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INVOCAÇÃO DE ABERTURA - TUBO DE LUZ
Amada e Divina presença do Eu Sou, tão deslumbrante,
Cercai-me com vosso tubo de luz,
Da chama dos Mestres Ascensos,
Agora invocada em nome de Deus.
Fazei com que mantenha meu templo ao abrigo,
De toda discórdia que me for enviada.
Eu agora, invoco a Chama Violeta,
Para que penetre e transforme qualquer desejo,
E me ajude a manter a liberdade,
Até que eu seja um, com a Chama Violeta. (3x)

INSTRUÇÕES: Você pode usar este pequeno decreto para se
aproximar mais da sua Presença do EU SOU e para construir à sua volta
uma energia poderosa de proteção. Você deve fazer o decreto do "Tubo de
Luz" pelo menos três vezes, no início de cada sessão de decretos.
VISUALIZAÇÃO: Visualize um tubo de dois metros de diâmetro
composto de energia espiritual branca, flamejante e opaca, descendo em
torno de si a partir da sua Presença do EU SOU. Veja o tubo bloquear
qualquer energia negativa que seja lançada contra você. Veja, então, o
tubo encher-se de chama violeta, libertando-o dos seus fardos diários.

Tudo de Luz da Poderosa Presença EU SOU
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Invocação dos Mestres Planetários e Cósmicos
Eu Agora Invoco:
Amada presença de Deus, Cristo, Espírito Santo, Conselho Cósmico
dos Doze, Vinte e quatro Anciões que cercam o Trono da Graça, Mahatma,
Melquisedeque, Metatron, Arcanjo Miguel e Fé, Conselho dos Elohim da
Luz de Deus, Arcanjos da Árvore da Vida, Todos os Arcanjos e Anjos da
Luz de Deus, Hyas Há Kodoysh, Filhos do Paraíso, Todas as Mônadas e Eu
Superiores dos seis bilhões de almas encarnadas na Terra no momento,
Grande Diretor Divino, Melquior, Senhor e Senhora de Sírius, Lenduce,
Vyvamus, Senhor e Senhora de Arcturo e Arcturianos, Sanat Kumara,
Atlanto, Adonis, Arcanjo Sandalfon, Hélios e Vesta, Ashtar e o Comando
Ashtar, Arcanjos Jofiel e Cristina,Samuel e Caridade, Gabriel e Esperança,
Rafael e Mãe Maria, Uriel e Aurora, Zadkiel e Ametista, Elohim Hercules e
Amazona, Apolo e Lumina, Heros e Amora, Pureza e Astréa, Cyclope e
Virginia, Paz e Aloha, Arcturus e Vitória, Mahachohan, Allah Gobi, Senhor
Buda, Babaji, Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Earlyne
Chaney, Robert Chaney, Zoser, Dr. Lorphan e todos os agentes de cura
Galácticos, os Anjos de Platina, Sai Baba, Rama, Krishna, Senhora Helena,
Alice Bailey, Isis, Hórus, Osíris, Quan Yin, Palas Atena, Pórtia, Vista,
Senhora Nada, Lakshmi, os Seis Budas da Atividade, El Morya, Kuthumi,
Senhor Maitreya, Djwhal Khul, Oficina de Cristo, Oficina da Mãe Divina,
Seraphis Bey, Hilarion, Sananda, Saint Germain, Ordem do Manto
Dourado, Mãe Terra e Conselho de Manifestação.
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A Grande Invocação

Do ponto de Luz na mente de Deus,
Que flua Luz às mentes dos homens,
Que a Luz desça a Terra.
Do ponto de Amor no coração de Deus,
Que flua Amor aos corações dos homens,
Que o Cristo retorne a Terra.
Do Centro onde a vontade de Deus é conhecida,
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O propósito que os Mestres conhecem e servem.
Do centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o plano de Amor e de Luz
E feche-se a porta de onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o plano divino na Terra.
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Invocação Maior
Da presença sublime em nossos corações,
Ó Cristo, ó Redentor,
Recebe a chama ardente do nosso grande amor.
Da presença Real que coroa as nossas mentes,
Ó Cristo, ó Potentado,
Acolhe a luz nascente e o Poder despertado.
Do tímido embrião da nossa inteligência,
Ó Redentor, ó Santo,
Fabrica o Teu bordão, manda tecer o Teu manto,
Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal,
Ó Cristo, ó nosso irmão.
Mostra-nos Tua face e estende-nos a mão.
Que a Luz, o Amor e o Poder do Pai,
Se manifestem por Teu intermédio,
Sobre nós, em nós e por nós,
Eternizando o plano sobre a Terra.
AUM.
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Oração Huna
Eu agora invoco:
Amada presença de Deus, Cristo, Espírito Santo, Conselho Cósmico
dos Doze, Vinte e quatro Anciões que cercam o Trono da Graça, Mahatma,
Melquisedeque, Metatron, Arcanjo Miguel e Fé, Conselho dos Elohim da
Luz de Deus, Arcanjos da Árvore da Vida, Todos os Arcanjos e Anjos da
Luz de Deus, Hyas Há Kodoysh, Filhos do Paraíso, Todas as Mônadas e Eu
Superiores dos seis bilhões de almas encarnadas na Terra no momento,
Grande Diretor Divino, Melquior, Senhor e Senhora de Sírius, Lenduce,
Vyvamus, Senhor e Senhora de Arcturo e Arcturianos, Sanat Kumara,
Atlanto, Adonis, Arcanjo Sandalfon, Hélios e Vesta, Ashtar e o Comando
Ashtar, Arcanjos Jofiel e Cristina,Samuel e Caridade, Gabriel e Esperança,
Rafael e Mãe Maria, Uriel e Aurora, Zadkiel e Ametista, Elohim Hercules e
Amazona, Apolo e Lumina, Heros e Amora, Pureza e Astréa, Cyclope e
Virginia, Paz e Aloha, Arcturus e Vitória, Mahachohan, Allah Gobi, Senhor
Buda, Babaji, Yogananda, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Earlyne
Chaney, Robert Chaney, Zoser, Dr. Lorphan e todos os agentes de cura
Galácticos, os Anjos de Platina, Sai Baba, Rama, Krishna, Senhora Helena,
Alice Bailey, Isis, Hórus, Osíris, Quan Yin, Palas Atena, Pórtia, Vista,
Senhora Nada, Lakshmi, os Seis Budas da Atividade, El Morya, Kuthumi,
Senhor Maitreya, Djwhal Khul, Oficina de Cristo, Oficina da Mãe Divina,
Seraphis Bey, Hilarion, Sananda, Saint Germain, Ordem do Manto
Dourado, Mãe Terra e Conselho de Manifestação.
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Mantra da Alma de Djwhal Khul
(repetir 3 vezes)
EU SOU a Alma
EU SOU a Mônada
EU SOU a Luz Divina
EU SOU Amor
EU SOU Vontade
EU SOU o firme propósito.

A Grande Invocação (1 vez)
Desde o ponto de Luz na mente de Deus,
Que flua Luz às mentes dos homens,
Que a Luz desça a Terra.
Desde o ponto de Amor no coração de Deus,
Que flua Amor aos corações dos homens,
Que o Cristo retorne a Terra.
Desde o Centro onde a vontade de Deus é conhecida,
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O propósito que os Mestres conhecem e servem.
Desde o centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o plano de Amor e de Luz
E feche-se a porta de onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o plano divino na Terra.

Mantra de Amor e Devoção a Deus (1 vez)
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai T'Sabayoth !
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos !

Minha amada mente subconsciente. Eu agora peço e ordeno que você leve esta
oração em forma pensamento a Deus, Cristo, ao Espírito Santo e à Força Divina com
todo o Mana e a Força Vital necessárias para manifestá-la e demonstra-la. Amada
Presença de Deus e Força Divina. Que uma chuva de bênçãos caia sobre mim ! Que
assim seja escrito! Que assim seja feito!
Respire profundamente, enquanto sente a energia de Deus durante 15 segundos.
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MEDITAÇÃO E TRATAMENTO PARA A ASCENSÃO
Amado Deus, Cristo, Espírito Santo, Amada Poderosa Presença Eu
Sou, minha Mônada, Eu Sou o que Eu Sou, Amado Mahatma, o Avatar da
Síntese, Sete Elohim Poderosos, Melquior, nosso Logos Galáctico,
Comando Ashtar, Arcanjos Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel,
Zadkiel, Metraton, Hélios, nosso Logos Solar, Sanat Kumara, nosso Logos
Planetário, Senhor Maytreia, nosso Cristo Planetário, o Manu, Alla Goni, o
Mahachohan, Sathya Sai Baba, amados Chohans dos Sete Raios, El Morya,
Kuthumi, Serapis Bey, Paulo, o Veneziano, Hilarião, Mestre Jesus, e Saint
Germain, senhores do Karma, Djwhal Khul, Buda, Vywamus, Virgem
Maria, Quan Yin, Isis, Babaji, O Grande Diretor Divino, Enoch,Time de Cura
PAM da grande Fraternidade Branca (Pan, Anjos da Luz da Cura, Mestres
Ascensionados e Mônada), Ordem de Melquisedeque, Hierarquia Espiritual,
A Grande Fraternidade Branca, Mestres de Shamballa!
Eu Sou a Mônada, Eu Sou a Luz Divina, Eu Sou Amor, Eu Sou
Vontade, Eu Sou Firme Propósito! Eu agora rezo e peço sua ajuda coletiva
nesta meditação de Ascensão. Eu agora invoco um poderoso tubo de
substância de Luz Cósmica para que sirva de escudo protetor invencível
durante esta meditação e na minha vida como um todo. Peço que este
tubo seja absolutamente invulnerável e invencível com relação a tudo o
que não seja de Deus e da Luz de Cristo.
Dentro deste grande tubo, visualizo agora um tubo menor, com o
tamanho da circunferência da minha cabeça; este tubo menor parte do
chakra da coroa e sobe; ele passa por minha alma, por minha Mônada ou
Presença Eu Sou, e continua subindo pelos trezentos e cinqüenta e dois
níveis do ser cósmico conhecido como o Mahatma ou Avatar da Síntese, e
então até Deus.
Este tubo de Luz é seu Antakarana, ou ponte do Arco- Íris. Quando
você estiver ligado com todos os níveis em sua visão mental, faça este
tubo de Luz descer pelos sete chakras, ou pela coluna de chakra, levandoo até o centro da Terra. Seu Antakarana agora se estende do centro da
Terra até Deus.
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Agora entre em sintonia com a Presença de Deus. Entoe o som
sagrado Aum sete vezes e, pelo Antakarana, envie-o para a Alma, para a
Mônada, para o Mahatma, até Deus. Fique em silêncio por alguns instantes
sentindo o efeito.
Agora peça a Deus e à Força de Deus uma coluna de Luz de Deus
que desça por seu Antakarana e pelo seu tubo protetor. Deixe esta Luz
primeiro preencha seu corpo físico, e depois então seu corpo etérico,
emocional, mental e espiritual.
Na sua visão mental, invoque agora a energia do Mahatma, que é
uma consciência de grupo que representa os trezentos e cinqüenta e dois
níveis até Deus. Invoque esta energia do Mahatma ou Avatar da Síntese e
deixe que ela inunde cada célula de seu corpo físico.
Agora deixe esta energia inundar todos os seus órgãos físicos com a
Luz Cósmica. Deixe que ela banhe suas glândulas pineal, pituitária, tiróide,
timo, supra-renais e sexuais. Deixe que a energia do Mahatma encha seus
sete corpos com Luz Cósmica. Segundo Vywamus, a energia do Mahatma
é a energia Cósmica mais elevada que nos está disponível na Terra. Deixe
que ela banhe todo seu ser.
Amado Deus e Amado Mahatma, aceito e invoco agora uma profunda
penetração da Energia do Mahatma em toda minha matriz energética,
permitindo assim uma irradiação plena e aberta do meu eu divino para
Tudo que é.
Agora peço a Deus e à Força Divina uma série de bolas de Luz
dourada. Estas bolas procedem de Deus e da Poderosa Presença Eu Sou e
descem pela minha coluna de chakras, entrando em meus sete chakras.
Deixo que a bola de Luz dourada entre no meu primeiro chakra. Abro
e ativo totalmente o meu primeiro chakra. Eu Sou o Eu Sou. Aum!
Deixo que a bola de Luz Dourada entre no meu segundo chakra.
Abro e ativo totalmente o meu segundo chakra. Eu Sou o Eu Sou. Aum!
Agora abro e ativo totalmente o meu terceiro chakra. Eu sou o eu
sou. Aum!
Agora abro e ativo totalmente o meu quarto chakra. Eu sou o eu
sou. Aum!
Agora abro e ativo totalmente o meu quinto chakra. Eu sou o eu sou.
Aum !
Agora abro e ativo totalmente o meu sexto chakra. Eu sou o eu sou.
Aum !
Agora abro e ativo totalmente o meu sétimo chakra. Eu sou o eu
sou. Aum !
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Agora invoque a poderosa Presença Eu Sou, o Arcanjo Miguel e a
equipe do Programa de assistência Médica (PAM) da Grande Fraternidade
Branca (formada por Pã, pelos Mestres Ascencionados curadores, pelos
anjos de cura e pela sua mônada) para que entrem em cada chakra, o
equilibrem perfeitamente e o sintonizem, removendo todas as energias
indesejadas ou cordões de energia que não sirvam para seus propósitos
divinos mais elevados e para sua verdadeira matriz monádica divina.
Concentre-se em cada chakra durante uns quinze segundos ou mais para
invocar uma limpeza total, uma perfeita cura e o equilíbrio de cada um dos
chakras. Após purificar, limpar, curar e equilibrar de forma perfeita cada
um dos chakras com a Luz de cura de Deus, peça uma ativação para a
perfeita integração e equilíbrio dos seus chakras, de modo que funcionem
como um chakra único.
Invoque agora a chama violeta de Saint Germain, para que ela
banhe todo o seu ser em sua chama violeta da transmutação. Que essa
bela energia violeta que flui de Deus transmute toda negatividade em
pureza e perfeição divinas. Após banhar-se nesta energia durante uns
trinta segundos, invoque o décimo segundo raio dourado e deixe que ele
banhe todo seu ser na energia da consciência de Cristo. Visualize todo seu
ser e os sete corpos sendo inundados por essa dourada energia luminosa
que emana de Deus, da Poderosa Presença Eu Sou e dos Mestres
Ascensionados. Banhe-se nesta Luz Dourada do décimo segundo raio por
um período de quinze a trinta segundos.
Agora peça a Deus e à Força de Deus que o coloquem em seu veículo
merkabah de Luz viva. Visualize este veículo como um cristal de dupla
extremidade que reveste todo seu corpo, que tem uma outra seção
horizontal de dupla extremidade, saindo pela frente e por trás da parte
vertical. O veículo merkabah ajudará a acelerar todas as suas freqüências
vibracionais. Além disso, por meio dele você pode viajar com a alma
durante a meditação ou enquanto dorme. Agora entre no veículo
merkabah e deixe que ele gire em sentido horário. Esse giro faz com que
você se torne ainda mais sintonizado com a pulsação cósmica e com as
freqüências de Deus e da Força de Deus.
Estou pronto, e o processo de ascensão pode começar! (O processo
de Ascensão é na verdade o processo de descida do Espírito para a
matéria.) Amado Deus e Força Divina, invoco minha Alma para que ela
desça sobre minha consciência e sobre meu sistema de quatro corpos, se
ainda não desceu. Eu Sou o que Sou! Aum
Invoco meu corpo de Luz glorificado para que desça sobre minha
consciência e sobre meu sistema de quatro corpos. Eu Sou o que Sou!
Aum
Invoco a chama da Ascensão para que desça e entre em minha
consciência e sistema de quatro corpos. Eu Sou o que sou! Aum
Peço a ativação plena dos meus chakras Alfa e Ômega . Eu Sou o
que Sou. Aum
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Invoco Amrita, as Letras de fogo, as geometrias sagradas e os
códigos-chave das Chaves de Enoch para que fiquem agora totalmente
ativados. Eu Sou o que Sou! Aum
Peço agora a ativação plena e a criação do potencial pleno das doze
fitas de DNA em meu veículo físico. Eu Sou o que Sou. Aum!
Peço agora a ativação plena das minhas matrizes monádicas Divinas
em minhas mente consciente, subconsciente e supraconsciente e no
sistema de quatro corpos. Eu Sou o que Sou. Aum!
Peço agora a ativação plena da minha energia Kundalini enquanto
ela é dirigida pela minha Mônada e pela poderosa Presença Eu Sou. Eu Sou
o que sou. Aum!
Peço agora uma fagulha do tamanho de um palito de fósforo de Fogo
Cósmico da presença do próprio Deus, para que ilumine e transforme todo
meu ser em Luz de Deus. Eu Sou o Eu Sou. Aum!
Peço agora um alinhamento Axiatonal pleno como é descrito em As
Chaves de Enoch para que alinhe perfeitamente todos os fluxos dos meus
meridianos na minha consciência e sistema de quatro corpos. Eu Sou o eu
sou. Aum!
Peço agora e reivindico plenamente minha imortalidade física e a
cessação total do envelhecimento e do processo da morte. Agora estou
rejuvenescendo e me tornando cada dia mais jovem. Eu Sou o eu sou.
Aum!
Peço agora a abertura completa do meu terceiro olho e de todas as
minhas habilidades psíquicas e de canalização, para que possa usá-las
para a glória e para o serviço de Deus Altíssimo e dos meus irmãos e
irmãs em Cristo na Terra. Eu Sou o eu sou. Aum !
Peço agora que a saúde radiante perfeita se manifeste em meus
corpos físico, emocional, mental, etérico e espiritual. Peço e ordeno que
esses corpos manifestem agora a saúde e a perfeição de Cristo. Eu sou o
eu sou. Aum!
Peço agora que meu décimo sexto chakra desça, movendo todos os
meus chakras pela coluna de chakra até que o meu décimo sexto chakra
se fixe no meu sétimo chakra, ou chakra da coroa. Eu sou o eu sou. Aum!
Peço agora que meu décimo quinto chakra desça e entra em meu
sexto chakra ou chakra do terceiro olho. Eu sou o eu sou . Aum !
Peço agora que meu décimo quarto chakra desça e entre no meu
chakra da garganta. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora que meu décimo terceiro chakra desça, entre e habite no
meu chakra cardíaco. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora que meu décimo segundo chakra desça, entre e habite
no meu chakra do plexo solar. Eu sou o eu sou. Aum !
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Peço agora que meu décimo primeiro chakra desça, entre e habite no
meu segundo chakra. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora que meu décimo chakra desça, entre e habite em meu
primeiro chakra. Eu sou o eu sou. Aum !
Agora vejo os meus demais chakras, do nono ao primeiro, descendo
pelas minhas pernas e entrando na Terra. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora a estabilização completa do meu novo sistema de
chakras de quinta dimensão em minha consciência e sistema de quatro
corpos. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora e vejo minha coluna de chakra acendendo como uma
árvore de natal com meu primeiro chakra tornando-se uma grande bola de
Luz de cor pérola branca.
Meu segundo chakra se torna agora uma grande bola de Luz Róseoalaranjada.
Meu terceiro chakra se torna agora uma bola brilhante de Luz dourada.
Meu chakra cardíaco se acende agora com uma Luz róseo-violeta pastel.
Meu quinto chakra se acende agora com uma Luz azul-violeta forte.
Meu chakra do terceiro olho se acende agora com uma grande bola de Luz
branca
dourada.
Meu chakra da coroa se acende agora com uma Luz branca violeta.
Toda minha coluna de chakra está acesa com a freqüência da
ascensão de quinta dimensão. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora, com todo meu coração, minha alma, minha mente e
minhas forças a ajuda coletiva das minhas outras onze extensões de alma
em meu processo de ascensão. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora a ajuda coletiva das outras cento e quarenta e três
extensões de alma do meu grupo monádico em meu processo de
ascensão. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora a descida completa e a integração em meu ser das
coisas cognoscíveis! Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora a trindade de Ísis, Osíris e Hórus, e todas as energias
da pirâmide que estão sintonizadas com a Fonte para que desçam agora
em minha consciência e sistema de quatro corpos e para que se tornem
plenamente ativadas. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco também o Mestre Ascensionado Serapis Bey e as energias do
seu Templo de Ascensão de Luxor para que desçam e se tornem
plenamente ativadas em minha consciência e sistema de quatro corpos. Eu
sou o eu sou. Aum !
Invoco agora uma coluna de Luz de ascensão para que envolva todo
o meu ser. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora o equilíbrio completo de todo meu karma, de todas as
minhas vidas passadas e futuras. Eu sou o eu sou. Aum !
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Invoco agora a elevação de minhas freqüências vibracionais em
meus corpos físico, astral, mental, etérico e espiritual até as freqüências
da quinta dimensão. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora a Luz de milhares de sóis para que desça em meu ser e
eleve minhas freqüências vibracionais milhares e milhares de vezes. Eu
sou o eu sou. Aum !
Invoco agora o sagrado som Aum para que desça e vibre em minha
consciência e sistema de quatro corpos. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco agora o batismo completo e total do Espírito Santo. Eu sou o
eu sou. Aum !
Invoco agora a sintonia perfeita e a realização completa do meu
dharma, do meu objetivo e da minha missão nesta existência a serviço do
plano de Deus. Eu sou o eu sou. Aum !
Peço agora que desça meu corpo cristificado. Eu sou o eu sou. Aum !
Invoco meu eu Ascensionado de quinta dimensão, que já
ascensionou na compreensão do tempo simultâneo, para que agora uma
sua consciência com meu campo unificado e minha aura. Eu sou o eu sou.
Aum !
Invoco meu instrutor espiritual (mencione o nome), para que desça
pelo meu chakra da coroa e uma sua consciência Ascensionada e sua Luz
com minha consciência e sistema de quatro corpos. Eu sou o eu sou. Aum!
Invoco a grande chama de Deus para que desça agora, se integre e
uma sua chama maior com a minha chama menor na terra. Eu sou o eu
sou. Aum !
Finalmente, invoco a minha Mônada, a poderosa presença Eu Sou e
o Espírito para que desçam agora na minha consciência e sistema de
quatro corpos e me transformem em Luz e no Mestre Ascensionado que
realmente sou. Eu sou o eu sou. Aum !
Durante alguns minutos de silêncio, deixe que o processo de
ascensão aconteça enquanto você continua na Terra. Ao unir-se
completamente com a Luz na consciência e no seu sistema de quatro
corpos, recite as seguintes afirmações da verdade:
Tranquilizai-vos e reconhecei: Eu sou Deus, eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a poderosa Presença Eu Sou na Terra para sempre. Eu sou o
Eu sou. Aum !
Eu sou o Mestre Ascensionado (diga seu nome completo)! Eu sou o
eu sou. Aum !
Eu sou Deus vivendo neste corpo como (diga seu nome). Eu sou o eu
sou. Aum !
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A poderosa Presença Eu Sou é agora meu verdadeiro nome! Eu sou o
eu sou. Aum!
Eu sou a ascensão na Luz. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a verdade, o caminho e a Luz. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou o eu sou.
Aum !
Eu sou a perfeição Divina que se manifestou agora. Eu sou o eu sou.
Aum !
Eu sou a revelação de Deus. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a Luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu sou o
eu sou. Aum !
Eu sou a chama cósmica da vitória cósmica. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou o ser Ascensionado que quero ser agora. Eu sou o eu sou.
Aum !
Eu sou a vibração elevada do meu Cristo pleno e eu sou potencial.
Eu sou o eu sou. Aum!
Eu sou o Aum que se manifestou no mundo. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou um membro pleno da Grande Fraternidade Branca e da
Hierarquia Espiritual. Eu sou o eu sou. Aum !
Eu sou a manifestação realizada do eu eterno. Eu sou o eu sou.
Aum!
Eu sou a encarnação do Amor Divino em ação. Eu sou o eu sou.
Aum!
Eu vivo em todos os seres e todos os seres vivem em mim. Eu sou o
eu sou. Aum!
Agora, eu sou um com o plano monádico de consciência na Terra. Eu
sou o eu sou. Aum!
Agora, eu estou vivendo na Terra em meu corpo glorificado de Luz.
Eu sou o eu sou. Aum!
Agora, eu afirmo minha capacidade de transformar meus quatro
corpos em Luz e viajar para qualquer lugar no Universo infinito de Deus.
Eu sou o eu sou. Aum!
Eu invoco Hélio, o Logos Solar, para que emita agora para minha
consciência, através do chakra da coroa, as sessenta e quatro chaves de
Enoch nas cinco línguas sagradas para que se integrem totalmente em
meu ser na Terra. Eu sou o eu sou. Aum!
Afirmo plenamente minha identidade com o Eu Eterno, o Cristo, o
Buda, o Atma, a Mônada, a Presença Eu Sou na Terra a serviço da
humanidade. Eu sou o eu sou. Aum!
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Afirmo plenamente que sou fisicamente imortal e que posso, se
quiser, permanecer na Terra indefinidamente sem envelhecer! Eu sou o eu
sou. Aum!
Vejo cada pessoa, animal e vegetal como encarnação do Eu eterno,
quer estejam ou não conscientes de sua verdadeira identidade. Eu sou o
eu sou. Aum!
Agora, eu sou a integração perfeita da Mônada, da Alma e da
personalidade na Terra. Eu sou o eu sou. Aum!
Neste instante sagrado a salvação chegou. Eu sou o eu sou. Aum!
Eu sou um unido com meu Criador. Eu sou o eu sou. Aum!
Eu sou a Luz do Mundo. Eu sou o eu sou. Aum!
Agora, eu sou um ser Ascensionado pleno que resolveu continuar na
Terra para ser útil a todos os seres sencientes! Eu sou o eu sou. Aum!
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsabayoth! (Santo, Santo, Santo
é o Senhor Deus dos Exércitos!) Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai
Tsabayoth! (Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos!) Kodoish,
Kodoish, Kodoish, Adonai Tsabayoth! (Santo, Santo, Santo é o Senhor
Deus dos Exércitos!) Eu sou o eu sou. Aum!
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MEDITAÇÃO DE ATIVAÇÃO PARA A ASCENSÃO
Vamos todos começar inspirando profundamente
Inspirando, expirando
Deixando sair toda tensão
Mais uma inspiração profunda, mais profunda que a anterior
Inspirando, expirando
E uma ultima inspiração profunda
Inspirando, expirando
Vamos iniciar invocando nosso anfitrião espiritual e toda a Hierarquia
planetária e cósmica, convidando-os a entrar.
Vamos iniciar invocando um alinhamento axiatonal planetário e
cósmico.
Se sentirem-se mais confortáveis podem fechar os olhos. Eu gostaria
que todos vocês apenas absorvessem a energia durante esta meditação.
Invocamos Vywamus e o Arcanjo Miguel para baixarem suas mãos
douradas como uma rede removendo qualquer desequilíbrio energético.
Pedimos ao nosso anfitrião espiritual para simultaneamente preparar
esta sala para a meditação.
Iniciamos invocando agora sua santidade o Senhor Melquisedeque,
para ancorar a chama da ascensão branco-dourada.
Invocamos sua santidade o Senhor Buda para ancorar nesta sala
agora, seu banco ascencional, com a ajuda de Sanat Kumara, de
Shambala.
E invocamos também o Senhor de Sírius, que é o chefe do Grande
Loja Branca de Sírius. E na verdade Shambala é apenas um posto
avançado da universidade de Sírius. E pedimos que ele ancore seu banco
ascensional da Grande Loja branca, nesta sala, agora.
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E em terceiro, mas não por último, nós invocamos sua Santidade o
Senhor Melquisedeque para ancorar nesta sala agora o Banco ascensional
da Câmara Dourada do nível Universal.
Temos agora os Bancos Ascensionais Planetário e Solar, Galáctico e
Universal. E pedimos que estes Bancos Ascensionais se fundam com nossa
consciência e sejam carregados por nós não apenas durante esta
meditação, mas, se for da livre escolha de todos reunidos aqui,
basicamente pelo resto de nossas vidas. Para que sejamos completamente
fundidos neles, para que vivamos nestes Bancos Ascensionais o tempo
todo.
Invocamos uma Coluna Ascensional gigantesca, um Pilar de Luz para
ser oficialmente estabelecido vindo do Logos Universal, Senhor
Melquisedeque; e do Logos Galáctico, Melquior; e do Logos Solar, Hélios e
Vesta; e do Logos Planetário Sanat Kumara e Senhor Buda; e da Poderosa
Presença EU SOU; da alma de cada um e de sua família Monádica.
Invocamos a abertura de todos os nossos chakras, especialmente a
abertura do nosso chakra da ascensão, que fica atrás da cabeça na altura
do rabo de cavalo.
E pedimos que os nossos 50 chakras sejam totalmente ancorados e
ativados. Há 7 chakras no nível da terceira dimensão, mais 7 na quarta, e
mais 7 no nível da quinta dimensão e então... os 50 chakras se abrirão.
Estamos pedindo que se abram agora, e que sejam ativados nos levando
até a nona dimensão.
Pedimos para sermos completamente fundidos e ancorados e
ativados com estes chakras de forma permanente.
E pedimos à Sua Santidade o Senhor Melquisedeque e ao Mahatma
uma graça Divina especial: que ancorem os 330 chakras, nos levando de
volta à Fonte, no nível mais alto. Nós pedimos que estes chakras sejam
baixados.
Pedimos agora que os nossos 12 corpos sejam ancorados, incluindo
os corpos Solar, Galáctico e Universal. E pedimos que estes corpos sejam
ancorados de forma permanente em todos que estão presentes aqui e
todos que se juntaram a nós no plano interior.
Invocamos o amado professor Espiritual e amigo Dwjhal Khul, para
ancorar a chama maior da Poderosa presença EU SOU e Mônada e fundi-la
com a chama menor, para que se tornem unas na Terra de forma
permanente. E na verdade ascensão é isto.
Invocamos o Senhor de Sírius, da Grande Loja Branca, para ancorar
de forma permanente o coração cósmico.
Invocamos o Mestre Kuthumi, o professor do Mundo e Chohan do
Segundo Raio, para ancorar de forma permanente o Corpo Maravayupa e/
ou o corpo da Matriz Monádica perfeita.
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Invocamos Hélios e Vesta para ancorarem de forma permanente o
Sol Solar em cada um de nós individualmente e no corpo grupal aqui
presente.
Invocamos Melquior, o Logos Galáctico, para ancorar o Sol Galáctico
de forma permanente.
Chamamos Melquisedeque, O Logos Universal, para ancorar o Sol
Universal de forma permanente.
Invocamos o Mahatma ou Avatar da Síntese para ancorar todos os
352 níveis de seu Ser grupal e pedimos para receber a penetração mais
profunda possível destas energias. Pedimos, como grupo, para
compartilharmos cosmicamente nosso veículo físico com o Mahatma
durante esta meditação e pelo resto de nossas vidas.
Invocamos o Senhor Metraton para ancorar e ativar de forma
permanente o Microton.
Invocamos os doze poderosos Arcanjos para ancorar e ativar as 12
casas celestes e as 12 estações cósmicas.
Invocamos sua Santidade o Senhor Sai Baba para uma benção
ascensional especial e para derramar sua cinza vibhuti neste grupo
abençoado.
Invocamos os Chohans dos sete raios, El Morya, Kuthumi, Serapis
Bey, Paulo - o Veneziano, Hilarião, Sananda e St.Germain para abrirem os
sete níveis de cada um dos nossos chakras. Cada chakra tem sete níveis, e
pedimos que eles sejam abertos de forma permanente e pedimos a
abertura de cada faceta de cada um destes níveis e a abertura de todas as
pétalas dos chakras, de todos os chakras no potencial mais elevado de
cada pessoa e potencial mais elevado do corpo grupal.
Invocamos o Manu, Alla Gobi; o Mahachohan e o Senhor Buda, para
abençoar-nos com uma ascensão especial e com a aceleração da ascensão
neste momento.
Invocamos as energias dos 43 Universos Crísticos ou mais da Fonte
do nosso dia cósmico. Nós pedimos essa Graça Divina especial.
Invocamos o Senhor Arcturo e os amados Arcturianos e o
Comandante Asthar e o Comando Ashtar para estarem com força total
nesta meditação. Requisitamos o fortalecimento de nossas telas, e o
aumento da nossa voltagem espiritual neste momento e a completa
ativação dos nossos doze filamentos de DNA.
Pedimos a completa ativação do nosso Antakarana pessoal e
cósmico. A ponte de Luz de volta à Nossa Poderosa Presença EU SOU e de
volta à Fonte. Nós pedimos que ela seja totalmente criada para cada
pessoa presente.
Invocamos o Conselho Kármico, Quan Yin, Palas Atenas, Deusa da
Liberdade, Pórtia, Senhora Nada e O Grande Diretor Divino, e pedimos
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uma graça divina especial: a aceleração ascensional para todos os
presentes.
Invocamos agora o Conselho de Elohim, Melquisedeque e Metraton
para ancorar de forma permanente a Árvore da Vida Planetária e Cósmica.
Invocamos a abertura e ativação dos sete selos cósmicos. E a
abertura e ativação das 10 sephirotes planetárias e cósmicas e a sephira
oculta de Daath ou sabedoria oculta.
Pedimos neste momento que todas as letras de fogo, códigos chaves
e geometrias sagradas sejam ancorados e ativados de forma completa;
pedimos a completa instalação, ativação e realização das doze primeiras
dimensões da realidade e nossos doze corpos. Pedimos a completa
realização de Mestre Ascensionado no nível mais alto. Na verdade, as doze
dimensões da realidade representam a completa realização desta
consciência.
Invocamos o Senhor Melquisedeque, Metraton, Senhor Miguel, o
Mahatma, o Conselho de Elohim e Conselho Cósmico dos Doze, os 24
Anciões que circundam o Trono da Graça e a Amada Presença de Deus
para banhar-nos com todos os pacotes de Luz de Informação do Tesouro
de Luz Cósmico, incluindo as escrituras dos Elohim, as Tábuas da Criação,
O Livro Cósmico da Vida, as Escrituras Arcangélicas, as Escrituras de
Melquisedeque, as Escrituras de Metraton, a Torah ou os Doze
Mandamentos Cósmicos.
E pedimos agora uma graça Divina especial, que este banho que
estamos recebendo agora continue todas as noites pelo próximo ano,
enquanto dormimos, se isto estiver em harmonia com a vontade de Deus.
Invocamos todos os Mestres Planetários e Cósmicos que foram invocados e
todos aqueles que não foram chamados vocalmente, mas que são
absolutamente bem vindos e apreciados, e todos os Mestres
Ascensionados e Espíritos Guias; e os anjos que cada um de vocês trouxe
consigo.
E Pedimos a este maravilhoso grupo coletivo combinado um banho
de Luz, uma Luz que o Mundo nunca antes conheceu, e pedimos para
canalizar esta energia não apenas para nós mesmos, mas para o vórtice
do Monte Shasta e para a nossa amada Mãe Terra. Que sejamos um canal
a serviço, neste momento.
Pedimos agora para sermos plantados firmemente de volta no nosso
corpo físico, aterrando nosso cordão de volta no centro da Terra.
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Meditação Jornada aos Bancos Ascensionais
Vamos começar agora. Vamos nos preparar para meditar
Vamos pedir aos Mestres para prepararem esta sala para a
meditação
Começamos invocando um alinhamento axiatonal
E invocamos Vywamus, Lendus e o Arcanjo Miguel para trazerem
suas mãos douradas, como uma rede sobre nosso campo energético
coletivo para remover qualquer energia indesejada, de modo a estarmos
limpos e puros como um cristal para fazermos esta meditação
Invocamos nossos Anfitriões Espirituais o Senhor Melquisedeque, o
Senhor Maitreya, Djwhal Khul, Sai Baba, e o Senhor Buda e pedimos para
que um Merkabat Grupal seja criado, uma nave gigante, um barco gigante
e pedimos para sermos levados, como grupo, para o Banco Ascensional de
Shambala sob a direção do Senhor Buda.
E agora se sentem neste Banco Ascensional e sintam a energia de
Shambala.
Em cada Banco ascensional que formos, teremos uma qualidade
energética diferente. Uma coisa maravilhosa sobre estes Bancos
ascensionais é que não apenas podem ser usados durante a meditação,
mas podem ser usados em diferentes momentos do dia, como quando vão
andar, peçam para se bi locarem, e vocês estarão andando e sentados e
de pé no Banco ascensional simultaneamente, ou quando estiverem
assistindo TV, ou apenas relaxando. Não precisa ser uma meditação
formal. E, algumas vezes, quando se sentarem vão sentir que fica cada
vez mais forte. Quanto mais tempo você fica sentado mais você se
sintoniza com a energia. E estes bancos vão definitivamente acelerar a
evolução da sua Ascensão.
Pedimos ao Senhor Buda, sendo nosso Logos, uma benção, neste
momento, uma Ativação Ascensional especial do Wesak, por sua
Santidade.
Sintam o percurso da energia através de suas veias, pelo corpo
etérico, por todas as nadis.
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Pedimos a benção do Amado Sanat Kumara e agradecemos pelos
oito milhões de anos de serviço, como Logos Planetário.
E agora agradecemos por esta benção e pedimos para sermos
levados para o próximo nível, para o Banco Ascensional Solar, no Ashram
Dourado de Hélio e Vesta.
Cumprimentamos Hélio e Vesta e agradecemos por esta benção.
Sintam como a energia solar é diferente da energia de Shambala.
Amado Hélio e Vesta pedimos uma Ativação Ascensional Solar e
benção para este Amado Grupo de trabalhadores da luz, a seu serviço. E
pedimos para ancorar e ativar de forma completa e permanente o Sol
Solar
É uma sensação boa, não é ?!
Eu gostaria de pedir a vocês Hélio e Vesta, Logos Solar, uma graça
especial. Para ajudarem os iniciados que estão prontos, com a ativação
completa e realização do Corpo Solar. Isso é uma ativação muito
avançada, na verdade é o início da Ascensão Cósmica, não apenas
Ascensão Planetária. Então pedimos a sua ajuda durante o próximo ano
para aqueles que escolherem receber esta benção e graça. Pedimos que
trabalhem conosco a noite, enquanto dormimos, para ativar este primeiro
passo no processo de Ascensão Cósmica e ajudar aqueles que ainda não
completaram seu processo Ascensional. Ajude-os a completar.
Gostaria de dizer uma coisa muito importante sobre iniciação. É
importante perceber que toda pessoa é Deus, não importando qual seja
seu nível de iniciação. Na minha opinião há muita preocupação com
iniciações e níveis e há o perigo da competição e comparação, aquelas
coisas do ego. E isso não tem sentido, acho que todos concordam, pois
todo mundo é Deus, e isso é o que importa.
Amados Hélio e Vesta nós agradecemos estas bênçãos. Enviamos
nosso Amor e gratidão e estamos a seu serviço.
Invocamos nossos Anfitriões Espirituais para irmos ao próximo nível,
o Galáctico. E pedimos para sermos levados para dois Bancos Ascensionais
diferentes neste nível, o Banco Ascensional da grande Loja Branca de
Sírius, para visitar nosso Amado amigo e professor o Senhor de Sírius e a
Senhora Mestra de Sírius. Pedimos para nos sentarmos no seu Banco
Ascensional, na Grande Loja Branca, a Universidade Superior.
Sintam a energia refinada destas freqüências Galácticas. Percebam
como tem uma qualidade energética diferente do nível Solar e Planetário.
Senhor de Sírius e Senhora Mestra de Sírius pedimos sua benção
Ascensional e ativação para este Amado grupo, a seu serviço. E invocamos
uma graça especial, pedimos como grupo, para sermos veículos da sua
energia e da grande Loja Branca e representá-los e ancorar sua energia na
terra, se isso estiver em harmonia com a vontade Divina. Pedimos isso de
forma permanente.
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Invocamos nosso Amado Logos Galáctico para fundir seu Ashram ,
do centro Galáctico, com o Banco Ascensional da Grande Loja Branca, e
fundir o Banco Ascensional com o centro Galáctico. Para experimentarmos
os
dois
Bancos
Ascensionais
destes
maravilhosos
Mestres
simultaneamente.
E pedimos para que o Banco Ascensional de Lendus também se
funda no nível Galáctico. Lendus é o aspecto superior de Vywamus, que
por sua vez é o aspecto superior de Sanat Kumara, esta incrível trindade
que tem trabalhado com este planeta há tanto tempo. Pedimos a ajuda de
Lendus e Vywamus para fundir o Banco Ascensional deles com os outros
dois.
E por último vamos fundir mais um Banco ascensional no nível
galáctico, há tantos outros incríveis neste nível que nos estão disponíveis.
Desde 1988, quando o Centro Galáctico se abriu para a humanidade.
Invocamos o Amado Senhor Arcturo e os amados Arcturianos e
pedimos que fundam a Câmara de Luz Arcturiana, para que possamos
experienciar simultaneamente os quatro Bancos Ascensionais de uma
única vez.
E pedimos a você agora que tragam juntos sua energias
combinadas. Pedimos uma ativação Ascensional e uma aceleração
Ascensional para que possamos servi-los melhor.
E pedimos o ancoramento do Sol Galáctico, o Grande Sol Central no
nível Galáctico. Pedimos para sermos permanentemente fundidos com este
Sol agora.
E agradecemos por estas maravilhosas bênçãos e estas energias
maravilhosas e enviamos nosso amor e recebemos vosso amor.
Pedimos que nosso anfitrião Espiritual nos leve para o nível Universal
onde visitaremos dois Bancos Ascensionais.
O primeiro Banco Ascensional que visitaremos no nível Universal é o
Ashram do Sai baba, que é um Avatar Universal, e pedimos para nos
sentarmos no seu Banco de Amor, pois depois de muita pesquisa e
investigação descobri que ele não tem um Banco Ascensional, mas tem um
Banco de Amor. Vamos nos sentar agora no Banco de amor de Sai Baba,
pois não há nada como a Glória de Sai Baba e o Amor que ele emana.
Sinta a doçura e mel a fusão com sua Santidade o Senhor Sai Baba traz.
Não há nada igual a isto no Universo. Ele tem sua marca singular.
Cada um dos mestres tem suas qualidades específicas, todos totalmente
amorosos.
Sai Baba estamos tão contentes de fundirmos nossas energias com a
sua. E estamos tão contentes de fazermos parte deste programa. Pedimos
que espalhe sua cinza virbhuti em nós, seus devotos.
Sai Baba também pedimos uma chuva do néctar Divino. E pedimos
que o Senhor, Amado Baba conceda uma Ativação Ascensional para todo
www.luzcristica.com

24

Meditações para a Ascensão – Centro de Cura Cósmica

este grupo presente fisicamente ou no plano interior. Pedimos uma
aceleração Ascensional e ativação.
Coloque-nos todos sob suas asas durante toda esta encarnação, pois
estamos a seu serviço.
E pedimos ao nosso Anfitrião Espiritual para sermos levados a
Câmara Dourada de Melquisedeque, o grande Mestre do Universo.
Cumprimentamos você, Melquisedeque, com o coração aberto e
braços abertos e pedimos para sentarmos no seu Banco Ascensional.
A cor da freqüência das energias emanando deste Banco Ascensional
é o dourado do nível mais alto e refinado. Quando você desce pelos níveis
Galáctico e Solar ainda é dourado, mas uma radiação ligeiramente
diferente. Neste Banco Ascensional experimentamos a mais elevada
freqüência dourada. Uma não é melhor do que a outra, mas têm apenas
efeitos diferentes, freqüências diferentes.
Estou aqui para dizer a vocês que visitar este Banco Ascensional é
uma grande benção. Voltem aqui sempre que quiserem. Voc6es receberam
suas cartas de identidade espiritual.
E Amado Melquisedeque, pedimos sua benção e Ativação Ascensional
neste momento, como apenas você pode dar.
Sintam como este Banco Ascensional é diferente dos outros Bancos
Ascensionais, como a energia é refinada. Sintonizem e sintam o pulso do
Universo, pois este é o Centro do Universo.
Pedimos a Melquisedeque para sermos fundido de forma permanente
com o Sol Universal.
Pedimos pela instalação, nos chakras de todos reunidos aqui, do seu
sistema de transmissão universal. Este é mais uma grande, grande
benção.
A mente consciente não tem muita idéia do que está acontecendo
aqui e provavelmente nunca terá. Mas eu estou aqui para dizer que isto é
bastante profundo.
Apenas uma destas ativações pode ampliar sua energia em mil
vezes, literalmente, em termos da quantidade de luz que vocês são
capazes de conter.
Pedimos a Melquisedeque que construa o maior consciente de Luz
possível neste momento, mesmo meio por cento, ou mesmo um por cento.
Pedimos esta benção e presente se esta oração estiver em harmonia com
a sua vontade.
Agradecemos-lhe Senhor Melquisedeque.
expressar adequadamente os nosso sentimentos.

Palavras

não

podem

E Amado Melquisedeque e nosso Anfitrião Espiritual pedimos para
sermos levados agora para o último Banco Ascensional.
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E para este Banco Ascensional pedimos `a Você, Melquisedeque e
também ao Mahatma e o Senhor Metatron para nos ajudar nesta última
parte de nossa jornada.
Pedimos para sermos levados para o Banco Ascensional Multi
Universal do Grande Sol Central.
Cumprimentamos o Logos do nível Multi Universal, cujo o nome não
foi revelado, mas enviamos nossos cumprimentos e nosso Amor à você. E
pedimos uma benção de ativação ascensional. Neste nível fomos além da
freqüência dourada mais elevada e entramos o raio platina e o espectro de
Yod, dos dez raios perdidos. Fundam-se com este raio platina. Pedimos
para receber esta benção, e graça Divina para que possamos servir
melhor.
Sintam quão refinada a freqüência é aqui.
E o nosso Merkaba aparece como num passe de mágica e somos
trazidos de volta, passando pelo nível Universal, Galáctico, Cósmico, Solar,
reentrando o nosso Planeta.
Sintam novamente a conexão com a Mãe Terra, as raízes saindo
pelas solas do pé e enviem toda energia recebida para a Mãe Terra. E
sintam-na retribuindo este Amor, sintam a energia amorosa dela subindo
pelas solas do pé.
Agradecemos ao nosso anfitrião Espiritual por esta maravilhosa
experiência.
Sintam se completamente de volta no seu corpo físico.
Namaste!
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Meditação Raio Cósmico de Ativação para Ascensão
Vamos nos preparar para meditar
Vamos começar respirando profundamente todos juntos
Inspirem........ Expirem.....
Mais uma vez ... Inspirem..... Expirem...
Uma última vez todos juntos ... Inspirem...... Expirem....
Invocamos todos os Mestres da Hierarquia Planetária e Cósmica
para nos ajudar nesta meditação. Começamos invocando um alinhamento
axiatonal planetário e cósmico. Pedimos a Melquisedeque, o Mahatma, e
Metraton que ancorem a Rede de Platina para limpar toda energia
indesejada.
Invocamos o Arcanjo Miguel para estabelecer a cúpula de proteção
Invocamos o estabelecimento de um Pilar de Luz e de uma Coluna
Ascensional Planetária e Cósmica
Invocamos o Mestre Ascensionado El Moria, Chohan do primeiro raio,
para ancorar e ativar de forma completa o primeiro raio, que representa o
aspecto da Vontade Divina e tem a cor vermelha. Banhem -se nos efeitos
positivos deste raio vermelho
Invocamos o Mestre Kuthumi e o Mestre Ascensionado Djwhal Khul
que é o meu mentor, para ancorar e ativar de forma completa o segundo
raio, de amor e sabedoria, que tem a cor azul. Banhem-se agora nos
efeitos positivos deste raio azul
Invocamos o Mestre Serapis Bey, que é o Chohan do terceiro raio,
para ancorar e ativar de forma completa o terceiro raio, que é o da
inteligência ativa e tem a cor amarela. Banham-se agora nos efeitos
positivos deste raio amarelo.
Invocamos o Mestre Paulo, o Veneziano, que é o Chohan do quarto
raio, para ancorar e ativar de forma completa o quarto raio da harmonia,
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que tem a cor verde esmeralda. Banhem-se agora nos efeitos positivos
deste raio verde esmeralda.
Invocamos o Mestre Hilarion, que é o Chohan do quinto raio, para
ancorar e ativar de forma completa o quinto raio da nova era e da ciência,
que tem a cor laranja. Banhem-se nos efeitos positivos deste raio laranja.
Invocamos agora Sananda, o Chohan do sexto raio, que numa de
suas vidas passadas foi conhecido como Mestre Jesus, para ancorar e
ativar de forma completa o sexto raio da devoção que tem a cor índigo.
Banhem-se agora nos efeitos positivos deste raio índigo.
E invocamos St. Germain, o Chohan do sétimo raio, que também
assumiu recentemente a posição no governo espiritual conhecida como
Mahachohan, e pedimos ao Amado St Germain para ancorar e ativar de
forma completa o sétimo raio da ordem cerimonial e da mágica, e que tem
a cor violeta. Banhem-se nos efeitos positivos desta chama violeta
transmutadora.
Invocamos os Mestre dos sete raios e o Mestre Ascensionado Djwhal
Khul para remover todos os atributos inferiores e negativos destes
primeiros sete raios e substituí-los pelos atributos superiores e positivos
do Arquétipo e marca Crística/ Búdica.
Invocamos a Mestra Ascensionada Senhora Nada para ativar e
ancorar de forma completa o oitavo raio que está relacionado com limpeza
superior e tem a cor verde da espuma do mar. Banhem-se agora nos
efeitos positivos deste raio verde espuma do mar.
Invocamos a Virgem Maria para ativar e ancorar de forma completa
o nono raio da alegria e atração do corpo de luz e tem a cor azul
esverdeado. Banhem-se agora nos efeitos positivos deste raio azul
esverdeado.
Invocamos Alla Gobi, que tem o cargo no Governo Espiritual
conhecido como Manu, que é um cargo governamental elevado do
primeiro raio e ele voluntariou-se, muito graciosamente, para ativar
oficialmente o décimo raio, que está relacionado com o ancoramento
completo do Corpo de Luz, e tem a cor fluorescente. Banhem-se nos
efeitos positivos deste raio
Invocamos Quan Yin, a Bodsattwa da compaixão, para ancorar e
ativar agora de forma completa o décimo primeiro raio que serve como
ponte para a nova era e que tem a cor rosa-alaranjada. Banhem-se nos
efeitos positivos deste raio rosa-alaranjado
Invocamos a Mestra Ascensionada Palas Athena para ativar e
ancorar de forma completa o décimo segundo raio, que incorpora o
ancoramento completo da nova era e da consciência Crística, e tem a cor
dourada. Banhem-se nos efeitos positivos deste raio dourado.
Foi somente nos últimos 40 anos que estes raios superiores do
oitavo ao décimo segundo foram postos à disposição da humanidade. E
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agora vamos desvelar os raios cósmicos. Que muitos aqui talvez nunca
tenham experimentado.
E começamos invocando Buda para ancorar e ativar de forma
completa o Raio de Shambala, de Luz Branca pura. Banhem-se na
profundeza e pureza deste raio de Luz Branca do Senhor Buda.
E invocamos Hélios e Vesta, o Logos Solar, para ancorar e ativar de
forma completa o Raio Cósmico Solar, do Sol solar, que tem a cor cobre
dourada. Banhem-se nos maravilhosos efeitos positivos deste raio cobre dourado.
E agora invocamos Melchior, o nosso Logos Galáctico, para ancorar e
ativar de forma completa o Raio Galáctico que tem a cor prateado/cinza.
Invocamos o Senhor Melquisedeque, o Logos Universal, para ancorar
e ativar de forma completa o Raio Universal, que é a vibração dourada
mais pura e refinada disponível à Terra. Eu considero Melquisedeque um
mentor Universal, como um pai espiritual, e tenho certeza que a maioria
de vocês também se sente assim. Sendo o Logos Universal, ele é, por
assim dizer, o Presidente de todo o Universo. Banhem -se e absorvam em
cada célula de seu ser a radiação dourada deste raio, do Senhor
Melquisedeque em pessoa.
Invocamos o Arcanjo Metraton para ancorar e ativar de forma
completa os dez raios cósmicos perdidos do espectro de Yod que tem tons
variados de platina. Sendo platina a mais alta freqüência de cor do Cosmo
disponível à Terra. Quando se passa do platina, não existe nenhuma cor.
Apenas Luz Clara. Quando comecei esta meditação eu invoquei uma rede
de platina que garantiu que toda e qualquer energia indesejada fosse
removida em todos os níveis. Banhem-se e absorvam totalmente estes
últimos dez raios cósmicos perdidos.
Vamos agora além do nível Universal até o nível Multi-Universal.
Invocamos o Logos Multi-Universal para ancorar e ativar de forma
completa o puro e profundo raio platina em si. Esta é uma grande benção
concedida pelo Logos Multi-Universal. Seu nome não é dado porque ele
tem uma freqüência tão refinada que suas energias não estão
normalmente disponíveis. Recebemos esta graça agora e o agradecemos
por sua benção. Tornem-se como esponjas e absorvam este puro e
profundo raio platina.
E agora invocamos o Mahatma, que é um ser de consciência grupal,
que incorpora todos os 352 níveis da Cabeça de Deus, para ancorar e
ativar de forma completa o raio do Mahatma, que é uma Luz Branca
Cósmica contendo todas as cores do espectro. Minha principal linhagem
ascensional, aquela que eu particularmente busco é a de Djwhal Khul,
Mestre Kuthumi, Senhor Maitreya, Melquisedeque e o Mahatma. Cada um
sendo um Mentor em níveis mais elevados conforme você sobe oitavas das
dimensões da realidade. O Mahatma carrega a mais alta freqüência
energética disponível à Terra, também conhecido como o Avatar da
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Síntese. Absorvam este Arco-Íris de Luz Cósmica Branca, até o lugar mais
profundo, a essência do seu ser.
E agora invocamos o Conselho Cósmico dos Doze, estes são os doze
seres que basicamente administram o Cosmo e rodeiam o Trono da graça
no 352º nível da Fonte de Deus. Invocamos estes doze Grandes Mestres
para ancorar e ativar de forma completa os doze raios cósmicos.
Começamos esta meditação com os doze raios planetários, estes são os
doze raios cósmicos, que governam toda criação. Estes doze raios
cósmicos têm natureza tão refinada que são translúcidos e estão além de
qualquer cor, sobre o que falamos anteriormente. Absorvam estes
maravilhosos raios e vibrações translúcidas para dentro da mais profunda
essência do seu coração e alma. Agradeçam os Doze Mestres Cósmicos
dos Raios por essa graça. E por último, mas nem por isso menos
importante, uma graça especial, invocamos a presença de Deus e pedimos
para que ele ancore e ative a Luz profunda do Raio de Deus. Banhem-se
na energia da luz profunda do Raio de Deus.
Agradeçam a Deus, por esta benção especial. Vagarosamente
sintam-se voltando para seu corpo físico. Os pés bem ancorados no chão.
Respirem profundamente sentindo toda esta energia recebida. Percebamse de novo na Terra, no seu corpo físico, voltando agora totalmente.
Namaste!
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MEDITAÇÃO DE LIMPEZA CÓSMICA 50 PONTOS
Fechem os olhos e vamos começar inspirando profundamente.
Expirem
Invocamos toda Hierarquia Planetária e Cósmica para nos ajudar a
implementar esta meditação para o grupo todo.
Pedimos um alinhamento axiatonal Cósmico e Planetário
A meditação que estamos prestes a fazer é extremamente profunda
e promoverá enormes acelerações ascensionais, então vamos todos
relaxar completamente e imaginem-se como uma esponja, deixando os
mestres fazerem seu Divino Trabalho Manual.
Pedimos ao Arcanjo Miguel que estabeleça uma Cúpula Dourada de
Proteção para todos presentes.
Pedimos a Vywamus e aos Arcanjos que tragam suas mãos douradas
em forma de rede, para limpar toda e qualquer energia negativa no campo
de cada um, individualmente, e no corpo grupal.
Pedimos que Melquisedeque, o Mahatma e Metatron ancorem uma
Rede de Platina purificando os campos energéticos de cada um aqui
presente, de uma forma ainda mais profunda.
Pedimos que o Senhor Arcturo e os Arcturianos ancorem sua
"Máquina do Prana" em cada um, individualmente, e no corpo grupal.
Veja esta Máquina do Prana como um tipo de ventilador que é
ancorado no plexo solar, e sopra e limpa toda energia indesejada para fora
do sistema do corpo etérico.
Veja a Máquina do Prana sendo retirada de seu campo, pelo Senhor
Arcturo e os Amados Arcturianos.
Invocamos agora Djwhal Khul, os Sete Chohans, Senhor Maitreya,
Allah Gobi, Senhor Buda e os Mestres Cósmicos para ancorarem o
Programa de Remoção da Matriz do Medo.
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Este é um trabalho de Luz entrelaçada, que é ancorado no sistema
de quatro corpos, e realça qualquer energia negativa ou bloqueio no seu
campo energético.
Começamos pedindo que toda programação de medo e bloqueios
sejam removidos de cada um aqui presente, para que atinjam sua
ascensão no nível mais alto possível.
Vejam estas programações de medo como raízes negras
entrelaçadas no seu campo energético, que estão sendo removidas pelos
Mestres através do seu chakra coronário por um tipo de aspirador.
Por favor, Hierarquia Planetária e Cósmica, removam agora do
sistema de quatro corpos todo pensamento de separação.
Por favor, removam agora do sistema de quatro corpos toda
programação de julgamento.
Por favor, removam do sistema de quatro corpos toda ausência de
perdão.
Sintam estes aspectos negativos sendo extraídos do campo
energético através do chakra da coroa como ervas daninhas que são
arrancadas de um lindo jardim.
Por favor, Hierarquia
impaciência e raiva negativa.

Planetária

e

Cósmica,

removam

toda

Por favor, removam todo egoísmo, egocentrismo e narcisismo.
Por favor, removam do sistema de quatro corpos quaisquer formaspensamento negativas, sentimentos e emoções negativas, e/ou arquétipos
desequilibrados.
Por favor, removam todo pensamento
inferioridade criados pelo ego negativo.

de

superioridade

e

Por favor, removam da consciência todos os aspectos de culpa e de
vergonha, criados pelo ego negativo.
Por favor, removam de forma geral toda programação do ego
negativo e toda programação baseada no medo.
Por favor, limpem e removam todos os implantes extraterrestres e
elementais negativos.
Invocamos a limpeza e remoção de todas as entidades astrais
indesejadas.
Pedimos a Melquisedeque, ao Mahatma e a Metatron que façam uma
Aspiração Cósmica Viral, para remover e arrancar qualquer virose clínica
ou sub-clínica existente no nosso campo energético.
Por favor, também removam e extraíam toda bactéria negativa ,com
o Programa Cósmico de aspiração de bactérias.
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Pedimos aos Arcanjos e aos Elohins, que removam toda energia de
doença dos veículos físico, etérico, astral e mental.
Invocamos o Anjo de Cura do Plano Interior pessoal de cada um,
para curar, reparar, e costurar qualquer irritação, mancha, e/ou
vazamentos na aura.
Invocamos Melquisedeque, o Mahatma, Metatron, Arcanjo Miguel e
os Arcanjos, para removerem todos os fragmentos anímicos inapropriados.
Também pedimos que todos os fragmentos anímicos que nos
pertencem e estão no Universo, nos sejam devolvidos de acordo com a
Ordem Divina.
Invocamos a Equipe de Cura Etérica de cada um e pedimos que o
corpo etérico seja reparado agora e trazido de volta para sua Perfeita
Matriz Monádica.
Pedimos que o corpo da Perfeita Matriz Monádica Divina e/ou o
Corpo Mayavarupa de cada um seja ancorado agora, para que seja usado,
deste momento em diante, para acelerar a cura e o crescimento espiritual
em todos os níveis, pelo resto desta encarnação.
Pedimos uma completa limpeza e purificação de nossa linhagem
genética e linhagem ancestral.
Pedimos ao Senhor Arcturo que traga o Cilindro de Ouro para
remover e aspirar toda e qualquer energia negativa remanescente no
nosso campo energético coletivo.
Pedimos uma limpeza e purificação de todas as vidas passadas e
futuras.
Invocamos a integração e purificação de todas as nossas 144
extensões anímicas, da nossa Mônada e da nossa Poderosa Presença Eu
Sou.
Invocamos uma limpeza e purificação de todo o karma. Como todos
sabem, é preciso equilibrar 51% do karma para passar para a fase inicial
de Ascensão Planetária.
Pedimos agora a maior purificação possível do nosso karma.
Invocamos Melquisedeque, o Mahatma e Metatron, para ancorarem o
Fogo Cósmico do tamanho da cabeça de um palito de fósforo, para
gentilmente queimar todo detrito astral, mental, etérico, e nuvens
cinzentas dos nossos campos.
E agora, pedimos uma completa limpeza e purificação de toda a
nossa Mônada e da Poderosa Presença Eu Sou.
Pedimos a Melquisedeque, o Mahatma, Metatron, Arcanjo Miguel, aos
Arcanjos , aos Conselhos de Elohim e a Deus, o maior Processo de
Purificação que o Mundo jamais conheceu.
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Pedimos a Última Limpeza e Purificação Cósmica, de volta ao nosso
convênio original com Deus, na nossa "Criação Espiritual Original".
Vamos ficar em silêncio por alguns minutos para receber esta
Benção e Graça.
Pedimos a todos os Mestres Planetários e Cósmicos reunidos aqui,
uma chuva de Luz do "Amor Essencial" e de atributos "Crísticos/Búdicos e
de Melquisedeque," para preencherem o lugar de tudo que foi removido e
purificado, com a graça de Deus e da Hierarquia Planetária e Cósmica.
Invocamos o Arcanjo Sandalfon, Pan e a Mãe Terra para nos ajudar a
integrar e ancorar novamente em nosso corpo físico.
Invocamos os Anjos de Cura do Plano Interior, pessoal de cada um,
para equilibrar de forma perfeita nossos chakras e sistema de quatro
corpos.
Quando estiverem prontos abram os olhos e aproveitem a tremenda
sensação de bem estar e a clareza cristalina do nosso campo energético.
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Meditação de Deus e do Pai Divino para a Ativação
Ascensional
Vamos iniciar fechando os olhos.
Invocamos as energias combinadas do Senhor Melquisedeque, do
Mahatma e do Arcanjo Metatron para fazer uma varredura com uma rede
de Platina por toda a sala onde estamos reunidos.
Pedimos que eles também façam uma varredura com sua rede de
Platina através de cada um de nós e através de todo nosso sistema de 12
corpos, limpando qualquer energia indesejada.
Invocamos todo grupo de Mestres Planetários e Cósmicos para nos
iluminarem durante nossa meditação.
Pedimos a benção do Pai Divino, agora que nos preparamos para
viajarmos juntos para seu Santuário mais Sagrado.
Diante de nós, vemos descendo o mais esplendoroso Merkabah
estrela de 12 pontas, ancorado dentro de uma esfera perfeita.
O Merkabah brilha com uma Luz branca radiante, enquanto cada um
de nós buscamos nossos assentos.
Sentimos uma grande alegria conforme o Merkabah começa a girar.
O Pai Divino ao qual eu me refiro aqui é a contra parte da Mãe
Divina.
O trono do Pai Divino está localizado ao lado direito da própria Fonte
de Deus.
Viajamos no nosso Merkabah através de vários níveis da Criação
Solar.
Expandindo para reinos superiores , viajamos através de dimensões
e níveis da Criação Galáctica.
Nosso Merkabah superior de esfera de ação mais vasta, ascende
agora através de várias dimensões e realidades do Nível Universal da
Criação.
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Ascendendo cada vez mais longe ainda pelos incríveis, vastos e
expandidos níveis de criação Multi-Universais.
Movendo-nos agora através das incríveis realidades onde habitam os
12 Logo Cósmicos e as Mônadas Cósmicas, os 24 Anciões que circundam o
Trono da Graça, o Conselho Supremo dos 12, e o Hyos Ha Koidesh.
Nossa estrela de 12 pontas circula primeiro o santuário dos Arcanjos
e agora, através do Santuário dos Elohim.
Sentimos nosso Merkabah começar a diminuir a velocidade e parar,
dentro da sala do Trono do Pai Divino no nível 352º da Fonte de Deus.
Quando nosso Merkabah pára completamente, nós descemos na
realidade que é a Essência Pura da própria Luz.
Vemos o que apenas pode ser descrito como uma Luz sem cor de
várias formas e densidades.
Andamos agora dentro da santificada esfera do Pai Divino,
vagarosamente e com grande Reverência, Amor e Respeito, nos dirigimos
para o Trono onde o Pai Divino se senta.
Ouvimos o som da criação, como um OM M M M ...suave e profundo.
Este som penetra no âmago de nossos seres, nos preenchendo com
uma sensação de imensa harmonia.
Sentimos agora, conforme o som continua a permear cada célula,
átomo, e elétron do nosso sistema de 12 corpos, que através da Graça
deste OM Cósmico, que vibra quase como um hum, cada um de nós é uma
Roda dentro de Rodas do todo abrangente da Criação.
Sincronicamente o Pai Divino abre seus braços e nos abraça.
Cada um de nós caminha em direção ao seu abraço, sentindo a
maravilhosa Alegria do Amor que transborda do coração do Pai Divino para
dentro de nossos corações.
Conforme caminhamos em direção às almofadas que cercam o Trono
do Pai Divino, percebemos que ele conectou dois tubos de luz
extremamente finos saindo dele até nós.
Primeiro, reparamos que existe uma linha etérica saindo diretamente
do coração do Pai Divino e indo até nosso próprio chakra cardíaco.
Depois, percebemos uma substância líquida tremeluzente,
preenchendo nossos corações com energia combinada de Amor e Força
absolutos.
Intuitivamente cada um de nós se dá conta de que este é o Amor
perfeito do Pai Divino.
O Pai Divino nos diz telepaticamente que estamos certos quanto à
nossa intuição, e que este tubo de Amor permanecerá eternamente
conectado entre ele e cada um de nós aqui presente.
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Reparamos no segundo Tubo de Luz.
Este Tubo sai do chakra da coroa do Pai Divino para o centro do
chakra da coroa de cada um de nós. O Pai Divino nos diz que ancorou de
forma permanente o que ele chama a grade de linha da sabedoria Divina.
Através deste tubo, o Pai Divino nos diz que agora e para sempre
estaremos conectados com a fonte de sabedoria e Luz Divina.
Sentimos uma expansão de Luz preencher cada pétala da nossa
Lótus de mil pétalas, conforme nos sentamos nas almofadas de Luz.
Caminhando em nossa direção vem o Arcanjo Metatron, vestindo um
Manto de Luz Platina Líquida.
Damos-nos conta que é a primeira cor que vimos desde que
chegamos, e é magnífica.
O Arcanjo Metatron revela um Bastão de Luz composto de Platina
Pura.
O Arcanjo Metatron caminha em direção a cada um de nós e nos
toca no ombro esquerdo com o seu bastão.
Com o toque do bastão de platina do Arcanjo Metatron, uma
duplicata etérica de seu bastão é ancorada dentro da região do ombro
esquerdo de cada um de nós presentes.
Enquanto o bastão começa a se expandir até ir do ombro esquerdo
para o direito, o Arcanjo Metatron nos diz que ele instalou em nós o
Bastão de Luz de Força.
Metatron continua a dizer que dando a cada um de nós este Bastão,
usaremos a própria Luz como fonte de imensa Força.
Este Bastão, declara Metatron, nos dará apoio na nossa missão e na
nossa vida, agindo como força de apoio, que jamais será quebrada,
levando nossa força eternamente em direção à Luz.
Sua Santidade o Senhor Melquisedeque vem agora em nossa
direção, vestindo um Manto de essência de fogo dourada e nos mostra
uma taça que contem um liquido dourado.
Ele nos diz que este líquido contém o Código da Essência de
Linguagem da Luz.
O Senhor Melquisedeque nos passa a taça e convida a cada um de
nós para beber o líquido que é santificado e abençoado.
Cada um de nós bebe um gole e passa adiante a taça que
imediatamente, nos torna dourados.
Melquisedeque nos diz que esta luz líquida está se movendo através
de todo nosso sistema de 12 corpos codificando cada nível do nosso ser ,
com a habilidade de decifrar , entender e se comunicar através da
Linguagem da Luz.
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Sentimos a essência da Sabedoria e Graça Divina e cada um de nós
agradece ao Senhor Melquisedeque.
Caminhando em nossa direção vem o Mahatma, com um Manto
tremeluzente que é iluminado com as cores de toda a criação.
O Amado Avatar da Síntese, o Mahatma, nos mostra que carrega
consigo uma réplica muito pequena do seu manto na forma de uma
bandagem.
Vindo em nossa direção, ele gentilmente coloca a bandagem com as
cores do arco íris em volta de nossa cabeça, de forma a cobrir nossos
olhos.
Vemos com nossa visão interior o centro do Coração da Síntese,
Unidade e Integração.
Conforme estas bandagens são integradas dentro de cada um de
nós, o Mahatma nos diz que instalou de forma permanente "A Faixa Arco
Íris da Síntese" dentro do terceiro olho de cada um de nós.
O Mahatma nos diz que veremos tanto o mundo interior ,quanto o
mundo exterior através dos Olhos da Síntese, se desejarmos isso, nem
que seja apenas um pouco.
Cada um de nós sabe, sente , percebe e vê a realidade da Síntese de
toda vida...
Agora, surge Vyvamus de uma fumaça amarelo dourada...
Ele estica sua mão e mostra uma minúscula semente amarelo
esverdeada.
Conforme ele vem em nossa direção e ancora a semente dentro do
chakra cardíaco etérico de cada um de nós, Vywamus nos diz que a
semente de toda criação deve crescer e florir primeiro dentro do nosso
coração.
Sentimos o imenso amor tanto contido na semente quanto no toque
da mão de Vywamus.
Conforme nos sentamos imersos no esplendor do Amor de onde a
criação flui, Vywamus nos promete que cada um de nós terá dentro do
próprio coração a capacidade de expressar a totalidade deste Amor em
tudo que nos aventurarmos a fazer.
Agora Mestre Lanto vem em nossa direção, vestido com Manto de
Luz Turquesa.
Mestre Lanto segura na palma de sua mão vários minúsculos bastões
de Luz cor de água.
Conforme Mestre Lanto instala um destes bastões em cada um de
nós, no nosso centro do Timo, Ele nos diz que este bastão nos sintonizará
de forma perfeita com o ritmo de toda a criação.
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Mestre Lanto diz que ,deste momento em diante, não importa qual
plano ou dimensão viemos a servir, o que precisamos fazer é nos
sintonizarmos com o ritmo Divino desta realidade específica com o bastão
cor de água que ele agora está instalando.
Mestre Lanto nos diz que devemos dar três tapas suaves na região
do Timo, sempre que não nos sentirmos em sintonia perfeita com o ritmo
do Universo.
Vemos a figura Majestosa de Allah Gobi, assim que ele aparece
perante nós, repentinamente.
Allah Gobi está enfeitado com um manto de três camadas.
A cor de fora é de um azul rico, a do meio , um lindo tom magenta e
a interna de um vermelho,tom do pôr do sol.
Allah Gobi segura uma esfera luminosa, que irradia as mesmas cores
do seu manto.
A esfera é mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete.
Allah Gobi solta a esfera, que flutua no ar e começa a rodear cada
um de nós formando uma perfeita figura de número oito.
Conforme cada um de nós recebe a benção da esfera de Luz, Allah
Gobi diz, que cada um de nós está sendo impregnado com a Essência
combinada de Luz, Amor e Vontade como existe no nível da Fonte de
Deus.
Ele prossegue dizendo que, a menos que a vontade seja
perfeitamente integrada com Amor e Luz, é a vontade do eu separado e
não a do Eu Cristificado.
Assim que a esfera rodeia a última pessoa, Allah Gobi nos diz que
fomos impregnados de forma permanente com a Vontade Divina de Deus e
daqui para frente ela nos pertencerá para que possamos manifesta-la
quando quisermos faze-lo.
Perante nós está a linda e resplandecente figura do Senhor Maitreya,
nosso Cristo Planetário.
Assim que ele começa a se mover entre nós, seu Manto branco puro
carregado espiritualmente, começa a reluzir com bilhões de faíscas de Luz.
Conforme ele passa,cada um de nos vê uma essência rosa pálida,
tecida pela Luz Branca.
Ele pede que cada um toque a barra de sua roupa espiritualmente
luminosa e nos pede para juntarmos nas nossas mãos uma porção desta
Luz radiante.
Conforme fazemos isto, ele nos convida para iluminarmos nossas
cabeças espiritualmente com esta Luz tremeluzente e envolvermos
etéricamente cada um de nossos corpos com a Luz do nosso chakra da
coroa.
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Conforme fazemos isso percebemos que um pedaço pequeno da sua
roupa continua se expandindo e expandindo enquanto tecemos toda nossa
forma etérica no seu manto luminoso de Pureza e Amor.
Uma profunda sensação de eterno Amor Incondicional e Pureza nos
preenche no fundo de nosso ser de forma permanente.
O Senhor Maitreya nos diz que deste momento em diante, seremos
sempre agraciados por esta Essência de Luz de puro e total Amor e
Pureza.
Conforme ele agora magicamente desaparece do nosso campo de
visão, percebemos que outro Ser de Luz começa a tomar contorno e
forma, diante de nossos olhos.
De pé diante de nós está o Amado Mestre St. Germain, cujas tarefas
foram ampliadas recentemente, mudando-o para a posição de
Mahachohan.
St. Germain está diante de nós com seu Manto do mais lindo violeta
e roxo.
Acima de sua cabeça há uma aura violeta em forma de cone, que
imediatamente traz à mente, o papel que St. Germain desempenhou,
sendo Merlin o mago e alquimista,durante a época da antiga Camelot.
St. Germain transfere a aura violeta em forma de cone de sua
cabeça para a cabeça de cada um de nós presentes.
Percebemos que enquanto faz isso, a Aura em volta da cabeça de St.
Germain aumenta em poder e radiância, cada vez que ele remove dele
mesmo e dá a cada um de nós.
St. Germain, lendo nossos pensamentos , diz que o que estamos
assistindo é "Alquimia Divina de abundância aumentada, através da Lei do
Dar."
Ele também nos diz, que o chapéu violeta na forma de cone que
estamos todos usando, servirá para transmutar e nos proteger tanto da
energia que venha do nosso ego negativo,assim como da energia negativa
que venha de fora de nós.
St. Germain nos avisa que assim que houver o menor indício de
pensamentos, emoções e sentimentos do ego negativo dentro de nós, para
instantaneamente jogá-los para o alto, para dentro dos nossos cones
transmutadores.
Ele diz que fazendo assim, a energia do ego negativo
imediatamente perder sua força e será transmutada e purificada.

irá

Sentamos-nos por um momento na radiância da Luz violeta,
absorvendo a profunda sensação de Pureza, Claridade, Alquimia e Unidade
que o ama do Saint Germain nos traz.
Vindo em nossa direção, o Amado Senhor Buda e o Amado Sanat
Kumara.
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magicamente se dividem de forma que cada um de nós tenha um
Senhor Buda de pé ao seu lado direito e um Sanat Kumara de pé ao seu
lado esquerdo.
Ambos revelam agora a cada um de nós presentes que eles seguram
na sua mão direita o cetro dourado de Luz.
O Amado Sanat Kumara toca cada um de nós no chakra da coroa
com seu cetro, enquanto o Amado Senhor Buda toca simultaneamente
cada um de nós com seu cetro no chakra da garganta.
Conforme fazem isso, sentimos uma sensação de formigamento
enquanto eles instalam uma pequena réplica de seus cetros
respectivamente dentro do nosso chakra da coroa e garganta.
Todos sentimos e sabemos que nos foi dada uma Iniciação Secreta
para uma freqüência Divina de Sabedoria Superior e habilidades Criativas
Divinas.
Buda e o Amado Sanat Kumara confirmam isso quando conferem a
cada um de nós presentes, a Força da Criação em Nome da Sabedoria do
Pai Divino.
Sentimos a potência desta incrível benção, enquanto observamos um
momento de silêncio e gratidão....
Sentimos a presença dos sete Elohim masculinos.
Sentimos a própria aura da criação se envolver e se infundir dentro
da mais profunda essência de cada um de nossos seres como sendo ,
Elohim, Hercules, Apolo, Eros, Pureza, Cyclope, Paz e Arcturus,
individualmente,abençoando cada um e todos nós com o Poder das
Energias Criativas masculinas Divinas.
Os Elohim nos dizem que as energias criativas masculinas não são
para serem entendidas pela mente concreta, mas ao contrário, devem ser
experimentadas pela mente superior Intuitiva. Sentamos-nos e recebemos
a enormidade da graça da benção que estes amados Elohim conferem a
cada um de nós presentes.
Os Elohim desaparecem agora de forma tão misteriosamente
mágica, como quando apareceram, deixando cada um de nós com a
gloriosa, maravilhosa e poderosa sensação de Criatividade Positiva.
Sentimos a Graça e benção dos 7 Arcanjos Masculinos.
Cada Arcanjo nos toca com sua asas, um a um de nos presentes.
Conforme fazem isso, somos infundidos com um aspecto da energia deles.
Primeiro sentimos o toque abençoado da asa do Arcanjo Miguel. Agora
somos tocados pela asa do Arcanjo Jofiel. E agora sentimos o toque do
Arcanjo Samuel. Também somos abençoados com o toque da asa do
Arcanjo Gabriel, o toque do amado Arcanjo Rafael, o toque da asa do
Arcanjo Uriel e Agora o toque do Arcanjo Zadquiel.
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Com cada toque destes abençoados Arcanjos, o sentimento de Amor
Divino, Graça e Gratidão se expande cada vez mais.
Sentimos e ouvimos as asas dos Arcanjos voarem para a Luz, sem
cor, quando paramos um momento para nos banharmos na sua Luz e
Amor resplandecentes.
Agora, conforme andamos em direção ao Alto Sacerdote de
Shamballa,cada um de nós é preenchido com um enorme sentimento de
honra, enquanto ele se move em nossa direção, vestindo seu luminoso
manto de Luz.
Simultaneamente, nos damos conta de que, estamos sendo
cumprimentados por alguém com quem estamos incrivelmente
familiarizados e ao mesmo tempo de alguma forma, não familiarizados.
O Alto Sacerdote de Shamballa nos diz que o que sentimos é
verdade, e que já está na hora de conhecê-lo melhor, num nível muito
mais profundo do que o até agora experimentado.
Conforme ele caminha entre nós com sua radiância Divina, o Alto
Sacerdote de Shamballa nos entrega uma chave circular branco dourada
que é tirada do bolso secreto de seu manto, e a dá de presente a cada um
de nós.
Ele nos pede para colocá-la entre as mãos enquanto as mantemos
em posição de oração.
Ele nos pede para primeiro mantermos nossas mãos a 8 cm do
coração, e mais ou menos a 8 cm do chakra do terceiro olho.
Conforme fazemos isso ele nos diz que deu a cada um de nós aqui
presente, a chave branco dourada que nos permite ir e vir quando bem
quisermos às Cortes de Shamballa.
Sentimos a imensa profundidade do presente e desta benção,
quando vemos o Alto Sacerdote de Shamballa ir embora lentamente, se
fundindo mais uma vez com a pura Luz incolor da Fonte de Deus.
Um a um, os Chohans dos 7 Raios andam em nossa direção.
Conforme fazem isso, cada um deles simultaneamente nos toca nos
chakras coronário e cardíaco, antes de se moverem na direção da pessoa
sentada à nossa esquerda.
Primeiro recebemos esta benção do amado Mestre El Morya.
Agora do Amado Mestre Kuthumi. Agora de Serapis Bey. Sentimos o toque
sagrado e a benção de Paulo, o Veneziano. Do Mestre Hilarion. Recebemos
agora esta benção do Senhor Jesus/Sananda. De St. Germain, que está
sendo auxiliado por um Mestre com quem ainda não estamos totalmente
familiarizados, porém cujo toque sagrado parece com o toque da Graça em
pessoa.
Finalmente, o Amado Mestre Ascensionado Djwhal Khul concede esta
benção a cada um de nós presentes.
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Conforme o ultimo entre nós é tocado, sentimos a freqüência
elevada dos 7 raios principais, sentindo-nos mais completamente
abençoados com a Integração dos Raios do que nunca antes.
Conforme apreciamos estas bênçãos incríveis, assistimos aos
Amados Mestres desaparecerem magicamente na Luz incolor que vibra
aqui no nível do Trono da Criação.
O Pai Divino mais uma vez estende seus braços num abraço.
Seu rosto está repleto de Radiância e Amor,
magneticamente chama cada um de nós em sua direção.

enquanto

ele

Cada um de nós lentamente e com reverência se levanta da
almofada e começa a andar em direção ao mais Amado Pai Divino.
O Pai Divino se levanta do Trono onde está sentado e anda em nossa
direção.
Sentimos que uma profunda sensação de Amor, Sabedoria e Poder
absolutos do Pai Divino nos envolve dentro dele mesmo, e nos mostra seu
próprio ser.
Sentimos uma sensação de Paz, Proteção e Confiança como nunca
sentimos
antes.
Cada um de nós ,pára por um instante, a fim de sentir completamente,
Profundidade, Paz, Graça, Sabedoria, Proteção, Luz e Amor daquele que é
a própria Vontade e Poder da Fonte de Deus, o nosso mais Amado Pai
Divino.
Paramos por um momento para sentirmos estas energias tão Profundas...
Preenchidos agora com as energias da Graça do Pai Divino, e com
gratidão infinita nós vemos a esfera com nosso Merkabah, a estrela de 12
pontas surgindo na névoa.
Um a um, silenciosamente e com reverência entramos no Merkabah,
cada um tomando seu assento.
Sentindo-nos preenchidos com a Essência , a Benção do Pai Divino e
de cada um dos Mestres que agraciou nossa meditação, percebemos nosso
Merkabah se mover do Trono da Criação do nível 352º da Fonte de Deus,
começando sua descida de volta à Terra.
Passamos pelo Santuário Sagrado dos Arcanjos e Elohim.
Descendo, nosso Merkabah nos leva através de muitas realidades e
dimensões que existem dentro do nível Multi-Universal da Criação.
Descemos agora, através das várias dimensões e realidades do nível
Universal da Criação.
Através das dimensões do Nível Galáctico da Criação.
Descendo ainda mais, nos movemos através das realidades do nosso
Sistema Solar.
Através das várias realidades do nosso Sistema Planetário.
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Lentamente nós percebemos que estamos descendo através das
várias freqüências vibracionais do nosso nível etérico de realidade.
Com a total Graça do Pai Divino, nos sentimos magicamente saindo
de nosso Merkabah, estrela de 12 pontas e da esfera que o continha.
Sentimos nossa respiração se tornar mais profunda e mais ancorada
conforme lentamente ancoramos de volta no nosso corpo físico.
Sentimos que estamos completamente ancorados e enraizados no
nosso corpo físico da cabeça aos pés.
Expandimos o nosso fio terra até o Coração da Mãe Terra.
Cada um de nós envia o presente do Amor Eterno do Pai Divino
diretamente ao coração da Mãe Terra. Sentimos uma enorme sensação de
caloroso Amor quando retornamos à Mãe Terra, pois ela manda seu
grande Amor à cada um de nós, através do nosso fio terra individual e
coletivo. Permita-se estar 100% ancorado no seu corpo físico agora!
Quando estiverem prontos podem abrir os olhos.
Namaste!
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MEDITAÇÃO DE PROTEÇÃO DA HIERARQUIA
PLANETÁRIA E CÓSMICA
Fechem os olhos.
Vamos começar esta meditação invocando os Arcanjos Miguel e Fé e
Sua Legião de Anjos do Primeiro Raio.
Também invocamos Melquisedeque, o Mahatma e o Arcanjo
Metatron, assim como o Eu Superior e a Poderosa Presença Eu Sou de
cada um.
Começamos pedindo que Melquisedeque, o Mahatma, e Metatron
ancorem uma Rede de Platina para remover todas as energias negativas e
em desequilíbrio.
Também pedimos que todos os implantes e elementais negativos
sejam removidos de nosso campo imediatamente.
Pedimos aos Mestres Planetários e Cósmicos reunidos aqui que
coloquem um Pilar Permanente de Luz, Amor e Poder ao redor de todos os
participantes desta meditação.
Pedimos a Melquisedeque que uma Cúpula Dourada de Proteção
adicional seja colocada de forma permanente ao redor de cada pessoa.
Pedimos que Melquisedeque, o Mahatma e Metatron coloquem um
Muro de Proteção Permanente ao redor de cada indivíduo.
Pedimos ao Arcanjo Miguel para colocar ao redor de cada indivíduo
de forma permanente, seu Escudo Azul de Proteção.
Pedimos ao Arcanjo Fé para colocar ao redor de cada indivíduo
permanentemente um eterno rejuvenescedor Anel de Rosas Vermelhas
que absorverá toda energia negativa antes que penetrem no campo.
Invocamos o Mahatma para colocar uma Bolha de Luz Arco Íris
permanente ao redor do campo áurico de cada um, como uma proteção
adicional.
Pedimos ao Arcanjo Metatron que coloque um Tubo de Luz Platina
permanente ao redor de cada um, ainda como uma proteção adicional.
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Pedimos à Sua Santidade ,o Senhor Sai Baba que coloque de forma
permanente ao redor de cada indivíduo, seu Manto Protetor de Amor,
Sabedoria e Poder para prevenir a entrada de qualquer energia indesejada
no campo áurico de cada um sem que tenha sido dada permissão.
Pedimos ao Senhor Buda e ao Conselho Kármico um "Proclama de
Não Interferência", contra todas as energias de ataque psíquico que
venham de dentro ou de fora!
Pedimos a Hélios e Vesta para colocarem ao redor de cada indivíduo,
uma Cúpula Solar Cobre de Proteção que é tão brilhante e tão preenchida
com o Amor de Deus que toda energia negativa ou em desequilíbrio seja
imediatamente queimada e transmutada na Pura Luz Radiante de Deus.
Agora, pedimos a Melquior que traga o Fogo Cósmico do Grande Sol
Central, do tamanho da cabeça de um palito de fósforo, para queimar de
forma segura qualquer energia que permanecer no campo.
Pedimos que o Senhor Arcturo ancore o Cristal Líquido Arcturiano
para desativar e reequilibrar toda energia negativa no campo.
Invocamos o Dr. Lorphan e os Agentes de Cura Galácticos para
apertarem a tela e fortalecerem o Sistema Imunológico Espiritual,
Psicológico e Físico de todos fazendo esta meditação
Pedimos que os Anjos de Cura equilibrem agora os chakras e o
sistema de quarto corpos.
Pedimos ao Senhor Arcturo e a Djwhal Khul que ancorem e ativem
agora a Máquina do Prana para soprar a Energia Prânica pelos Meridianos
e Nadis, limpando-os e fortalecendo-os e limpando completamente o
sistema de doze corpos.
Chamamos a Mãe Divina e a Senhora Mestra para passar a Rede de
Platina pela casa de cada uma das pessoas presentes para limpar todas as
energias etéricas, astrais e mentais que não sejam de Energia
Crística/Búdica.
Pedimos a St. Germain e Senhora Pórtia para ancorarem e ativarem
um Pilar Permanente de Chama Violeta que transmutará toda e qualquer
energia negativa que penetre no campo áurico, vinda de dentro ou de
fora.
Pedimos que as Legiões de Anjos do Primeiro Raio e o Anjo da
Guarda de cada um fiquem como Sentinelas ao redor de cada indivíduo
fazendo esta meditação, para protege-los de todos os lados, 24 horas por
dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, enquanto estiverem acordados
ou dormindo.
Pedimos aos 14 Poderosos Elohim Masculinos e Femininos que
ancorem e ativem o Escudo de Proteção dos Elohins contra todas as
formas pensamentos negativas que venham de dentro e de fora.
Pedimos a Melquisedeque, ao Mahatma, e a Metatron para trazerem,
como uma Bênção Especial de Proteção, uma Rede de Platina ao redor de
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cada um de nós todo os dias pela manhã, à tarde, e à noite, antes de
dormirmos, durante o período de um ano.
Pedimos à Mãe Divina que coloque uma Rede de Platina de Proteção
permanente, em volta de nossa casa, e em cada batente, janela e entrada
de nossa casa ou apartamento.
Pedimos à Senhora Mestra e à Mãe Divina para colocarem à volta de
cada indivíduo um Campo de Proteção de Luz Rosa de Amor, que está tão
cheio do Amor Divino, que nenhuma energia negativa poderá penetrar sua
radiância.
Invocamos o Espírito Santo e pedimos que desfaça toda energia
negativa de conflito, que foi colocado em movimento no passado, de forma
a apagar a necessidade, tanto quanto possível, de qualquer retorno
kármico de energia negativa. Pedimos que esta energia transmutada seja
usada para aumentar o Amor Incondicional e Serviço ao Planeta.
Pedimos ao Senhor Arcturo e aos Arcturianos para trazerem sua
avançada tecnologia Arcturiana para proteger os Campos Energéticos
destes Filhos/ Filhas de Deus.
Pedimos ao Comando Ashtar e ao Comandante Ashtar para
iluminarem estes indivíduos com uma de suas espaçonaves Ovni da Nave
Mãe, para proteger cada participante durante a noite, enquanto dorme e
durante o dia enquanto demonstra Deus na Terra.
Pedimos ao Senhor Maitreya e ao Senhor Buda para colocarem ao
redor de cada pessoa um Pilar de Sabedoria e Luz, que fará com que toda
energia negativa vinda de dentro ou de fora bata nele e volte, como se
fosse um travesseiro de borracha.
Invocamos os Sete Chohans e pedimos para criarem um "Anel
Intransponível" ao redor de cada indivíduo, que sirva para criar um Escudo
de Proteção Invulnerável, que é invencível, à qualquer energia negativa
vinda de dentro ou de fora.
Pedimos à Quan Yin que coloque cada um aqui presente, na Lótus
Desabrochada de Luz de Proteção Rosa Azulada.
Pedimos a Vywamus e Djwhal Khul que apertem a tela etérica,
emocional, mental e espiritual do sistema de quatro corpos criando assim
uma maior Proteção, de acordo com a Vontade de Deus.
Pedimos que Mãe Maria coloque ao redor de cada indivíduo um
Rosário Etérico pleno de seu Poder Protetor, como se fosse Ela mesma, em
toda sua Glória.
Invocamos os 14 Arcanjos Masculinos e Femininos para colocarem
em volta de cada indivíduo uma Luz especial Arcangélica de Proteção,que
pedimos seja reforçada todas as manhãs e todas as noites, como uma
Divina Dispensação de Proteção para cada indivíduo.
Invocamos o Senhor de Sírius e a Senhora Mestra de Sírius para
ancorarem e ativarem agora de forma completa seu "Corpo Crístico Ungido
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Superior” e o "Corpo de Luz Zohar" de cada participante desta meditação,
com o propósito de um Avanço Espiritual e de uma Maior Luz Protetora.
Pedimos a Lenduce e Sanat Kumara para colocarem ao redor de cada
indivíduo uma "Coluna Ascensional de Luz" para maior Avanço Espiritual e
Proteção.
Invocamos Isis e Serapis Bey para colocarem ao redor de cada
indivíduo uma Pirâmide Permanente de Luz Branca Dourada , que servirá
de Escudo Místico de Proteção pelo resto desta encarnação.
Pedimos que este enorme Campo de Proteção que foi estabelecido,
seja completamente limpo internamente, de forma que apenas as Energias
de Deus e de consciência de Cristo/Buda habitem agora dentro deste
Campo de Força de Proteção.
Invocamos toda a Hierarquia Planetária e Cósmica da Chama Trina
de Deus e dos Doze Raios Cósmicos de Deus e pedimos uma Divina
Dispensação para a fusão de nossos Corpos de Luz com os de todos os que
estão fazendo esta meditação, para servir como um Escudo Invulnerável
de Amor, Sabedoria e Poder pelo resto desta encarnação, para que cada
um se torne livre para dedicar sua vida com a finalidade de servir a Deus e
seus Irmãos e Irmãs.
Chamamos a Amada Presença da Fonte para ancorar agora de forma
permanente e ativar completamente o Corpo Místico do Senhor, com o
propósito supremo de Proteção por sua Divina Graça.
Eu peço a cada pessoa fazendo esta meditação, para clamar e
assumir seu Poder pessoal, visualizando-se empunhando na sua mão
direita a Espada de Chama Azul do Arcanjo Miguel.
Eu agora peço a cada um fazendo esta meditação, para colocar ao
redor de si uma Bolha Dourada de Luz para manter afastada a energia
negativa de outras pessoas e qualquer energia negativa da sua mente
subconsciente na forma de pensamentos ou sentimentos negativos.
Eu peço agora que cada um reivindique por completo seu Amor
Incondicional e Auto- Valor, que aparecem na forma de uma Rosa
Dourada/Platina/Cor de Rosa em seu Coração.
Peço que cada um clame sua sintonia com Deus, sua Poderosa
Presença Eu Sou, e seu Eu Superior; que podem ser visualizados como um
Tubo de Luz Platina/Dourada vindo diretamente de Deus através da
Poderosa Presença Eu Sou, Eu Superior, Chakra da Coroa e toda coluna de
chakras de cada um.
Vejam esta Luz Platina/Dourada preenchendo todo seu sistema de
12 corpos de forma permanente.
Vejam esta Bolha de Proteção mantendo toda energia negativa fora
dela, e permitindo a entrada apenas de todos os pensamentos e
sentimentos de Amor, Positividade e Bondade.
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È negada a entrada de toda energia negativa do ego baseada no
medo e/ou energia de separação.
Peço a cada um fazendo esta meditação para assumir um
compromisso com Deus e consigo mesmo, de a todo momento do dia e da
noite, jamais permitir que nenhum pensamento ou sentimento negativo
entrem na sua consciência.
Cada vez que um pensamento tentar entrar, faça um juramento
solene a Deus e a si mesmo, que você permanecerá vigilante, para afastar
estes pensamentos e sentimentos negativos para fora de sua mente e os
substituirá por pensamentos e sentimentos de Cristo/ Buda.
Assuma o firme compromisso com Deus e consigo mesmo de nunca
mais se permitir entregar o seu Poder Pessoal a quem quer que seja,
novamente.
Assuma o firme compromisso com Deus e consigo mesmo agora de
nunca dar seu Poder a outra pessoa, à sua mente, a suas emoções, a seu
corpo físico, ao cansaço, à sua mente subconsciente, à sua criança
interior, ao desejo do eu inferior, e acima de tudo a todo sistema de
pensamentos do ego negativo.
Assuma o firme compromisso neste momento com Deus e consigo
mesmo, de ser decidido o tempo todo e de nunca se permitir ser indeciso
ou ficar em cima do muro.
Assuma o firme compromisso neste momento, de estar vigilante o
tempo todo, para negar a entrada na sua mente de todo pensamento que
não seja de Deus.
Assuma o firme compromisso neste momento, de jamais se permitir
ter apegos , apenas preferências, mantendo-se feliz mesmo que as coisas
que gosta lhe sejam tiradas.
Assuma o firme compromisso neste momento,de olhar tudo que
acontece na sua vida como um Ensinamento, Lição, Desafio, e acima de
tudo, um Teste Espiritual.
Neste momento, assuma o firme compromisso que você passará
cada teste, de acordo com o melhor de suas habilidades e se isso não
ocorrer, você se perdoará, aprenderá a lição, ganhará a Pepita da
Sabedoria e fará melhor da próxima vez.
Tome a decisão neste momento de clamar por seu Poder Pessoal de
uma maneira Incondicionalmente Amorosa mesmo em relação aos Mestres
Ascensionados do Plano Interior e em relação a Deus, que quer que você
exerça o seu Poder e sua Verdadeira Identidade como Eu Eterno.
Assuma agora 100% o compromisso com Deus e consigo mesmo que
você será Um/a Guerreiro/a Espiritual na Terra para Deus e o Amor
Incondicional, e não importa o que aconteça na sua vida, e não importa o
quanto você seja testado, não desistirá, nem mesmo por um instante.
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Conforme você assume este compromisso, Arcanjo Miguel, Fé,
Melquisedeque, Mahatma, Arcanjo Metatron, Sua Santidade o Senhor Sai
Baba, seu Anjo da Guarda, as Legiões de Anjos do Arcanjo Miguel e Fé, e
todos os Mestres que estão ajudando nesta meditação, dão um passo
adiante e se curvam em respeito ao Mestre Espiritual que você é de fato .
O Senhor Melquisedeque, o Mahatma, Metatron, e o Arcanjo Miguel
ungem você agora no topo da sua cabeça com seus "Bastões de Luz".
Eles mexem seus "Bastões de Luz "coletivos em volta do seu campo
áurico para selar de forma permanente todo o trabalho que foi feito nesta
meditação.
Eles pedem que você dê um passo à frente e lhes dão um último
Presente que colocam na sua mão esquerda, que é o "Bastão do Amor,
Sabedoria e Poder."
Pedem que siga adiante, na total convicção de que você está agora
completamente protegido, porque os Anfitriões estão protegendo você e
ainda mais importante, você está protegendo a si mesmo.
Os Anfitriões Ascensionados do Plano Interior fazem um último
pedido a você, para que toda manhã, assim que levantar, sintonize-se
novamente com esta meditação por pelo menos 30 segundos.
Dizem que ela estará lá 100% mesmo que você não o faça, contudo,
é importante para a mente consciente sintonizar-se novamente a cada
manhã, mesmo que por um segundo, para resolidificar o contato
consciente e manter a Chama de Deus até que a Auto Mestria esteja
sempre presente em sua mente consciente.
Eles também pedem que você faça esta meditação todos os dias, até
mesmo duas vezes ao dia se necessário, em situações extremas quando
você estiver sendo posto à prova, até que você tenha adquirido 100% de
Auto Mestria, e a Proteção tenha sido estabelecida de forma completa, o
que é o estado natural de Deus!
Que assim seja Escrito! Que assim seja Feito!
Namaste!

Obs.: Para reativar esta meditação a qualquer hora que precisar de
uma Proteção extra, invoque Deus e a Força de Deus e diga: - Eu agora
peço que todo o Amor, Sabedoria e Poder da Minha Meditação de Proteção
seja reativado!
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Programa de Oração de Serviço Mundial Planetário
Um grande número de trabalhadores da luz está buscando mover-se
em Serviço Mundial Planetário e Liderança Espiritual num nível mais alto. É
por essa razão que o Plano Interno dos Mestres Ascencionados me
guiaram para dar luz ao "Programa de Oração de Serviço Mundial
Planetário" para o benefício de todos os seres sensíveis e principalmente
para o planeta Terra.
Segundo os mestres, eu devo criar um capítulo em meu livro,
"Ascensão Integrada: Revelações do Próximo Milênio" intitulado
"Meditações de Serviço Mundial". Neste capítulo existem 22 "meditações
de serviço mundial planetário" incríveis, que tem sido especificamente
criadas para o benefício do planeta como um todo.
Por exemplo: salvar a floresta tropical, criar paz no Oriente Médio,
consertar a camada de ozônio, remover a poluição, entre outros.
O Plano Interno dos Mestres Ascencionados está solicitando que todo
trabalhador da luz no planeta junte-se a este programa, doando de dez a
quinze minutos por dia em suas meditações ou sessões de oração para
orar pela Terra e todos os seus habitantes.
Este programa de preces para o planeta é um veículo para cumprir
esta inspiração e pedido interno que tem brotado em cada um de nós que
trabalha na luz e no amor, nesses últimos tempos.
Os mestres ascencionados desejam que 144.000 discípulos e
iniciados de todo o globo, de todos os países na Terra, juntem-se a nós
nesta causa nobre!
A seguir, serão descritas algumas sugestões de meditações
especificas para o serviço mundial. Os Mestres dizem que o trabalho
realizado desta forma está sendo feito num nível de Ascensão Integrada
Pessoal e assim, isso pode ser transformado em uma 'Ascensão Planetária
Integrada '.
Cada um deve escolher as meditações que preferir e estiverem mais
de acordo com sua missão de alma.
www.luzcristica.com
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Em nome da Hierarquia do plano interno de Mestres Planetários e
Cósmicos Ascendidos, eu agradeço, de coração, por juntar-se a nós nesta
atividade de serviço mundial!
Amor e luz!
Dr. Joshua David Stone

* OBS: Em todas as meditações seguintes, assuma uma posição
confortável ou sentado ou deitado, com sua coluna ereta. Ficar sentado é
mais adequado, nestes tipos de meditações, pois geralmente esta posição
mantém a pessoa mais focada a atenta. No entanto, se preferir, poderá
realizar as meditações deitado, desde que mantenha o seu foco.
Alinhamento Axiatonal Planetário
Primeiramente, solicite um alinhamento axiatonal pessoal, de
forma que você fique o mais equilibrado e harmonizado possível. Então,
solicite um completo e perfeito alinhamento axiatonal para a Terra.
Visualize os corpos da Terra, em todos os níveis, totalmente e
completamente alinhados com o plano Solar, Galáctico, Universal,
Multiuniversal e Divino Cósmico!
Respire devagar e relaxadamente, o tempo todo focando em um
total alinhamento: a Terra equilibrada e perfeitamente integrada!
Mantenha este foco (projetando esta matriz no universo) o máximo
de tempo que se sentir confortável, até cinco minutos.
A Rede Platina
Comece pedindo para que uma Rede Platina vinda diretamente de
Melchizedek, Metatron e Mahatma varra completamente você mesmo e/ou
seu grupo, de forma que você possa ser totalmente limpo de qualquer
energia desqualificada.
Então, peça que o mesmo seja feito para o planeta como um todo.
Solicite a ação da Rede Platina nos níveis físico, etérico, astral e
mental da Terra. Deste modo, cada um dos quatro corpos inferior da Terra
receberá uma potente limpeza, purificação e cura oferecida pelos Mestres
Cósmicos.
Você não precisa permanecer em meditação por muito tempo,
somente o suficiente para visualizar completamente uma Rede Platina
gigantesca se estendendo pelos quatro corpos do planeta e limpando
estes corpos de todos os escombros possíveis.
Quanto mais isto é feito, mais saudável o planeta se tornará.
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Meditação para a Mãe Terra
Acomode-se confortavelmente em sua posição de meditação,
relaxe e concentre-se.
Invoque primeiramente a luminosa presença de sua própria
Mônada. Agora, nesta vibração, invoque a presença de todos os Mestres
que trabalham com os corpos físico, etérico, astral e mental da Terra.
Chame especificamente o Senhor Buddha, nossos Logos Planetário.
Permita que estas maravilhosas energias curativas sejam despejadas em
você e preencha todo o seu ser. Quando você se sentir completamente
fundido com estas energias divinas, ancore seu tubo prânico no centro da
Terra. Vire as palmas de suas mãos para baixo, para auxiliar na
ancoragem, se desejar.
Peça que as correntes curativas de todos os Mestres santificados
cuja presença você invocou fluam através de você e de seu tubo prânico
para dentro da Terra.
Primeiramente visualize e dirija esta energia recebida dos mestres
para o coração da Mãe Terra. Peça para que ocorra um perfeito
balanceamento e harmonização dentro da própria fundação do planeta.
Despeje seu Amor e peça que de tudo que necessita de cura ela
seja curada, equilibrada e limpa pela graça ao invés do karma. Então
coloque sua atenção no corpo etérico da Terra. Mais uma vez, peça a
todos os Mestres presentes para ajudar irradiar através de você suas
energias curativas santificadas diretamente para dentro da Mãe Terra.
Faça o mesmo para o corpo astral da Terra: peça que todas as
emoções negativas sejam transmutadas em uma quieta, pacífica, e
amável tranqüilidade.
Repita este procedimento com o corpo mental da Terra. Transmute
todos os pensamentos negativos e peça aos Mestres novamente para
curar através de você, e infundir o corpo mental do planeta com sua visão
divina e gloriosa de positividade. Peça a eles para que encham a
atmosfera mental com sua própria compreensão e entendimento do
significado do Novo Milênio.
E então, permita que todas estas bênçãos se harmonizem dentro
de você mesmo. Continue a meditar o tempo que desejar, sabendo que
você está agindo como um ponto focal de cura para a Mãe Terra.
Preservação das Florestas Tropicais
Olhos fechados. Assuma a postura de meditação com a qual se
sentir mais confortável. Respire profundamente e relaxe.
Invoque a bolha branca dourada semipermeável de proteção e a
pura Luz Branca de Cristo.
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Invoque toda a Hierarquia do plano interno de Mestres Ascendidos
Planetários e Cósmicos, os Arcanjos e Elohins.
Silenciosamente e dentro de você mesmo abençoe as florestas
tropicais e peça aos os Mestres e Devas das florestas tropicais que levem
sua oração pessoal à consciência coletiva daqueles que detém o poder
para tomar decisões relativas ao destino das florestas tropicais.
Agora, una-se numa oração de consciência grupal que liga você
com o corpo do grupo daqueles que compartilham a mesma preocupação
com da preservação das florestas tropicais.
Invoque a própria Mãe da Terra para lhe dar sustentação você
nesta oração. Invoque mais uma vez os Devas da Luz das Florestas
tropicais. Peça a eles para ajuda-lo a construir uma enorme forma
pensamento positiva, forte o suficiente para afetar a forma pensamento
daqueles que desejam destruir essas florestas sagradas.
Peça que a verdade seja revelada, e que todo semelhante possa
ver e perceber a preciosidade do solo sagrado, e saber que é pedido
divino que as florestas tropicais sejam deixadas em paz, para que possam
prosperar.
Visualize estas florestas prosperando e crescendo saudavelmente,
em perfeito funcionamento e harmonia com a humanidade e todos os
vários reinos presentes neste planeta.
Sinta as bênçãos da Senhora Gaia e dos Devas da Luz enquanto
eles sustentam esta visualização e fazem tudo que é possível dentro de
seu poder para ajudar você a manifestar sua intenção divina.
Permita-se sentir o cheiro da floresta e o frescor das brisas gentis
enquanto elas lhe acariciam em seu amor.
Medite por alguns momentos na harmonia de toda natureza.
(Permaneça um tempo em silêncio.).
Agradeça a todos os seres que ajudam a manter o crescimento das
florestas tropicais no planeta.
Quando
você sentir
pronto,
ancore
seu
tubo
prânico
completamente na Terra e envie seu amor e bênçãos para o coração bem
no centro da Mãe Terra.
Quando desejar, pode abrir os olhos.
Assuntos Sociais
Escolha a posição de meditação mais confortável para você.
Acomode-se, relaxe e concentre-se.
Invoque sua mônada e a presença dos Mestres da Luz da
Hierarquia e peça que qualquer desarmonia dentro de sua vida social
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pessoal seja totalmente harmonizada neste momento. Permita que toda e
qualquer negatividade presente seja transmutada em pura luz divina.
Escolha um dos assuntos sociais com o qual você se sente mais
próximo e afinado. Por exemplo: a integração das raças, crianças
carentes, fome mundial, elevação da consciência na sociedade, violência,
ou qualquer problema social que desejar trabalhar.
Mais uma vez invoque a presença dos Mestres de sua escolha.
(Mahatma, o Avatar Cósmico da Síntese, é um excelente ser para ser
invocado, pois uma de suas principais funções é integrar suas energias de
alta freqüência em todos os níveis de existência. Seu poder e presença
são enormes!)
Concentre sua atenção no assunto social que você selecionou .
Comece a canalizar e direcionar o Amor, a Luz e a Vontade de
DEUS diretamente para o coração deste assunto. Veja isto se
transformando de uma situação de injustiça, desarmonia e discriminação,
em puro Amor e Luz unificados de DEUS.
Sinta os Mestres que trabalham com esse tema, enviando energias
curativas e sua luz intensa através de você. Sinta o poder transformador e
transmutador de St. Germain enquanto ele lança o poderoso fogo da
transmutação da chama violeta. Sinta o poder de El Morya e Arcanjo
Michael.
Sinta a imensidão do Mahatma, que em sua vontade de servir,
transmite sua presença mais gloriosa para esta situação, possibilitando
que todos possam entrar na freqüência da vibração de DEUS .
Continue focado na cura e paz de sua meditação de serviço
planetário até você sentir que está completo.
Quando você concluir a meditação, agradeça à Hierarquia Celestial
que lhe ajudou. Agradeça sua própria alma e Mônada, assim como a si
mesmo por realizar esta meditação.
Lembre-se de continuar mantendo um enfoque positivo no assunto
que você escolheu trabalhar. Se as notícias confrontam você com
negatividade, se você vier a ficar cara a cara com a negatividade que está
buscando transmutar, transformar e curar: tome nota e engate
imediatamente as marchas para uma visualização positiva e mais uma vez
peça aos mestres que transmutem tudo em puro amor de Deus. Você é
um agente de cura no planeta, e da mesma forma que faria qualquer bom
médico, você nota as dificuldades, mas se concentra e dedica todas as
suas energias para a cura!
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ORAÇÃO DE SHON THOR
Solicitamos às altas hierarquias cósmicas e espirituais que
possamos nos sentir acolhidos, direcionados, protegidos, dignificados,
respeitados, amados e, principalmente, iluminados.
Que a Irmandade da Luz Celestial possa enviar-nos partículas de
LUZ DIVINA para a nossa mente e nosso coração.
Que nossa mente assim iluminada e expandida possa compreender
a existência pela qual passamos neste momento, neste planeta em
grandes transformações, como um laboratório aonde viemos buscar o
máximo de aprendizado e sabedoria. Que possam também as partículas
de LUZ DIVINA, ao atingirem nosso coração, expandi-lo e iluminá-lo de tal
forma que possa entrar em ressonância com o Sagrado Coração de Jesus,
que é a representação vibratória da Irmandade da Luz Celestial nesse
planeta.
E assim, nessa troca mútua de amor e luz, que possamos aceitar a
UNICIDADE, compreendendo que todos somos um, porque somos feitos
da mesma matéria divina, portanto moldável à nossa própria vontade.
Saímos de uma mesma fonte e um dia a ela haveremos de retornar.
Que possamos aceitar a beleza do Amor Incondicional em nossa
vida, compreendendo que o Amor é a única energia que não se esgota;
quanto mais se doa, mais se recebe. Que as formas-pensamento positivas
a respeito do nosso agora e do nosso futuro, de todo o necessário para
nosso equilíbrio, harmonia e felicidade, estejam sendo desenhadas cada
vez com maior clareza e nitidez.
Que possamos enviá-los para o universo e ele, tal qual um imenso
espelho, irá reproduzir em nossa vida tudo aquilo que é necessário para
nossa harmonia, equilíbrio e felicidade.
Que possam as formas-pensamento negativas serem retiradas das
trevas da inconsciência e trazidas para a luz, aceitas, trabalhadas e
transformadas pela Luz Violeta, sendo entregues para que o Universo lhes
faça bom uso.
Que nosso chacra cardíaco expandido possa atrair todos os seres,
pessoas e energias que estarão auxiliando o nosso progresso evolutivo,
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sucesso e felicidade. Que possa também atrair todos os eventos,
circunstâncias e oportunidades harmoniosas e felizes.
Que nosso Corpo de Luz perfeito se transforme em nossa ESTRELA
GUIA e possa traçar um caminho de luz pelos mares por onde singram
nossos barcos, para que possam chegar ao seu porto e atracar em paz.
Que tenhamos plena certeza que a espiritualidade nos acompanha,
protege, ilumina e direciona.
Que a Luz, a paz, e a harmonia
permaneçam em nós e que as mais altas hierarquias cósmicas e
espirituais continuem expandindo nosso coração.
Shon Thor
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Oração da Co-criação
Eu, .......... (nome completo), tenho fé que meu Eu Superior é
sempre instantâneo, constante, generoso e supridor.
Eu, ........... , tenho fé que meu Eu Superior sempre abre meus
caminhos, até quando, humanamente, parece não haver vias.
Eu, ............., tenho fé que meu Eu Superior guia sempre meus
projetos, mantendo minha saúde, felicidade e prosperidade.
Eu, ............, tenho fé que meu êxito e minha paz interior estão
sempre seguros com a ajuda do meu Eu Superior, que é meu Eu mais
elevado e a parte de Deus que reside em mim.
Com permissão do Grande Espírito que tudo rege e tudo governa,
Com permissão da Mãe Terra, justa, generosa e dadivosa,
Com
permissão
dos
poderes
dos
Quatro
Elementos,
Com permissão de todos os Devas Supralumínicos,
Eu, ............., saúdo o Fogo, saúdo a Terra, saúdo os Ventos e as
Águas e honro o dia em que estarei junto a vocês com a permissão de
todos os meus anjos da guarda, meus guias espirituais e da Grande
Fraternidade Branca.
Eu, ............., nesta hora e neste momento, convoco todos os
seres de luz que tutelam meus caminhos para pedir-lhes afeto, bondade,
compreensão, ajuda, conselhos, informação, instrução, sabedoria, luz,
muita luz, para que, juntos, percorramos a senda que foi traçada por nós
mesmos desde as mais altas regiões do Espírito.
Eu, ..........., como ser multidimensional que sou, afirmo que Eu
Sou Sagrado e mereço estar aqui na Terra, em minha magnificência, para
receber respostas de ti, Querido Espírito e meu Magnífico Sócio. O que
posso fazer para ser teu melhor sócio? O que queres que eu seja? O que
devo fazer agora? Onde devo estar agora? Como posso fazer para que
ocorram os eventos adequados em minha vida? Dá-me instruções para
atuar.
Dá-me a sincronicidade em meu viver.
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Que os Mestres me mostrem as respostas e eu responderei estando
alerta, para que não ocorram acidentes em minha vida.
Eu, ..........., como um ser multidimensional que sou, festejo meu
compromisso de estar neste lugar, pois vivo no agora, tenho minha paz,
tenho a visão da totalidade e sei que as soluções estão esperando até que
chegue a hora, pois, ao planejar todas as provas que deveria assumir
nesta vida, desde o mais profundo de minha sabedoria interdimensional,
eu criei todas as soluções.
Eu, ..........., como um ser multidimensional que sou, apago e
anulo agora todos os ingredientes de meu antigo contrato e decreto agora
minha renúncia definitiva a todos os votos que eu tenha pronunciado no
passado, em qualquer tempo e em qualquer instante, principalmente aos
votos de pobreza que eu tenha assumido no passado, e decreto que os
libero definitivamente de mim.
Eu,.........., como um ser multidimensional que sou, decreto minha
evolução pessoal e portanto co-crio meu futuro e minha própria realidade,
pois sempre estou no lugar correto e no momento apropriado. Em virtude
disso, Eu, ............, expresso minha intenção de ir aonde eu tenha de ser
levado de acordo com o Plano Divino, e peço que cheguem até mim
somente os conhecimentos, as pessoas e as situações que me permitam
manifestar a vontade divina nesta realidade física.
Eu, ............., como ser multidimensional que sou, escolho usar os
novos dons do Espírito para manter-me equilibrado e para ter o poder de
eliminar qualquer coisa negativa que tenha a intenção de se colocar no
meu caminho. Portanto, co-crio minha cura e co-crio que minha vibração
mude e aumente paulatinamente a níveis mais sutis e interdimensionais.
Em virtude disso.
Eu, ................, de maneira adequada e sagrada, dirijo-me agora a
ti, querido corpo: estamos juntos nesta vida e juntos nos curamos a nós
mesmos, juntos nos regeneramos, juntos nos rejuvenescemos e juntos
temos o poder de retardar a liberação química hormonal que envelhece.
Juntos desativamos por tempo indeterminado o envelhecimento de nossas
células, tecidos, órgãos e funções e nos alinhamos de forma harmônica e
equilibrada com as doze hélices do nosso DNA. Agora, cada célula do meu
corpo sabe, proclama sua intenção e atua em conseqüência.
Eu, .................., honro esta terra e honro minha própria
existência. Mereço estar aqui agora e sou merecedor de muitas coisas
boas. Portanto, me abro e compreendo que mereço abundância. Por isso
vim aqui, para suprir todos os meus desejos e necessidades, e
compreendo que o Espírito está aqui para me dar amor, paz, equilíbrio,
saúde e abundância. Somente as coisas boas se aderem a mim, pois sou
uma peça da totalidade e sou perfeito aos olhos do Espírito.
Nenhuma palavra humana pode mudar o que Eu Sou, pois EU SOU
O QUE EU SOU e mereço estar neste belo lugar chamado Terra.
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EU SOU O QUE SOU.
EU SOU TUDO O QUE SOU.
EU SOU TUDO O QUE SOU E TUDO O QUE É.
EU SOU UM COM TUDO.
De acordo com o Plano e a Vontade Divinos, Eu, .................,
como um ser multidimensional que sou, convoco todos os Mestres
Ascensionados e a todos os Seres de Luz que estão envolvidos com os
conhecimentos que eu deva receber, para que me transmitam a totalidade
desses conhecimentos nos níveis adequados e me indiquem como
proceder para sua interpretação, aplicação e divulgação, para assim
honrar e co-criar harmoniosamente o casamento total com o contrato de
aprendizagem que eu mesmo fiz com o Espírito.
Em nome do Espírito, Eu, ........., co-crio que não tenho medo da
mudança e não quero participar de uma situação apocalíptica coletiva.
Em nome do Espírito, Eu,................, co-crio as qualidades do
perdão e da compaixão incondicional, do amor inter e intra-pessoal e a
perfeita saúde física, mental e espiritual.
Em nome do Espírito, Eu, ................, co-crio a obtenção do
conhecimento dessa nova energia, com todos os seus alcances, todas as
suas ferramentas e o mais puro amor para utilizá-lo para o meu próprio
bem, minha sabedoria, minha maestria e para o bem de toda a
humanidade.
Em nome do Espírito, Eu,..............., co-crio a mais alta energia
espiritual criadora de todos os tipos de recursos materiais, para obter sem
esforço abundância e dinheiro e tudo o quanto eu necessite e deseje para
viver comodamente, para realizar minha missão e para compartilhar com
meus seres queridos desta abundância.
As coisas possivelmente nunca são o que parecem. Portanto,
Eu, .................., como um ser multidimensional que sou, nesta hora e
neste momento, peço para estar permanentemente conectado com a alta
percepção e adequada expressão para atuar sempre de acordo com o
plano divino, independentemente de minhas prováveis crenças ou
limitações e trabalhar com a Divina Presença. Assim é!
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PRESENÇA DO EU SOU, TU ÉS MESTRE
INSTRUÇÕES: Este decreto é especialmente útil para proteção. Faça-o
nove vezes todas as manhãs. Ele o ajudará a proteger-se de energia
negativa e agressiva. Ao fazer este decreto, poderá sentir que se une à
sua Presença do EU SOU.
VISUALIZAÇÃO: Veja a luz da sua Presença do EU SOU descendo sobre a
sua forma e transformando-a na imagem de Deus. E contemple os
relâmpagos que descem da sua Presença do EU SOU. Este relâmpago azul
é uma forma intensa de energia espiritual que dissolve a energia negativa
imediatamente.

Presença do EU SOU, Tu és Mestre!
Presença do EU SOU, abre o caminho!
Que a Tua Luz e todo o Teu poder
Sejam soberanos aqui e agora!
Inunda-me com a destreza da Vitória,
Faz brilhar o clarão azul, faz fulgurar a Tua essência!
Desce a esta forma, que Te pertence,
Para que a Perfeição e a Tua Glória
Resplandeçam e transcendam a Terra
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Ritual da Abundância
Este ritual é realizado durante 21 dias consecutivos e serve para
atrair para sua vida, prosperidade e abundância. Lembre-se que a
prosperidade pode se manifestar de diversas formas!
Inicia-se com 7 respirações profundas.
* Ao inalar, manter o pensamento firme no decreto: EU SOU UM
SER DOS 7 RAIOS, EU SOU A PERFEIÇÃO QUE DEUS DESEJA.
* Ao exalar manter o pensamento no decreto: EU SOU A
RESSURREIÇÃO E A VIDA.
Em seguida faça a proteção do ambiente com a seguinte invocação
em voz alta: TUBO DE LUZ BRANCA: Ó DEUS TODO PODEROSO presente
em meu coração, projeta um tubo de força eletrônica em torno de mim,
torna-o tão possante que nada de mal possa penetrar, faz com que eu
seja invisível, invencível e invulnerável a tudo que não é o teu amor, tua
sabedoria e teu poder.
Obrigado DEUS TODO PODEROSO por atender ao meu apelo.
Continuando a fazer os apelos de abundância, prosperidade e
riquezas.
1. Eu Sou o Eu Sou, a Lei de toda riqueza, de toda opulência, de
toda substância, de tudo que eu possa desejar de construtivo, nesse
instante mesmo e por toda a eternidade.
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2. Eu Sou o Eu Sou, a Lei da presença em minhas mãos e de meu
uso das riquezas e da opulência Divina nesse instante mesmo e por toda a
eternidade.
3. Eu Sou o Eu Sou, a presença em minhas mãos de todo dinheiro
que eu tenho necessidade, nesse instante mesmo e por toda a eternidade.
4. Ó Deus Todo Poderoso presente em meu coração, dá-me dez
vezes mais dinheiro do que eu vos peço e vê que eu o empregue ao
serviço da Luz. Eu aceito a manifestação instantânea desse dinheiro e te
agradeço.
5. Eu Sou o Eu Sou, a Lei da abundância de Júpiter e seu Raio
Verde se espalha em meu lar, em minha vida e em meu mundo. Eu te
agradeço ó Júpiter e empregarei essa abundância ao serviço da Luz. EU
SOU, EU SOU, EU SOU.
6. Eu Sou o Eu Sou, a Lei da abundância de dinheiro que me vem
sobre o Raio Verde de Júpiter, eu te agradeço ó Júpiter, eu empregarei
esse dinheiro a serviço da Luz.
7. Eu Sou o Eu Sou, A Lei da Vitória do Amor Divino que me dá
uma avalanche de riquezas infinitas para a realização do Plano Divino. EU
SOU, EU SOU, EU SOU.
8. Eu Sou a Ressurreição e a vida de toda opulência, riqueza e
prosperidade que invadem a minha vida aqui e agora.
9. Ó Deus Todo Poderoso, presente em meu coração, ó bem
amado Júpiter, Ó Juno, dá-me todo dinheiro necessário à tarefa que eu
realizo, sem esmorecimento. Ajudai-me a fazer o que eu devo fazer, a fim
de preparar a idade de ouro que vem. Ajudai-me a fazer aparecer sobre o
plano físico a perfeição do plano divino. Eu vos agradeço ó Deus Todo
Poderoso, presente em meu coração, ó Bem amado Júpiter, ó Juno, vós
atendestes ao meu apelo.
10. Arcanjo Miguel e Legião da Luz, Arcanjo Miguel e Legião da Luz,
Arcanjo Miguel e Legião da Luz, espalhai sobre mim vossas riquezas
infinitas. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
Maha-Choan, Júpiter e Deusa da Fortuna, Maha-Choan, Júpiter e
Deusa da Fortuna, Maha-Choan, Júpiter e Deusa da Fortuna, espalhai
sobre mim vossas riquezas infinitas. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
Ó Potência Secreta do Coração do Grande Silêncio, Ó Potência
Secreta do Coração do Grande Silêncio, Ó Potência Secreta do Coração do
Grande Silêncio, espalhai sobre mim vossas riquezas infinitas. EU SOU, EU
SOU, EU SOU.
Chama espontânea do Grande Sol Central, Chama espontânea do
Grande Sol Central, Chama espontânea do Grande Sol Central, espalhai
sobre mim vossas riquezas infinitas. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
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Chama espontânea dos milhares de Sóis. Senhores da chama Azul
do Grande Sol Central, Chama espontânea dos milhares de Sóis. Senhores
da chama Azul do Grande Sol Central, Chama espontânea dos milhares de
Sóis. Senhores da chama Azul do Grande Sol Central, espalhai sobre mim
vossas riquezas infinitas. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
Chama espontânea dos milhares de Sois, na potência de 3 vezes 3,
Chama espontânea dos milhares de Sois, na potência de 3 vezes 3,
Chama espontânea dos milhares de Sois, na potência de 3 vezes 3,
espalhai sobre mim vossas riquezas infinitas. EU SOU, EU SOU, EU SOU.
Eu peço que esses apelos sejam manifestados fisicamente.
Eu ordeno que eles sejam manifestados fisicamente.
Eu Sou o poder que os faz aparecer sobre o plano físico.
11. Vesta, Hélios e Júpiter dêem-me o Raio Verde da abundância e
mantém-me fortemente dentro dele, até que ele varra e consuma toda
limitação e toda deficiência, Vesta, Hélios e Júpiter dêem-me o Raio Verde
da abundância e mantém-me fortemente dentro dele, até que ele varra e
consuma toda limitação e toda deficiência, Vesta, Hélios e Júpiter dêemme o Raio Verde da abundância e mantém-me fortemente dentro dele, até
que ele varra e consuma toda limitação e toda deficiência. Eu te
agradecemos Vesta, Hélios e Júpiter, Vós atendestes ao meu apelo.
12. Ó Deus Todo Poderoso presente em meu coração, ó toda
Poderosa Presença Eu Sou, sustentem todos esses apelos por tua Luz
Cósmica e mantenham sua eficácia por toda a eternidade.
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ROSÁRIO DA ABUNDÂNCIA DIVINA
por Saint Germain
ABUNDÂNCIA DIVINA
AVE MARIA

(Repetir três vezes cada Oração do Rosário)

ABUNDÂNCIA DIVINA
(três vezes)
Eu sou um Ser ilimitado, O Universo abundante e perfeito sustenta
minhas decisões e me apóia.
Eu Sou Consciente de meu poder ilimitado de magnetizar, atrair,
precipitar e co-criar.
Eu sou a utilização do poder da Chama Violeta em Ação.
Eu Sou consciente que a Chama Violeta transmuta agora todas as
minhas imperfeições, limites e bloqueios que impedem a minha
Abundância Divina.
Eu Sou o poder da Chama Violeta em Ação.
Eu invoco por Santa Ametista, para que preencha todos os meus
corpos em Luz Violeta Flamejante.
Eu invoco por Santa Ametista, para que na Luz do Seu amor
infinito, abençoe este meu momento presente, para que eu possa co-criar
uma nova realidade em minha vida agora.
Eu invoco pelo Poder do Elohin Arcturos, para que na Luz da
Determinação e na sintonia do impulso inicial de um novo ciclo, eu co-crie
minha liberdade financeira, ilimitada e eterna.
Eu invoco pelo poder do Arcanjo Ezequiel e toda sua luminosa
legião de Anjos para que abençoe este momento sagrado, Deus é
ilimitado, abundante e perfeito, Como filho (a) de Deus, eu aceito em total
plenitude, ser a totalidade do que "Eu Sou", um ser ilimitado, abundante e
perfeito.
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Eu invoco pelo poder de concretização do Bem-Amado Metatron,
para que manifeste no mundo da matéria meus sonhos e ideais projetados
nos planos mentais e etéricos.
Que eu veja diante de
harmonioso, equilibrado e feliz.

mim

um

novo

mundo:

próspero,

Que eu seja o precursor de uma nova realidade na Terra agora,
onde respeitando a energia da moeda denominada "dinheiro" eu admita
ser suprido abundantemente, provido pelo poder da perfeição crística
universal.
Eu agora, liberto todos os meus julgamentos e preconceitos em
relação ao "dinheiro” e à "abundância", Pelo poder do Conselho Cármico,
eu curo o inconsciente coletivo da humanidade transmutando o sentido da
energia do dinheiro, aliviando o sofrimento e preocupações em relação ao
limite do fluir da abundância em minha vida e em todo o Planeta.
Eu agora respiro aliviado o prana puro e sutil, rico e abundante em
todo o Universo.
Assim como o prana flui naturalmente no Universo, também o
dinheiro flui em minha vida, suprindo todas as minhas necessidades,
proporcionando-me uma nova vida AGORA.
Eu aceito o poder da manifestação em ação AGORA.
Eu mudo minha atitude interna em relação à abundância AGORA.
Eu invoco pelo poder do Arcanjo Ezequiel e toda legião de anjos da
sétima esfera de Luz, flamejai, flamejai, flamejai vossa luz e poder de
concretização sobre mim agora, para que livre dos grilhões do passado eu
atinja uma nova sintonia de atuação onde novas realidades se abrem
diante de meus olhos, Que eu tenha discernimento para ver com a Luz do
meu coração de sentir a inspiração da Hoste Angélica, o melhor momento
e a melhor diretriz para que minha vida a partir de agora seja plena,
saudável, abundante, perfeita e ilimitada.
Que eu compreenda e utilize todo o potencial da minha presença
EU SOU em ação agora.
Não existem mais limites, tudo é pleno, rico, feliz e próspero.
Em alegrias eu me aproximo da minha presença EU SOU para que
juntos possamos co-criar uma nova realidade em minha vida particular e
em meu Planeta, a partir de agora.
EU SOU ilimitado, EU SOU ilimitado, EU SOU ilimitado
EU SOU Abundância (3 vezes)
EU SOU Feliz (3 vezes)
EU SOU amor (3 vezes)
EU SOU Luz (3 vezes)
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AVE MARIA
(3 vezes)
Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre
todos os Seres,
Bendito é o fruto da vossa essência Jesus.
Bem- amada doce Santa Maria, mãe de todos nós,
Eu entrego meu coração e rendo devoção à vós,
Que possais libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que eu
devo fazer para curar minhas ilusões e sempre manter o conceito
imaculado para os outros.
Bem-amada Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo Cósmico.
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Oração para Manifestação de Abundância
* O Tibetano*
IMPORTANTE:

-

Ninguém FICA rico, somos todos herdeiros Divinos. Não oramos por
riquezas materiais ou "coisas" e sim, reivindicamos a manifestação de nossa
Divina herança. Estamos tentando relembrar ou refazer nosso vínculo
consciente com o Divino. * * Esta oração deve ser feita, com tranqüilidade e
de forma concentrada,por um período mínimo de 30 dias, se possível,
sempre no mesmo horário (criação de ritmo) * *

“Meu Criador, EU ESTOU pedindo e humildemente rezando com todo meu
coração, alma, mente e intenção por divina abundância, manifestando através de
minha pessoal fortuna e sucesso”.
EU SOU manifestando, recebendo, aceitando e permitindo minha divina
abundância permear completamente todas as partes de meu ser, em todos os
níveis, dimensões e aspectos.
EU SOU agradecido ao meu Deus Pai/Mãe por está abençoada prosperidade.
EU ESTOU avançando alem do medo e cumprindo Seus Planos para mim, Meu
Deus Pai/Mãe, na Terra e alem.
EU SOU aberto e receptivo para minha riqueza financeira, sucesso,
generosidade, abundância, bênçãos, presentes e graça.
EU ESTOU cumprindo meu compromissos de serviço. EU ESTOU aceitando
meu divino direito de herança agora e agradeço ao Meu Criador pela resposta
oportuna a esta oração.
EU SOU assim muito agradecido pela generosidade divina.
Meu Deus Pai/Mãe, Sua Vontade É Realizada Através de Mim.
E Assim É.
Amém."
(Repita três vezes)
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* OS DEZ DECRETOS DO ARCANJO MIGUEL *
1) Renuncio a quaisquer expectativas relativas à minha evolução e
progresso espiritual. Vivo no momento em cada dia, concentrando-me no
objetivo de restabelecer a harmonia e o equilíbrio do meu corpo, do meu
espírito, das minhas emoções e do todo com o meu Eu Superior.
2) Anulo todos os acordos feitos com a minha mãe, pai, filhos,
enteados, marido (ou mulher), ex-mulher (ou ex-marido) ou quaisquer
outras pessoas que me possam reter na terceira dimensão.
3) Renuncio a todos os conceitos inválidos sobre o meu valor, a
minha percepção do amor, da alegria, da paz, da segurança, da harmonia,
da abundância, da criatividade, da vitalidade, da juventude, da saúde e do
bem-estar, da velhice e da morte.
4) Renuncio à necessidade de querer salvar o mundo ou qualquer
ser humano que nele se encontra. Tenho consciência de que a minha
missão é aceitar a minha mestria e viver sendo um exemplo de vida e de
amor sem esperar nada em troca de ninguém.
5) Liberto-me de todos os preconceitos e memórias celulares
quanto ao meu corpo físico. Reivindico o meu direito divino à beleza,
vitalidade, saúde e bem-estar, consciente de que são o meu estado
natural e que basta seguir os impulsos do espírito para que essa perfeição
se manifeste.
6) Renuncio a quaisquer expectativas quanto à minha criatividade e
ao meu trabalho. Trabalho e crio por prazer, ciente que a abundância e os
recursos provêm do Espírito e da minha autoconfiança e não apenas do
meu esforço.
7) Renuncio a quaisquer condições da terceira dimensão que as
instituições governamentais ou afins me queiram impor. Não poderão
controlar a minha pessoa, nem a minha abundância ou segurança. Tenho
plenos poderes para manifestar a segurança, ser independente e
comandar o meu próprio destino.
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8) Liberto-me de todos os resíduos e dívidas cármicas, bem como
das energias impróprias existentes em mim e no meu corpo físico,
emocional e astral. Resolvo todos os condicionamentos com agrado e
desembaraço para expandir a luz e me unir aos co-criadores do Paraíso na
Terra.
9) Liberto-me de todos as concepções falsas sobre a minha
capacidade de alcançar o conhecimento, a sabedoria e as informações
pertinentes provenientes do Espírito e das dimensões superiores. Obtenho
assim novos conhecimentos, conceitos e sabedoria que me permitem
aprender, crescer e servir de exemplo vivo.
10) Renuncio a qualquer juízo, idéia pré-concebida ou expectativa
relativamente a outros seres, sabendo que estes se encontram no seu
perfeito lugar e evolução. Transmito-lhes Amor e encorajamento e limitome a oferecer-lhes informações quando mas pedirem, tendo o cuidado de
lembrar-lhes que a minha verdade pode não ser a deles.
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As meditações para a Ascensão contidas neste manual
foram canalizadas pelo Dr. Joshua David Stones –
Monte Shasta – Califórnia
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