo da Califórnia

Violeta

Templo do Fogo Violeta da
Liberdade

Sobre os montes Cárpatos,

EUA

na Transilvânia, Romênia.

O mundo carece tanto de amor, e a paz ainda não está assegurada.
Vamos juntos trabalhar nisso, pois as forças luminosas mantêm o
domínio, podem estar certos disso. Desde que vocês consigam,
faremos juntos essa obra. Venham e acolham o amor que
oferecemos em nosso Templo. Incluam-no em seu trabalho em
prol do Bem sobre a Terra, amem muito, com o coração bem
receptivo para o amor no mundo. Esse é o objetivo da vida de todo
ser humano. Estamos trabalhando para que isso possa se realizar por
todos os cantos.
Nada

[...] Meus amigos, vamos trabalhar juntos nisso. Imaginem que
vocês de vez em quando vêm ao nosso Templo da Cura,
enquanto seus corpos descansam, podem transmitir para eles as
poderosas forças que abrigamos, de modo que possam vencer
também fisicamente, todas as tarefas que os aguardam. Vocês
precisarão de um corpo saudável, forte, pois são imensas as
exigências impostas a cada um de nossos alunos! Vocês precisam de
boa saúde.
Hilarion
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Cronograma de Meditações

DOMINGO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

RAIO
AZUL

RAIO
DOURADO

RAIO
ROSA

RAIO
BRANCO

RAIO
VERDE

RAIO
RUBIDOURADO

RAIO
VIOLETA

O início de cada meditação é sempre às 20:00 horas (horário de Brasília)

COMECE
HOJE
MESMO

O ideal é que a participação de um membro do grupo ocorra todos os
dias da semana, entretanto isso nem sempre é possível. Assim, se
você não puder conectar-se à REDE DE LUZ tão freqüentemente,
faça-o então sempre que estiver disponível, ainda que seja em um
único dia da semana. Qualquer contribuição é valiosa e inestimável.

Interagindo com os Membros da REDE DE LUZ
É interessante que saibamos quem participa da Rede. Esta informação, ao ser
disseminada entre os membros do grupo, permite a todos saber qual é a área geográfica
abrangida, e aproximadamente quantas pessoas participam do projeto.
Não se trata de algo determinante já que alguns prefiram, talvez, permanecer no
anonimato. Entretanto, seria uma grande alegria estabelecer um elo de união e de
amizade entre pessoas com objetivos comuns tão altruístas. A motivação e o incentivo
serão maiores ainda se tivermos noção da amplitude da Rede.
Estes dados, bem como outras informações de interesse do grupo, estarão sendo
centralizadas com Carlos Castilho, que, por sua vez, se incumbirá de repassar a todos os
participantes a relação de nomes e a localização onde se encontram, e outras questões
de interesse comum.
Será necessário, portanto, que as pessoas que concordem em se identificar que enviem
um e-mail para carlos.castilho@terra.com.br contendo, pelo menos, as seguintes
informações:




nome - verdadeiro ou como gosta de se identificar (nickname);
cidade onde mora;
dias da semana em que, provavelmente, estará conectado à REDE DE LUZ.

É nosso desejo que a REDE DE LUZ se amplie tanto quanto possível. As pessoas que
aderirem ao projeto poderão ajudar muito na expansão do grupo, divulgando este
material e convidando seus amigos para participar.

AJUDE A AMPLIAR A REDE E A QUANTIDADE DE LUZ
IRRADIADA AO PLANETA DIARIAMENTE.
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Para que consigamos atingir os objetivos pretendidos
neste trabalho, rogamos que seja-nos concedida uma
especial bênção dos Mestres Ascencionados e de todos
os demais Seres de Luz da Grande Fraternidade Branca,
a quem amamos incondicionalmente.

Deixo a todos,
um forte e fraternal abraço

Carlos Castilho
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