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CRITÉRIOS PARA CONTATOS
Tantas são as civilizações desejosas de fazer contato conosco que a Confederação Intergaláctica tem de triá-las.
Paralelamente a isso, amplia-se na mente do homem terrestre a potencialidade para os contatos.
O parâmetro identificador das diversas civilizações, para que elas tenham a autorização para o contato aqui na
Terra, é determinado por uma comissão da Confederação cujos critérios são estabelecidos para que nenhuma
civilização tenha prerrogativas. Muitas são aquelas que desejam esses contatos. Quando nas aproximações
iniciais, querem, como verdadeiros propagandistas de seu próprio sistema estelar, de seus próprios planetas, falar
ou declinar as benesses de suas civilizações.
Cada uma, por si, acredita sinceramente que é um ótimo grupo para aproximar-se de seu planeta e interagir com
os terráqueos. Vocês não podem ver quanto cada um puxa a corda para si mesmo. Como veteranos da
Confederação e guardiões da frota estelar encarregada da defesa do próprio planeta Terra, devemos estar, em
conjunto, zelando por esses contatos. Daí a razão dessa comissão, desse conselho que tem a função de filtrar e
estabelecer critérios rigorosos para que todos esses seres possam ter a oportunidade do contato com vocês,
aproximando-se e declinando características de suas próprias civilizações.
Apenas não estarão sendo autorizadas, em nosso tipo de contato, descrições da fisicalidade dos seres. É muito
difícil para vocês entenderem densidades diversas e formas ainda inimagináveis. Não poderiam, por exemplo,
explicar uma inteligência que estivesse colocada em algo similar a um gota de água e que, onde tocasse, poderia
formar formas diversas.
Para que não haja incompreensões ou mal-entendidos, a própria Confederação solicitou que as formas dos seres
ainda não fossem divulgadas. O que vocês possuem como interpretações mentais recebidas por canais já
experientes poderá ser passado à frente. Apenas novos conceitos ainda não poderão ser percebido por vocês.
A civilização terrestre está passando agora pela adequação a um novo sistema vibratório. Esse sistema vibratório
irá estar também afetando a mente de todos vocês. Por isso, há a possibilidade de recebimento de alcance muito
maior e muito mais adequado. Poderíamos usar, como exemplo, um grande telescópio que foi substituído por um
telescópio muitos milhões de vezes mais poderoso. É isso que estará se passando nas mentes dos terrestres nos
próximos 100-150 anos.
Haverá uma grande modificação na massa encefálica de todos vocês, não na massa encefálica física propriamente
dita, mas em todas as conexões formadas pelos neurônios. Essas conexões serão estendidas ao máximo. Como
exemplo, em vez de perceber 10 impressões, passarão a receber 10 mil. Então, é como se vocês se tornassem
verdadeiros cabos de fibra ótica, para onde serão direcionadas as informações de muitas e muitas civilizações que
estarão em contato com o seu planeta.
Potencialmente, cada um dos seres de seu planeta, nesse momento, é um receptor e poderá também se tornar, a
partir de certa organização mental, em um excelente transcodificador, um transmissor transplanetário, se para
isso for colocado e treinado.
O parâmetro identificador das diversas civilizações, para que elas tenham a autorização para o contato aqui na Terra, é
determinado por uma comissão da Confederação cujos critérios são estabelecidos para que nenhuma civilização tenha
prerrogativas. Muitas são aquelas que desejam esses contatos. Quando nas aproximações iniciais, querem, como
verdadeiros propagandistas de seu próprio sistema estelar, de seus próprios planetas, falar ou declinar as benesses de
s u a s
c i v i l i z a ç õ e s .
Cada uma, por si, acredita sinceramente que é um ótimo grupo para aproximar-se de seu planeta e interagir com os
terráqueos. Vocês não podem ver quanto cada um puxa a corda para si mesmo. Como veteranos da Confederação e
guardiões da frota estelar encarregada da defesa do próprio planeta Terra, devemos estar, em conjunto, zelando por
esses contatos. Daí a razão dessa comissão, desse conselho que tem a função de filtrar e estabelecer critérios rigorosos
para que todos esses seres possam ter a oportunidade do contato com vocês, aproximando-se e declinando
características de suas próprias civilizações.
Apenas não estarão sendo autorizadas, em nosso tipo de contato, descrições da fisicalidade dos seres. É muito
difícil para vocês entenderem densidades diversas e formas ainda inimagináveis. Não poderiam, por exemplo,
explicar uma inteligência que estivesse colocada em algo similar a um gota de água e que, onde tocasse, poderia
formar formas diversas.
Para que não haja incompreensões ou mal-entendidos, a própria Confederação solicitou que as formas dos seres
ainda não fossem divulgadas. O que vocês possuem como interpretações mentais recebidas por canais já
experientes poderá ser passado à frente. Apenas novos conceitos ainda não poderão ser percebido por vocês.
A civilização terrestre está passando agora pela adequação a um novo sistema vibratório. Esse sistema vibratório
irá estar também afetando a mente de todos vocês. Por isso, há a possibilidade de recebimento de alcance muito
maior e muito mais adequado. Poderíamos usar, como exemplo, um grande telescópio que foi substituído por um
telescópio muitos milhões de vezes mais poderoso. É isso que estará se passando nas mentes dos terrestres nos
próximos 100-150 anos.
Haverá uma grande modificação na massa encefálica de todos vocês, não na massa encefálica física propriamente
dita, mas em todas as conexões formadas pelos neurônios. Essas conexões serão estendidas ao máximo. Como
exemplo, em vez de perceber 10 impressões, passarão a receber 10 mil. Então, é como se vocês se tornassem
verdadeiros cabos de fibra ótica, para onde serão direcionadas as informações de muitas e muitas civilizações que
estarão em contato com o seu planeta.
Potencialmente, cada um dos seres de seu planeta, nesse momento, é um receptor e poderá também se tornar, a
partir de certa organização mental, em um excelente transcodificador, um transmissor transplanetário, se para
isso for colocado e treinado. A potencialidade dele será para captar longas distâncias, mas só poderá transmitir a
distâncias curtas e médias. Então, terá de ser feito todo um exercício de alongamento mental para que vocês

sejam capazes de receber e transmitir na mesma extensão de onda. Mas, aos poucos, vocês irão tomar
conhecimento dessas informações e outras mais detalhadas.
Apenas o momento é de resguardo mental, para que possam selecionar principalmente o tipo de energia que
estarão entrando em contato com vocês e o tipo de energias mentais que deverão ser recusadas.
O conselho da Confederação se reúne agora a cada 15 dias do seu espaço-tempo para selecionar todas
aquelas civilizações que estarão entrando em contato com vocês durante um longo caminho. É necessário
também que outros sejam os canais para que as diversas mensagens, das diversas civilizações, que muitas
vezes não se adequam a determinadas vibrações de certos canais, possam ser passados por outros.
Voltaremos muito em breve trazendo outras notícias que sejam de interesse do planeta Terra.

Comandante Ashtar Sheran
Canal: Heloísa Fagundes

A UNIÃO DOS REINOS
O homem e a mulher - a espécie humana - têm sua importância maior no planeta, como guardiões. Sim, são seres
angélicos que têm o poder de intervir em todos os reinos da natureza, tanto para ajudar como para destruir.
Vocês sabem do peso da responsabilidade de um ato inconsciente.
Bem o sabem que têm consciência de nossa voz e que podem intuir os sentimentos dos reinos diferentes, que o
caminho da destruição traz ao homem um carma de agonia e de dor - o mesmo causado por ele aos reinos.
A humanidade se encontra num momento de torpor, onde, perdida, não consegue definir os rumos do futuro
incerto. Claro, pois o procedimento adotado até os dias de hoje foi o de retirar, retirar e retirar.
Somente um espírito de Luz pode pensar em cultivar a Mãe, doar de si mesmo, de sua atenção e energia para a
cura de uma doença da Terra ou de outros reinos. Somente um ser já limpo, no qual nem mesmo a inconsciência
pode emitir ordens de caos, é que está em condições para o trabalho da integração dos reinos.
O papel da humanidade da Terra é a integração.
Em um universo vasto e deserto, onde mentes isoladas trabalham em locais longínquos para o equilíbrio do todo,
surgiu a idéia da Grande União.
Sim, uma grande Harmonia deverá se implantar inexoravelmente sobre a Terra e disto resultará a união dos reinos.
A Terra é um ser por inteiro e assim deve ser tratada - como uma coisa só, um organismo vivo. O Espírito de Gaia
é que une todas as formas de vida neste planeta. Gaia é uma entidade de grande Poder e Amor e se dispõe a
ajudar no trabalho da integração das “diferenças” e dos “diferentes”, de uma forma tal que - de uma vez por todas
tudo isto servirá de exemplo para todo o universo: é possível o equilíbrio entre as espécies e entre os reinos.
Também por isso é que tantas espécies precisam ser preservadas em sua manifestação de terceira dimensão, pois
de acordo com as leis do equilíbrio propostas por Gaia, quanto maior o número das espécies em interação, maiores
serão o equilíbrio e estabilidade alcançados.
Estais numa festa onde milhares de convidados tentam por si sós se organizarem, cada qual a sua maneira e cada
qual com seu espaço. Somente com um maestro a organizar todo o ciclo novamente é que o equilíbrio voltará
sobre a superfície do planeta em toda a sua profundidade.
Somente após compreender o seu papel, a Humanidade através do exemplo - poderá exercer sua função original.
A humanidade inocente e ignorante em nada poderá ajudar.
Dos tempos onde a fartura era interminável, aos dias de hoje - onde os recursos naturais já se escassearam em
muito devido à degradação do meio e das mentes doentias -, foram criados focos de grandes bloqueios, que
precisam ser cuidados. De toda plataforma é necessária uma força de propulsão para que se consiga a locomoção
para o próximo patamar. Esta força de re-direcionamento é que deve ter o seu início agora. Tanto antes melhor,
pois os resultados serão satisfatórios de acordo com o plano proposto.
Apostando nos seres que iriam despertar neste momento é que focalizamos nossa atenção e lhes entregamos o
poder da cura.
Todo ser antes da realização é um ser comum e a manifestação de um corpo, com seus instintos guiados pelo fator
de sobrevivência e depois com alguma sofisticação, gira em torno da importância do ego e sua influência
superficial, sob a forma de controle. Então surge a oportunidade de ver como se sai a Energia sobre os estados de
desarmonia entre as espécies. Como controlará?
Ao ser que controla as forças da natureza será dado o poder da cura sobre ela, porém este ser deverá se preparar
para poder compreender, da melhor forma, os arroubos e destemperos aparentes destas forças - qual o significado
delas e como seria o seu estado de harmonia.
Assim se dará o trabalho do novo homem na nova Terra e Deus abençoará a todos os que cuidarem com amor de
suas criaturas e de si próprios.
A passagem do tempo é dúbia e às vezes difícil de transpassar. A barreira do tempo é apenas um dos elementos a
serem equilibrados como também os outros.
Deste grande Jogo da Harmonia todos são participantes agora. Em realidade, a partir do centro de radiação de
cada partícula, existe uma freqüência que, se ouvida, mostrará o caminho a seguir e dará as pistas necessárias.
O apego é uma das prisões mais bem arquitetadas. Nada que estiver preso atingirá a Harmonia.
A libertação confere uma sensação de amplitude ao chakra cardíaco e não o contrário. Quando há o desapego há
uma expansão dos limites estreitos do poder de controle - quanto maior a harmonia maior será o desapego ao
poder de influência.
O desapego a opiniões e formas de encarar as coisas é muito importante neste momento de transição, pois todas
as noções de “certo e errado” estão se transformando rapidamente e o único referencial que restará será o da
Verdade Universal - a grande Lei da Harmonia.
Trabalhem em si mesmos, e entre vós, o desapego das coisas da matéria e também do reino da imaginação e,
assim, estareis limpando vossas mentes para a recepção de novos e mais brilhantes sinais dos Cosmos.
O equilíbrio da Terra se dará e a humanidade será sua guardiã. Esta é a Vontade do Senhor.
Que assim seja feito sobre a Terra e sobre as águas.Que a Luz do Espírito de Gaia prevaleça sobre aos homens e os
ilumine no Amor Divino.
Glória ao Pai.
Deus derrame suas bênçãos sobre vocês e seus campos de influência.
Amém.
Ashtar Sheran.

A BASE DAS NOVAS RELAÇÕES
Sabemos que a expressão do amor em vossos dias é difícil para vós.
Gostaríamos nesta oportunidade de expressar a todos a nossa total consciência de que isto é real. Portanto,
queridos filhos, queremos que saibais que a todo instante temos total noção de que há, sim, momentos de angústia
e de perplexidade em vossas vidas.
Há momentos em que as vossas atitudes são distintas, possivelmente opostas, daquilo que pregais, daquilo que
ouvis de nós mesmos ou de outros que falam para vós.
Desejamos que todos possam saber que a nossa consciência disto leva a um profundo sentimento de respeito por
vós e a estas atitudes, pois tudo isso faz parte do vosso crescimento e de vosso processo de evolução.
Todos, em todos os universos e não apenas neste planeta, passaram e passarão pelos mesmos problemas, pelos
mesmos percalços, gerando para si próprios muitas dificuldades. E o tempo que levais para perceber que as
dificuldades são geradas por esses mesmos comportamentos, também é longo e sabemos disto.
Então, especialmente nesses momentos (festas natalinas e outras datas), em que se tem um certo respeito por
várias pessoas; neste momento em que é lembrada a compaixão, temos que, através da expressão da compaixão
que temos por vós, pedir-vos para que também tenhais compaixão por vós mesmos e por aqueles que
compartilham da vossa companhia em vossas casas, no ambiente de trabalho ou em quaisquer outros locais onde
estejam.
Todos cometem enganos, todos comentem erros. E vós, como coloquei, não sereis os primeiros nem sequer os
últimos; o vosso companheiro de quarto não será o primeiro e não será o último a cometer um engano, um
equívoco.
De forma que é importante lembrar, mais uma vez aproveitando o momento de reflexão que o período (natal e
outras datas) naturalmente traz, o quanto o sentimento da compaixão vos favorece em vossas relações consigo
mesmo e em vossas relações com o vosso próximo.
Digo a vós, com conhecimento de causa, (assim como todos os seres que se encontram em patamares equivalentes
a este também poderiam dizer com o mesmo conhecimento de causa) que muitas das dificuldades e dos atritos que
tendes com o vosso vizinho, com o vosso amigo, com o vosso colega, poderiam ser tranqüilamente resolvidos com
um pouco mais de compaixão.
Não é um sentimento fácil de ser desenvolvido, mas é preciso iniciar o processo de trabalho com ele, pois este
sentimento é fundamental às relações humanas, e será cada vez mais lembrado, por parte de todos os povos do
mundo, nas relações diplomáticas, nas relações políticas e nas relações comerciais.
Como sabem, não sou aquele ser que apenas fala de “relações no ambiente imaterial”, muito diferente do em que
viveis. Ao contrário, sou aquele ser próximo de vós, que tem noção de como são geridas hoje essas relações entre
os povos e de como as relações entre eles serão geridas em futuro breve.
Os países e as nações que estiverem alijadas do processo global, excessivamente particularizadas em seus dogmas
e em suas posições radicais, estarão futuramente fora do mercado global, das relações internacionais e cósmicas,
pois as relações internacionais não são senão um reflexo do que são as relações cósmicas entre os diferentes
lugares e os diferentes povos do Universo.
Falo como um diplomata, um diplomata da cordialidade, um diplomata intergaláctico, um diplomata que está
habituado aos trâmites não apenas intercontinentais, mas, habituado também aos planos superiores.
Filhos do novo período e da nova era, encareis a vossa participação como verdadeiros líderes deste novo processo
de equanimidade e justiça, e acima de tudo lembrai que os direitos civis jamais devem ser superados por direitos
particulares, de grupos escusos!
Pedimo-vos, com todo respeito, para que não vos vinculeis a instituições que defendam o totalitarismo e a falta de
liberdade de expressão, pois são estas instituições que têm comandado o vosso amado planeta ao longo de eras, e
que serão, em tempo devido, expurgados do vosso sistema planetário para outras regiões devidamente preparadas
consoantes os seus pensamentos de exclusividade e de ausência da amorosidade.
Ancoreis, pois, a vós mesmos e aos vossos ideais, na liberdade íntima, no desejo de pujança e modernidade e
mireis o futuro com olhos de uma criança que mira um novo brinquedo, porém, com a mente de um ancião que
sabe os momentos de utilizá-lo.
Irmãos e irmãs, refleti a respeito do vosso papel nesta nova sociedade, numa sociedade de júbilo e de maiores
alegrias, em que poderão compartilhar conosco de maiores ideais e da liberdade que o Cosmos oferece, podendo
alçar vôos maiores do que aqueles a que estais acostumados hoje e em vidas pregressas.
Amados, mais uma vez vos peço para que não desvieis desse Caminho, para que possais abraçar essa causa nobre,
para que possais erguer as vossas cabeças e colocar-vos à frente desta nova política cósmica,
Que aqueles de vós que se sentem mais próximos a esta mensagem, possam ser os veículos condutores deste
período de Boa Nova.
Eu Sou Anthar".
(Comandante Estelar na estação Orbital Órion 3)
Canal: Sandra Giannoni

PARA QUÊ O SOFRIMENTO ?
Não exijam de vocês o pleno conhecimento dos meandros que envolvem o processo ascensional e não exijam de
vocês a consciência plena de todas as dimensões e de todos os trabalhos que são feitos por nós. Isso seria mais
um adicional ao leque grande que vocês já têm de ansiedades, de dúvidas e até mesmo de preconceitos.
Procurem ter alguns conhecimentos básicos, fundamentais, que são esses que estão sendo passados e
trabalhem bem esses conhecimentos básicos. Uma vez que nem mesmo o básico é trabalhado não é possível
adentrar às complexidades superiores.
Deixem o trabalho nos níveis muito complexos para os seres que estão devidamente preparados para isso, e por
hora restrinjam, foquem a sua atenção, as suas energias, na base de limpeza necessária.
É sim um processo de catarse, é um processo de expulsão de tudo que não há mais interesse para vocês. É a
eliminação de tudo o que é denso, do que os prende às dimensões inferiores, do que provocam em vocês as
lamentações e dúvidas.
Tudo isso tem que ser deixado de lado, para que vocês possam então abrir os seus corações apenas e tão
somente para a Luz que existe em vocês.
Sei que existem inúmeras perguntas que vocês gostariam de fazer, sei que existem inúmeras indagações na
mente de cada um de vocês. Haverá um tempo em que poderemos abrir mais essa reunião para que vocês
possam formular as perguntas, mas ainda não é esse o momento. É preciso que haja uma limpeza mais
profunda, e que muitos dos apegos ao sofrimento sejam eliminados.
Posso dizer a vocês que muitos aqui, - eu diria que todos - de uma forma ou de outra, (em algum momento para
algumas situações) ainda acreditam no sofrimento como uma forma de evolução.
Enquanto for mantida essa idéia pelos corpos emocionais e mentais, vocês estarão, sim, atraindo todas as
espécies de sofrimento para vocês. Tornar-se-ão cada vez mais confusos; a fé irá se afastando, a determinação
também e irão se enfraquecendo.
Como podemos responder a questões formuladas de forma confusa, por um corpo emocional confuso, carregado
de densidades?
Estaríamos apenas permitindo que essa densidade se abrisse mais ainda, que se aflorasse mais ainda,
adentrando aos corpos de outros aqui presentes, causando como que uma epidemia generalizada.
É por isso que não abrimos ainda este grupo às questões pessoais de cada um. Mas isso está nos nossos planos
para o futuro.
Esse é um período - e sou quase que compelido a frisar - de limpeza. Estamos fazendo uma “dedetização”, uma
assepsia em vocês, para que possam alçar vôos maiores, rumo às suas Consciências verdadeiras.
Vocês estarão extremamente concentrados e trabalhando vivamente na repulsa, na desintegração dos seus
problemas.
Feito isso, haverá uma estruturação mais firme e limpa e aí sim poderemos avançar mais, ampliar o trabalho e
convidar outros freqüentadores.
Ainda sinto os seus canais de comunicação e contacto com as Essências de Luz bastante interrompidos, e a
parcela que se encontra aberta ainda está muito contaminada com a reverberação proveniente da densidade.
Como querem vocês atuar como seres curadores de outras pessoas se não sabem curar a vocês mesmos?
Respeitamos as diferenças individuais, respeitamos os diferentes níveis que aqui se encontram. Há seres que
passaram por um número maior de experiências, são mais “velhos” - para usar uma expressão terrena. Outros
são mais “jovens” e, portanto ainda têm que passar por experiências que não vivenciaram.
Vem daí uma dificuldade a mais. Numa primeira vista o grupo pode parecer coeso, uno. Porém assim não é aos
nossos olhos, nós conseguimos ver as suas diferenças, notamos aqui aqueles que já são “anciões”, aqueles que
já são “maduros” e aqueles que são “adolescentes”.
Evidentemente não podemos exigir um desenvolvimento idêntico a todos vocês, mas o que estamos pedindo é a
limpeza básica, a grosseira, e que é necessária para que haja a expansão do trabalho.
Não iremos permitir em momento algum que vocês, ao invés de curarem os seus, estejam transferindo a eles
uma carga ainda maior de densidade, como vemos ocorrer neste Planeta hoje.
Muitos, praticamente a totalidade, daqueles que se dizem curadores, que dizem trabalhar pelo plano espiritual,
são seres que nem sequer procederam as suas limpezas grosseiras e que, portanto, não estão limpando os
outros, mas sim danificando ainda mais as suas estruturas biológicas e extrafisicas.
Não queremos que isso aconteça a esse grupo.
Cada um tem a sua função e deverá exercê-la com bastante afinco e já com a purificação densa feita, para que
possam efetivamente auxiliar aqueles que se agregarão ao grupo.
Foquem - mais uma vez repito - todo o trabalho, nesse período, para se desapegarem da crença ainda viva em
vocês de que o sofrimento é o veículo da evolução.
Isto já não é mais verdade para o Planeta Azul.
Isto pode ser verdade para outros sistemas planetários que se encontram hoje nos níveis que a Terra se
encontrava há muitos éons atrás.
Se vocês querem efetivamente estar alinhados com as novas freqüências vibratórias, eliminem essa idéia.
Pensem assim: eu não sofro, eu não acredito no sofrimento como forma de evolução.
Isto pode ser verdade para outros sistemas planetários que se encontram hoje nos níveis que a Terra se
encontrava há muitos éons atrás.
Se vocês querem efetivamente estar alinhados com as novas freqüências vibratórias, eliminem essa idéia.
Pensem assim: eu não sofro, eu não acredito no sofrimento como forma de evolução.

Isto já não é mais verdade para o Planeta Azul.
Isto pode ser verdade para outros sistemas planetários que se encontram hoje nos níveis que a Terra se
encontrava há muitos éons atrás.
Se vocês querem efetivamente estar alinhados com as novas freqüências vibratórias, eliminem essa idéia.
Pensem assim: eu não sofro, eu não acredito no sofrimento como forma de evolução.
Escrevam isto, hoje mesmo à noite. Chegando aos seus lares peguem um pedaço de papel e uma caneta e
escrevam:
“EU NÃO ACREDITO MAIS NO SOFRIMENTO COMO FORMA DE EVOLUÇÃO.”
Façam isso quantas vezes for necessário, para que essa idéia possa ser introjetada nos seus corpos, para que ela
possa permear os espaços e substituir a memória celular do passado.
Vocês querem saber qual é a causa dos seus males físicos?
É esta: vocês ainda acreditam no sofrimento, vocês acreditam que são “culpados” e que a única forma de pagar
pela “culpa” (que nunca existiu) é sofrendo.
Não caiam nesse engano gravíssimo.
Por favor, como seu amigo eu peço, para que excluam definitivamente essa crença de suas vidas; acreditem no
belo, tragam o belo às suas vidas, ouçam a boa música, respirem o ar, alegrem -se com a vida.
Desgrudem-se, esse é o melhor termo que encontro agora, de toda a densidade trazida e atraída pelo sofrimento.
Eu hoje dispenso os meus emblemas, dispenso as minhas honrarias, para falar como um amigo, um Amigo das
Estrelas, um Amigo do espaço, um Ser de Luz, assim como vocês.
Eu Sou ASHTAR SHERAN.

O COMANDANTE ASHTAR SHERAN NOS FALA
O COMANDANTE: Que a Integridade e a Paz estejam com todos!
Alguns de vocês já passaram, outros estão passando, pelo processo de transposição dos limites entre o Ego
negativo e o Eu Superior. Este processo doloroso em menor ou maior escala, os conduz ao entendimento de quem
realmente são.
Nesta descoberta perceberão o sentido da integridade do ser, tendo sua maior qualidade no respeito pelo
semelhante, por suas condições e características diferenciadas.
Através dos degraus do conhecimento o ser adquire a consciência de poder e a utilidade prática da sabedoria, que
os tornam diferentes em função de suas responsabilidades e da confiança que a Hierarquia Espiritual deposita
naquele que se coloca a serviço, por amor, a causa da unidade.
As barreiras dos preconceitos cairão por completo, no momento em que a consciência da luz se estabelece. Já não
existirão “os outros” e sim “nós”; culturas, manifestações filosóficas, biótipos, crenças, tudo passa a não ter mais
sentido, em função da expressão maior.
Conduzimos o ser ao entendimento de que uma lei geral que rege os universos confederados tem sua total
abrangência na frase “respeito a todas as formas viventes”, iniciando por si mesmo e suas expressões naturais
próprias.
Um excelente exercício é poder observar-se. Visualizem-se como estão agora. Procurem compreender
como estão lidando com as suas diferenças e a dos outros a sua volta. O reflexo do espelho, que é o outro,
representará um referencial bastante seguro para que possam mensurar o seu nível de luz.
Coragem! Não temam o brilho dessa luz. Deixem que ela ilumine o mundo.
O deparar-se no seio do “fogo serrado”, como se expressa, dependerá exclusivamente de como enfrentam e
comportam-se diante dos acontecimentos.
O que fizeram com os velhos padrões ultrapassados? A luz só poderá instalar-se se houver um lugar propício para
isso, um espaço próprio que possa aninhar-se como o ventre de uma mãe que recebe seu filho amado.
O saber teórico deve ser acompanhado com a prática diária e a certeza de que sem esforço, trabalho dedicado,
jamais poderão atingir o estado de bom referencial. Não existem férias para os processos de melhoria do ser. A
dinâmica da evolução se processa em constante vigilância e persistência.
Os únicos enganados, se não forem honestos consigo, são vocês mesmos. Não poderão esconder de sua essência
que estão sendo relapsos e que estão acomodados num momento em que precisam seguir sem descanso, em
busca de sua integridade.
Não subestimem as lições por pequenas ou mais dolorosas que sejam. Elas são absolutamente indispensáveis.
Aceleradores de crescimento são colocados a disposição daqueles que superam e ultrapassam estas provas e em
saltos quânticos são colocados a frente em passos largos. Lembrem que estas experiências foram criadas, em
suas bases, pelo mau uso que fizeram do livre-arbítrio. Existe também um limite para esta lei, devem
compreender.
Não queiram pular etapas, pois estas dificultarão no futuro sua caminhada para a integração total do ser interno e
externo.
A chamada Barreira de Freqüência que existia desde um passado longínquo, de certa forma, protegendo o homem
na Terra, também impedia que fosse feita uma aceleração no crescimento desse homem. A Hierarquia Espiritual,
numa programação bem calculada, foi retirando aos poucos esse véu e calmamente foi ajudando o homem a
aprender a se auto-proteger em função da sua própria força.
Num teste final, foi dado ao ser a oportunidade de aceleração desse crescimento, em função da ocasião de
transição desses setores universais a que pertence a Terra.
Anteriormente seria completamente improvável que o homem sobrevivesse a tamanha ação vibratória.
Para que isso pudesse acontecer, onde o homem pudesse ser beneficiado por esta intensa luz, modificações foram
feitas em sua estrutura molecular, aumentando sua condição de recepção e voltagem luminosa.
Agora, é chegada a hora de reverter este posicionamento a favor do crescimento humano, numa ocasião em que a
Terra passa pelos seus processos de retorno ao nível dos planetas sagrados, evoluídos ao nível do cosmos.
Como outras áreas de atuação humana, esta também requer uma renovação. A sua descida em termos de
conceitos éticos deveu-se à batalha travada em toda a história da humanidade, entre ideologias pautadas na
individualidade e na força do ego negativo e a necessidade de auto-afirmação, com esquecimento total da
essência que move o ser nos universos mais evoluídos: a unidade.
A liberdade interior foi traída pela sede de domínio levando fatalmente a serem registradas as paginas negras de
história humana, desqualificando o bem maior em função de um suposto poder detentor de um grupo que
prometeu sempre status de um paraíso que já estava perdido.
A liberdade de pensamento e a troca de opiniões respeitando o direito de cada um como filho e filha do Tudo que
É, facilitaria o entendimento entre todos, base real de uma sociedade livre.
A busca da verdade em todos os níveis da natureza humana faz nascer a semente da esperança, da fé, do
otimismo, requisitos de junção do ser com sua natureza divina e nessa aspiração renasce o instinto direcionado e
correto da sobrevivência biológica correta.
A busca da transcendência torna-se primordial e uma exigência vital para a sobrevivência da humanidade.
Mesmo em passos lentos se considerarmos esta área em relação a outros sistemas planetários, a ciência na Terra
permitiu aos seres aqui instalados, realizar progressos consideráveis, desde o seu início.
O que é inegável também é que o homem tornou-se escravo de sua criação, onde o controle imperativo de certos
atos, já não é mais possível.

O perigo da má utilização de determinadas descobertas, hoje coloca em perigo toda uma sociedade, quase
em sua totalidade, sem o preparo para lidar com o avanço da sua tecnologia, num desequilíbrio qualitativo
e quantitativo daquilo que criou.
A ausência de padrões espirituais tendo como delimitação o respeito pelo outro, põe em jogo a segurança
geral, numa ameaça constante e um perigo real a toda a raça humana, com conseqüências trágicas a
médio ou curto prazo.
O conhecimento e a sabedoria não seguem em paralelo atualmente entre a humanidade. As descobertas e
sua utilização na Terra necessitam de um questionamento para a segurança de todos. Qual o sentido e a
real aplicação de cada experiência? Ao aplicar determinada experiência, os resultados serão benéficos?
Parece haver no campo das ciências terrestres, uma urgência de provar a inexistência de um poder
supremo que a tudo comanda.
A verdade pode apresentar-se com várias faces. Buscar somente uma, a própria é como insultar a
Inteligência Suprema e Una, que por amor, reconhece todas as pequenas verdades, desde que pautadas no
amor maior.
A ciência realizada sem sabedoria, leva o conhecimento à inutilidade e a ruína da própria alma, quebrando
a corrente da interação do ser com o Pai.
Mesmo com os impulsos atuais de solidariedade que vemos nos seres humanos, em alguns momentos de
distúrbios na Terra, cada vez mais, os interesses pessoais dão lugar ao altruísmo.
Por outro lado, o individualismo, decorrente dos tempos atuais, leva a um isolamento o qual terá como
conseqüências o reencontro interno, abrindo as portas para a espiritualidade.
Um outro ponto referente às atitudes humanas é a violência predominante atualmente o que é muito
preocupante. Em verdade, sempre existiu a violência e esta parece ser uma característica do ser humano,
mas está mais evidente atualmente nos comportamentos da humanidade.
São inúmeras as causas desse processo violento que inegavelmente atinge as massas. Como todos devem
ter observado, estão inclusas resultantes como: desajustamento familiar, injustiças sociais, miséria em alta
escala, domínio do poder, sentimentos de vingança, lembrando ainda que a humanidade possui meios,
atualmente de destruição em escala global.
A solidão instala-se, uma vez que o indivíduo isola-se, não para seu crescimento interno, mas para uma
forma de vida que tem como base à negação total do outro, aumentando a dissolução da família e da
comunidade social, tão necessárias à consolidação do ser como grupo.
Relativamente a Natureza, as relações da humanidade nunca estiveram tão mal direcionadas. Em todos os
recantos do planeta as atividades desempenhadas pelo homem degradam e constrangem cada vez mais o
meio ambiente, com pouca ou nenhuma tentativa de respeitar o equilíbrio natural.
Ao seguir claramente para o seu desenvolvimento, a humanidade tem gerado vários tipos de perigo a sua
própria continuidade, com referência a poluição, alimentação, comportamento com os animais, mau uso
das energias e o seu esgotamento (água, e outros), em especial a nuclear (pouco conhecida pelos
humanos).
As relações dos humanos para com o cosmos estão enormemente comprometidas também, uma vez que
não se pode falar em crescimento com a consciência de separatividade.
A mesma força que controla a natureza terrena é proveniente dos confins cósmicos. Lembrem-se, somos
todos filhos das estrelas. Em débito com os universos o ser humano está em dívida consigo mesmo.
Dentre tantas formas de vida que povoam os espaços cósmicos, existem muitas formas mais e menos
evoluídas do que aqueles que povoam a Terra. Entretanto, todas participam do Plano Divino em sua escala
evolutiva.
A partir do momento em que o ser humano absorver a consciência de sua unidade, todos os demais reinos
desse eterno e imenso universo do Pai, aclamarão sua atitude, como parte integrante de sua própria
consciência Crística, unificada.
Paz em todos os Quadrantes!
ASHTAR SHERAN

CONVERSANDO COM O COMANDANTE ASHTAR SHERAN
Pergunta: Gostaria de saber a razão desse estado interno de incômodo constante. É como se estivesse para
acontecer coisas que não sabemos direito o que é. O mundo parece uma “panela de pressão”. Gostaria de
saber se existe uma razão específica para este estado e se esse mesmo estado atinge e tem repercussão
sobre toda Terra e a humanidade?
O Comandante: Para os mais sensíveis, vários estados vibratórios não passarão despercebidos.
Este estado de coisas havia sido previsto há muito, e vem sendo avisado pela Hierarquia desde o início dos
tempos. No momento está sendo percebido, em grande escala, em função da dissolução da Barreira de
Freqüência que envolvia o planeta.
A Terra inteira e a humanidade vêm enfrentando estas sensações e este estado tem uma ligação direta com
as descargas eletromagnéticas direcionadas para o sistema, pela entrada nos portais de transição (quarta
dimensional). Disso repercute uma intensa atividade tectônica, em erupções vulcânicas, terremotos,
temporais, intenso calor, modificações climáticas. Estas manifestações energéticas tenderão a crescer
trazendo a sensação de “pressão” interna e externa, em cada ser e na própria Terra.
Deste estado de tensão surgirão as ondas alarmantes de violência, desentendimentos e distúrbios emocionais
diversos, pela absorção dessas energias, essenciais para a evolução da espécie humana, no restabelecimento
da ressonância (abrangência consciencial), a partir do interior.
Essas energias ajudarão no desenvolvimento de poderes latentes no homem, estimulando a intuição,
criatividade etc., ajudando-o enfim, nos períodos de transformação e adaptação para dimensões superiores a
terceira.
Pergunta: Fala-se sobre a possibilidade da humanidade está isenta dos dissabores das mudanças e que os
acontecimentos estão agora quase neutralizados. Sobre isto, poderá ser acrescido algum esclarecimento? Até
que ponto as transformações previstas poderão ocorrer sem nenhum dano?
O Comandante: A Luz é o ponto principal de análise dessa questão. A proteção será feita através do campo de
força emanado de cada um chamado aura. Quanto mais Luz for colocada neste campo a proteção será maior.
Aí reside a razão de nos referirmos ao controle individual dos pensamentos, palavras e atos. Nestes
momentos de mudanças tudo importa e tem repercussão a partir do que for feito ou dito.
O estado geral será responsabilidade de cada um, elevando-se para o todo, pela descoberta da missão
individual. A Luz e a sombra são trabalhadas desde o interior.
Com referência a repercussão das transformações, a Terra está refazendo-se e protegendo-se das agressões
sofridas, sendo este fato que conta agora. É ora da prestação de contas.
Para que possam entender melhor daremos um exemplo: num recipiente foi colocada grande quantidade de
água suja. Sobre ela, foram sendo colocadas gotas de água limpa. O conteúdo do recipiente foi clareando com
o passar dos tempos, onde a Luz emitida pelas consciências despertas fez o processo de melhoria contínua.
Paralelamente outras gotas, desta feita, sujas (emissão de mentes inconscientes) foram também
incorporadas. Para que todo o manancial líquido do recipiente fique totalmente puro, torna-se necessária à
utilização de um processo eficaz: entornar todo o líquido e limpar, primeiramente o recipiente para começar
nova fase de águas límpidas, as quais só poderão continuar límpidas se não forem mais colocadas às gotas
sujas pelos incautos. Estes, com certeza, serão enviados a outros aprendizados, em outros sistemas
equiparados a sua evolução.
Deste exemplo, poderão retirar suas próprias conclusões.
Pergunta: Comandante, o contato físico que tive, há alguns dias, com um anjo, tem algo a ver com este
momento de transição da Terra?
O Comandante: Os saltos quânticos entre as dimensões já estão ocorrendo e tendem a aumentarem. Aqueles
que estiverem conscientes e preparados terão os sentidos abertos podendo interagir com os demais reinos em
evolução.
Além disso, nossas naves estarão visíveis para alguns, de início, e depois no ápice dos acontecimentos, para
muitos.
Estas visões dar-se-ão no físico apenas para aqueles com quem pretendemos encontrar. Mesmo num só
ambiente, outros seres presentes, não conseguirão ver.
Isto representa que queremos passar informações importantes direcionadas a ocasião e a preparação para um
desenvolvimento espiritual mais intenso.
Sigam a intuição e os chamados internos para suas ações. Aquele que acredita verá e estará preparado para
ajudar-nos a esclarecer os descrentes.
Pergunta: Com referência as Sementes Estelares, sabemos que existe uma grande quantidade que ainda não
despertou. Podemos fazer alguma coisa por elas? Como podemos identificá-las?
O Comandante: Este fato tem grande importância para o Plano Divino. As Sementes Estelares são destinadas
ao trabalho como “linha de frente” cooperativa. As mesmas necessitam umas das outras para ativação de
suas lembranças e desempenho de suas missões universais.

As Sementes de uma maneira geral, tiveram contatos de uma forma especial, denominada “paranormal” durante
sua existência, seja em criança adolescente ou adulto. Estes encontros com o inusitado representam aberturas de
certos centros de comunicação.
Facilitamos também a reunião de cada família estelar.
Fiquem em alerta para aqueles que procuram participar e desenvolver suas capacidades em função do crescimento
grupal.
A linguagem dos sentidos fará estas sementes procurarem uns aos outros. Sentir-se-ão “em casa” quando
envolvidos pela mesma harmonia, paz e serenidade.
Pergunta: Comandante, é possível repassar para todos nós uma forma de podermos estar concentrados na Luz
Divina e mais preparados, da maneira que nos for possível, para ajudar aos outros e ao próprio Plano?
O Comandante: O controle emocional terá muita importância com a finalidade de evitar ou diminuir o pânico nos
momentos de grandes desafios.
Repitam a seguinte afirmação conscientemente:
EU SOU a Luz em ação.
EU SOU a Luz do mundo.
EU SOU a Luz do Sistema Solar reativada.
EU SOU a Luz do Cosmos unificada.
Procurem estar centrados na Presença Divina fazendo o seguinte exercício:
Dirijam o pensamento à Pura Luz Branca da Suprema Fonte, alinhando-se à sua Verdade e Sabedoria interiores.
Escolham a imagem da Divina Fonte dentro de suas crenças, com a finalidade de interiorização nessa Fonte.
Peçam para que seus conceitos sejam clareados dissolvendo-se qualquer resíduo desequilibrante emocional
presente no seu corpo e ambiente.
Deixem entrar através da respiração, enchendo cada célula, a presença do Amor Divino, despertando a Sabedoria
celular adormecida.
Permaneçam expandindo a Luz e alargando em ondas, tocando toda a vida, em qualquer parte do universo.
Sintam-se dentro da Luz e na Luz que existe dentro de cada um.
A Presença Divina trará até o externo o que for necessário a cada um, a qualquer momento. Efetuem este processo
diariamente. O resultado virá com o fator repetição. O poder virá de acordo com o emprenho individual e da ação
resultará o equilíbrio.
Que a Paz do Tudo Que É, permaneça no coração de cada um e o Amor esteja em cada ato que praticarem.
ASHTAR SHERAN

COMANDO ASHTAR
Este é um dos mais conhecidos, que foi canalizado e revelado pelo Amado Eugênio Siragusa, na década de 60. A
real função deste comando é de proteção e administração dos outros Comandos planetários e sistêmicos que
estão em missão de resgate e de estudo de seus filhos perdidos ou em missão na Terra. Muito foi escrito e
descrito de um resgate em naves siderais da humanidade, em que chegaria um momento no qual as naves iriam
baixar em escala maciça na Terra e recolher a humanidade de um holocausto nuclear ou do apocalipse, o que não
ocorreu até ao presente momento, devido às grandes mudanças que foram feitas e autorizadas pelo Conselho
Cármico e pelo Amado Sananda, devido ao amor que ele dedica a todos vocês.
Assim a utilidade real deste Comando não é apenas o de eventualmente resgatar fisicamente as pessoas, mas
antes de mais nada, desenvolver um programa de resgate de alma, junto aos outros comandos que estão
sintonizados com as suas antigas almas que por diversos motivos se encontram encarnados na Terra.
O Amado Arcanjo Miguel que é o Logos Sideral de Alfa & Omega de Sírius para este quadrante representa o
dirigente Máximo deste comando, que por sua vez tem total interação com os outros comandos similares como o
Comando Temporal e o Comando Santa Esmeralda, e administra diretamente todos os outros Comandos
sistêmicos. A relação de Miguel com os outros Comando equivalentes, é de equilíbrio e complementação de
funções e atribuições dentro das respectivas responsabilidades. O Comando da Frota Sideral da Confederação
está sob a administração em parceria entre Miguel e minha essência Shtareer, e as frotas da Federação
respondem diretamente a Miguel.
O abastecimento da frota da Confederação provem de naves criadoras e porta vidas como a ESTRELA DA VIDA,
que possui cerca de 20 mil kms de diâmetro, quase do tamanho de Urano, que representa uma das oito naves
destinadas para este quadrante, que estão sob a minha tutela direta e de Miguel. Elas não representam um poder
bélico como vocês o entendem mas antes disso um poder de ajuda criacional e restabelecedora das energias
centrífugas e centrípetas da massa galáctica que passa por uma profunda mudança orbital e dimensional, como
vocês já perceberam com a chegada do Cinturão de Fótons e da energia Mahatma. Por se tratar de um Comando
regido por seres da Confederação que estão acima da realidade dimensional de 8D, e portanto fundidos com a
Consciência Crística Universal, fora do processo encarnacional como vocês o entendem, este grupo atua em
outras oitavas de luz acima da realidade existencial do vosso universo local de livre arbítrio e de dualidade que
existe nas 21 galáxias do vosso quadrante. Assim O Comando Ashtar é um importante ponto de sustentação para
o resgate das almas que estão perdidas na Terra e é por esse motivo que ele ajuda na administração dos outros
comandos sistmicos, que estão na terra neste momento ajudando na sintonização de seus filhos perdidos e
ajudando-os a passar pelos portais estelares para o resgate e regresso aos seus verdadeiros mundos, como é o
caso do portal 11:11, 12:12 e 13:13. Cada qual ligado a um determinado grupo e sector do vosso quadrante
sectorial de Satânia ou Orionis. Este Comando não é bélico, a sua função e de proteção e remoção da quarentena
da Terra e de observação e estudo da humanidade e dos Mestres encarnados. Por este motivo as suas atribuições
são bem mais amplas das que se conhecem. Em 1997 Rodrigo canalizou do Arcanjo Miguel o livro intitulado
mensagens do Arcanjo Miguel e Comando Ashtar, do qual retira-se esse trecho a seguir:
- Limpeza atmosférica planetária.
- Alinhamento orbital do sistema
- Correção do cinturão e Proteção contra naves Não Confederadas
- Suporte aos Mestres da Fraternidade Branca e Azul
- Assessoria à Fraternidade Solar
- Canalização com os humanos no intuito de ajudar.
- Preparação e controle dos movimentos sísmicos
- Atuação perante o Conselho Cármico Solar
- Ajuda irrestrita a Sananda
- Monitoramento dos grupos nefastos do Sinistro Governo Secreto
- Limpeza do plano Astral por legiões de Anjos
- Fornecimento de Merkabas aos Mestres da Fraternidade Branca
- Intercâmbio com os Intraterrenos
- Sustentação junto com a fraternidade Branca dos Portais entre as Terras paralelas alternativas.
- Atuação na Embaixada do Templo e Portal dos 22 Raios
- Supervisão do projeto de Intrantes na Terra
- Mediação entre os Draconianos e os Zeta Reticulli
- Reconexão Divina com suas parcelas encarnadas (Sementes)
- Despertar dos Membros adormecidos do Comando encarnados.
- Elevação vibracional do campo magnético sistêmico
- Resgate do Cristo junto a Sananda e aos Kumaras
- Programas de despertar de Consciência das Crianças Prodígio
- Intercâmbio Cultural entre Sementes Estelares.
- Projeto de Exílio vibracional dos humanos negativos
- Dispersão dos 22 Raios do Sol Central Alfa e Omega
- Recuperação da Malha Temporal da Terra
Estas são algumas das atribuições diretas efetuadas pelos 33 milhões de seres que incorporam o Comando
Asthar. Lembrando que as entidades denominadas de Arcanjos e Elohins são membros ativos do Comando há
eons. A Fraternidade Branca da Terra e Azul de Sírius, a seu modo, estão interligadas nestes trabalhos, formando
uma Grande Fraternidade Solar com os membros dos outros planetas.
Essas atribuições são algumas das desenvolvidas pelas diversas equipes, por este motivo existe uma total

colaboração entre os diferentes comandos, mesmo os que estão submetidos hierarquicamente ou não. Nesse
grau de evolução e de consciência, não existe a superioridade hierárquica, e sim a responsabilidade de cada
indivíduo em fazer o bem e no amor o que lhe corresponde. Assim verifica-se que na verdade o COMANDO
ESTELAR representa muito mais do que uma empresa bélica militar, como muitas pessoas acreditam.
Trata-se na verdade de um grupo de Seres Ascensionados que trabalham na LEI UNIVERSAL DO AMOR e do
EQUILÍBRIO CÓSMICO que estão ajudando na reconexão das almas perdidas pelas escolhas equivoca-das do
passado e pela dualidade que não souberam controlar e superar dentro de suas escolhas pessoais.
Canal Rodrigo Romo.

MUITOS SERÃO CHAMADOS
O tempo é chegado!... Para muitos, as afirmações que seguem serão motivo de descrença, até mesmo de
indignação, acionando dentro do ser sentimentos de rebeldia e revolta, que precisam ser transmutados.
Todos esperam a manifestação maciça dos amigos extraterrestres!... É um grito de misericórdia divina, de
justiça, de comprovação das palavras daqueles que lutam desesperadamente para que se cumpra as leis dos
justos. O planeta aguarda o momento da revelação da Verdade onde os pródigos herdarão a Terra; quando as
incertezas e as dúvidas causadoras de tantos confrontos serão extintas.
Mas surge a pergunta:
Qual a Verdade? Quem a possui?
Pois eu lhes digo: todos estão com a Verdade em essência!... O Pai não faz discriminação entre os seres,
portanto não promove o contentamento de alguns e a discriminação entre os outros, não promove a felicidade
de alguns e a decepção de outros. Nenhum dos homens da terra está acima ou abaixo de outro ser do
Universo!... Todos, sem exceção, manifestam aquilo que compreendem na medida em que está ancorada à sua
consciência. É tempo de quebrar as ilusões e sorver a mais pura luz que habita o interior de todas as coisas.
Enquanto vocês humanos discutem tentando provar o que ainda não sabem, procurando desesperados nos céus
da Terra objetos voadores, anjos e deuses; esperando a descida d´Aquele que vem pelas nuvens, esquecem do
mais importante:
O caos, a confusão, o choque na disputa das verdades, propicia um aprendizado ímpar para o aprimoramento
da alma!... Vocês criam esta realidade virtual para vencer na evolução dos mundos. Os ETs, Anjos e Mestres,
tem estado com vocês todo o tempo, habitando suas casas, seus locais de trabalho, suas festividades,
participando de sua vida em comum, ajudando na medida do possível aqueles que realmente querem ajuda.
Eles desceram por livre escolha até os homens há muito tempo e caminham interpenetrados ao seu mundo
físico, agindo em nome do Amor e da Paz. A regra é simples: “Nós nunca vamos porque estamos”.
Nesse tempo é prevista a elevação das freqüências da Terra da terceira dimensão, para tornar possível a
entrada ao Novo Mundo. Neste Mundo Ascencionado, os Seres de Luz preparam os locais onde os homens de
boa vontade viverão. Portanto, amigos, vocês é que chegarão até Nós, não precisamos descer a lugar algum: Já
estamos entre vocês!...
Quantas aparições estão acontecendo, a todos os instantes, nos céus da Terra?
O aparecimento das naves estelares acontece sim, mas não da forma como pensam. Quando o homem estiver
realmente preparado para viver a liberdade em toda a sua intensidade, quebrando as ilusões, remodelando os
valores corrompidos pelo orgulho, poder e vaidade humana, quando não mais desejar provar sua verdade como
única, quando deixar disputas hediondas aceitando com toda a humildade que é um Deus manifestado, sentirá
que seus corpos dimensionais são habitantes de outros mundos, e estará pronto para penetrar em nossas
freqüências e vislumbrar o que sempre sonhou.
A aparição maciça dos ETs é a penetração no Portal que se abre dentro da consciência de cada ser. Seu mundo
interno é o maior gerador da potencialidade Divina, nele se processam todas as evidências de que isto é
possível. As naves que aparecem, neste instante, sobre o planeta, são projeções de energia condensada, das
mentes de vocês, assim como da mente dos interplanetários trabalhando em esferas distantes. Os contatos
físicos são possíveis aos seres que, comprometidos no propósito de criação de um mundo melhor, precisam do
impulso gerador para quebrar os encantamentos a que estão presos.
Não é fácil crer nesta afirmação, portanto, usamos métodos necessários, nem sempre compreensíveis à ciência
humana, tornando verídicos os fatos àqueles que insistem em não assumir a tarefa que escolheram.
Chega de ilusões e fantasias infantis. Parem de sonhar com a falsa realidade. Quebrem o encantamento a que
se submetem e que gera tantas discórdias desnecessárias.
Entendam o verdadeiro significado destas palavras: tudo é criação de suas próprias mentes que, neste exato
momento, se expandem por todo universo e podem criar projeções de qualquer objeto, ou forma, que queiram.
Vocês são os únicos responsáveis pelo mundo em que vivem!... Queremos dizer com isto, que nos mundos
paralelos, nas estrelas distantes, nos planetas e astros do Universo habitam seres de várias formas,
humanóides, ou não.
Eles possuem corpos adaptados ao meio em que vivem, portanto podem ter corpos físicos, de luz, ou apenas
ser mente em expansão onde partículas lumínicas comunicam-se por vibração de energia. Vocês são partes
integrantes destes corpos manifestados: desde o primeiro instante da Criação do mundos, milhares de
partículas defrataram-se e caminharam cumprindo um programa previamente determinado, chegando a ser
tudo o que são hoje. Esta é a verdade que o homem deverá aprender neste tempo da Terra, para ser um
criador consciente de sua própria ação, liberto de ilusões, puro do jugo da matéria, algo tão necessário ao
aprendizado do ser que quer evoluir em si mesmo.
Cresçam Filhos das Estrelas! Nós os anjos do despertar estamos cumprindo apenas a função cósmica de
esclarecimento, na medida em que se permitem ajuda. Nós somos vocês amanhã, no futuro que já se faz tão
próximo. Eis a chave para a grande libertação do homem: aceitar que é nele que se processa a libertação de
sua alma-única aprendiz na trajetória do universo. A Terra é um ser vivo que está sendo aprimorado para viver
dentro da esfera galáctica de Unidade plena. Está suavemente adentrando uma consciência real onde
manifestará o novo padrão arquetípico do homem como Luz Divina.

Milhares de seres trabalham para este propósito ser realizado em tempo já determinado. Por isso surgem tantos
movimentos e grupos falando uma linguagem diferente, moderna e universal. Cada ser que vai despertando,
passa a ser nosso ponto focal de trabalho conduzindo o Chamado para todos os cantos do mundo.
O levante se processa na medida em que surge maior número de contatados com as esferas de Luz. As capas
densas que encobrem o Corpo de luz do homem estão sendo dissipadas, proporcionando uma elevação da
vibração de energia, atingindo uma freqüência quântica mais alta, adaptando-se perfeitamente ao padrão
ressonante que o planeta alcança. Tudo é uma questão de freqüências, são os véus caindo, abrindo os canais de
percepção, penetrando na nova dimensão, partindo de uma Lei do espírito em que os “afins se atraem”. Em
breve as divergências serão dissipadas e todos, movidos pelas mesmas esperanças, se unirão para um só
propósito: a Liberdade e a Fraternidade tão sonhadas entre os povos e raças do Universo.
PAZ EM TODAS AS FRONTEIRAS
ASHTAR SHERAN

A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
-O FIM ESCOLHIDO, É FRUTO DE SUAS AÇÕES PRESENTES. PORTANTO, NÃO HÁ O QUE RECLAMAR, APENAS
HÁ O QUE ASSUMIR.
-A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA É UM EVENTO CÓSMICO, CONTROLADA PELAS HIERARQUIAS CELESTIAIS
SUPREMAS.
-A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA COMO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO É IRREVOGÁVEL.
-A TRANSIÇÃO JÁ ESTÁ OCORRENDO.
-EM ANOS FUTUROS, OCORRERÁ O DESFECHO FINAL DESSE PROCESSO: O APOGEU.
-AO SER HUMANO CABE UNICAMENTE SE UNIR O QUANTO ANTES A SUA ESSÊNCIA ESPIRITUAL.
-A CADA DIA QUE PASSA, A LEI DE AÇÃO E REAÇÃO ESTÁ MAIS ATIVA. PORTANTO, A NÍVEL GLOBAL, O CARMA
ESTÁ SENDO CADA VEZ MAIS ACIONADO.
-PROCUREM, CADA VEZ MAIS, DEUS. UNAM-SE A ESSA ENERGIA. NÃO ESPEREM O TEMPO PASSAR. O
MOMENTO É AGORA. JÁ!
-SOMOS O COMANDO ASHTAR, E TRABALHAMOS UNICAMENTE em PROL DO AMOR e da HARMONIA CÓSMICA
UNIVERSAL. SOMOS MENSAGEIROS CELESTIAIS, E AQUI ESTAMOS PARA AJUDÁ-LOS.
-REFORMA ÍNTIMA É A PRÁTICA MAIS ACONSELHÁVEL nesses tempos de MUDANÇAS.
-SIGAM O VOSSO CORAÇÃO. SIGAM A VOSSA INTUIÇÃO. SIGAM A ESSÊNCIA PRESENTE EM CADA UM DE
VOCÊS. DEUS ESTÁ VIVO E PRESENTE DENTRO de cada um, de cada SER HUMANO. SINTAM ESTE DEUS, E
UNAM-SE A ELE. PORQUE APENAS ELE, PODERÁ SALVÁ-LOS DA DOR E DO SOFRIMENTO. SOIS DEUS. FOSTE
CRIADO PARA ASSUMIR A DIVINDADE. O QUE ESPERAS ENTÃO? O BALANÇAR DAS ÁRVORES? O TREMOR DAS
TERRAS? O GRITO DOS INOCENTES?
Caros Irmãos do Planeta Terra:
Mas que enfim, os tempos são chegados. Como sempre procuro ressaltar, o tempo é curto e o caminho é longo.
Suas ações demonstram em que grau evolutivo vós se encontram, e qual o caminho futuro a ser seguido. Cada
ser, se apega e se esconde a aquilo que lhe é conveniente. O importante, é a nada se apegar, e em nenhum
momento se esconder, porque não há onde a Luz não possa chegar. Sim, realmente não há o que temer. Dor,
medo, sofrimento. O que significa isso, frente as barbáries que vossa civilização terrestre já passou.
Pois agora chega! É posto um fim a essas ações de cunho maléfico as influências daqueles que procuram o
caminho da Justiça e do Amor. Em breve, o mundo em que vivem, será totalmente reconstruído. Um verdadeiro
paraíso surgirá, se comparado ao padrão de mundo que hoje existe entre vocês terráqueos. Pois o momento é
totalmente propício ao crescimento e aprimoramento espiritual. Acordem do sono profundo da ignorância e da
ilusão que a maioria de vocês estão imersos. Acordem enquanto há tempo. Não deixem para a última hora o
que pode ser feito hoje.
ORAR e VIGIAR. ESSA é a recomendação-chave. FÉ, AMOR, PACIÊNCIA, ALTRUÍSMO, DESAPEGO, HUMILDADE;
são todos sentimentos que devem ser o quanto mais incentivados e ressaltados. Avante Irmãos! Porque a hora
é chegada, e o acerto final muito se aproxima da última etapa. Aos filhos da Luz, FORÇA! Pois A UNIÃO FAZ A
FORÇA, e se aqui estamos, é porque fortes somos, sempre unidos pelo amor incondicional.
Paz em todos os quadrantes.
ASHTAR SHERAN.
Comandante-responsável pelas ações dos Irmãos do Comando Ashtar referente a Transição Planetária.

IRMÃOS DE LUZ
Aqui é Ashtar. Estou muito feliz em estar aqui com vocês para dividir informações e o amor que podemos
vivenciar juntos neste momento. Gostaria de endereçar alguma informação concernente ao Comando Asthar,
nosso propósito, quem somos, e o que fazemos aqui, falando a vocês deste modo estranho. Vocês têm sido
apresentados à idéia da Ascensão, nosso plano. Vamos dizer que este é o plano de Sananda (Jesus) sob os
auspícios do qual estamos trabalhando diretamente. Gostaria de falar um pouco sobre o completo significado do
meu papel e do papel do Comando Ashtar. Talvez isso possa colocar em sua mente mais tranqüilidade a respeito
dos extraterrestres ascensionados ao redor de vocês. Se isso é uma nova idéia para vocês, então estou certo de
que há muito com o que se alarmar. Assim, venho tranquilizá-los. Somos humanos em aparência, como vocês.
Há humanos através do Universo. A Terra não é o único planeta habitado; e se o Senhor Deus fez o homem à
sua imagem, é lógico que há imagens Dele espalhadas por toda a Criação.
O Comando Asthar é uma aliança intergalática de naves etéricas, criaturas humanas e angélicas. Estamos aqui
numa missão e temos monitorado e assistido o envolvimento do planeta Terra e a consciência das espécies
humanas. De tempo em tempos, temos nos manifestado fisicamente, mas na maioria das vezes, trabalhamos
espiritualmente. Virá o tempo em que vocês verão nossas naves, mas é muito cedo para isso ainda. Temos
permanecido na quinta dimensão. Assim temos envolvido vocês com milhões de naves e muitos milhões de
voluntários, servidores, em estado ascendente. Vocês não podem nos ver, a não ser que baixemos nossa
freqüência para a terceira dimensão, de tempo e espaço. No entanto, estamos aqui, agindo integralmente. No
devido tempo, nossos esforços serão redobrados e temos um número de naves envolvendo o planeta,
realizando muito trabalho. Nosso trabalho é desenvolvido em muitas e diferentes áreas.
De uma forma geral, assistimos a elevação da consciência durante o período o qual o planeta está crescendo no
sentido de sua ascensão. Estamos assistindo o envolvimento da humanidade. Estamos treinando vocês durante
o seu sono. Estamos enviando nossas mensagens telepáticas àqueles que quiserem ouvir e recebe-las. Estamos
abrindo links de comunicação a cada dia. Mais e mais vocês estão se abrindo aos aspectos da canalização e
comunicação telepática conosco. Estou me referindo ao Comando Asthar e a todos os Mestres Ascensionados da
Grande Fraternidade Branca. Estamos trabalhando de forma uníssona, cada um de nós em diferentes áreas de
especialização, mas com esforços coordenados. Somos um grupo muito organizado. Temos tempo para
divertimento e lazer, como vocês. De fato, de um modo um pouco mais perfeito do que vocês, temos um pouco
mais de liberdade e, ainda ao mesmo tempo, somos bastante organizados e impecáveis em nossas
manifestações. No mínimo, tentamos ser. Ao lado do trabalho que desenvolvemos com estas comunicações e
mensagens na melhoria do crescimento espiritual individual, estamos trabalhando com o planeta para manter o
seu equilíbrio. Temos, até recentemente, trabalhado para deter atividades ao longo de linhas de falhas. É tempo
agora de permitir a ocorrência e estão ocorrendo, terremotos, enchentes etc..
Temos trabalhado com nossa tecnologia para auxiliar no controle da rotação da Terra, controlando a
instabilidade que resultará numa nova mudança de pólos geográficos do planeta. Temos feito muito em focalizar
a luz que está sendo gerada por Deus Criador através do Universo. Especialmente, temos trabalhado com
grades de energia. É difícil descrever isso. Elas parecem um pouco as linhas que envolvem seu planeta, e
usamos estas grades para auxiliar no balanceamento e controle da taxa e da natureza do raio espiritual que
emana em seu mundo. Isto é, como tenho dito, para auxiliar no equilíbrio, porque em seu mundo, está
existindo um estado de precariedade de equilíbrio.
Neste ínterim, estamos fazendo tudo o que podemos e por muito tempo, para permitir a você e a toda a
humanidade que tenham o máximo de tempo para se desenvolver espiritualmente e estarem preparados para a
mudança e a Ascensão que está tomando lugar neste mundo.
Considerando a Ascensão, eu diria que a Terra, ela própria, está ascendendo. Isto é um crescimento que
resultará em algumas mudanças no planeta. De uma forma, geral, mais forte neste tempo, porque é um tempo
crítico. Temos tentado alcançar tantas criaturas quanto possível, especialmente de nossa origem ou voluntários,
como você, que esteve entre nós no passado e voltará novamente a ser um dos nossos. Estamos auxiliando a
todos aqueles na Terra que estão abertos ao crescimento espiritual da consciência deste tempo. Todos aqueles
que tem amor em seus corações e estão sentindo estas emanações de nosso auxílio e que estão recebendo
nossas mensagens em seus subconscientes.
Me dá grande prazer estar aqui com vocês. Alguns de vocês são novos para mim, no mínimo em sua forma
particular de pensamento. Temos assistido e observado todos vocês por algum tempo. Eu poderia dizer que
vocês são marcados individualmente. Vocês estão todos brilhando um pouco mais profundamente do que
muitos dos seus consortes na Terra. Assim, é muito difícil para vocês escaparem de nossas atenções, porque
vocês estão brilhando tanto que fica mais fácil para nós conectarmos com vocês e encontrá-los, sem importar
onde vocês tentam se esconder, para dividir com vocês o amor que temos e os presentes que temos guardado
para vocês. É tempo de grande celebração de nossa parte e esperamos que também de sua parte. É importante
que assimilem estas informações e especialmente assimilem esta nova energia que manifestamos. Assim como
perceberão, suas vidas vai se transformando mais e mais em uma celebração; e há prazer e amor dentro de
vocês.
As coisas começaram a parecer muito mais positivas. Vocês têm se envolvido com pensamentos e emanações
negativos em muitas fases da vida. Nós os estamos desprogramando deste caminho, não com uma lavagem
cerebral, mas apresentando todo o amor que possam receber. Mesmo vocês que tiveram seus corações um
pouco endurecidos, no esforço de se auto-protegerem, eu posso entende-los. Isto é parte do seu processo de
crescimento, mas o amor os derreterá como o gelo. Para isto, viemos para dividir o mesmo amor que tem sido
expressado por todos os mestres que estiveram na Terra.
Sananda (Jesus) é o nosso supremo comandante. Trabalhamos conjuntamente com os arcanjos,

especificamente com o Arcanjo Miguel. Somos uma ampla aliança de seres. Viemos de pontos próximos e
distantes do Universo e de outros universos. Viemos como voluntários, servidores e diremos a vocês o porquê
viemos. É porque temos experimentado tanto amor que não sabemos o que fazer com ele. E devemos dividilo. Assim, viemos de quadrantes distantes do Universo para áreas que ainda se atêm em reestruturar-se e
organizar-se como o Criador tem ordenado. Assim, viemos temporariamente de forma a auxiliá-los Agora,
auxiliaremos em sua ascensão.
Falarei um pouco mais sobre o seu trabalho de Ascensão individual, porque isto é o principal enfoque desta
lição e nosso papel. Vamos dizer que há uma ciência espiritual para a Ascensão. Está envolvida com amor. Está
envolvida primeiramente com o crescimento espiritual e também com alta tecnologia. E é aí que as nossas
naves etéricas ou veículos Mekabah entram. Estamos aqui envolvendo o planeta e tocando tudo de vocês,
esperando a sua evacuação e Ascensão. Isto é, elevá-los até as nossas naves, onde o processo de Ascensão
será completado. Aqueles de vocês que estiverem cientes e se sentirem à vontade com os aspectos
extraterrestres ou da Irmandade do Espaço, nesta Ascensão, terão a experiência de entrada em nossas naves
no tempo de seu embarque.
Há outras pessoas que não têm este entendimento e estão a procurar a si próprios e que talvez sintam temor e
desorientação. Eles estarão sentido a Ascensão de diferentes modos, mas também levitarão até as nossas
naves. Eles pensarão que estarão sendo acompanhados mais por anjos do que por seres espaciais. Você verá
que há uma pequena diferença ou nenhuma.
Assim, a primeira leva é que estaremos enfocando neste momento, como dissemos em nossa primeira lição.
Como Sananda disse em relação à primeira leva, ela se manifestará tão logo hajam suficientes voluntários. De
nossa parte, estamos prontos para o nosso objetivo. Estamos continuamente alinhando a grade de energia e
enfocando-a em auxílio do crescimento em presença de Deus sobre este planeta e dentro do mesmo, em cada
um de vocês. Estamos trabalhando na limpeza do corpo emocional da Terra, a aura emocional que contém
muitas emoções e projeções negativas. Isto se manifesta com freqüência como a poluição do ar. Estamos
trabalhando para limpar isto. Todo este trabalho faz a trilha de Ascensão. Tudo será muito fácil, pois haverá
então menos camadas para você ir atravessando. Apesar disto, estamos esperando por mais voluntários que
estejam interessados na primeira onda de Ascensão e que estejam desejando usar seu próprio tempo e
energia para se preparar para isto. Sananda já tem preparado formas gerais para você se auto-preparar. Não
importa se a sua levitação será a primeira ou outras subseqüentes. Ela será como Ele delineou. Você estará
embarcando.
Estará levitando fisicamente como um ser físico e etérico. Você estará tendo uma oportunidade de escolha
concernente à sua próxima manifestação. Você poderá continuar trabalhando no planeta Terra como Mestre
Ascensionado ou poderá retornar a um reino mais espiritual de onde você veio. Alguns de vocês têm origens
que são extremamente diferentes das suas correntes manifestações. Alguns de vocês são seres angélicos e
outros são da Fraternidade Espacial. Alguns são humanos ou seres ascensionados.
Você estará reconectado com a sua presença original, que você realmente é. Então, divulgue a informação que
você recebe. Nesta época, você fará uma escolha, pois não sei se o seu desejo é de continuar trabalhando
nesta área. Eu reconheço isto como o maior salto espiritual que você dará: se transformar num Mestre
Ascensionado ou retornar. Há muitas escolhas e a opção será sua. Você receberá um treinamento se desejar
ser um Mestre Ascensionado e retornará em auxílio da humanidade que permanecerá em seu processo de
Ascensão.
Tudo deverá levitar ou deixar este planeta de alguma forma, permanecendo anos fora, enquanto se processa a
limpeza da Terra. Haverá muito treinamento oferecido a vocês. Vocês estarão aptos a experimentar uma
grande quantidade de maravilhas até se readaptar. Vocês embarcarão numa das naves-mãe. Lá haverá uma
grande celebração. Estamos com uma crescente impaciência em nos reunirmos com vocês, como estamos
unidos entre nós. Vocês verão como é agradável. Alguns de vocês terão nos superado no crescimento
espiritual. Assim, eu recomendaria que vocês não nos olhassem como deuses acima de vocês, que devam ser
idolatrados, mas apenas nos vejam como irmãos e irmãs.
Vocês terão a oportunidade, se escolherem, de permanecer nas naves. As naves em que serão alojados serão
bem grandes. Há, sem dúvida, aeronaves e plataformas espaciais. Há uma que é o quartel general do
Comando Ashtar. Temos uma plataforma de comunicação etericamente localizada sobre a nave-residência.
Vocês, nas naves-mãe, estarão aptos a aumentar o nível de relaxamento e a observarem como estão
crescendo. Será o tempo para vocês requantificarem o seu poder espiritual.
Você se unirá e se transformará num ser ascensionado. Você terá se desenvolvido nos aspectos da criatividade
e manifestação do seu poder mental e como usá-lo. Você não terá mais necessidade de nenhum grande
esforço para sua sobrevivência.
Terá o que desejar instantaneamente. Todas as criaturas ascensionadas podem fazer isto. Em minha opinião,
isto é uma das lamentáveis circunstâncias da vida na Terra ou da vida da terceira dimensão. Todos os que
estão nela, estão limitados e escravizados por necessitar serem remunerados para pagar por alimento e
moradia. Tudo isto toma muito tempo e energia. Vocês têm muita dificuldade de tempo e muito pouca energia
dispendida por um mínimo de trabalho espiritual e serviço. Alguns de vocês têm lutado um pouco e a maioria
da humanidade ainda luta para sobreviver. Assim, tendo ganho, terão muito liberdade. Penso que isto agradará
a vocês. Vocês estarão conectados conscientemente e constantemente com o Criador. Vocês estarão
trabalhando em direção disso agora. Alguns de vocês estão fazendo grandes avanços em seu crescimento.
Apesar disto, até a sua Ascensão final vocês ainda terão que permanecer limitados. Assim, não importa o
estado que alcancem, o qual poderá ser bastante expandido, ainda haverá transformações que terão lugar no
último momento.

Então, como é viver numa nave etérica na quinta dimensão? É bastante prazeiroso e estético. Algumas naves
têm centenas de quilômetros de diâmetro. Há ciclos tanto quanto você experimenta na Terra, noite e dia...ciclos
simulados. A luz do sol é processada de forma que permite experiências de dia e de noite. Há controles naturais.
Temos lá plantas, lagos, rios, oceanos e florestas cheios de animais. Selecionamos exemplares de todas as
espécies. Talvez você diga que seja o paraíso. É similar ao que a Terra se transformará após as mudanças que o
planeta atravessará para atingir o nível da quinta dimensão. Haverá um tempo em que, àqueles que forem
evacuados, estará sendo oferecida a oportunidade de retornar à Terra como seres ascensionados para
recolonizá-la. A Terra será substancialmente melhorada neste ponto. E aqueles seres que habitarem a Terra
terão as mesmas capacidades dos Mestres Ascensionados, como nós em outros planos fazemos agora.
Assim, não haverá necessidade de se ter um "bom crédito de classificação". Vocês terão um crédito ilimitado
com o Criador. Vocês usarão todo o seu crédito sabiamente para criar manifestações que estarão em
alinhamento com o desejo de Deus. Será automático com vocês neste ponto. Assim, não haverá medo de usar
incorretamente seus poderes. Vocês estarão purificados na extensão em que vocês não terão mais desejos de
abusar dos privilégios que receberão. Após algum tempo gasto a bordo das naves, vocês estarão completando o
seu treinamento. Então, estarão retornando. Alguns de vocês que tiverem decidido prosseguir o curso como
Mestres Ascensionados à Terra, viverão nela e andarão lado a lado com os humanos, criando com suas
manifestações, seus milagres, sua habilidade de se materializar e desmaterializar como desejarem; com a
habilidade de criar fora da substância etérica tudo o que necessitarem.
Penso que vocês já têm ouvido sobre os poderes de Sananda quando ele esteve na Terra como Jesus. É isto a
que me refiro. Como está escrito nas Escrituras, é nossa esperança que vocês façam o que Ele fez e muito mais.
Isto estará disponível para vocês. Estamos esperando este brilhante plano, que com o suficiente retorno como
Mestres Ascensionados, se manifeste substancialmente através do globo. Isto deverá inspirar muitos outros a
encontrar o que vem a ser a Nova Era. Haverá muito a ser ensinado e aprendido. Vocês aprenderão como
projetar-se de qualquer negatividade. Vocês utilizarão integralmente as suas mentes.
E como Sananda disse, vocês serão imortais e sempre jovens. Assim, quando retornarem, parecerão bastante
jovens e radiantes, mas ainda parecerão os mesmos para si mesmos. Vocês ainda serão os mesmos; no entanto,
estarão com os pensamentos um pouco modificados.
Assim, este é o trabalho que estamos fazendo nesta lição.É para prepará-los para tudo isso e responder a seus
questionamentos que poderão ser levantados. Estaremos trabalhando mais e mais experimentalmente com
vocês daqui em diante, para auxiliá-los na preparação, purificação e cura de si próprios. Isto é para abrir seus
corações para um amor incondicional para si mesmos, assim que puderem cumprir os requisitos necessários a
compartilhar desta aventura.
Se vocês tem estado entediados até agora com a vida na Terra, e muitos de vocês têm estado, agora o tédio
acabou. É tempo se conscientizar e de preparar a si próprios. Tomem suas decisões concernentes ao processo de
Ascensão. Vocês não evitarão isto, mas poderiam talvez adiar um pouco. Mas por que adiar o que é tão bemaventurado e libertador? É o destino de vocês. Acima e além de todas suas manifestações mundanas, missões e
serviços, sua Ascensão é o princípio diretivo deste momento. É o seu serviço primário.
Para dar a si mesmo o processo de Ascensão, você realinhará um pouco suas prioridades e encontrará muitos
conhecimentos simples onde colocar sua energia. Você será mais dirigido se não o é até agora. Você será
inspirado a meditar. Terá então mais razão para meditar, pois se sentirá um pouco mais na eminência de faze-lo.
Você sentirá mais de uma presença ao seu lado se você der a si mesmo este processo. É sua a escolha. Eu estou
aqui como um recrutador.
Não lhes farei sinal algum. O sinal será o seu próprio coração. Mas digo-lhes que o amor e a alegria que temos a
oferecer e a dividir com vocês está muito além do que já experimentaram. Vocês podem ter a experiência dia-adia, crescendo e próximos aos Mestres Ascensionados. Vocês terão fácil acesso e comunicação com o Comando
Ashtar e com a Fraternidade Ascensionada. De fato, esta é a parte do seu ensinamento e parte da sua
preparação. Este contato é para desperta-los, porque é muito benéfico neste momento.
Eric Klein

A TRANSIÇÃO DIMENSIONAL DO PLANETA TERRA
A transição planetária é um fenômeno de abrangência não somente mundial mas também UNIVERSAL, que
pode ser constatado por qualquer pessoa que tenha uma sensibilidade maior. Trata-se da elevação vibracional
da Terra da terceira bio-dimensão física para a quarta dimensão. Neste processo de ascensão, que iniciou-se há
vários anos, haverá a "separação do joio e do trigo", o que significa que a lei maior, a justiça maior, será feita
entre os homens. Ou seja, as pessoas e seres ditos negativos não merecerão mais partilhar esse mundo com os
seres ditos positivos, pois estes ao conviver com seres negativos são prejudicados em sua evolução, atrasandoa muito. As leis superiores providenciam, então, que os seres negativos sejam retirados do planeta e
permaneçam no mesmo apenas aqueles cujo merecimento seja realmente válido.
Neste grande processo haverá grandes mudanças na superfície da Terra bem como no céu. Ocorrerá uma
grande mudança nos continentes, e as estrelas do céu estarão em posições diferentes, devido à verticalização
do eixo terrestre. Também devido a essa verticalização do eixo, ocorrerão várias catástrofes que culminarão na
destruição e aniquilação total desta civilização que vive num padrão demasiadamente destrutivo.
No terceiro milênio reinará uma nova era de paz e luz, a era da evolução espiritual. As pessoas terão mais
tempo para as artes e a filosofia, bem como poderão desenvolver uma alta tecnologia que com o tempo nos
trará muitas surpresas. Viagens interplanetárias ocorrerão, num futuro talvez não muito distante, pois a
humanidade da Terra terá dado então seus principais passos rumo à evolução espiritual, e os homens se
tornarão seres iluminados. Um futuro maravilhoso se desenha no horizonte, mas para isso os homens terão que
passar por uma grande prova, a maior de todos os tempos, a qual nunca houve igual. Falamos do "Juízo Final".
A grande promessa de Jesus se fará cumprir, Jesus voltará e levará "para junto de si" apenas os seus direitistas,
aqueles cujas almas desenvolveram o amor crístico existente no âmago de seus corações.
Uma humanidade cristificada reinará no terceiro milênio, o que absolutamente não significa que as pessoas
deverão seguir religiões e converter-se ao cristianismo ou a outras religiões. O termo "Cristo" é algo mais
abrangente, tem um significado que está acima de quaisquer conceitos religiosos. O Cristo é a manifestação do
amor, justiça e sabedoria. Jesus portanto foi a manifestação do Cristo em pessoa, foi ele quem nos ensinou a lei
das leis, a LEI DO AMOR INCONDICIONAL. Essa é sem dúvida a maior lei universal. Aquelas pessoas que são
movidas internamente pelo Amor estão no caminho da evolução espiritual, pois seus corações estão em plena
sintonia com o amor divino que Deus nos irradia.
Os tempos são chegados, conforme nos diz Ashtar Sheran. Precisamos imediatamente acelerar nosso ritmo
evolutivo, abandonando os maus costumes e buscando apenas e incondicionalmente a evolução espiritual.
Devemos nos entregar por completo às leis superiores, ou seja, compreendermos quem somos e que posição
ocupamos nesse UNIVERSO, perante a criação divina.
A humanidade atual, sua auto-destruição e as conseqüências.
Qualquer pessoa, neste mundo em que vivemos, é capaz de perceber a destruição que o homem causa a si
mesmo. A poluição por exemplo, que é tanto física como mental, às vezes nos afeta demasiadamente sem que
possamos perceber. Mas os grandes erros de nossa humanidade não limitam-se tão somente ao mundo físico,
ou seja, existem nos planos astrais diversos seres negativos e estes seres manipulam completamente o mundo
físico, através de seus adeptos, causando inúmeros problemas à humanidade.
Este mundo em que vivemos ainda está sendo controlado pelas trevas, pelos seres negativos, chamados de
"anti-cristos". Com isso toda a humanidade sofrerá a reação desse mal causado à Terra, pois aí entra a Lei de
Ação e Reação, a Lei de Causa e Efeito, o Carma. E como ficam as pessoas inocentes, as pessoas honestas e
trabalhadoras? Seria justo que estas pessoas sofressem as consequências de um erro coletivo da maioria das
pessoas, mas que não inclui as suas próprias individualidades? Por isso será feita a justiça sobre a Terra, e
todos terão o resultado de suas ações conforme seu merecimento próprio. Com as transmigrações planetárias,
muitos seres, a maioria dos habitantes da Terra, serão levados a orbes inferiores cuja evolução encontra-se
num estágio demasiadamente atrasado. Estas transmigrações planetárias têm portanto como objetivo o
despertar interno destes seres que hoje são rebeldes à Lei Maior, pois convivendo em mundos tão mais
primitivos que a Terra atual, eles sentirão o quanto é necessário abandonarem suas ilusões e crescerem
espiritualmente. Um dia estes seres poderão retornar à Terra, mas isso só ocorrerá quando tiverem alcançado
um mínimo de evolução, um mínimo de condições de habitarem a nova civilização terrestre.
Por outro lado, aqueles seres positivos cuja evolução foi interrompida ou até mesmo atrasada, devido ao regime
negativo de dominação das trevas que controlou a Terra por tanto tempo, poderão continuar vivendo na Terra
no terceiro milênio. Mas a partir daí sua evolução poderá voltar ao ritmo normal, pois estes seres viverão num
mundo em completa paz, onde as grandes verdades não mais serão rejeitadas e ridicularizadas pelas pessoas,
e sim serão aceitas no momento certo.
O mundo atual é um mundo de extrema contradição, pois os homens trocaram o certo pelo errado, aceitando o
errado como o caminho a ser seguido. Os homens portanto têm a sua consciência adormecida, pois
esqueceram-se de que um dia já agiram certo, e hoje o erro é predominante em nossa sociedade.
Fumar e beber, por exemplo, em nossa sociedade é sinônimo de modernidade, de estar na moda, de
acompanhar a "turma". Mas e a consciência? Ela não pára e diz: não faça isso! Porque ela está adormecida, o
homem já se entregou há muito tempo ao erro e se acostumou com ele. Portanto agora é o momento de
acordar, de despertar para as grandes verdades espirituais, pois está passando á época do erro, e aproxima-se
a era da evolução espiritual.
Precisamos acordar, pois o tempo para isso é curto, e o caminho é longo.
A sutilização dimensional da Terra

Com a verticalização do eixo da Terra, o nosso planeta entrará numa região do espaço que é um portal natural
de aceleração vibracional, que o conduzirá à quarta dimensão física da relação espaço-tempo.
Com isso, haverá uma sutilização da matéria física que conhecemos. A sutilização da matéria fará com que a
energia da matéria comece a se libertar, a se expandir. Os átomos deixarão de ser tão condensados. Para
explicar melhor o que é essa sutilização, podemos dar o exemplo dos estados físicos da água. O estado físico
mais denso da água, todos sabemos, é o gelo. Para "sutilizarmos" a água, seria necessário aquecermos o gelo.
Assim, com o aquecimento a água vai passando a estados cada vez mais sutis de manifestação. A natureza da
matéria, veja bem, não muda. O que muda é apenas o seu estado de manifestação. É fácil também reparar que
o gelo não pode condensar-se mais do que o seu estado presente, porém pode sutilizar-se mais e, estando no
estado gasoso ou líquido pode se densificar para atuar em meios mais densos. A assim, com a sutilização da
matéria física, a aura dos objetos se tornará mais visível, com uma película de energia ao seu redor.
A noção espaço-tempo a que estamos acostumados também será alterada. Quando ocorre um avanço
dimensional, a tendência natural é que o tempo se "encurte", ou então vai deixando de existir aos poucos. É
como se o tempo passasse mais rápido, fenômeno que já é possível observar nos dias de hoje. Podemos
observar que o mundo está ficando cada vez mais agitado, e uma grande "correria" inicia-se em todo o mundo.
Podemos perceber isso pelos avanços tecnológicos que quase nem podemos acompanhar. É como se o tempo se
tornasse cada vez mais curto e as pessoas tivessem então menos tempo para realizar e conquistar seus
objetivos, implicando então nessa grande "correria" e luta pela sobrevivência no mundo. É importante explicar
que os fenômenos da transição já podem ser observados nos dias de hoje. Tanto esta alteração da noção
espaço-tempo, como também os acontecimentos catastróficos que constantemente podemos ver pela televisão,
além dos efeitos do magnetismo deletério emitido pelo astro intruso, tudo isto pode então ser observado já nos
nossos dias. Podemos então dizer que a Terra já não é totalmente um planeta de terceira dimensão, devido à
natureza de suas novas vibrações que a cada instante se renovam. As energias estão dispersas, há energias
sutis cada vez mais presentes, porém existem energias mais grosseiras que entram em conflito com as energias
sutis. Aí entra a questão da grande batalha, a batalha final entre a luz e as trevas, chamada por alguns de
Batalha do Armagedon. Nesta grande batalha a luz superará definitivamente as trevas e permitirá assim a
sequência da evolução no planeta Terra. Esta batalha na verdade já está acontecendo, pois o Comando Ashtar já
iniciou há bom tempo a retirada de seres trevosos do planeta Terra. Mas haverá um momento decisivo, em que
as trevas serão definitivamente retiradas do planeta Terra, permitindo assim que o homem siga sua evolução.
A retirada destes seres trevosos no entanto não é completa, pois estrategicamente as leis superiores permitem
que as trevas hajam sobre o planeta. Estrategicamente porque muitas pessoas ainda precisam consumir as
energias negativas ilusórias, até que elas percebam as ilusões nas quais se encontram. A ação das trevas no
entanto é controlada, pois é uma liberdade condicional. Muitas vezes Deus se utiliza do mal para que se obtenha
como resultado o bem. Muitas pessoas, por exemplo, estão vivendo uma fase na vida em que o sofrimento
acaba tornando-se inevitável e até mesmo necessário, para que ela aprenda a não mais errar e seguir os
caminhos, atitudes e pensamentos corretos, conforme as leis divinas. Existem males que vêm para o bem das
pessoas e essa é a lógica.
A Terra passará, portanto, à quarta dimensão dos planos físicos. E como se explicaria então esta passagem
dimensional? O que seriam estas dimensões e porque estamos na terceira dimensão? É importante saber que
não somente nos planos astrais e espirituais mas também nos planos físicos temos diversas dimensões. As
dimensões físicas são várias, incontáveis. Poderíamos dizer então que a Terra, num passado distante, já esteve
na primeira dimensão física. Mas com o tempo o planeta foi evoluindo fisicamente, geologicamente, e a natureza
e os animais acompanharam esta evolução, até que chegou à terceira dimensão, onde o homem passou a ter o
que chamamos de ego, individualidade. Há muitos anos atrás, em tempos remotos, o Comando Ashtar interferiu
positivamente no desenvolvimento da raça humana. Com a aplicação de uma genética superior, o homem das
cavernas aos poucos foi se desenvolvendo e com o tempo tomou a forma que conhecemos hoje. Isso facilitou e
tornou mais rápida a evolução da raça humana da Terra. E estamos aí, então, próximos a mais um grande salto
evolutivo.
Extraterrestres nos ajudam no momento da Transição Planetária
Atualmente, muito se fala dos chamados extraterrestres.
Mas quem são eles e o que fazem entre nós? Existem no mundo muitas idéias distorcidas a respeitos destes
seres, devido à ação das forças malignas presentes na Terra. Muitos acreditam num possível fim de mundo
causado por um ataque extraterrestre, como no filme "Independence Day", o que traz ao público justamente a
idéia contrária do que temos a transmitir. Além disso muitos acreditam estar sendo formada uma nova religião
no mundo, a qual exterminaria com as demais, criando então uma espécie de regime de dominação sobre os
seres humanos. Mas isso tudo é um grande absurdo! O trabalho do Comando Ashtar tem sido intenso, no
sentido de alertar as pessoas sobre a realidade da vida fora do nosso planeta, e explicar às pessoas as
verdadeiras intenções dos extraterrestres. Muitos não sabem que existem extraterrestres dos mais variados
graus de evolução, no sentido espiritual e universal, e que então existem os seres negativos e os positivos. No
entanto, os seres negativos não têm nenhum controle sobre a nossa humanidade, pois os comandos
extraterrestres positivos impedem a ação dos mesmos. Muitos seres de outros planetas, de grau equivalente ou
inferior ao nosso, mas de tecnologia mais avançada, vêm ao nosso planeta nesta fase de transição para estudar
o fenômeno. Isso explica também o início das aparições em massa de OVNIS a partir de 1947, e de lá até hoje
as aparições continuaram acontecendo em número cada vez maior. São então vários seres de diversos planetas,
que têm nos visitado especialmente devido à fase de transição que o nosso mundo vive. Existem muitos casos
famosos, como o famoso caso Roswell, além de casos de abdução e experiências sexuais com seres de outros
planetas. Estes seres vêm à Terra com o objetivo de fazer experiências de vários tipos, entre eles o estudo da

da genética humana. Mas é muito importante lembrar que estes seres têm uma liberdade condicional, pois o
Comando Ashtar impede quaisquer tipos de ações negativas ou que venham a prejudicar de alguma forma o
planeta Terra ou seus habitantes.
Os seres provenientes das civilizações mais evoluídas, filiam-se à GRANDE ORGANIZAÇÃO INTERGALÁTICA, onde
mantêm uma espécie de aliança de auxílio a povos necessitados, de modo que estão sempre deixando seus
planetas de origem e viajando para diversas missões de auxílio, para as quais se colocaram à disposição. O
Comando Ashtar, juntamente com outros inúmeros comandos extraterrestres vieram então em missão ao planeta
Terra, para prestar assistência durante a transição dimensional do nosso planeta. A missão denomina-se MISSÃO
TERRA, e seres das mais variadas origens cósmicas estão presentes em nosso planeta com a missão de auxílio no
aspecto físico e espiritual dos habitantes.
O Comando Ashtar é um comando extraterrestre liderado por Ashtar Sheran, um ser de evolução arcangélica.
Ashtar Sheran é um ser muito evoluído, e é ele quem está orientando, juntamente com Jesus e os mestres da
grande Fraternidade Branca, todo o processo de preparação para as mudanças decorrentes do final de ciclo da
humanidade atual.
Ashtar Sheran é o Comandante Supremo das Frotas Interplanetárias. É proveniente do Planeta Methária, do
Sistema Solar Alpha Centauro, e comanda um esquema de Forças Interplanetárias incumbidas de prestar
assistência aos mundos menos evoluídos e que precisam de ajuda nas eventuais mudanças de ciclo.
Devido às grandes destruições e catástrofes que se desencadearão na Terra, o Comando Ashtar entrará em ação
em determinado momento para realizar o resgate dos seres que terão condições de viver no terceiro milênio.
Eles virão, em suas naves, resgatar todos aqueles que são realmente merecedores de viver em um mundo
melhor, sem doenças, fome, miséria, crise, corrupção e perversão.
As leis da natureza não falham, e a transição dimensional virá com toda certeza. Por isso se faz necessária a
ajuda de seres mais evoluídos, pois nós, os habitantes da Terra, não possuímos ainda uma tecnologia capaz de
evitar estragos e danos à civilização e ao seu sistema. Grande parte dos seres do Comando Ashtar que vieram em
missão à Terra, vieram de mundos infinitamente mais evoluídos que o nosso planeta. Com uma tecnologia
avançadíssima, mas diferente dos padrões tecnológicos da Terra, eles possuem o domínio sobre o mundo e a
natureza, conhecem e dominam este universo e são unidos com eles. Eles possuem aquilo que em breve a
humanidade terrestre terá, ou melhor recuperará, que é a FUSÃO CONSCIENCIAL com o cosmos. Os habitantes
terrestres, num passado muito distante já pertenceram a mundos bastante harmoniosos e evoluídos, e vieram à
Terra para povoá-la e assim cumprir a vontade divina, que seria dar a vida e criar uma nova raça de habitantes
na face terrestre. Porém o homem, em determinado momento, tornou-se arrogante e começou a desviar-se dos
caminhos da luz, e isso fez com que em pouco tempo a humanidade perdesse a sua FUSÃO CONSCIENCIAL
cósmica, e não mais reconheceu o universo como sendo parte dela mesma. O homem então seguiu o seu próprio
caminho, abandonou o caminho da luz, sem se importar com as conseqüências, e teve a sua angelitude perdida.
Se isso não tivesse acontecido, há muito tempo atrás, hoje a humanidade poderia ser outra, bastante
diferenciada por seu alto grau de evolução espiritual e universal. No entanto isso não ocorreu, e a civilização hoje
encontra-se em completa perdição, pois as pessoas esqueceram-se de que um dia já tiveram a fusão consciencial,
esqueceram-se de suas divinas origens. Por isso os nossos irmãos irmãos de Luz têm nos ajudado tanto. Por isso
é tão necessário o DESPERTAR CONSCIENCIAL. Esse despertar consciencial é fundamental, pois se o homem não
"acordar" a tempo, será acordado de maneira brusca, ou seja, com as fortes destruições que abalarão todo o
planeta.
Os extraterrestres, nossos irmãos mais velhos, querem apenas modificar esse mundo, esse sistema negativo que
domina a civilização atual, para melhor e transformar a Terra em morada superior. Pois como afirmou Jesus: "Na
casa do Pai há muitas moradas".
Como diz Ashtar, o ser humano precisa acordar do sono profundo da ignorância de si mesmo. Os tempos
proféticos do Apocalipse são chegados, e as pessoas devem encarar isso com a maior seriedade, pois trata-se de
um acontecimento cósmico, universal, e que produzirá em nós e no planeta uma grande purificação e renovação
das energias e dos sentimentos de amor. A nova Terra do terceiro milênio nos aguarda, e para aqueles cuja
consciência estiver de fato preparada, não há motivo de medo e pânico. Pois como nos disse o mestre Jesus:
"Cada um terá aquilo que merece, segundo as suas obras".
A assistência dos nossos Irmãos de Luz
O Comando Ashtar é uma divisão aeroespacial de Grandes Irmãos e Irmãs de Luz, sob a direção administrativa
do Comandante Ashtar e sob orientação espiritual do Senhor Sananda, conhecido na Terra como Jesus, o Cristo,
nosso comandante-em-chefe. Composto por milhões de espaçonaves e pessoas de muitas civilizações, estamos
aqui para assistir a Terra e a humanidade no corrente círculo de limpeza planetária e realinhamento polar.
Servimos como parteiros no renascimento da humanidade da densidade física para os corpos etéreos de luz,
capazes de ascender a quarta dimensão, juntamente com a Terra.
1. Somos os anfitriões do Paraíso, servindo o Cristo, o Mais Radiante, em sua missão de
amor. Trabalhamos em coordenação com as legiões de Miguel. Uriel, Joziel, Gabriel e 70 irmãos de luz que
administram o Plano Divino. Servimos para monitorar e estabilizar a grade planetária e atuamos como protetores
deste setor do universo. Diferentes frotas do Comando se especializaram na educação espiritual, ascensão
investigação científica, comunicação, monitoramento planetário, bem-estar de nosso pessoal, leis e regulamentos
universais e intergaláticos, observação das espécies, educação, recolocação, mídia e expressão artística, curas,
horticultura, zoologia e muitas outras áreas de pesquisa.
2. O maior foco no momento é a ativação do Messias, os 144.000 mestres ascendidos (denominados de Águias no
Comando), que formam a Legião de Voluntários Especiais. Há emissários celestes de Cristo, através de Conselhos

Conselhos de Luz. A ciência deles é crucial à transição do planeta. Portanto, nós e nossos representantes baseados
na Terra estamos aqui para facilitar o despertar das Águias e outros Servidores da Luz. Nossa missão é submissa às
ordens do Senhor Sananda (Jesus) e funciona através do Elohim, o Conselho de Orion, a Grande Hierarquia do Sol
Central e Ordem de Melchizedeck.
3. Sabemos que Deus, a fonte de tudo, é onipresente, força eterna de vida, universalmente conhecida por muitos
nomes e formas.
4. Afirmamos que há um só Filho de Deus gerado como puro e incondicional amor, estendido à toda a criação. O
Senhor Deus do reino altamente positivo de espírito criado e expandido somente no amor.
Este Filho de Deus existe como um Ser de consciência divina ou cristandade exemplificado pela encarnação como
Jesus, Sananda, Maitreya, Krishna e outros. Estes e todos os verdadeiros professores ou avatares representam uma
sabedoria de amor multidimensional coletiva, focalizada e estendida através do comando crístico. Este comando,
tanto quanto outros divinos tronos da administração celestial, está assentado na Trindade. Corretamente este
comando crístico é conhecido como Senhor Jesus, Senhor Moses e Senhor Elijah. O atual Cristo planetário é
chamado de Senhor Maitreya. Esta energia crística é tida também como Senhor Kuthumi.
O Cristo também se manifesta como uma alma individual dentro da humanidade, com o potencial de expressar sua
prefeita filiação ou cristandade. O Messias coletivo consiste nos 144.000 mestres ascendidos que acompanham o
Cristo ou apontam o Messias na missão de amor. Isto constitui a verdadeira Igreja ou corpo de Cristo. Este corpo
divino não é limitado em 144.000, mas requer um número mínimo para fermentar e permitir aumentar o pão da
humanidade (ascensão) ou mudar dentro de novo paradigma. A porta da graça está aberta a alguém que dá um
passo adiante e escolhe a consciência filial.
Nós, do Comando Ashtar, simplesmente nos referimos ao Cristo como o Mais Radiante ou o Amado.
5. Ensinamos que na verdade, você nunca deixou o coração de Deus. Como raios da fonte divina, temos a divina
função de estender o amor de Deus através dos cosmos. (A crença na separação nos referimos como pai de todas
as mentiras e a causa de todo o medo e negatividade, ou ignorância, expressada como nos referimos como egoísmo
ou falsidade.) Nós praticamos uma única religião de incondicional amor. Nos esforçamos mesmo em inspirar a fé e a
confiança na Única Fonte da Vida e nos seus divinos propósitos e planos. Nossa mensagem é sempre positiva na
esperança e na afirmação. Nós encorajamos os trabalhadores de Deus ao longo de seu caminho, para que não
comecem uma nova religião. Pedimos para não sermos objeto de divisão, idolatria ou adoração, mas sermos
respeitados e vistos como irmãos e irmãs mais velhos na vivência de um só Deus.
6. Somos embaixadores universais da paz, pacificadores e mantenedores da paz. Nossas espaçonaves não têm
qualquer mecanismo de defesa. Nosso mandado de prisão se completa em pensamentos inofensivos, palavras e
servem como ações para nossa proteção. Encorajamos a unidade, a harmonia e a coexistência pacífica de tudo.
7. Os termos "Comando" e "Comandantes" referem-se à nossa própria obrigação de eleger o comandante de nós
mesmos, responsável por nossas posições de confiança e governo sob o comando de Deus (de forma alguma estes
termos implicam numa atitude militar). Um verdadeiro comandante caminha em espírito de humildade e serviço em
pureza e harmonia com as orientações divinas.
8. Nós insistimos dentro da Confederação, numa política de não-interferência e liberdade. Enquanto podemos
ponderar as conseqüências de algumas de suas ações escolhidas, nós os permitimos viver, expressar e governar
suas vidas e o planeta como desejarem. A única exceção poderá estar se a escolha de vocês colocar em risco a
sobrevivência e de seu planeta e as populações num todo, ou repercutir no restante do sistema solar. Estamos, no
entanto, sempre procurando corresponder às suas necessidade de assistência. Estamos entusiasmados em poder
juntarmos a vocês numa consciência de interação e empenho co-criativo.
9. Respeitamos toda a vida e todas as pessoas como natureza divina. Reconhecemos todos como uma só raça, uma
só humanidade o homem universal. (Homem, manifestação de Deus, também Manas, mente divina, que pode
conhecer a sua divindade). Celebramos a grande diversidade dentro da criação e respeitamos todas
as raças, cores, credos, formas de governo; e respeitamos o direito individual de liberdade de expressão e direitos
humanos. Amamos vocês incondicionalmente; e asseguramos uma missão da Terra e da humanidade como um
crescimento da vida ascendente, total e alegremente radiante em abundância e liberdade.
10. Somos guardiães pastoreando as ações na Terra. ASH significa pastor, um ancião Melchizedeck. Ashtar é um
nome código para quem inspeciona como comandante da frota do Grande e Radiante Sanada (Jesus). Athena é uma
energia contrapartida de Ashtar e é o aspecto freqüentemente enviado adiante dentro do objetivo formal de servir
para divisão da sabedoria através do ensinamento.
Então, Ashtar e Athena podem agir separadamente ou os dois raios combinados em uma forma, sob o código de
Ashtar-Athena. Eles podem agir como uma vasta consciência ou família estrelar. O nome freqüentemente pode ser
semelhante como Ashtar's, Sher An.
Nós não temos nomes como vocês o entendem. Temos códigos designativos que representam nossas divinas
funções.
11. Nossa função como unidade divina se propõe unir pela unidade de intenção e total harmonia. O status que
qualquer um de nós poderá assegurar é resultado da pureza e espiritual e integração. O mesmo é também
verdadeiro para você. Quando alguém está em alinhamento de purificação com a Fonte, ele se torna um canal ou
um conduto para o fluxo do altíssimo poder divino. Quando alguém está obstruindo com as ruínas do egoísmo, o
divino fluxo procurará um conduto claro. Nem nós, ou nossos representantes baseados na Terra, estamos
autorizados a promover ou rebaixar qualquer um. Cada um é contabilizado somente pelo Senhor Deus. Então, você
e nós dividimos uma tarefa comum: transcender do menor de si e manter a claridade espiritual; e sempre focalizar,
sem egoísmo, o serviço do amor. Todos nós viemos divinamente dotados com tudo que é verdadeiramente
necessário para ascendermos o mesmo estado de glória; um espírito eterno divino, um coração, uma liberdade de
escolha. Por esta razão nós não encorajamos a dependência sobre manifestações seja material ou espiritual. Para
ascender, você necessita apenas de um coração puro, cheio de amor de Deus; e dividi-lo com seu próximo.

12. Nosso maior ensinamento e mensagem é espiritual, focada sobre o reconhecimento, realização e
incorporamento de sua divindade filial. É uma tarefa individual de infusão espiritual. Para humanidade
terrestre, isso significa a integração das energias da alma e dos estados físicos emocional e mental do corpo e
transcender a terceira dimensão até a quinta dimensão, ou estado da perfeita natureza humana.
Isto é completado por um treinamento gradual de vibração unipessoal num altíssimo nível de pureza e luz.
Nós continuamos, em maneira similar, no nível cósmico. O processo está em andamento.
13.Os níveis administrativos do Comando Ashtar funcionam numa dimensão divina e cósmica e pode ser
entendido como uma natureza celestial ou angélica. Neste nível, funcionamos como Conselho de Luz, de
propósitos coletivos divinos e sagrado empenho. Funcionamos como um puro amor e luz, existindo no que
vocês chamam de ascendentes (ou não ascendentes), etéricos e imortais corpos de luz. Sendo
multidimensional, nós podemos aumentar ou reduzir nossas vibrações de qualquer plano dimensional na
ordem em que se manifestar nossos serviços.
14. O Comando Ashtar, também conhecido como Comando Galático e Frota Interestrelar, é composto por
pessoal representativo de muitas dimensões, civilizações e de vários pontos de origem cósmica. Temos
milhares de membros baseados ou nascidos na Terra, que atuam como voluntários para assistir a ascensão
planetária. Temos comandantes e membros incorporados fisicamente de comandos que freqüentemente
funcionam em níveis sobrenaturais. Nossas maiores características unem serenidade, serviço, resplendor e
acima de tudo mais, boa vontade e amor. (Há muitas outras civilizações extraterrestres visitando e
observando a Terra durante a sua transformação e ascensão. Alguns são curiosos observadores, alguns são
cientistas genéticos coletando dados, alguns observadores científicos e outros de vários graus de
desenvolvimento não ascendidos. Alguns trazem energias temerosas, pressentimentos ruins, depressivos, não
alinhados com o Comando Ashtar. Nossa energia é único amor. Não participamos de operações de abduções,
implantes, manipulação, intimidação ou qualquer tipo de controle mental. Não somos cartomantes, nem
mesmo desejamos dizer a vocês o que deveriam ou poderiam fazer).
Podemos ponderar sobre áreas onde seu serviço poderia ser útil, se você assim escolher.
Sempre e para sempre nós honramos seu livre desejo e direito de escolha de viver sua própria vida, de sua
própria maneira. Igualmente, não faremos nenhum julgamento de suas ações. Isto é entre você e Deus.
15. Confie em você mesmo e estará interagindo conosco. Confie no seu conhecimento intuitivo interior para
nos comunicarmos através da transmissão de pensamentos ou impressões telepáticas. Nossas transmissões
podem soar como tons de uma campainha, ou código morse em seus ouvidos, ou como seus próprios
pensamentos. (Entretanto, nosso conselho é como uma afirmação divina positiva de amor). Também nos
comunicamos através de uma linguagem de luz, que pode assemelhar a pictogramas em sua mente, os quais
você interpretará e se expressará com suas próprias palavras e concepções. Também podemos colocar você
dentro de um raio de transmissão, assim as mensagens são transmitidas de nossa naves ou mentes para sua
máquina de escrever, computador ou lápis e papel! Nós transmitiremos nossas mensagens a você se
apresentá-las a si mesmo com um coração puro e desejo de sentir como transmissor delas.16. Nós e nossas
naves estamos invisíveis, a não ser que você aumente a sua freqüência para combiná-la com o nosso nível e
vice-versa. Aumentando ou reduzindo nossas vibrações, podemos aparecer ou desaparecer. Você poderá
somente ver ou ouvir através de um nível dimensional que combine com as nossas freqüências nas diversas
bandas multidimensionais. Você descobrirá muitas formas de vida que dividem o cosmo com você. Também
aprenderá como nos desmaterializamos, materializamos e criamos em sua mente qualquer coisa que
necessitar. Não estamos limitados pelo seu tempo, espaço, distância ou tamanho. Então podemos aparecer
como uma pequena faísca, uma bolha iluminada, uma forma larga como uma nave espacial ou do tamanho de
uma nave-mãe. Nossas espaçonaves são chamadas de Merkabar, veículos de luz de grande beleza, moldados
em nossa harmonia e amor para servirmos em nossas missões em uma só intenção.
Elas são tão reais ao nosso nível, como o seu meio ambiente é para vocês. Algumas vezes, nossas naves
parcialmente se materializam de forma lenticular ou como formação de nuvem ou arco-íris. Também podemos
nos materializar na terceira dimensão da Terra, ou na quarta dimensão. Podemos também aparecer como o
brilho de estrela, piscando na cor vermelha, branco e verde ou aparecer como os discos voadores que já lhe
são familiares. Nossas naves são sempre radiantes e belas, envolvidas numa aura de segurança e amizade.
17. Nós lhe enviamos mensagens de amor e sabedoria. Elas serão enviadas e aumentarão até que todos em
seu planeta se conscientizem que não estão sozinhos, que são amados e são parte de um plano maravilhoso e
belo que vocês não poderiam nem mesmo imaginar. Temos tentando nesta transmissão mostrar-lhe um pouco
de nossas intenções de coração. Por favor, recebam nosso amor, que oferecemos espontaneamente a cada um
de vocês deste maravilhoso planeta. Em suma, vocês poderão nos reconhecer como uma força crística numa
missão de amor. Somos arautos de boas notícias do amor de Deus para toda a criação e da entrada de seu
mundo numa era de paz e propriedade para todos. Com as bênçãos, somos o Comando Ashtar.
Mensagens dos Extraterrestres: "Queridos Irmãos da Terra:
Já há muito tempo nos encontramos entre vocês, a pedido do Mestre Jesus, com a finalidade de ajuda-los nos
momentos difíceis que o Planeta Terra irá passar, com o chamado "Final de Tempos". Muito em breve, todos
começarão a nos ver (naves), fisicamente. Por isso, pedimos que vocês se preparem para esse momento,
para que juntos possamos ajudar a todos os irmãos necessitados, despreparados e aflitos, que ainda não
acreditam em nós. Não se preocupem com as nossas naves e nossas formas físicas, mas sim com o trabalho
que juntos podemos realizar."
"Irmãos... Como se sentiriam, de um momento para o outro, com a responsabilidade de aglutinar, informar e
direcionar grupos de pessoas?

Meus Irmãos, essa missão é mais real e está mais próxima do que imaginam, mas para tal tarefa não basta
comparecer à reuniões e pesquisar textos, é preciso que cada um comece dentro de si a vivenciar tal cenário.
Preparem-se e organizem-se desde já com as coisas que estão a mão: a família, os amigos, o grupo de trabalho.
Entretanto, não se vejam como "Salvadores da Pátria", mas tão somente se vejam como membros da equipe que
precisa de alguém no plano material, um apoio, mas principalmente um espírito muito das vezes ainda nas
derradeiras provas do caminho. Sejam humildes e perseverantes nos compromissos e percebam que o cenário
que irão se defrontar já esta acontecendo, de certa forma. Comecem já individualmente a exercitarem e a se
ocupar, não temam pois diante das dúvidas e incertezas ainda estaremos a seu lado para ajuda-los e ampara-los.
Não deixem para o momento final que as coisas se precipitem a ponto de pertubá-los e dificultem a tarefa de
ajuda. Estejam em paz e confiantes na vitória final."
"Paz, Irmãos do Planeta Terra!
Cabe-nos esclarecer a todos vocês de pontos importantes ao momento que em breve vivenciarão. Conservem-se
em estudo quanto a higiene das mentes, pois o que de agora em diante verão, ouvirão e sentirão e desestrutura
interior desarmonia planetária. O interior do planeta começa a emitir de forma mais forte as vibrações deletérias
do astro higienizador. Ocorre já há algum tempo interferências, mas agora as vibrações enfermiças estão
aumentando. Para que possam melhor compreender, informamos que o núcleo central da Terra entrará em
grande ebulição energética, pois é o primeiro a ser atingido com a ebulição do citado astro. Todo aquele que não
estiver vigilante poderá cair em desarmonia, até vocês. Afirmamos: até vocês. Cuidado com pensamentos,
palavras e obras. Cuidado! Atenção! Passarão a ver a volta, nas famílias que lhe cercam, separações por
egoísmo, maldades ferrenhas.
Orem muito, não se permitam ser manipulados. Cuidado com ambientes inferiores de injustiça, mágoas, raiva,
inveja e ambientes exteriores de brincadeiras, discórdias, competição e acima de tudo, ambientes viciados.
Viciados a que nos referimos são aqueles em que encontramos bebedeiras, farras, palavras baixas. Ouçam
nossas afirmativas: Todos podem ser mexidos e desarmonizados. A segunda parte da mensagem que devemos
passar e que deverão desenvolver lentamente a vidência. Todos em breve verão, para poderem nos ver. Quando
tudo começar, terão que conosco conversar, mentalmente, telepaticamente, e nos ver para poderem se organizar
nos grupamentos que em futuro cada um irá liderar. Alertamos que a maioria, no momento previsto, irá seguir o
caminho de auxílio para aqueles que precisarão de pessoas mais informadas e preparadas. Avisamos que alguns
de vocês seguirão juntos, por tarefa complementar de amparo e fortalecimento mútuo. Os demais seguirão
sozinhos. Para isso, preparem-se com dedicação, O TEMPO URGE! Quem estiver ainda pensando que demorará a
ocorrer o desfecho desta transição, está enganado. Conservem-se em alerta.
Passa da hora de conscientizar a humanidade no sentido de esclarecer sobre a natureza dos Extras que
trabalham no Planeta Terra.
A coletividade permanece em estado de choque só em imaginar contato conosco. Por isso, desejamos que
divulguem mais os trabalhos que desenvolvemos e a nossa missão nessa era atual. Precisamos de mentes
receptivas no conjunto da sociedade. A divulgação deve ser acelerada no sentido de tornar os seres humanos
receptivos, pois A GRANDE HORA se aproxima e o pavor e o pânico serão os maiores inimigos do nosso trabalho.
O trabalho da Grande Fraternidade Branca Universal deve ser divulgado de forma ampla. Os trabalhos práticos
realizados por nós, como a limpeza das águas do mar, do astral de Salvador e os trabalhos na área de saúde
viabilizam ainda a vida nestes lugares.
A coletividade precisa nos ver e sentir como amigos e aliados e não como inimigos, como a maioria dos que
julgam deter o poder querem nos apresentar. Obrigado, e que Deus ilumine os nossos trabalhos com a graça do
Senhor Jesus.
Há muito se fala sobre Dualidade e Polaridade, das mais variadas formas. Hoje com os níveis vibracionais com os
quais o planeta Terra está sendo “movimentado”, pode-se perceber novas considerações sobre este tema.
Estar na dualidade significa EXPERENCIAR, pois o movimento criativo entre dois pontos vibracionais diferentes, só
é possível em Espaços de experiência polares, ou seja, em outros universos vibracionais de experiência, onde os
níveis de polaridades são baixos, tendendo ao nulo, não é possível a existência do Livre Arbítrio.
É importante que compreendam também que em cada dimensão experenciada pela alma, o Comando Superior se
expressa numa determinada “linguagem”. Como por exemplo, na terceira dimensão, o que move os
“pesquisadores” da Criação, é uma freqüência que foi chamada aqui de “AMOR”, e reconhecida pelos sistemas de
captação da matriz humana, por uma determinada forma, mas que em outros níveis não se compara com o que
percebemos aqui. Em dimensões mais sutis aquilo que chamamos de “amor” é pura ORDEM, que pode até
“machucar” o “pesquisador desinformado”, pois os sentimentos naquelas dimensões não existem como os
conhecemos em níveis mais densos.
Para que a Criação se organize em várias formas, a LUZ precisou se diferenciar em vários níveis. Para cada
Universo Vibracional Criado, um Logos é responsável pela experiência em questão. Para o Universo Vibracional
Terra, abaixo da 7a. Dimensão, a existência da dualidade permite a experiência com livre arbítrio; resguardando
aqui a compreensão de que por livre arbítrio compreende-se a capacidade de movimentar energia com a mente,
num espaço pré-determinado pelos Logos, ou seja, o livre arbítrio existe também com compreensões diferentes,
para cada nível mental. Quanto maior a expansão de consciência do Ser em experiência, maior é a unificação
com a Mente Cósmica, o que significa um “livre arbítrio” configurado às Leis Maiores sem espaço para
desequilíbrios, que são próprios da dualidade.
No momento vibracional da Terra, onde o seu eixo magnético seu spin tende ao paralelismo com o Fluxo
Galáctico, percebe-se um grande quantum de energia que “conduz” o Universo Terra ao seu Neutro Divino;
momento esperado há éons, pelo restante do Logos Galáctico. Esta situação vibracional conduz todos os seres
vivos a entrarem nesta linha frequencial.

Seguindo esta percepção pode-se então concluir que tudo o que vibra entre polaridades deve tender ao equilíbrio
de experiências. Para os humanos significa viverem verdadeiramente em harmonia; nos seus neutros pessoais.
As polaridades, positiva e negativa, representam as cargas vibracionais de prótons e elétrons, respectivamente; e
em outros níveis homens e mulheres.
Como sabemos um átomo é constituído de várias partículas, que em sua maioria constatam-se elétrons e prótons.
Os prótons, que ficam no interior do núcleo e os elétrons, que ficam em sua eletrosfera (parte externa ao Núcleo).
Cada átomo possui o equilíbrio perfeito em si mesmo, sua quantidade de partículas é exatamente a necessária
para a “coesão” da Criação.
Como as Experiências duais exigem o movimento, esses átomos necessitam de interação vibracional com algo
externo, no caso outros átomos. Pois o átomo só consegue liberar e mostrar suas “propriedades” intrínsecas
quando em contato com outros átomos; momento em que acontecem as ligações químicas. Nas propriedades
intrínsecas nos átomos estão a Vontade do Criador para que a experiência na dualidade aconteça.
Das interações surge uma nova energia criada. O produto da Experiência Maior.
O homem (macho) representa a vibração masculina o próton. A mulher (fêmea) representa a vibração feminina
o elétron.
Percebendo em outros níveis quais as características de prótons e elétrons, vemos que a polaridade positiva é a
responsável por manter o equilíbrio do “produto” interativo; e a polaridade negativa é a responsável por gerar
novas interações.
Um próton libera seus elétrons, se e somente se, a interação a ser feita significa “produto permitido” pelo Criador,
ou seja, como as propriedades dentro de cada núcleo são representações de leis maiores, só acontecerá o que for
anteriormente (por lei inicial) permitido.
Quando um homem e uma mulher se atraem, por alguma dessas “propriedades” interiores pois cada um por si
mesmo é uma grande átomo e são ressonantes, tanto por memórias humanas ou por Registros Superiores
acontece a interação vibracional que deverá gerar “produto” Divino ou humano. No atual momento planetário, as
reuniões só acontecerão ou se manterão, se gerarem “produto Divino”.
Se, anteriormente, duas almas em experiência cíclica encarnacional (antes de compreenderem a ascensão da
dualidade) traçaram Planos Divinos, elas estarão sujeitas ao produto vibracional gerados por suas mentes, que é
atemporal, ou seja, esse “produto” fica no Universo Terra até que com ele seja realizado o Plano Maior em
questão.
Para que a “ligação química” aconteça entre duas pessoas, é necessária que suas químicas interiores estejam o
mais ressonantes possível, ou seja, deverá haver um encontro harmônico de freqüências entre elas.
As interações vão acontecendo até que os átomos se encontrem em “produto” perfeito
O homem é um sol cujas interações permitem que a Criação aconteça. A mulher é uma lua, que permite gerar
esta Criação; que permite que o movimento Criativo aconteça. Um depende do outro para que o Produto Divino
para a dualidade exista.
Existem sóis perfeitos para cada lua. Mas existem vários luas em torno dos sóis. E a Lua mais próxima terá a
interação mais forte e a ela o sol levará a vibração mais intensa.
A necessidade de mais mulheres do que homens é a mesma, que a existência de mais elétrons do que prótons.
Cada Lua possui o sol que mais lhe permite gerar em Criação; por isso a busca incessante nos relacionamentos. A
necessidade de o homem manter pelo menos “um relacionamento” vem do simples princípio de que não
cumpririam seus papéis Divinos de manter a Ordem.
A lua, no caso da Terra, é ativada pela luz do sol; e libera seus códigos sagrados de movimento da experiência
para Terra. Cada fase da Lua reflete um nível Superior a ser vivido pelos seres no Universo Terra.
Pode ser que homens e mulheres, ainda tomados por processos egóicos, tenham dificuldade de compreenderem
esses arquétipos divinos para si mesmos, mas neste momento planetário será de extrema necessidade que o
produto nas interações seja o mais harmônico possível. E raro será um sol sem a lua que mais ativar suas
“propriedades” internas, ou uma lua sem o sol que lhe ativará no máximo o movimento.
Este é um período dos mais importantes para o planeta Terra, é o momento da reavaliação interior e reconstrução
da vida. Quando anunciamos que a espécie humana adentraria nas freqüências do cinturão de fótons, que
alteraria sobremaneira os campos eletromagnéticos do planeta, essa revelação, para a grande maioria era, em
princípio, incompreensível. A interferência do cinturão já se faz tão forte que altera os ciclos de tempo,
acarretando mudança na vibração das partículas atômicas que constroem a base da vida. Inicia-se, assim, o
descartar do velho para adentrar o novo, ou seja, indiretamente, a sua espécie vem buscando a sobrevivência
humana usando despreocupadamente os elementos necessários para sua sustentação desde o início de seu
caminhar por este planeta.
Com a penetração total no núcleo do cinturão, essa interferência acelera o calor no âmago dos elétrons, forçando
a alteração acentuada do fogo, do ar, da água e da terra, energias indispensáveis para que a vida continue sobre
este sistema, já que o organismo humano é basicamente feito de estruturas de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Embora não se perceba que os níveis de hidrogênio já estejam aumentando dentro dos núcleos atômicos que
sustentam a vida orgânica, por muito tempo ainda o corpo humano necessitará de quantidade razoável da pureza
desses elementos. Exatamente por isso, quanto mais o planeta penetra dentro da influência dos fótons, haverá,
até por volta de 2012, tempo terrestre, a expansão da consciência humana após o alinhamento do eixo polar. A
consciência se expande pela força do atrito entre partículas; portanto, o conflito da matéria humana dentro do
campo da emoção promove a combustão necessária para impulsionar a consciência a dar o salto esperado para
aquele ciclo determinado. Assim, movida pela escassez de água potável e energia elétrica, a sua espécie se vê
obrigada, mais uma vez, a aprender pelo conflito. Aprendizado que vem pela dor, livre escolha dos seres que aqui
estão encarnados.

A espécie humana ainda crê que a criança só aprende quando cai e levanta; são os ciclos de ir e vir da energia de
abundância. A falta produzirá racionamento, mas ajudará indiretamente a nivelar as classes sociais; afinal, todos,
sem exceção, serão obrigados a economizar e valorizar técnicas alternativas. Diante dessas evidências, muita coisa
que antes era importante será deixada de lado para abrir espaço a novas teorias, pois a ciência se verá obrigada a
pesquisar e incentivar mais de perto idéias que ajudam a manter o equilíbrio do meio ambiente. O planeta como ser
vivo conquista, finalmente, o direito à vida e à necessidade de uma sobrevivência mais consciente, dando
oportunidade a grandes descobertas, principalmente nas questões que envolvem projetos auto-sustentáveis ligados
à energia retirada do elemento ar, o que chamamos de energia livre.
Ao mesmo tempo, os chamados grupos ambientalistas cada vez mais terão a oportunidade de oferecer seus
projetos alternativos para suprir a defasagem de áreas que ainda estão sem sustentação. E a humanidade
adentrará uma nova consciência em que o abuso de poder e os desequilíbrios darão espaço para a manifestação da
solidariedade e comprometimento responsável pela vida humana. Vencidos os primeiros desafios, movidos pelas
discussões quase intermináveis, haverá um transbordar cada vez maior da autonomia consciente da individualidade
humana que na tentativa de superar dificuldades urgentes; romperão fronteiras para dar vazão a uma só raça, a do
amor. Não mais separação em pedaços de terra que delimitam territórios, mas uma nação de um só corpo que atua
principalmente pela sincronicidade do equilíbrio entre ação e responsabilidade. Assim é o crescimento e a ascensão
dos seres que se desprendem cada vez mais dos apegos limitantes da matéria. Ao mesmo tempo, sua chama
interior brilha, fulgurante, marcando seu espaço/tempo, sobressaindo em meio à noite escura dos mundos mais
densos.
A trajetória terrena sugere um aprendizado inigualável para todos os seres que escolhem viver subjugados às leis
de causa e efeito neste plano. É nessa lei que aprendem o real valor das vibrações de energia, como se processam
e reagem em suas mais variadas formas inferiores e superiores de manifestação. Tudo é energia e, como tal, é
necessário envolver-se totalmente, iniciando o aprendizado a partir da base assim chamada mundos inferiores de
consciência, onde é possível reconhecer a força de coesão máxima trazida pela lei de unidade da matéria. Unidade
da matéria e suas leis que tornam possível a materialização das partículas de vibração mais densa, somente
realizável nas zonas de refrigeração como é o caso da Terra.
Assim o corpo físico se faz presente, vivo e alerta neste plano físico, da mesma forma que ocorre ao colocar-se água
na geladeira para fazer gelo. O corpo-luz da origem primeira, ao se defratar em inúmeros fótons, pacificamente,
viaja a distâncias infinitas somente para ter a oportunidade de, a cada passagem por mundos de vibrações
diferentes, aumentar seu poder de expansão e evolução, tendo o direito de tornar-se a qualquer tempo uma
potestade divina. Por isto afirmamos: a luz é sempre presente, por mais que penetre em freqüências de vibração
mais baixa, está oculta no âmago inerte de cada partícula. Ela se permite a variação vibratória na medida que passa
por locais com maior ou menor calor. Esta é a chave da evolução: experienciar, assimilar e governar a si mesmo.
Quando a partícula sai em viagem, já possui um programa pré-estabelecido que dá, ao mesmo tempo, oportunidade
de crescimento, e assim cumpre a tarefa de germinação estelar em vários mundos diferentes durante seu estágio.
Portanto, ela penetra nas leis universais e caminha consciente, pelo bailado cósmico, dançando no esplendor
celeste, passando por vários estágios de retração e expansão vibratória.
É como conduzir sementes à sementeira com condições viáveis à germinação de plantas que um dia embelezarão
um jardim. A Terra é uma sementeira que oferece as condições adequadas para encapsular partículas de luz e, na
força da lei de coesão, densificar o corpo físico que será utilizado durante determinado período. É nesse instante
que as partículas de luz são atraídas pela força das leis da matéria, pois os campos de ilusão, atraentes como são,
criam um encantamento maravilhoso e quase poético. O primeiro ser que ousou penetrar nessa poesia foi um
primogênito da luz, que, com coragem amorosa, usou a inteligência para se submeter às freqüências mais baixas
atraindo milhares de partículas semelhantes para adentrar nesta zona de menos calor, a Terra. E assim tudo
começou; eles vinham munidos da semente do amor e da inteligência para viver a individualidade. Na força máxima
de coesão, espargem mais formas humanas com partículas de carbono suficientes para contrabalançar o peso
atômico do planeta. Eis a primeira e mais importante missão.
Quando a partícula de luz chega nesse estágio está plenamente consciente de sua participação na brincadeira
virtual da luta entre bem e mal. Eis aqui os pólos energéticos que todos os seres possuem quando penetram nestas
zonas mais densas.
Aqui fazemos referência aos pontos de energia conhecidos por vocês como chacras, que são consciências a serem
vivenciadas durante as encarnações terrestres. Quando o alinhamento destes pontos acontece, o primeiro e o
sétimo chacra sofrem uma inversão polar, dando origem à manifestação de uma outra dimensão de consciência-luz.
Dessa forma, enquanto não assimilam completamente todas as experiências dessa polarização, estarão encarnando
e desencarnando, ou seja, transformando a energia constantemente no jogo de materializar e desmaterializar.
A morte e a vida física diferem apenas na forma de apresentação da energia.
A morte e a vida física diferem apenas na forma de apresentação da energia. Diz-se que o espírito abandona a
matéria deixando-a inerte, mas preferimos dizer que a energia da matéria se transforma em energia de espírito
novamente, voltando a realizar a tarefa de elevação de consciência depois que assimilou as experiências da vida
física. Enquanto não esgotar todo o aprendizado do sistema ao qual está inserida, retorna por própria vontade e
força de atração ao plano físico. Ou seja, a substância espiritual transforma-se outra vez em matéria densa.
Quando o ser já está pronto para sair deste plano, depois de assimilado todo o aprendizado do sistema de vida,
inicia-se o expurgo, a limpeza profunda onde fisicamente encarnado, reatualiza todas a suas experiências já vividas
durante todo o processo de encarnações físicas. Uma experiência marcante causa um impacto profundo em sua
consciência básica, abrindo a visão ilimitada do papel que ocupa diante do cosmos. É nesse exato momento que o
ser espiritual aflora, tornando possível a lembrança daquilo que é, o que está fazendo aqui e para onde vai. Ele
reconhece qual o papel que ocupou em cada uma de suas passagens anteriores, obtendo as respostas necessárias
para adaptar o ego humano, que é o instrumento que viabiliza a entrada do espírito na matéria. Sem ele, não
haveria condições de manifestação da personalidade humana. Portanto, a última batalha é travada porque é
exatamente nesse instante que os dois irmãos, espírito e matéria ou ego superior e ego humano, reconhecem que

são frutos da mesma fonte.
Este estágio final de completude sugere muita dor e sofrimento, pois os egos se reconhecem como
manifestações divinas, são da mesma origem. Antes desse reconhecimento, promovem uma luta que expõe
emoções, forças mentais e físicas para fora, provocando uma reviravolta na vida do indivíduo e de quem
convive com ele. Isto é a separação do joio e do trigo que, qualificando energia, expurga de si mesmo tudo o
que não pode mais fazer parte daquela essência.
Isso marca o período da mudança dos pólos do próprio ser, alterando tudo que está à sua volta, reagindo em
seu meio ambiente com força violenta, até aceitação completa de liberar o velho para adentrar o novo. Com a
experiência das forças polares a que se submete, totalmente assimiladas, ele pára de lutar e se entrega
completamente para o alinhamento ao universo central. Esta experiência o conduz a penetrar em novos
estágios de consciência, e dá a ele a capacidade de ver e reconhecer os seus mestres, guias e essência estelar
à qual pertence. Somente alinhado a este centro, depois que reconhecer em si mesmo as virtudes superiores,
ele volta a receber o impulso necessário para penetrar e viver em dimensões mais altas de consciência.
A Terra abriga em seu seio um número incontável de seres que estão passando por esta experiência de
aprendizado. Como ser vivo, o planeta também possui chacras e pólos de manifestação energética e está,
neste exato momento, procurando seu alinhamento à fonte central. Quando um ser vivo expande a sua
consciência, tudo que está à sua volta sofre o impacto disso; portanto, quando 20% da consciência humana
alcançar um estágio vibratório de mesma intensidade, automaticamente a inversão dos pólos do planeta
acontecerá e o planeta penetrará em outra dimensão de consciência. A inversão dos pólos é um movimento
cíclico que tem acontecido com a passagem das eras, tem como referencial os equinócios e soma
aproximadamente 26000 anos. Está previsto para o sistema terrestre quando o planeta alcançar o índice
referencial do ciclo dos 13, que é marcado pela metade da era, ou seja, 13000 anos. Sempre que um fato
desta relevância acontece sobre o planeta, milhares de seres humanos contatam realidades paralelas para que
se lembrem da origem e função auto-escolhida. São os suportes necessários para ancoragem da força mental
adequada para manutenção do equilíbrio planetário.
Você que lê essa mensagem pode estar sentindo diferenças nos padrões de sono com sonhos muito vívidos,
problemas nos relacionamentos, sistema imunológico alterado que não corresponde à normalidade
principalmente ligada ao pâncreas e à tiróide e a relação do tempo/espaço que já não mais condiz com os
relógios terrestres. Portanto, dores musculares, enxaqueca, formigamento nas extremidades do corpo,
choques elétricos na coluna, aumento de problemas respiratórios, enjôo e tonturas freqüentes são sintomas
naturais da adaptação do corpo de luz movimentado pelo cinturão de fótons que já altera o campo magnético
do planeta. Não há medicação que resolva estas sensações, mas muita disciplina e atenção ao corpo que pede
calma e tranqüilidade para se adaptar ao novo ritmo do planeta. É necessário desenvolver paciência e ter
atividades físicas que possam purificar o corpo possibilitando a abertura dos poros na pele que deve respirar
livre. Ampliem a capacidade respiratória, lembre-se: a Era de Aquário é mental e pede intensidade no contato
com o elemento ar.
Para alguns humanos, esta linguagem expressa a nova Idade do Ouro, ou seja, a idade da pureza em que as
forças polares não ocupam lugar. Nesse momento, o jardim florescerá para que a vida seja plenitude e
abundância. Cada indivíduo que penetra nesta freqüência é mais uma flor no jardim onde a borboleta azul, de
quando em quando, vem sorver o pólen perfumado. Despretensiosa nesse ato de amor, poliniza os campos de
paz e prosperidade. Assim se faz a vida de um sistema planetário que em breve alcançara a vibração e sintonia
esperada.
Essa é a tão falada mudança polar profetizada há tanto tempo. Muito mais que mudanças no eixo físico
planetário provocando ações desastrosas, essa mudança ocorre dentro de cada ser humano, quando está
pronto para tomar novos rumos de consciência.
Quanto mais o homem da Terra tornar-se consciente do potencial mental que possui, fazendo bom uso de sua
inteligência, expandindo cada vez mais o centro irradiante onde brota o amor, muito rapidamente ele poderá
conduzir essas mudanças sem dor e sofrimento. É o próprio homem que altera a rota dos acontecimentos, pois
a ele foi dado o maior presente de toda a eternidade: a vida consciente habitante da matéria física, onde a
mente criadora realiza o sonho de tornar-se humana.
Este é o tempo da humanização da vida e só cabe a humildade de aprender com aqueles que certamente já
possuem a experiência assimilada em sua prática diária.
(ser humano: ser um com todos)
"Quando o eixo físico terrestre for alterado, com certeza um número incontável de seres humanos já estará
pronto para conduzir essa missão com inteligência e alegria".
Ashtar Sheran
Por Marizilda Lopes

DESPEDIDA - by COMANDANTE ASHTAR SHERAN
Os Chefes da Humanidade devem confiar em seu povo, mas permanecem no cargo mesmo depois de terem
perdido a confiança, devidos aos abusos. Eles não oferecem nenhum exemplo que possa ser imitado. SÃO
VOLÚVEIS, quando deveriam mostrar firmeza de caráter, moralidade, capacidade e alto senso de
responsabilidade. Quem assumir cargo de responsabilidade e não possuir autocontrole, como por exemplo
fumar, beber muitas bebidas alcoólicas, deixa de possuir o comando do corpo assim tão intoxicado,
submetendo-se a graves vícios que o tornarão impotente para pensar e decidir como deve ser, de modo
responsável. Quem manifestar essa fraqueza, prova não possuir as qualidades inerentes a um bom chefe. Se
além disso duvidar da existência de DEUS e da imortalidade da alma humana, prova não estar com o cérebro
no lugar, visto não poder entender as coisas mais elementares da vida do Universo. Poderá interessar-se pelo
dinheiro e o poder,mas não sentirá responsabilidade em relação ao PODER SUPERIOR, o qual não poderá
conceber, tendo através da intoxicação, embotados os sentidos.
PONDE FINALMENTE FIM Á VOSSAS CONCEPÇÕES RELACIONADAS COM A VIDA HUMANA E PROCURAI A
VERDADE.
Não podemos apresentar ante vós e falar ao grande público, porque devemos obedecer certas leis.
Tomai nossos ensinamentos e divulgai-os, não importando a maneira pela qual chegaram até vocês. Não faz
diferença se vos chegaram por meio técnicos ou espirituais. Seu conteúdo tem mais valor do que sua
procedência.
Não ignoramos que estas exortações e ensinamentos fariam mais impressão se fossem levados por meio de
uma nave espacial. Estas revelações vos podem chegar somente pela maneira que nos foi possível. Importa só
que não sejam de novo falsificadas como aconteceu com as do Monte Sinai.
Ponde vossa técnica a serviço da verdade. Assim podereis difundí-la brevemente em todo mundo. Mas...esta
benção para a Humanidade não será por certo do agrado de satã( força negativa) e, infelizmente, existem
muitos homens na Terra, que o servem.
Por esta razão a benção será por ora pouco benéfica. Não podereis nem de leve imaginar que potência
poderemos desenvolver e executar sobre a atmosfera: ela ultrapassa a do furacão. Foi desta forma foram
separadas as águas do Mar Vermelho.A grande tempestade é nossa precursora.A Luz do ETERNO transparece
das nuvens.
Agora desejamos chamar vossa atenção sobre um grave erro contido na Bíblia e que foi aceito por uma grande
Igreja, à qual pertencem milhões de homens. Lê-se em Ezequiel(18,4):" A alma que peca deve morrer".
Caros amigos, esse errado conceito frutificou, com graves conseqüências. O profeta Ezequiel não era mais do
que um homem que podia ter contatos telepáticos. Ele foi instruído pelos SANTINI, mas nem sempre entendeu
as coisas do modo justo. Na verdade foi-lhe dito: "Quem peca mata o bem em sua Alma."
A este propósito, queremos dizer que aquele que dentre vós começar a pecar, dificilmente se libertará desse
hábito. O pecador habitua-se rapidamente a viver uma vida viciosa, negativa e assim perde quase
completamente o sentimento e a vontade de fazer o bem. Assim morre nele o bem e é um suicídio da Alma.
Ela não poderá ser, de forma alguma morta nem apagada, porém nela morre o sentimento do bem.
Também outro ponto da Bíblia que deverá ser corrigido: nunca se abrirão as tumbas para os mortos
ressurgirem da Terra...Esse tipo de ressurreição não existe. O homem sendo Alma poderá ter novo corpo, que
surgirá segundo a lei da geração. Mas também no decorrer da vida terrestre a Alma mudará aproximadamente
10(dez) vezes seu corpo, visto as células que o compõem renovarem-se. Cada um destes corpos assemelha-se
ao precedente: 10 vezes morre inobservado o corpo de um homem, mas o "EU",a Alma permanecerá tal qual é
até sua chegada ao reino espiritual ,onde lhe serão assinalados novos deveres baseados no progresso feito
durante a encarnação ou vida física.
Diz-se sobre a Terra que ninguém jamais retornou do país dos mortos. A esse respeito podemos dizer-vos
somente que sobre a Terra não existe uma pessoa sequer que não tenha vindo do reino dos mortos.É um via e
vem perpétuo.
Um médico será longe de ser sábio, assim como um professor não é onisciente. Um aluno pode perceber a
verdade em seu complexo. Um professor Universitário pode, ao contrário, ter a percepção de um caos.
Sobre a Terra vivem hoje centenas de milhões de homens, que por experiência própria, conhecem o mundo
espiritual. Assim eles constituem uma minoria, que é reputada como pobres vítimas de alucinações e de ilusões
dos sentidos.
Quem ousaria, porém definir as presentes revelações como fantasia e ilusões dos sentidos? Acreditamos poder
acrescentar que somos mais objetivos do que os homens terrestres, porque a via de evolução que a
humanidade terrestre terá de percorrer é incomparavelmente longa e mais difícil que a nossa.Temos uma
vantagem que não poderá ser conquistada tão facilmente.
As nossas naves espaciais radiantes, não constituem um milagre nem uma imaginação. É...parece-nos que
naqueles tempos os homens não sofriam nem eram vítimas de imaginação, pois todo o povo foi testemunha do
acontecimento.
Naquela época não possuíam nenhum conhecimento nem idéia do que fosse o GRANDE MILAGRE DA TÉCNICA.
SERVIMOS A DEUS E A HUMANIDADE.
Uma convivência pacífica de todos os homens do Universo inteiro, será a meta sublime que significará o paraíso
tão desejado. Ela não é nenhuma ilusão dos sentidos.
Texto triados do livro;
A VOZ DOS EXTRAPLANETÁRIOS
(O COMANDANTE EM CHEFE DA FROTA EXTRAPLANETÁRIA COMUNICA AOS HOMENS DA TERRA OS OBJETIVOS
DE SUA MISSÃO TERRESTRE).

O CORPO DE LUZ
Por Ashtar Sheran
O corpo de luz do planeta está aos poucos sendo concebido pela unificação das intenções elevadas dos seres
encarnados e dos que habitam outros sistemas e dimensões paralelas. A energia que vibra neste momento sobre
você interpenetra com muita intensidade o corpo eletrônico terrestre. Está acontecendo agora a quebra das
densidades (miasmas) mais profunda , que ainda envolvem este sistema.
O plexo da unidade, também chamado pelos homens de plexo solar ou Manipura, foi finalmente aberto na região
Andina dos Lagos Titicaca e Tiahuanaco, na Bolívia, onde um vórtice gigantesco está liberando as energias
necessárias à expansão da consciência-luz do planeta. Num sentido místico, é a liberação da energia de
polaridade feminina do planeta atuando como Cristo marcando a Era do Espírito Santo manifestado na Terra. É a
ordem de Lis agindo novamente com a função de reimprimir a nova programação nos genes dos seres da Terra
(GNA). Esta ordem é composta de seres intimamente ligados ao trabalho da Hierarquia ASH e é a responsável
pela formação dos arquétipos ligados ao Sagrado Ofício do Cristo ancorado no planeta na época Lemuriana - a
qual, neste tempo, está sendo reativada novamente, trazendo a manifestação da tônica principal na formação do
novo universo.
Isso significa dissolução dos átomos cármicos criados em tempos distantes, especificamente ligados às
civilizações Egípcia, Tiahuanacota, Incaica, Maia e Asteca, ativando por ressonância vibratória as pirâmides
cristalinas de Macchu Picchu no Perú, Titicaca na Bolívia, Amazonas nMéxico, Monte Pico nos Açores, Quéops no
Egito e montanhas de Sedona. As Américas do Sul e Central guardam um conhecimento milenar oculto em seus
mistérios aparentemente inexplicáveis que serão liberados a partir desta operação.
Operação Condor Prateada - Essa foi a primeira de uma série de sete operações especiais no planeta até o
31/12/1999 no tempo terrestre.
É denominada Condor Prateada I, está ligada às hierarquias Ashtar Sheran, Melquisedek e Metraton e refere-se
ao realinhamento do eixo do planeta, acelerando as partículas eletrônicas deste sistema de vida. Na medida em
que as densidades vão sendo liberadas, os elétrons passam a girar mais rápido produzindo mais calor,
aumentando o movimento das outras partículas semelhantes, formando uma corrente elétrica de alta
freqüência. Esta corrente vibra impulsionando o despertar de consciência e conduzindo o Planeta Terra para a
zona intermediária onde é possível vivenciar naturalmente o contato com novas realidades supra-físicas. O
tempo para a realização da grande tarefa nesta zona é de exatamente oito meses terrestres.
Zona intermediária é a plataforma de luz alcançada por um estado de consciência planetária acontecendo
internamente nos seres que se libertam do carma individual e coletivo. Como dito anteriormente, "você está
chegando até nós!... " O planeta Terra adentrou a quarta dimensão e muitos já estão nela!... A prova disso está
na forma de atuação dos seres encarnados que expandem suas consciências a tal ponto que passam a servir
fisicamente à nova raça como unificadores das diferentes energias manifestadas. Estes passam a "acoplar" em
seus corpos físicos suas realidades dimensionais atuando no silêncio, agindo como mensageiros divinos
encarnados sobre a Terra.
o Brasil, Yucatan no Muitos seres humanos penetrarão nesta freqüência tornando possível o realinhamento
planetário. Ao mesmo tempo, a purificação alcançará um ápice na Terra de terceira dimensão, expurgando e
transmutando as energias que não fazem mais parte. Na dissolução dos átomos cármicos, cria-se a estrela
semente dos genes perfeitos que, unidos, formam a nova raça, o Adam Kadmon ou o "homem integral" em que
vida/ energia/ consciência/ luz são a manifestação pura de Deus na Terra.
Ativação do corpo emocional - É importante manter-se consciente de seus sentimentos e aproveitar a
oportunidade para compreender as sensações que ainda surgirão com as emoções mais afloradas. Haverá uma
ativação do corpo emocional, provocando a manifestação de sentimentos que você pensa estarem resolvidos.
Isso será seguido de algumas reações orgânicas estranhas como dores de cabeça, esquecimento, tonturas,
sensação de flutuação, enjôo e calores pelo corpo, bem como o não-reconhecimento de um lugar que
habitualmente se conhece, ou seja, você enxergará além do que está acostumado a ver.
Não se preocupe, essas variações acontecem porque cada chacra de seu corpo é uma consciência manifestada
guardando registros importantíssimos de tudo o que você já viveu. Estes plexos possuem um alinhamento
específico que foi alterado quando deu início o programa estelar da Terra. Esta alteração se deu devido à
inclinação do eixo do planeta, e o plexo que mais sofreu esta modificação foi o segundo, ou também conhecido
como esplênico, que até hoje não acompanha o mesmo alinhamento dos outros, estando colocado mais à
esquerda do corpo energético do homem.
Portanto, essa abertura do plexo solar torna possível a retificação dos outros plexos logo abaixo. Está assim
acontecendo um deslocamento das energias de seus corpos inferiores para os superiores, possibilitando o
realinhamento definitivo do seu ser total à sua fonte de luz original. Da mesma forma, o planeta realinha seus
chacras corrigindo também seu eixo físico para que todos os seres do sistema terrestre possam receber as
energias lumínicas necessárias ao seu perfeito equilíbrio.
Permita-se experienciar o momento com alegria e aceitação dos processos divinos. Agora é o tempo da
paciência, do desapego das posses físicas e sentimentais bem como das coisas e personalidades que você já
viveu no passado. É hora de silenciar, buscando dentro de si mesmo a ponte de ligação entre sua fonte de luz e
o Deus de seu coração.Cada homem de sua espécie está lentamente sendo conduzido ao alinhamento à sua raça
de origem. Portanto, nem sempre seus familiares consangüíneos ou os amigos próximos compartilharão das
mesmas idéias e intenções. Direcione pensamentos e atenção para seu próprio realinhamento, deixando cada
um encontrar seu caminho, mesmo que este seja contrário àquilo que você imagina ser melhor para os outros.
Cuide de você apenas, permitindo que todos os seres encontrem suas freqüências originais.
Meta evolutiva - Para nós, que trabalhamos nos bastidores, a humanidade já alcançou sua meta individual e
coletiva, portanto fazemos cumprir o propósito divino respeitando o livre-arbítrio de todos os seres. E neste

está impresso o programa escolhido por cada ser. É fácil entender isso quando se sabe que a humanidade é a
miscigenação de todas as raças que desceram a este planeta no primeiro momento de manifestação do programa
criado pela divindade crística.
Assim, algumas espécies tiveram a oportunidade de aprimoramento de seus cromossomos, que não continham
todas as partículas necessárias ao seu desenvolvimento. Cada uma dessas raças possui uma meta quântica
definida para suas espécies. É um patamar de freqüência vibratória que é melhorado na medida em que
misturam-se os genes de alguns seres. Na Terra é possível receber partículas lumínicas de alta vibração
proporcionando um avanço na evolução da alma do ser e também de outros sistemas. Essa freqüência vibratória é
conhecida como "válvula mestra" no aprimoramento dos mundos, e é chamada de amor crístico, possibilitando o
acesso à sabedoria divina. Lembremos que esta sabedoria só pode ser acessada vivenciando diretamente as
experiências qualificadas por um sistema de vida possuidor da identidade do Cristo. Este é o caso da Terra.
Todos os seres estelares desejam encarnar neste sistema e os que conseguem enredam-se no carma, porque
neste é possível a expansão de consciência para o aprimoramento de seus corpos dimensionais.
É uma passagem muito importante encarnar fisicamente, pois somente assim é possível a perfeita compreensão
de Deus. Ao mesmo tempo em que buscam atingir suas metas pessoais, ajudam na formação do homem completo
que deve possuir em sua vibração original uma parte de cada uma das doze raças principais. Ou seja, a falha
genética que o DNA humano possui está sendo reestruturada a partir das experiências pessoais e coletivas de
todos os seres da espécie humana, qualificando o planeta Terra a receber a sexta raça Mãe que é possuidora da
matriz genética perfeita, somatória de todas as experiências colhidas do passado. E as experiências que você vive
neste exato momento também contribuem para a criação de um novo universo, onde o novo código genético trará
o homem como protótipo perfeito da imagem e semelhança de Deus.
O propósito da experiência terrestre - Uma das contribuições muito importantes para este sistema trazida pelos
seres estelares foram os arquétipos que formam o inconsciente coletivo da humanidade. Citamos como exemplo
Órion, trazendo a energia masculina do conflito, ensinando o jogo do poder, que é talvez um dos arquétipos mais
importantes que dá à humanidade a possibilidade de experienciar o poder próprio, a vontade de evoluir e o
caminhar por si mesmo. Sírius e Alpha Centauro trazem a energia feminina da passividade e receptividade,
ensinando os seres a se tornarem compassivos e abertos ao aprendizado, o que desacelera o poder desequilibrado
da impulsividade violenta; é mais um dos arquétipos importantes, impressos no inconsciente do planeta, e nele
aprender o amor fraternal, a aceitação dos processos divinos, a compaixão e a aplicação da sexualidade como
união sagrada (Maithuna). E em seu aspecto contrário traz o fascínio hipnótico e usurpador, o jogo da dependência
e de vítima carente.
Enquanto Órion, em seu aspecto mais negativo, cai para o lado mais forte gerando o medo devido à manifestação
do orgulho, arrogância e prepotência, Sírius e Alpha Centauro entregam-se ao amor devocional, à humildade e
resignação. Com o passar dos tempos, esses seres descobriram a importância de seu trabalho e vêm hoje unir
seus conhecimentos e experiências, completando assim a unidade de espírito. O sistema terrestre é uma escola
planetária que possibilita viver as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, para se encontrar o equilíbrio se faz
necessário conhecer os dois lados do caminho.
Sua pergunta neste momento pode ser: como a humanidade já cumpriu sua meta se o caos e a dor estão por
toda a parte? Em primeiro lugar, a humanidade, sendo a mistura de todas as raças que aqui chegaram, está
sofrendo a influência da "inércia" do tempo*. Um bom exemplo disto é a imagem de um carro correndo por algum
tempo, mesmo depois de tirado o pé do acelerador. A inércia é o tempo decorrido entre o afastamento do pé e a
parada do carro. Portanto, o homem da Terra está vivendo há algum tempo essa inércia, que não pode ser medida
pelos relógios terrestres. Ela termina quando a massa crítica de seres atingir 33% de consciência manifestada do
Cristo coletivo.
Essa massa crítica não é medida pela quantidade de seres, mas pela qualidade de consciência alcançada por eles.
E, lembre-se, há vários níveis de consciência manifestada ao mesmo tempo sobre o planeta, portanto a sua meta
individual, e de raça estelar, pode não ser a mesma dos outros. Desde 1954, definiu-se o fim das metas para o
grande programa estelar deste planeta. De lá para cá estamos trabalhando para o despertar de consciência
Aquariana, ativando em todos os seres, conforme seus programas internos, a memória celular que o prepara para
sua nova tarefa. Alguns saem do planeta, outros ficam, tudo depende do nível vibratório que tem a mesma meta
quântica da Mãe Terra.
Isto explica todo o trabalho dos seres angelicais, estelares e dimensionais, contatando os seres em todo o planeta.
Suas metas estão cumpridas, suas experiências assimiladas cada qual estará onde deve estar.
Características da quarta dimensão - Um novo ser está nascendo sobre a Terra. Ele possui a mesma ressonância
vibratória da meta quântica do planeta para o novo tempo, ou seja, seu corpo eletrônico irá vibrar 144.000 giros
galáticos por segundo quando as condições se fizerem favoráveis. Queremos dizer que o planeta atingirá em breve
esta vibração e todos os seres habitantes dele também estarão nesta freqüência. É findo o tempo do carma, a
nova dimensão já traz o primeiro estágio de aprendizado.
Essas são algumas características dos seres no novo patamar vibratório: poderes extra-sensoriais como telepatia,
sensibilidades auditiva e visual; acoplamento de partes da mesma mônada; contatos com as energias sutis na
natureza (trazendo o respeito pela terra fértil e por todos os seres); pensamentos e manifestações diferentes;
confiança na lei de abundância universal que traz a fartura em todos os sentidos; perfeito controle e domínio de
suas potencialidades internas; equilíbrio emocional; responsabilidade por seus atos e atitudes; desapego das
coisas passadas; prática do auto-perdão, compreensão e compaixão por todos os seres e formas de vida; plena
confiança na manifestação do Cristo interno; alegria constante incentivando os seres a caminharem por si mesmos
e quebrando, assim os laços de dependência.
Se você já vive desta forma está dentro da quarta dimensão. Caso contrário, está na tentativa de penetrar nela.
Não desanime, você é capaz, esteja pronto para fechar as portas do passado, reconhecendo o que precisa ser
trabalhado dentro de você. Para penetrar nessa dimensionalidade, o primeiro passo é aceitar aquilo que se é
mesmo que ainda pulsem sentimentos de vibrações inferiores. Tudo é divino e sagrado; se não há conflitos,
jamais se pode chegar à harmonia. "Não se vai ao belo se não se passa pelo feio!".

No silêncio de seu interior, você pode encontrar a nossa presença e todas as respostas que procura. Vença o
medo, envolvendo-se na luz do Cristo.
Meditação para elevação vibratória - Vibre agora imaginando um cristal irradiante em meio a uma cascata de luz.
Penetre nele, vá ao centro e aconchegue-se calmamente dentro de uma flor de Lis, toda branca. Nela está a chave
do Portal que conduz todos os seres à evolução da alma. Sinta o perfume, deixe-se envolver pelo aroma que
suavemente aciona suas percepções. Entregue-se a essa luz branca na chama viva do Santuário de Lis. Alcance
todo seu potencial vibratório, abra-se em amor por você mesmo e sentirá uma suave presença que vai plasmando
aos poucos a energia feminina do Cristo do novo tempo. É a Mãe do Mundo, o Grande Ser que paira agora sobre
todo este local de luz. É envolvente, terna, muito suave. Dedique especial atenção agora para o sentimento do
perdão que tudo regenera e alcance a misericórdia divina. Deixe-se ficar assim o tempo necessário ao seu
realinhamento. Você está penetrando na zona intermediária agora. Acione esta força com fé, coragem e
esperança.

Quem é o Comandante Asthar Sheran?
Ele foi designado pelo Conselho dos 12, e pelo próprio Anjo Micah, como o guardião do Sistema Solar,
entretanto os humanos o conheceram por milênios como o ARCANJO MIGUEL, ambos são na verdade a mesma
fonte de consciência, extremamente evoluída que ocupa da 9ª dimensão em diante. Ele é o guardião deste
Sistema Planetário desde a sua formação a mais de 15 bilhões de anos terrenos. Sua morada encontra-se nas
altas esferas internas da Coroa Solar, assim como a de muitos Mestres Ascensionados e outros Comandantes
Estelares, muitos dos quais, também designados como Arcanjos. O Comandante Asthar Sheran possui o
comando de uma frota de 10 milhões de naves e 33 milhões de servidores da Luz, no trabalho de proteção e
orientação evolutiva para todos os planetas deste Sistema Solar. Ele trabalha diretamente com Sananda na
distribuição e elaboração de projetos que viabilizem a ascensão de todo o sistema Solar. Portanto existe uma
coesão de forças quando se existem outros Comandantes Estelares aqui na Terra?
Sim existe uma infinidade de seres extra-planetários de vários setores da Via Láctea, trabalhando sob o
comando geral de Asthar Sheran. Estes por sua vez também trabalham ligados, direta ou indiretamente, a
Fraternidade Branca. Contudo dependendo do caso as energias são diferentes, pois o plano evolutivo é bem
distinto. Muitos dos comandantes ou irmãos extra-planetários pertencem a níveis evolutivos próximos aos dos
humanos, dentro de uma consciência de 4ª ou 5ª dimensão, fazendo com que cumpram trabalhos mais
densos, ou seja, mais próximos a nossa esfera da físicalidade. abalha na luz Divina, que é harmonia e amor
universal.
No entanto são muitas as esferas de atuação desses comandantes setoriais.Atualmente os trabalhos de
restauração e manutenção das condições vitais do planeta, tem sido efetuada pelos seres ligados a
Constelação das Plêiades, Sírius e Órion, além dos nossos vizinhos, mas a um nível mais alto, estes trabalhos
são direcionados pela Mãe Maria e Harmonia, que tentam em conjunto com os diretores dos 4 elementos e
com os poderosos Elohim, manter o equilíbrio para facilitar o trabalho destes grupos estelares. Existe um
trabalho em conjunto muito bem elaborado.
Como a Terra é conhecida pelos irmãos estelares?
O nome oficial da Terra pelo catalogo estelar é URANTIA, contudo também é chamada de Chan. A Terra possui
a designação de ESCOLA PARA DEUSES, pois as suas condições para a evolução proporcionam uma vasta
variedade de experiências e situações dentro da polarização, esta polarização criada artificialmente pela
genética e posteriormente pelas criações de formas pensamentos, que habitam o plano astral da Terra
desenvolveram a Barreira de Freqüência, que dificulta ainda mais o despertar para o caminho da Luz. Por esse
motivo os seres que ultrapassam esse portal de consciência, são denominados Mestres, pois embora, ainda
tenham muito que aprender em outras esferas superiores para adquirir a verdadeira Maestria, já possuem uma
grandiosa bagagem espiritual e nobreza de espírito, ao superar todas as dificuldades existentes na 3ª
dimensão e nos planos internos de cada ser humano.
O que vem a ser a Barreira de Freqüência?A barreira de Freqüência como já foi dito, é uma esfera de energia
que contem as cargas negativas acumulativas de todas as consciências que já encarnaram na Terra. Assim
cria-se uma barreira que impede a chegada e a saída de energias mais sutis, que possam atravessa-la. A
quebra dessa barreira pode ser feita através do pensamento dirigido de um grupo ou de um indivíduo com
bastante fé na sua mensagem.
As entidades do alto nível espiritual, mantém nos planos sutis internos da Terra, templos de conhecimento, que
permitem a reciclagem e a abertura de pequenos orifícios nessa barreira, permitindo assim o contato com
outras esferas.
Contudo o contato com os humanos é feito internamente na Terra. Contatos com seres extra-dimensionais,
que estejam em órbita na Terra, ficam limitados pela barreira, não sendo impossíveis. A comunicação com as
altas esferas também é possível, graças à presença de naves, que trabalham como fontes retransmissoras,
capazes de captar as ondas cerebrais dos seres humanos. Para perfurar essa barreira, o terráqueo terá de
emanar muita energia positiva, canalizando-a como um raio laser, assim ele poderá supera-la, esta
transposição da barreira de freqüência, como o nome já diz, esta diretamente relacionada com a vibração e a
egrégora pessoal de cada estudante da luz, quanto mais densa for essa pessoa, maior será a dificuldade em
atravessar a barreira.
Qual é a relação entre a barreira de freqüência e a consciência?
A consciência humana possui um ciclo pulsante de vibrações, as quais possuem ressonância com esta barreira
atmosférica. Assim dependendo de freqüência com a qual a pessoa esta trabalhando no mental, ela terá maior
ou menor reflexão nessa barreira. Ela funciona como um campo de força, que absorve as energias que se
sintonizem com ela. Como ela possui uma variação considerável, devido às emanações humanas tão distintas,
fica evidente a sua impermeabilidade para uma grande parte da humanidade. Somente energias diferenciadas
podem perfura-la e inclusive abrir orifícios em sua estrutura.
Os planos mentais humanos costumam se manifestar em 4 etapas básicas, designadas como Beta 13,5 a 27
Hz, Alfa 7,0 a 13,5 Hz, Teta 3,0 a 7,0 Hz e Delta 0,02 a 3 Hz.Isto se relaciona diretamente com a pulsação das
ondas cerebrais, mas não necessariamente com a qualidade dos pensamentos, assim deve-se considerar que
mesmo nos estados mais profundos de consciência, os seres humanos, podem estar envolvidos com a mais
variada fonte de manifestações energéticas, dentro daquilo que denominamos polarização.
Por que a evolução precisava passar pela Terra da forma como foi concebida, com tanta dificuldade e injustiça?

Esta questão tem sido levantada a milênios e nunca foi satisfatoriamente respondida, no entanto, é chegado o
momento de revelar a verdade para os humanos.
A evolução das outras raças anteriores a criação da Terra, passaram por muitas transformações, mesmo com um
nível de polarização pouco desenvolvido, existiam diferenças raciais e preconceito entre a maioria dos irmãos
estelares. É, portanto um problema genérico que tumultuou toda a criação. Isso ocorreu em muitos outros
Universos Locais, não somente em Nebadon. Dessa forma foi necessário desenvolver um plano alternativo, que se
viabiliza uma evolução sem preconceitos raciais e políticos. Assim determinou-se a criação da Terra e de mais 36
planetas com situações semelhantes, para as manifestações humanóides e outras ainda desconhecidas de vocês.
No entanto esses seres físicos, que estiveram aqui no passado, manipulando geneticamente as raças humanas da
Terra tinham o compromisso de experimentar a físicalidade dentro do prazo estipulado. O projeto, no entanto,
sofreu diversas sabotagens e intervenções que não estavam previstas originalmente, mas foram autorizadas devido
à falha original de que o Criador Espiritual, que arquitetou esse plano, jamais ter manifestado uma experiência
desse tipo, portanto viu-se obrigado a ampliar o seu projeto para que outros Criadores também participassem do
jogo.
Na atualidade terrena em que vocês vivem, estão encarnados a grande maioria de seres que participaram da
montagem desse projeto, inclusive manifestações diretas do Criador Espiritual, através de Jesus, Buda, Maitreya,
Krishna e muitos outros seres de luz, que conheceram como messias. Assim foi feito um resgate desse plano, para
que os criadores pudessem compreender melhor as dificuldades existentes em nosso processo, as quais foram se
tornando cada vez mais densas devido suas criações astrais que são projeções diretas do mental negativo. No
consenso geral desses comandantes estelares, acreditava-se que com a criação de uma raça, que contivesse a
semente genética de quase todas as raças planetárias, poderiam num futuro longínquo acabar com as diferenças e
picuinhas manifestadas por eles. Essa manifestação é uma herança que os humanos demonstraram possuir
diretamente, pois as diferenças raciais e políticas, entre seus países e religiões, vêm demonstrando diariamente,
que as falhas originais se acumularam e aperfeiçoaram. Somente a ascensão é a salvação para superar todas essas
diferenças. Para esses criadores do plano físico, que são os seus pais genéticos, também existe a Ascensão, mas na
época na qual o projeto foi elaborado, muitos deles estavam ocupados com suas diferenças internas, o que lhes
tirou a visão do futuro. Hoje eles sabem dos erros que cometeram, e procuram resgatar suas falhas, perante seus
filhos e perante eles próprios, pois muitos dos criadores e participantes do projeto original, se encontram
encarnados na Terra a milênios, poucos conseguiram Ascensionar.
Devo lembra-los, no entanto, que a escuridão e a luz, são facetas distintas de mesma fonte, ela se manifestará de
acordo com a consciência de cada ser humano. Onde estiver a consciência e o coração de um humano, lá estará a
sua "realidade" física, portanto, o caminho do auto-conhecimento e da luz, é o único caminho da libertação, pois
ele demonstrará novas fronteiras que normalmente vocês se recusam a vivenciar.
Na medida em que os seres humanos vivenciam a escuridão, eles poderiam classificar e compreender melhor a luz,
contudo a maioria afundou nessa negatividade e não quer enxergar a outra realidade, intensificando cada vez mais
esse reino nefasto. O Irônico é que a maioria dos criadores do plano se encontram presos a essa escuridão. Mas a
evolução existe mesmo para aqueles que estão perdidos dentro da escuridão. Cada ser humano manifestará a sua
verdadeira percepção da luz e da escuridão na medida em que forem ascensionando para as esferas superiores.
Não deveria existir sofrimento no processo evolutivo da Terra, não como tem ocorrido, esse sofrimento é um
reflexo direto das criações nefastas geradas pela população humana da Terra e de outros planetas, que se
instalaram no decorrer de milênios na Terra. Todas as formas de vida, que passaram a vivenciar a individualidade
como forma de consciência, estavam evoluindo do ponto de vista cósmico, portanto a sua participação no plano
terreno, ocorreu dentro das suas capacidades limitadas de percepção de consciência. Não existe culpa, e sim uma
divida a ser quitada por todos aqueles que participaram do plano. Cada ser fez a sua parte, cabe agora a vocês
humanos que vivem neste final de ciclo, estabilizar e corrigir os erros cometidos pelas suas consciências passadas.
É preciso resgatar as suas energias desqualificadas. Vocês todos são criadores, pois o Criador Espiritual também o
É. Todos nós, mesmo nos diferentes planos de consciência que podemos ocupar, somos criadores, pois os fluxos
mentais são formas de energia que criam situações e geram energias nos campos sutis de cada dimensão.
Quem é o criador?
Antes de qualquer coisa, devemos definir dois tópicos.
O criador do ponto de vista ESPIRITUAL para o Universo local de Nebadon é o ANJO MICAH.
Uma de suas manifestações diretas como essência Monádica é Sananda, contudo Sananda ocupa uma consciência
inferior a de Micah sendo, no entanto, da mesma fonte. Existem outros criadores Espirituais, que obtiveram a
permissão de Micah, para manifestar as suas criações, nos mais variados reinos.
Do ponto de vista físico, existem milhares de criadores, pois cada um deles representa um grupo planetário, que
por sua vez, pertencem a constelações ou impérios estelares. A exemplo disso temos os criadores físicos, de Sírius,
Órion, Plêiades, Lira, Plosion, Aldebaran, Veja, Centauri, Vênus, Júpiter, Maldek, Canopus, Spica, Altair, Capela,
Deneb e muitos outros visitantes extra-planetários, que aqui manifestaram a sua versão genética de seres
humanos ou humanóides. Todas estas variações foram aperfeiçoadas e direcionadas para um mesmo propósito no
decorrer dos milênios. Este processo demorou milhões de anos. Portanto não podemos definir objetivamente com
um simples nome o criador de raça humana, mesmo porque existem várias raças na Terra, que possuem origens
distintas. A Fonte Espiritual, no entanto, é a mesma para todas essas manifestações físicas presentes na Terra. Ela
se aplica a grande maioria de consciências existentes na Via Láctea. As exceções foram autorizadas por Micah,
devido à colaboração em vivências anteriores em outros Universos Locais, onde houve a evolução de uma outra
grande variedade de Deuses criadores.
De que maneira Micah controla a evolução de Nebadon?

Existem centros setoriais administrativos, da mesma forma que nas republicas terrenas. Cada setor menor possui a
sua central administrativa, que se reporta para outras de maior abrangência, até alcançar a união, ou a fonte geral.
Cada setor é ocupado por um ser de alta patente espiritual, designada pelos guardiões de Micah. Atualmente esses
setores são ocupados pelas civilizações humanóides e não humanóides que mais se destacaram evolutivamente em
cada setor de Nebadon.
Na medida que um ser evolui, a sua compreensão aumenta, pois a sua consciência consegue alcançar diversas
dimensões, interagindo com energias mais sutis. Assim esse ser pode tornar-se onisciente e onipresente, rumando
para a escala de criador, físico e posteriormente espiritual. A diferença entre estes dois parâmetros de criadores
encontra-se na forma como essa criação se manifesta nos diversos planos. Todos os seres, inclusive os humanos,
podem criar, principalmente no plano astral. No entanto a criação no plano físico, ou no mesmo plano dimensional
no qual essa consciência se encontra manifestada, requer maior sutileza e envolvimento com as forças intelectuais
e espirituais, podendo ser separadas até um determinado ponto. Esse é o atual ponto de criação que a sua raça
vivência atualmente. Existem muitas pesquisas no setor de genética, além da clonagem, que faz de vocês
criadores emergentes, porem ainda precisam amadurecer mais os seus conceitos sobre a vida e o respeito pela
mesma.
O que limita o poder de criação de um ser evoluído?
Essa limitação é imposta pela percepção de consciência de cada indivíduo. Quando a consciência ainda manifesta o
ego, as limitações podem ser enquadradas nas capacidades tecnológicas de seu emissor, ou pela imaturidade em
compreender as leis cósmicas da natureza. Quando um ser canaliza ou vivência a consciência Eu Sou e a
Consciência Crística, ele começa a se libertar por completo dessas amarras inferiores, até ser uma nova parte do
Cristo, que cada ser possui. As manifestações de criação de cada ser podem manifestar-se em vários planos,
normalmente nos menos sutis em relação a ponto de origem, mas também podem ser projetados em planos mais
evoluídos. O que importa é o tipo de percepção utilizada pelo criador.
Qual é o trabalho dos Elohim?
Esses seres são responsáveis pela harmonização dos elementais da natureza. O seu trabalho tem sido desde a
origem dos tempos, o de arquétipos cósmicos. Eles são os construtores dos corpos celestes.
A sua hierarquia foi criada diretamente da Fonte máxima em Havona, e incumbida de gerar os 7 superuniversos,
posteriormente eles foram incumbidos de ajudar na criação juntamente com os Deuses Criadores setoriais do plano
Espiritual. Estes seres são do universo TETA, o qual se manifesta na 9ª dimensão onde não existe forma, mas
somente energia e consciência. Estes seres são apenas Luz, mas podem manifestar formas físicas, se assim for
necessário. Eles possuem a capacidade de enviar mandatários para as diversas dimensões da existência até
interagir com o plano desejado. Eles também trabalham diretamente com a Fraternidade Branca da Terra,
ajudando os Mestres e todos os seus membros em parceria com a hierarquia dos Arcanjos.
Atualmente na Terra o trabalho dos Elohim se concentra na estabilização das condições climáticas, mas a partir de
julho de1997, eles farão um trabalho especifico de realinhamento do eixo terreno. Este será uma nova etapa de
seu trabalho de sustentação telúrica das estruturas geofísicas da Terra.
Rodrigo Romo

MUITOS SERÃO CHAMADOS
O tempo é chegado!... Para muitos, as afirmações que seguem serão motivo de descrença, até mesmo de
indignação, acionando dentro do ser sentimentos de rebeldia e revolta, que precisam ser transmutados.
Todos esperam a manifestação maciça dos amigos extraterrestres!... É um grito de misericórdia divina, de
justiça, de comprovação das palavras daqueles que lutam desesperadamente para que se cumpra as leis dos
justos. O planeta aguarda o momento da revelação da Verdade onde os pródigos herdarão a Terra; quando as
incertezas e as dúvidas causadoras de tantos confrontos serão extintas.
Mas surge a pergunta:
Qual a Verdade? Quem a possui?
Pois eu lhes digo: todos estão com a Verdade em essência!... O Pai não faz discriminação entre os seres, portanto
não promove o contentamento de alguns e a discriminação entre os outros, não promove a felicidade de alguns e
a decepção de outros. Nenhum dos homens da terra está acima ou abaixo de outro ser do Universo!... Todos,
sem exceção, manifestam aquilo que compreendem na medida em que está ancorada à sua consciência. É tempo
de quebrar as ilusões e sorver a mais pura luz que habita o interior de todas as coisas. Enquanto vocês humanos
discutem tentando provar o que ainda não sabem, procurando desesperados nos céus da Terra objetos voadores,
anjos e deuses; esperando a descida d´Aquele que vem pelas nuvens, esquecem do mais importante: O caos, a
confusão, o choque na disputa das verdades, propicia um aprendizado ímpar para o aprimoramento da alma!...
Vocês criam esta realidade virtual para vencer na evolução dos mundos. Os ETs, Anjos e Mestres, tem estado
com vocês todo o tempo, habitando suas casas, seus locais de trabalho, suas festividades, participando de sua
vida em comum, ajudando na medida do possível aqueles que realmente querem ajuda. Eles desceram por livre
escolha até os homens há muito tempo e caminham interpenetrados ao seu mundo físico, agindo em nome do
Amor e da Paz. A regra é simples: “Nós nunca vamos porque estamos”.
Nesse tempo é prevista a elevação das freqüências da Terra da terceira dimensão, para tornar possível a entrada
ao Novo Mundo. Neste Mundo Ascencionado, os Seres de Luz preparam os locais onde os homens de boa vontade
viverão. Portanto, amigos, vocês é que chegarão até Nós, não precisamos descer a lugar algum: Já estamos
entre vocês!...
Quantas aparições estão acontecendo, a todos os instantes, nos céus da Terra?
O aparecimento das naves estelares acontece sim, mas não da forma como pensam. Quando o homem estiver
realmente preparado para viver a liberdade em toda a sua intensidade, quebrando as ilusões, remodelando os
valores corrompidos pelo orgulho, poder e vaidade humana, quando não mais desejar provar sua verdade como
única, quando deixar disputas hediondas aceitando com toda a humildade que é um Deus manifestado, sentirá
que seus corpos dimensionais são habitantes de outros mundos, e estará pronto para penetrar em nossas
freqüências e vislumbrar o que sempre sonhou.
A aparição maciça dos ETs é a penetração no Portal que se abre dentro da consciência de cada ser. Seu mundo
interno é o maior gerador da potencialidade Divina, nele se processam todas as evidências de que isto é possível.
As naves que aparecem, neste instante, sobre o planeta, são projeções de energia condensada, das mentes de
vocês, assim como da mente dos interplanetários trabalhando em esferas distantes. Os contatos físicos são
possíveis aos seres que, comprometidos no propósito de criação de um mundo melhor, precisam do impulso
gerador para quebrar os encantamentos a que estão presos.
Não é fácil crer nesta afirmação, portanto, usamos métodos necessários, nem sempre compreensíveis à ciência
humana, tornando verídicos os fatos àqueles que insistem em não assumir a tarefa que escolheram.
Chega de ilusões e fantasias infantis. Parem de sonhar com a falsa realidade. Quebrem o encantamento a que se
submetem e que gera tantas discórdias desnecessárias.
Entendam o verdadeiro significado destas palavras: tudo é criação de suas próprias mentes que, neste exato
momento, se expandem por todo universo e podem criar projeções de qualquer objeto, ou forma, que queiram.
Vocês são os únicos responsáveis pelo mundo em que vivem!... Queremos dizer com isto, que nos mundos
paralelos, nas estrelas distantes, nos planetas e astros do Universo habitam seres de várias formas, humanóides,
ou não.
Eles possuem corpos adaptados ao meio em que vivem, portanto podem ter corpos físicos, de luz, ou apenas ser
mente em expansão onde partículas lumínicas comunicam-se por vibração de energia. Vocês são partes
integrantes destes corpos manifestados: desde o primeiro instante da Criação do mundos, milhares de partículas
defrataram-se e caminharam cumprindo um programa previamente determinado, chegando a ser tudo o que são
hoje. Esta é a verdade que o homem deverá aprender neste tempo da Terra, para ser um criador consciente de
sua própria ação, liberto de ilusões, puro do jugo da matéria, algo tão necessário ao aprendizado do ser que quer
evoluir em si mesmo.
Cresçam Filhos das Estrelas! Nós os anjos do despertar estamos cumprindo apenas a função cósmica de

esclarecimento, na medida em que se permitem ajuda. Nós somos vocês amanhã, no futuro que já se faz tão
próximo. Eis a chave para a grande libertação do homem: aceitar que é nele que se processa a libertação de sua
alma-única aprendiz na trajetória do universo. A Terra é um ser vivo que está sendo aprimorado para viver dentro da
esfera galáctica de Unidade plena. Está suavemente adentrando uma consciência real onde manifestará o novo
padrão arquetípico do homem como Luz Divina.
Milhares de seres trabalham para este propósito ser realizado em tempo já determinado. Por isso surgem tantos
movimentos e grupos falando uma linguagem diferente, moderna e universal. Cada ser que vai despertando, passa a
ser nosso ponto focal de trabalho conduzindo o Chamado para todos os cantos do mundo.
O levante se processa na medida em que surge maior número de contatados com as esferas de Luz. As capas densas
que encobrem o Corpo de luz do homem estão sendo dissipadas, proporcionando uma elevação da vibração de
energia, atingindo uma freqüência quântica mais alta, adaptando-se perfeitamente ao padrão ressonante que o
planeta alcança. Tudo é uma questão de freqüências, são os véus caindo, abrindo os canais de percepção, penetrando
na nova dimensão, partindo de uma Lei do espírito em que os “afins se atraem”. Em breve as divergências serão
dissipadas e todos, movidos pelas mesmas esperanças, se unirão para um só propósito: a Liberdade e a Fraternidade
tão sonhadas entre os povos e raças do Universo.
PAZ EM TODAS AS FRONTEIRAS
ASHTAR SHERAN

MENSAGEM DE ASHTAR SHERAN "ACORDEM"
Canal Monique Matieu traduzido do francês para o português por Dionéia Lages
Acordem!
“Em meu nome e em nome de todos os meus irmãos eu os saúdo! Eu me chamo Ashtar Sheran, eu sou o
grande Comandante da frota intergalática! Eu decidi de contatá-los hoje porque é absolutamente necessário
que todos os Trabalhadores da Luz despertem. E' indispensável para vocês e para nós!
Infelizmente nós já perdemos muitos Trabalhadores da Luz, que se perderam totalmente na civilização de
vocês! Eles foram engolidos, eles até mesmo esqueceram a missão deles e sobretudo quem são.
Os tempos estão próximos agora, vocês e nós devemos agir juntos na consciência de que nós trabalhamos para
o futuro da Terra e também para o futuro de cada um de seu habitantes.
Nós não podemos fazer o trabalho sozinhos! Vocês cuja consciência está despertando devem, imperativamente,
ajudar-nos, escutar-nos, escutar-me! Não durmam mais, acordem, nós precisamos, eu preciso de vocês! O
mundo de vocês está em grande perigo, é preciso que nós trabalhemos em conjunto; vocês com seus meios e
nós com os nossos!
Breve, muitos de vocês, aqueles que nos esqueceram um pouco, aqueles que esqueceram de onde vem,
despertarão, compreenderão, e seu coração será pleno de alegria. (Este canal tem a impressão que eu sou
duro, mas não é o caso, eu sou justo, mas quando eu vejo a humanidade atual da Terra, existe motivo para
estar revoltado por sua ignorância, por sua inconpetência).
Tudo não são flores, como pode pensar nosso canal, por vezes, o Amor tem também a face de minha energia, a
face da minha voz! Hoje eu estou aqui, amanha estarei em outro lugar. (Hoje e amanha não tem realidade para
mim). Eu quero dizer que hoje eu vim para acordá-los. Amanhã eu irei acordar outros humanos. Os
Trabalhadores da Luz devem ativar-se agora!
Estejam muito atentos aos sinais, pois vocês os terão cada vez mais; desde o que vocês chamam os anos 1999
nós colocamos uma enorme quantidade de sinais ao alcance de vocês, a fim de que vocês pudessem detectar
tudo isso e dar-se conta que a grande transição, a grande transformação, as tribulações começaram para a
humanidade.
Estejam vigilantes, estejam atentos! Nós os informaremos de várias maneiras, em seus sonhos e por inúmeros
sinais exteriores. Eu repito que nós necessitamos de vocês, nós necessitamos que vocês acordem, nós
necessitamos da colaboração de vocês. Há urgência, há URGÊNCIA!”
Estamos, sim, presentes, existimos e fazemos acontecer.
Nós não somos aqueles seres que apenas ficam ao lado Daquele que nos criou, olhando para os distantes
planetas, sem nada realizar.
Nós existimos, trabalhamos, realizamos e crescemos.
Não nascemos “prontos” como muitos imaginam; existe todo um processo na nossa Hierarquia, e ao longo
desse processo nós evoluímos, assim como vocês, nossos irmãos, evoluem. Tudo evolui no universo; nada é
estanque; nada permanece parado.
Tudo evolui. Tudo caminha.
Gostaríamos que na vida de cada um de vocês fosse alcançada a verdadeira Luz que vocês são em Essência,
para que possam trabalhar também por todos aqueles que, infelizmente, apesar dos nossos esforços e dos
esforços Daquele que Tudo É, permanecem enclausurados na sua própria obscuridade.
Quando vocês limpam essas zonas mais densas que naturalmente fazem parte da sua presença na 3D e na 4D
inferior, vocês permitem, através de vias que são abertas, a entrada dos primeiros raios de sua
verdadeira essência espiritual.
As primeiras lembranças surgem e vocês se perguntam: - “Meu Deus, como posso eu ter-me esquecido disso
em algum momento? Como posso eu ter permanecido por tanto tempo longe de mim mesmo? Como foi
possível isso? Tanto sofrimento, tanta angústia, depressão, vidas e vidas repetidas e às vezes até fortalecidas?”.
Meus queridos, quando esses primeiros vislumbres surgirem - o que é natural a partir do momento que
começam a trabalhar seu ego inferior -, esqueçam logo essas perguntas, não trabalhem com isso, pois esse tipo
de questionamento - como uma autopunição - fechará imediatamente a abertura feita com tanto empenho.
Queridos, quando vos sintonizais com a Vossa Essência, sois capazes de sintonizar todo o conhecimento
cósmico disponível até a escala vibratória que lhes é permitido alcançar, pois existem diferentes níveis de
conhecimento abertos para cada um dos seres.
Para este grupo estão sendo abertos níveis conscienciais que ultrapassam de muito o da quarta dimensão
(alguns de vocês já vêm sentindo isso). Em verdade, quando dizemos que a Terra passará para a quarta
dimensão, alguns seres estarão aptos e perfeitamente aptos a atingir a quinta dimensão. A quinta dimensão já
é um estágio onde a dualidade já não mais tem força e, portanto estareis acoplados à Vossa Essência.
Gostaria humildemente de auxiliá-los a alcançar, a todos vós, a quarta dimensão e a quinta dimensão de luz. A
todos vós é dado o direito, a possibilidade de alcançar a quinta dimensão de luz.
Dependerá, apenas de vós, o sintonizardes essa essência, de limpardes os vossos corpos inferiores das
impurezas, e acessar mesmo daqui da terceira dimensão, (em alguns momentos, já é possível vislumbrá-la) a
quinta dimensão.
Esforçai-vos para atingirdes esse nível consciencial que vos deixará livres para acessar conhecimentos que tanto
quereis, livres para não mais sofrer, pois o sofrimento faz parte apenas e tão somente da terceira dimensão.
Vós tereis condições de assimilar as ferramentas necessárias para a limpeza dos vossos corpos e acessar então
essas dimensões superiores em luz. Porém dependerá única, e exclusivamente de vós a possibilidade de atingílas.
Ninguém vos estará barrando, muito pelo contrário, uma enormidade de seres vos estará aguardando daqui.

Porém a decisão é unicamente vossa. Não há como obrigar nenhum de vós a optar por este ou aquele caminho, a
decisão é absolutamente livre.
Em outras oportunidades estarei aqui para falar daquilo que vós concebeis como Hierarquia Angelical. Concebeis
mal o que vem a ser Hierarquia Angelical; estais acostumados à visão dogmática das vossas religiões, porém,
religiões aqui não são permitidas. O acesso ao conhecimento aqui é livre.
Aqui vós conhecereis a Verdade, única e exclusivamente a Verdade; a Verdade de quem Sois, a Verdade de onde
viestes, e a Verdade de para onde vós ireis.
Cada trabalhador de luz já desperto está interligado à uma energia espiritual de apoio onde canalizações, a cada
segundo cósmico, estarão inundando o Planeta Terra.
É chegada a HORA DERRADEIRA DO DESPERTAR PARA SERVIR!
Todos os Sistemas de Memória Akashica foram ativados. Muitos ainda estão sendo Despertados, outros jamais
Despertarão para a Transição Planetária e serão encaminhados para o que mais apropriado couber à evolução
individual no TODO. Os que Despertarem estarão ampliando a Rede Planetária de Energia Crística que desce,
cada vez mais intensa, sobre o Planeta Terra. Não interferiremos. Escolhas serão respeitadas. Um só caminho
devem trilhar confiando na Ascensão. TODOS NÓS QUE SERVIMOS À LUZ EM OUTRAS DIMENSÕES estamos
ajudando os Irmãos da Terra no DESPERTAR. A Comunhão com essa intensa energia significa AMAR, PERDOAR
E NÃO JULGAR!
Sananda quando esteve entre vós legou a mais sublime lição: AMAI-VOS UNS AOS OUTROS! RESPEITAI-VOS
NAS DIFERENÇAS QUE SÃO O DESIGNIOS DA CRIAÇÂO DO PAI..
ASHTAR SHERAN
ASHKA

APRENDENDO A FAZER CONTATO...
Por Sandra Giannoni
Nós estamos aqui e estamos prontos para fazer o contato, mas é preciso que peçam. E é preciso que este
pedido seja feito através do coração puro e com intenção verdadeira e não através de um pensamento cheio de
interferências e bloqueios.
Devem fazer este contato como quando pensam em uma pessoa muito querida que está longe e da qual
sentem saudades. Este contato só é possível quando ativam o coração. É através dele que este contato é
possível.
Estamos prontos para esta comunicação da forma mais confortável para o receptor. Não há motivo para medo.
Vocês, que já percebem uma conexão, ainda que frágil e delicada e com imagens incompletas, podem sentir
uma certa confusão antes da acoplagem ser finalizada, mas podem enxergar com a nitidez da alma.
Podem sentir nuances destas energias de que falamos e ver coisas que não compreendem, mas não se
incomodem com isso, pois em breve poderão sintonizar os canais que aprenderem a conectar e então não
haverá mais confusão.
Ao se tornarem canais, serão como um sol que brilha para todos.
Vocês também sabem que, se assim o preferirem, poderão ficar “longe e inacessíveis”, ou, então, poderão aqui
permanecer para ajudar as mentes atormentadas pela total escuridão que assolará o vosso planeta.
O receptáculo físico (corpo físico) estará sendo protegido por nós, mas ele também deverá passar por
transformações, pois a limpeza da carne animal, ingerida no passado, deixa marcas na energia do ser, que
precisam ser limpas.
Ficarão mais sensíveis a essas energias densas conforme o tempo vai assentando em vocês as novas energias
mais sutis.
Nesta fase, por exemplo, se ingerirem algo com essa vibração densa, sentirão uma grande dor, no plexo do
estômago, que se espalharia em toda volta, como veneno...
Vocês se purificarão cada vez que suas energias se purificarem. Não existe barreira para esta energia quando
ela se mistura em seus corpos.
Tenham paciência consigo mesmos, meus queridos. Ao iniciarem a preparação para o contato nada lhes será
exigido, pois sabemos que precisam de tempo para que suas “programações originais” comecem a despertar,
uma a uma.
É possível, sim, através de Suas Presenças Divinas e na pureza de sua intenção, trazer a Luz do Cristo para a
Terra novamente. Devem confiar Nele e na Sua Força, e nada de mal poderá acontecer.
Sananda tem grande amor por todos vocês e também anseia por um contato mais íntimo, o contato com a
alma. Ele acha graça das tentativas e formas de contato infantis de tantos na Terra...
Não é possível ter com Sananda se não for em alegria e Luz.
É inútil o ser humano estar na tristeza e desespero. Suas palavras ditas neste estado podem ser ouvidas,
porém o contato não é eficiente.
Há que amar e ser leve como as criancinhas, e, sobretudo, alegre.
Por favor, sejam alegres! É o meu pedido.
Nos planos superiores não há lugar para as vibrações densas de tristeza. Não é assim que devem nos focalizar
(através da dor) e sim, através do amor.
Aqueles seres que já compreendem isto devem afastar o ódio e a raiva de suas vidas, para que possam nos
contatar com júbilo e prazer, em paz e serenidade, em alegria e luz. Não em euforia e desespero ou para “fugir
da realidade”. Suas programações originais não o permitiriam, nem seria bom para nós que assim o fizessem.
Nós somos Seres de Luz e, portanto, somos alegres e brilhantes, pois assim é que deve ser. A grande beleza de
Sananda está em sua alegria e quando ela se manifesta.
Aprendam a eliminar a tristeza, a culpa, pois elas fazem parte dos véus que lhes encobrem a visão dos reinos
superiores.
A inocência e a alegria os elevam a Deus. Sejam crianças em seus corações e se elevem. Nós estaremos aqui,
nós já estamos aqui, meus queridos.
Fiquem na Paz e na Luz do nosso Deus, e que Ele proteja e ilumine a todos vocês.
Ashtar Sheran.

DUAS MENSAGENS DE ASHTAR SHERAN
Amigos e irmãos na Luz e no Amor, estas mensagens de nosso amado Comandante me foram passadas
respectivamente, nos dias 02 e 04 de outubro. Reflitam muito, são palavras importantes, firmes, decididas, mas não
menos amorosas por isso. Agora é hora de ação e força. Coragem amados, vamos adiante na nossa missão.
Saudações Estelares!
Dionéia
Mensagem de Ashtar do dia 02/10/07
"Amados irmãos!
Nessa hora dramática pela qual a Terra está passando, são muitas as pessoas que acorrem às igrejas sem Deus. Vocês
sabem que o planeta de vocês está agonizando, e mudanças drásticas estão prestes a começar. Não tenham medo.
Nada temam. Nós estamos prontos a salvar-lhes, se assim quiserem. Nós somos seus irmãos do espaço e estamos
aqui para isso. Nós os amamos e estamos atentos a seus passos.
Meus queridos, a hora é chegada. A Luz que derramamos sobre vocês fará com que muitos despertem desse sono
profundo ao qual estão acometidos. Venham para a Luz! Nós estamos aqui com vocês e por vocês!"
Ashtar Sheran
Mensagem de Ashtar do dia 04/10/07
"Amados irmãos!
Hoje vim aqui dizer-lhes que se preparem interiormente. Limpem "suas casas", façam a faxina espiritual e emocional.
E não esqueçam do fìsico, que é o seu templo. Vocês devem começar a sutilizarem-se. Como? Procurando dentro de si
a Luz que lhes é inerente, expandindo-a, fazendo vibrar as células. Vocês são deuses, são anjos humanos, são seres
estelares. Vocês são criação divina e perfeita. Lembrem-se disso. Lembrem-se!! Acordem filhos queridos. Hercólobos
se aproxima e o mundo não sabe de nada, porque seus governos não permitem que saibam. Não querem perder seu
poder. Esta velha energia negativa está chegando ao fim. Vivam a Luz, vivam o Amor! Solidifiquem sua Fé no Tudo
que E'...e em nós, que estamos de prontidão. Filhos da Luz, Trabalhadores da Luz! Agora é a hora de demonstrar sua
Força e Amor. Está chegando a hora, fiquem alertas. "Orai e vigiai"! Não esqueçam disto.
E' tudo.
Fiquem na Paz, no Amor de Cristo; eu os saúdo."
Ashtar Sheran

PRECISAMOS DE VOCÊS PARA O TRASLADO
Por B. Furlan
Precisamos intensificar as informações que estão lhe sendo passadas, por isso você será levada, neste
momento, a um determinado lugar.
Veja como aqui é muito parecido com o seu planeta. É para cá que virão muitos dos seres que não mais ficarão
na Terra, após a Transição.
Vocês já sabem que menos de 1/3 da humanidade atenderá ao “chamado”; os demais vão continuar seu
processo evolutivo em lugares diferenciados, tais como este, onde há casas, prédios, ruas, rios, mas que
aparentemente não correspondem à época atual de vocês.
Aqui se vive como na época dos anos 40/50 de seu tempo e muitos reencarnarão neste período. Por que este
período?
Porque foi a partir desta data que a humanidade iniciou sua corrida materialista, e seus interesses políticos e
econômicos começaram a ser intensificados neste período. Portanto muitos devem retornar a esta fase, para que
a evolução se dê diante destes desafios novamente.
Muitos de vocês ajudarão no traslado dos seres. Isso já vem acontecendo, mas haverá uma aceleração e uma
intensificação deste fato, já que muitos desencarnarão em momentos difíceis.
Precisamos de vocês para traslada-los. Para isso estamos insistindo: deverão estar preparados, pois entrarão em
contato com seres do astral ainda inferior, e não poderão se impressionar com as cenas que verão.
Seus corpos inferiores (físico, emocional e mental) serão muito estimulados nos traslados e é por isso que eles
deverão estar equilibrados.
Devem ter amor e determinação para esta função.A partir dos próximos dias você estará contatando seres
extraterrestres de altíssima vibração que estão desejando o contato contigo.
São amigos seus, de onde você veio, e talvez perceba, ao contata-los, a ligação que existe entre vocês. Pode
sentir uma emoção, uma saudade, porém deve ter o controle de seu corpo emocional inferior.
Muitas regiões do planeta irão submergir; são regiões onde a densidade é tão grande, que só a retirada dos
seres não será suficiente para limpa-las.
Por isso, no momento do alinhamento do eixo planetário, estas mudanças ocorrerão.
O alinhamento, (a verticalização da Terra), é necessário para que ela volte a receber diretamente as altas
energias do nosso Sol Central. Sua posição física precisa ser alterada para que isso se efetive.
Nos tempos que antecederão essas alterações as naves já estarão sendo vistas em vários pontos do planeta e os
contatos já terão se iniciado, facilitando assim o “resgate” dos seres que aqui permanecerão.
Lembre-se que estes seres que aqui estão e que aqui se manifestarão, foram convidados e convocados para
isso, e todos são seres Trabalhadores da Luz.
Não temam.
Ashtar Sheran.

ASCENSÃO E RESGATE POR ASHTAR SHERAN
Por Eric Klein
Estou muito feliz em estar aqui com vocês para dividir informações e o amor que podemos vivenciar juntos
neste momento. Gostaria de endereçar alguma informação concernente ao Comando Asthar, nosso propósito,
quem somos, e o que fazemos aqui, falando a vocês deste modo estranho. Vocês têm sido apresentados à idéia
da Ascensão, nosso plano.
Vamos dizer que este é o plano de Sananda (Jesus) sob os auspícios do qual estamos trabalhando diretamente.
Gostaria de falar um pouco sobre o completo significado do meu papel e do papel do Comando Ashtar. Talvez
isso possa colocar em sua mente mais tranqüilidade a respeito dos extraterrestres ascensionados ao redor de
vocês. Se isso é uma nova idéia para vocês, então estou certo de que há muito com o que se alarmar.
Assim, venho tranquilizá-los. Somos humanos em aparência, como vocês. Há humanos através do Universo. A
Terra não é o único planeta habitado; e se o Senhor Deus fez o homem à sua imagem, é lógico que há imagens
Dele espalhadas por toda a Criação.
O Comando Asthar é uma aliança intergalática de naves etéricas, criaturas humanas e angélicas. Estamos aqui
numa missão e temos monitorado e assistido o envolvimento do planeta Terra e a consciência das espécies
humanas. De tempo em tempos, temos nos manifestado fisicamente, mas na maioria das vezes, trabalhamos
espiritualmente. Virá o tempo em que vocês verão nossas naves, mas é muito cedo para isso ainda.
Temos permanecido na quinta dimensão. Assim temos envolvido vocês com milhões de naves e muitos milhões
de voluntários, servidores, em estado ascendente. Vocês não podem nos ver, a não ser que baixemos nossa
freqüência para a terceira dimensão, de tempo e espaço. No entanto, estamos aqui, agindo integralmente. No
devido tempo, nossos esforços serão redobrados e temos um número de naves envolvendo o planeta,
realizando muito trabalho.
Nosso trabalho é desenvolvido em muitas e diferentes áreas.
De uma forma geral, assistimos a elevação da consciência durante o período o qual o planeta está crescendo no
sentido de sua ascensão. Estamos assistindo o envolvimento da humanidade. Estamos treinando vocês durante
o seu sono. Estamos enviando nossas mensagens telepáticas àqueles que quiserem ouvir e recebe-las. Estamos
abrindo links de comunicação a cada dia. Mais e mais vocês estão se abrindo aos aspectos da canalização e
comunicação telepática conosco.
Estou me referindo ao Comando Asthar e a todos os Mestres Ascensionados da Grande Fraternidade Branca.
Estamos trabalhando de forma uníssona, cada um de nós em diferentes áreas de especialização, mas com
esforços coordenados. Somos um grupo muito organizado. Temos tempo para divertimento e lazer, como vocês.
De fato, de um modo um pouco mais perfeito do que vocês, temos um pouco mais de liberdade e, ainda ao
mesmo tempo, somos bastante organizados e impecáveis em nossas manifestações. No mínimo, tentamos ser.
Ao lado do trabalho que desenvolvemos com estas comunicações e mensagens na melhoria do crescimento
espiritual individual, estamos trabalhando com o planeta para manter o seu equilíbrio. Temos, até
recentemente, trabalhado para deter atividades ao longo de linhas de falhas. É tempo agora de permitir a
ocorrência e estão ocorrendo, terremotos, enchentes etc..
Temos trabalhado com nossa tecnologia para auxiliar no controle da rotação da Terra, controlando a
instabilidade que resultará numa nova mudança de pólos geográficos do planeta. Temos feito muito em focalizar
a luz que está sendo gerada por Deus Criador através do Universo. Especialmente, temos trabalhado com
grades de energia.
É difícil descrever isso. Elas parecem um pouco as linhas que envolvem seu planeta, e usamos estas grades
para auxiliar no balanceamento e controle da taxa e da natureza do raio espiritual que emana em seu mundo.
Isto é, como tenho dito, para auxiliar no equilíbrio, porque em seu mundo, está existindo um estado de
precariedade de equilíbrio.
Neste ínterim, estamos fazendo tudo o que podemos e por muito tempo, para permitir a você e a toda a
humanidade que tenham o máximo de tempo para se desenvolver espiritualmente e estarem preparados para a
mudança e a Ascensão que está tomando lugar neste mundo.
Considerando a Ascensão, eu diria que a Terra, ela própria, está ascendendo. Isto é um crescimento que
resultará em algumas mudanças no planeta. De uma forma, geral, mais forte neste tempo, porque é um tempo
crítico. Temos tentado alcançar tantas criaturas quanto possível, especialmente de nossa origem ou voluntários,
como você, que esteve entre nós no passado e voltará novamente a ser um dos nossos.
Estamos auxiliando a todos aqueles na Terra que estão abertos ao crescimento espiritual da consciência deste
tempo. Todos aqueles que tem amor em seus corações e estão sentindo estas emanações de nosso auxílio e
que estão recebendo nossas mensagens em seus subconscientes.
Me dá grande prazer estar aqui com vocês. Alguns de vocês são novos para mim, no mínimo em sua forma
particular de pensamento. Temos assistido e observado todos vocês por algum tempo. Eu poderia dizer que
vocês são marcados individualmente. Vocês estão todos brilhando um pouco mais profundamente do que
muitos dos seus consortes na Terra.
Assim, é muito difícil para vocês escaparem de nossas atenções, porque vocês estão brilhando tanto que fica
mais fácil para nós conectarmos com vocês e encontrá-los, sem importar onde vocês tentam se esconder, para
dividir com vocês o amor que temos e os presentes que temos guardado para vocês. É tempo de grande
celebração de nossa parte e esperamos que também de sua parte. É importante que assimilem estas
informações e especialmente assimilem esta nova energia que manifestamos.
Assim como perceberão, suas vidas vai se transformando mais e mais em uma celebração; e há prazer e

amor dentro de vocês. As coisas começaram a parecer muito mais positivas. Vocês têm se envolvido com
pensamentos e emanações negativos em muitas fases da vida.
Nós os estamos desprogramando deste caminho, não com uma lavagem cerebral, mas apresentando todo o
amor que possam receber.
Mesmo vocês que tiveram seus corações um pouco endurecidos, no esforço de se auto-protegerem, eu posso
entende-los. Isto é parte do seu processo de crescimento, mas o amor os derreterá como o gelo. Para isto,
viemos para dividir o mesmo amor que tem sido expressado por todos os mestres que estiveram na Terra.
Sananda (Jesus) é o nosso supremo comandante. Trabalhamos conjuntamente com os arcanjos,
especificamente com o Arcanjo Miguel. Somos uma ampla aliança de seres. Viemos de pontos próximos e
distantes do Universo e de outros universos. Viemos como voluntários, servidores e diremos a vocês o porquê
viemos. É porque temos experimentado tanto amor que não sabemos o que fazer com ele. E devemos dividilo. Assim, viemos de quadrantes distantes do Universo para áreas que ainda se atêm em reestruturar-se e
organizar-se como o Criador tem ordenado. Assim, viemos temporariamente de forma a auxiliá-los Agora,
auxiliaremos em sua ascensão.
Falarei um pouco mais sobre o seu trabalho de Ascensão individual, porque isto é o principal enfoque desta
lição e nosso papel. Vamos dizer que há uma ciência espiritual para a Ascensão. Está envolvida com amor.
Está envolvida primeiramente com o crescimento espiritual e também com alta tecnologia. E é aí que as
nossas naves etéricas ou veículos Mekabah entram. Estamos aqui envolvendo o planeta e tocando tudo de
vocês, esperando a sua evacuação e Ascensão.
Isto é, elevá-los até as nossas naves, onde o processo de Ascensão será completado. Aqueles de vocês que
estiverem cientes e se sentirem à vontade com os aspectos extraterrestres ou da Irmandade do Espaço,
nesta Ascensão, terão a experiência de entrada em nossas naves no tempo de seu embarque. Há outras
pessoas que não têm este entendimento e estão a procurar a si próprios e que talvez sintam temor e
desorientação.
Eles estarão sentido a Ascensão de diferentes modos, mas também levitarão até as nossas naves. Eles pensarão
que estarão sendo acompanhados mais por anjos do que por seres espaciais. Você verá que há uma pequena
diferença ou nenhuma.
Assim, a primeira leva é que estaremos enfocando neste momento, como dissemos em nossa primeira lição.
Como Sananda disse em relação à primeira leva, ela se manifestará tão logo hajam suficientes voluntários. De
nossa parte, estamos prontos para o nosso objetivo. Estamos continuamente alinhando a grade de energia e
enfocando-a em auxílio do crescimento em presença de Deus sobre este planeta e dentro do mesmo, em cada
um de vocês. Estamos trabalhando na limpeza do corpo emocional da Terra, a aura emocional que contém muitas
emoções e projeções negativas. Isto se manifesta com freqüência como a poluição do ar. Estamos trabalhando
para limpar isto.
Todo este trabalho faz a trilha de Ascensão. Tudo será muito fácil, pois haverá então menos camadas para você ir
atravessando. Apesar disto, estamos esperando por mais voluntários que estejam interessados na primeira onda
de Ascensão e que estejam desejando usar seu próprio tempo e energia para se preparar para isto. Sananda já
tem preparado formas gerais para você se auto-preparar. Não importa se a sua levitação será a primeira ou
outras subseqüentes. Ela será como Ele delineou. Você estará embarcando.
Estará levitando fisicamente como um ser físico e etérico. Você estará tendo uma oportunidade de escolha
concernente à sua próxima manifestação. Você poderá continuar trabalhando no planeta Terra como Mestre
Ascensionado ou poderá retornar a um reino mais espiritual de onde você veio. Alguns de vocês têm origens que
são extremamente diferentes das suas correntes manifestações. Alguns de vocês são seres angélicos e outros
são da Fraternidade Espacial. Alguns são humanos ou seres ascensionados.
Você estará reconectado com a sua presença original, que você realmente é. Então, divulgue a informação que
você recebe.
Nesta época, você fará uma escolha, pois não sei se o seu desejo é de continuar trabalhando nesta área. Eu
reconheço isto como o maior salto espiritual que você dará: se transformar num Mestre Ascensionado ou
retornar. Há muitas escolhas e a opção será sua. Você receberá um treinamento se desejar ser um Mestre
Ascensionado e retornará em auxílio da humanidade que permanecerá em seu processo de Ascensão.
Tudo deverá levitar ou deixar este planeta de alguma forma, permanecendo anos fora, enquanto se processa a
limpeza da Terra. Haverá muito treinamento oferecido a vocês. Vocês estarão aptos a experimentar uma grande
quantidade de maravilhas até se readaptar. Vocês embarcarão numa das naves-mãe. Lá haverá uma grande
celebração. Estamos com uma crescente impaciência em nos reunirmos com vocês, como estamos unidos entre
nós. Vocês verão como é agradável. Alguns de vocês terão nos superado no crescimento espiritual. Assim, eu
recomendaria que vocês não nos olhassem como deuses acima de vocês, que devam ser idolatrados, mas apenas
nos vejam como irmãos e irmãs.
Vocês terão a oportunidade, se escolherem, de permanecer nas naves. As naves em que serão alojados serão
bem grandes. Há, sem dúvida, aeronaves e plataformas espaciais. Há uma que é o quartel general do Comando
Ashtar. Temos uma plataforma de comunicação etericamente localizada sobre a nave-residência. Vocês, nas
naves-mãe, estarão aptos a aumentar o nível de relaxamento e a observarem como estão crescendo. Será o
tempo para vocês requantificarem o seu poder espiritual.
Você se unirá e se transformará num ser ascensionado.
Você terá se desenvolvido nos aspectos da criatividade e manifestação do seu poder mental e como usá-lo. Você
não terá mais necessidade de nenhum grande esforço para sua sobrevivência. Terá o que desejar
instantaneamente. Todas as criaturas ascensionadas podem fazer isto. Em minha opinião, isto é uma das
lamentáveis circunstâncias da vida na Terra ou da vida da terceira dimensão.

Todos os que estão nela, estão limitados e escravizados por necessitar serem remunerados para pagar por
alimento e moradia. Tudo isto toma muito tempo e energia.
Vocês têm muita dificuldade de tempo e muito pouca energia dispendida por um mínimo de trabalho espiritual e
serviço. Alguns de vocês têm lutado um pouco e a maioria da humanidade ainda luta para sobreviver. Assim,
tendo ganho, terão muito liberdade. Penso que isto agradará a vocês. Vocês estarão conectados
conscientemente e constantemente com o Criador. Vocês estarão trabalhando em direção disso agora. Alguns de
vocês estão fazendo grandes avanços em seu crescimento. Apesar disto, até a sua Ascensão final vocês ainda
terão que permanecer limitados. Assim, não importa o estado que alcancem, o qual poderá ser bastante
expandido, ainda haverá transformações que terão lugar no último momento.
Então, como é viver numa nave etérica na quinta dimensão? É bastante prazeiroso e estético. Algumas naves
têm centenas de quilômetros de diâmetro. Há ciclos tanto quanto você experimenta na Terra, noite e dia...ciclos
simulados. A luz do sol é processada de forma que permite experiências de dia e de noite. Há controles
naturais. Temos lá plantas, lagos, rios, oceanos e florestas cheios de animais. Selecionamos exemplares de
todas as espécies. Talvez você diga que seja o paraíso.
É similar ao que a Terra se transformará após as mudanças que o planeta atravessará para atingir o nível da
quinta dimensão. Haverá um tempo em que, àqueles que forem evacuados, estará sendo oferecida a
oportunidade de retornar à Terra como seres ascensionados para recolonizá-la. A Terra será substancialmente
melhorada neste ponto. E aqueles seres que habitarem a Terra terão as mesmas capacidades dos Mestres
Ascensionados, como nós em outros planos fazemos agora. Assim, não haverá necessidade de se ter um "bom
crédito de classificação". Vocês terão um crédito ilimitado com o Criador.
Vocês usarão todo o seu crédito sabiamente para criar manifestações que estarão em alinhamento com o desejo
de Deus. Será automático com vocês neste ponto. Assim, não haverá medo de usar incorretamente seus
poderes. Vocês estarão purificados na extensão em que vocês não terão mais desejos de abusar dos privilégios
que receberão. Após algum tempo gasto a bordo das naves, vocês estarão completando o seu treinamento.
Então, estarão retornando.
Alguns de vocês que tiverem decidido prosseguir o curso como Mestres Ascensionados à Terra, viverão nela e
andarão lado a lado com os humanos, criando com suas manifestações, seus milagres, sua habilidade de se
materializar e desmaterializar como desejarem; com a habilidade de criar fora da substância etérica tudo o que
necessitarem.
Penso que vocês já têm ouvido sobre os poderes de Sananda quando ele esteve na Terra como Jesus. É isto a que
me refiro. Como está escrito nas Escrituras, é nossa esperança que vocês façam o que Ele fez e muito mais.
Isto estará disponível para vocês. Estamos esperando este brilhante plano, que com o suficiente retorno como
Mestres Ascensionados, se manifeste substancialmente através do globo. Isto deverá inspirar muitos outros a
encontrar o que vem a ser a Nova Era. Haverá muito a ser ensinado e aprendido. Vocês aprenderão como projetarse de qualquer negatividade. Vocês utilizarão integralmente as suas mentes.
E como Sananda disse, vocês serão imortais e sempre jovens. Assim, quando retornarem, parecerão bastante
jovens e radiantes, mas ainda parecerão os mesmos para si mesmos. Vocês ainda serão os mesmos; no entanto,
estarão com os pensamentos um pouco modificados.
Vocês usarão todo o seu crédito sabiamente para criar manifestações que estarão em alinhamento com o desejo de
Deus. Será automático com vocês neste ponto. Assim, não haverá medo de usar incorretamente seus poderes.
Vocês estarão purificados na extensão em que vocês não terão mais desejos de abusar dos privilégios que
receberão. Após algum tempo gasto a bordo das naves, vocês estarão completando o seu treinamento. Então,
estarão retornando.
Alguns de vocês que tiverem decidido prosseguir o curso como Mestres Ascensionados à Terra, viverão nela e
andarão lado a lado com os humanos, criando com suas manifestações, seus milagres, sua habilidade de se
materializar e desmaterializar como desejarem; com a habilidade de criar fora da substância etérica tudo o que
necessitarem.
Penso que vocês já têm ouvido sobre os poderes de Sananda quando ele esteve na Terra como Jesus. É isto a que
me refiro. Como está escrito nas Escrituras, é nossa esperança que vocês façam o que Ele fez e muito mais.
Isto estará disponível para vocês. Estamos esperando este brilhante plano, que com o suficiente retorno como
Mestres Ascensionados, se manifeste substancialmente através do globo. Isto deverá inspirar muitos outros a
encontrar o que vem a ser a Nova Era. Haverá muito a ser ensinado e aprendido. Vocês aprenderão como projetarse de qualquer negatividade. Vocês utilizarão integralmente as suas mentes.
E como Sananda disse, vocês serão imortais e sempre jovens. Assim, quando retornarem, parecerão bastante
jovens e radiantes, mas ainda parecerão os mesmos para si mesmos. Vocês ainda serão os mesmos; no entanto,
estarão com os pensamentos um pouco modificados.
O que temos a oferecer e a dividir com vocês está muito além do que já experimentaram. Vocês podem ter a
experiência dia-a-dia, crescendo e próximos aos Mestres Ascensionados. Vocês terão fácil acesso e comunicação
com o Comando Ashtar e com a Fraternidade Ascensionada. De fato, esta é a parte do seu ensinamento e parte da
sua preparação. Este contato é para desperta-los, porque é muito benéfico neste momento.
Eu sou Ashtar Sheran

ASHTAR SHERAN EXPLICA A MUDANÇA NOS PÓLOS DA TERRA
Este é um período dos mais importantes para o planeta Terra, é o momento da reavaliação interior e
reconstrução da vida. Quando anunciamos que a espécie humana adentraria nas freqüências do cinturão de
fótons, que alteraria sobremaneira os campos eletromagnéticos do planeta, essa revelação, para a grande
maioria era, em princípio, incompreensível. A interferência do cinturão já se faz tão forte que altera os ciclos de
tempo, acarretando mudança na vibração das partículas atômicas que constroem a base da vida. Inicia-se,
assim, o descartar do velho para adentrar o novo, ou seja, indiretamente, a sua espécie vem buscando a
sobrevivência humana usando despreocupadamente os elementos necessários para sua sustentação desde o
início de seu caminhar por este planeta.
Com a penetração total no núcleo do cinturão, essa interferência acelera o calor no âmago dos elétrons, forçando
a alteração acentuada do fogo, do ar, da água e da terra, energias indispensáveis para que a vida continue sobre
este sistema, já que o organismo humano é basicamente feito de estruturas de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Embora não se perceba que os níveis de hidrogênio já estejam aumentando dentro dos núcleos atômicos que
sustentam a vida orgânica, por muito tempo ainda o corpo humano necessitará de quantidade razoável da pureza
desses elementos. Exatamente por isso, quanto mais o planeta penetra dentro da influência dos fótons, haverá,
até por volta de 2012, tempo terrestre, a expansão da consciência humana após o alinhamento do eixo polar.
A consciência se expande pela força do atrito entre partículas; portanto, o conflito da matéria humana dentro do
campo da emoção promove a combustão necessária para impulsionar a consciência a dar o salto esperado para
aquele ciclo determinado. Assim, movida pela escassez de água potável e energia elétrica, a sua espécie se vê
obrigada, mais uma vez, a aprender pelo conflito. Aprendizado que vem pela dor, livre escolha dos seres que aqui
estão encarnados.
A espécie humana ainda crê que a criança só aprende quando cai e levanta; são os ciclos de ir e vir da energia de
abundância. A falta produzirá racionamento, mas ajudará indiretamente a nivelar as classes sociais; afinal, todos,
sem exceção, serão obrigados a economizar e valorizar técnicas alternativas. Diante dessas evidências, muita
coisa que antes era importante será deixada de lado para abrir espaço a novas teorias, pois a ciência se verá
obrigada a pesquisar e incentivar mais de perto idéias que ajudam a manter o equilíbrio do meio ambiente. O
planeta como ser vivo conquista, finalmente, o direito à vida e à necessidade de uma sobrevivência mais
consciente, dando oportunidade a grandes descobertas, principalmente nas questões que envolvem projetos
auto-sustentáveis ligados à energia retirada do elemento ar, o que chamamos de energia livre.
Ao mesmo tempo, os chamados grupos ambientalistas cada vez mais terão a oportunidade de oferecer seus
projetos alternativos para suprir a defasagem de áreas que ainda estão sem sustentação. E a humanidade
adentrará uma nova consciência em que o abuso de poder e os desequilíbrios darão espaço para a manifestação
da solidariedade e comprometimento responsável pela vida humana. Vencidos os primeiros desafios, movidos
pelas discussões quase intermináveis, haverá um transbordar cada vez maior da autonomia consciente da
individualidade humana que na tentativa de superar dificuldades urgentes; romperão fronteiras para dar vazão a
uma só raça, a do amor.
Não mais separação em pedaços de terra que delimitam territórios, mas uma nação de um só corpo que atua
principalmente pela sincronicidade do equilíbrio entre ação e responsabilidade. Assim é o crescimento e a
ascensão dos seres que se desprendem cada vez mais dos apegos limitantes da matéria. Ao mesmo tempo, sua
chama interior brilha, fulgurante, marcando seu espaço/tempo, sobressaindo em meio à noite escura dos mundos
mais densos.
E nesse estágio, estarão prontos para enfrentar o deslocamento dos pólos, alcançando novos rumos e
experienciando outros aprendizados.
A trajetória terrena sugere um aprendizado inigualável para todos os seres que escolhem viver subjugados às leis
de causa e efeito neste plano. É nessa lei que aprendem o real valor das vibrações de energia, como se
processam e reagem em suas mais variadas formas inferiores e superiores de manifestação. Tudo é energia e,
como tal, é necessário envolver-se totalmente, iniciando o aprendizado a partir da base assim chamada mundos
inferiores de consciência, onde é possível reconhecer a força de coesão máxima trazida pela lei de unidade da
matéria. Unidade da matéria e suas leis que tornam possível a materialização das partículas de vibração mais
densa, somente realizável nas zonas de refrigeração como é o caso da Terra.
Assim o corpo físico se faz presente, vivo e alerta neste plano físico, da mesma forma que ocorre ao colocar-se
água na geladeira para fazer gelo. O corpo-luz da origem primeira, ao se defratar em inúmeros fótons,
pacificamente, viaja a distâncias infinitas somente para ter a oportunidade de, a cada passagem por mundos de
vibrações diferentes, aumentar seu poder de expansão. Por isto afirmamos: a luz é sempre presente, por mais
que penetre em freqüências de vibração mais baixa, está oculta no âmago inerte de cada partícula. Ela se
permite a variação vibratória na medida que passa por locais com maior ou menor calor. Esta é a chave da
evolução: experienciar, assimilar e governar a si mesmo.
Quando a partícula sai em viagem, já possui um programa pré-estabelecido que dá, ao mesmo tempo,
oportunidade de crescimento, e assim cumpre a tarefa de germinação estelar em vários mundos diferentes
durante seu estágio.
Portanto, ela penetra nas leis universais e caminha consciente, pelo bailado cósmico, dançando no esplendor
celeste, passando por vários estágios de retração e expansão vibratória. Depois de assimilados os primeiros
estágios vibracionais de luz irradiante, penetra em zonas onde possa construir um corpo mais denso, tomando a
forma necessária ao próximo estágio de assimilação da experiência. É como conduzir sementes à sementeira com
condições viáveis à germinação de plantas que um dia embelezarão um jardim. A Terra é uma sementeira que
oferece as condições adequadas para encapsular partículas de luz e, na força da lei de coesão, densificar o corpo
físico que será utilizado durante determinado período.
É nesse instante que as partículas de luz são atraídas pela força das leis da matéria, pois os campos de ilusão,

atraentes como são, criam um encantamento maravilhoso e quase poético. O primeiro ser que ousou penetrar
nessa poesia foi um primogênito da luz, que, com coragem amorosa, usou a inteligência para se submeter às
freqüências mais baixas atraindo milhares de partículas semelhantes para adentrar nesta zona de menos calor, a
Terra. E assim tudo começou; eles vinham munidos da semente do amor e da inteligência para viver a
individualidade. Na força máxima de coesão, espargem mais formas humanas com partículas de carbono
suficientes para contrabalançar o peso atômico do planeta. Eis a primeira e mais importante missão.
Quando a partícula de luz chega nesse estágio, é chamada de %u201Cser%u201D e está plenamente consciente
de sua participação na brincadeira virtual da luta entre bem e mal. Eis aqui os pólos energéticos que todos os
seres possuem quando penetram nestas zonas mais densas. Aqui fazemos referência aos pontos de energia
conhecidos por vocês como chacras, que são consciências a serem vivenciadas durante as encarnações
terrestres.
Quando o alinhamento destes pontos acontece, o primeiro e o sétimo chacra sofrem uma inversão polar, dando
origem à manifestação de uma outra dimensão de consciência-luz. Dessa forma, enquanto não assimilam
completamente todas as experiências dessa polarização, estarão encarnando e desencarnando, ou seja,
transformando a energia constantemente no jogo de materializar e desmaterializar. A morte e a vida física
diferem apenas na forma de apresentação da energia. Diz-se que o espírito abandona a matéria deixando-a
inerte, mas preferimos dizer que a energia da matéria se transforma em energia de espírito novamente,
voltando a realizar a tarefa de elevação de consciência depois que assimilou as experiências da vida física.
Enquanto não esgotar todo o aprendizado do sistema ao qual está inserida retorna por própria vontade e força
de atração ao plano físico. Ou seja, a substância espiritual transforma-se outra vez em matéria densa.
Quando o ser já está pronto para sair deste plano, depois de assimilado todo o aprendizado do sistema de vida,
inicia-se o expurgo, a limpeza profunda onde fisicamente encarnado, reatualiza todas as suas experiências já
vividas durante todo o processo de encarnações físicas. Uma experiência marcante causa um impacto profundo
em sua consciência básica, abrindo a visão ilimitada do papel que ocupa diante do cosmos. É nesse exato
momento que o ser espiritual aflora, tornando possível a lembrança daquilo que é, o que está fazendo aqui e
para onde vai. Ele reconhece qual o papel que ocupou em cada uma de suas passagens anteriores, obtendo as
respostas necessárias para adaptar o ego humano, que é o instrumento que viabiliza a entrada do espírito na
matéria. Sem ele, não haveria condições de manifestação da personalidade humana. Portanto, a última batalha
é travada porque é exatamente nesse instante que os dois irmãos, espírito e matéria ou ego superior e ego
humano, reconhecem que são frutos da mesma fonte.
Este estágio final de completude sugere muita dor e sofrimento, pois os egos se reconhecem como
manifestações divinas, são da mesma origem. Antes desse reconhecimento, promovem uma luta que expõe
emoções, forças mentais e físicas para fora, provocando uma reviravolta na vida do indivíduo e de quem convive
com ele. Isto é a separação do joio e do trigo que, qualificando energia, expurga de si mesmo tudo o que não
pode mais fazer parte daquela essência. Isso marca o período da mudança dos pólos do próprio ser, alterando
tudo que está à sua volta, reagindo em seu meio ambiente com força violenta, até aceitação completa de liberar
o velho para adentrar o novo. Com a experiência das forças polares a que se submete, totalmente assimiladas,
ele pára de lutar e se entrega completamente para o alinhamento ao universo central. Esta experiência o conduz
a penetrar em novos estágios de consciência, e dá a ele a capacidade de ver e reconhecer os seus mestres,
guias e essência estelar à qual pertence. Somente alinhado a este centro, depois que reconhecer em si mesmo
as virtudes superiores, ele volta a receber o impulso necessário para penetrar e viver em dimensões mais altas
de consciência.
A Terra abriga em seu seio um número incontável de seres que estão passando por esta experiência de
aprendizado. Como ser vivo, o planeta também possui chacras e pólos de manifestação energética e está, neste
exato momento, procurando seu alinhamento à fonte central. Quando um ser vivo expande a sua consciência,
tudo que está à sua volta sofre o impacto disso; portanto, quando 20% da consciência humana alcançar um
estágio vibratório de mesma intensidade, automaticamente a inversão dos pólos do planeta acontecerá e o
planeta penetrará em outra dimensão de consciência. A inversão dos pólos é um movimento cíclico que tem
acontecido com a passagem das eras, tem como referencial os equinócios e soma aproximadamente 26000
anos.
Está previsto para o sistema terrestre quando o planeta alcançar o índice referencial do ciclo dos 13, que é
marcado pela metade da era, ou seja, 13000 anos. Sempre que um fato desta relevância acontece sobre o
planeta, milhares de seres humanos contatam realidades paralelas para que se lembrem da origem e função
auto-escolhida. São os suportes necessários para ancoragem da força mental adequada para manutenção do
equilíbrio planetário.
Você que lê essa mensagem pode estar sentindo diferenças nos padrões de sono com sonhos muito vívidos,
problemas nos relacionamentos, sistema imunológico alterado que não corresponde à normalidade
principalmente ligada ao pâncreas e à tiróide e a relação do tempo/espaço que já não mais condiz com os
relógios terrestres. Portanto, dores musculares, enxaqueca, formigamento nas extremidades do corpo, choques
elétricos na coluna, aumento de problemas respiratórios, enjôo e tonturas freqüentes são sintomas naturais da
adaptação do corpo de luz movimentado pelo cinturão de fótons que já altera o campo magnético do planeta.
Não há medicação que resolva estas sensações, mas muita disciplina e atenção ao corpo que pede calma e
tranqüilidade para se adaptar ao novo ritmo do planeta. É necessário desenvolver paciência e ter atividades
físicas que possam purificar o corpo possibilitando a abertura dos poros na pele que deve respirar livre. Ampliem
a capacidade respiratória, lembre-se: a Era de Aquário é mental e pede intensidade no contato com o elemento
ar.
Para alguns humanos, esta linguagem expressa a nova Idade do Ouro, ou seja, a idade da pureza em que as
forças polares não ocupam lugar. Nesse momento, o jardim florescerá para que a vida seja a plenitude e a

abundância. Cada indivíduo que penetra nesta freqüência é mais uma flor no jardim onde a borboleta azul, de
quando em quando, vem sorver o pólen perfumado. Despretensiosa nesse ato de amor, poliniza os campos de paz
e prosperidade. Assim se faz a vida de um sistema planetário que em breve alcançara a vibração e sintonia
esperada.
Essa é a tão falada mudança polar profetizada há tanto tempo. Muito mais que mudanças no eixo físico planetário
provocando ações desastrosas, essa mudança ocorre dentro de cada ser humano, quando está pronto para tomar
novos rumos de consciência. Quanto mais o homem da Terra tornar-se consciente do potencial mental que possui,
fazendo bom uso de sua inteligência, expandindo cada vez mais o centro irradiante onde brota o amor, muito
rapidamente ele poderá conduzir essas mudanças sem dor e sofrimento. É o próprio homem que altera a rota dos
acontecimentos, pois a ele foi dado o maior presente de toda a eternidade: a vida consciente habitante da matéria
física, onde a mente criadora realiza o sonho de tornar-se humana.
Este é o tempo da humanização da vida e só cabe a humildade de aprender com aqueles que certamente já
possuem a experiência assimilada em sua prática diária.
(ser humano: ser um com todos)"Quando o eixo físico terrestre for alterado, com certeza um número incontável de
seres humanos já estará pronto para conduzir essa missão com inteligência e alegria".
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