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Bem-vindos a vocês, Humanos em Encarnação.
O meu nome é Jofiel, Anjo e Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada.
Recebam a minha Luz … Recebam o Conhecimento … Recebam o Amor.
Estamos agora num Espaço de Intercâmbio e de Comunicação consagrado à Luz.
A Luz é Luz … A Luz é Amor … A Luz é Vibração... A Luz é Vida.
Vocês são de forma incontestável, Seres de Luz, assim como os Anjos e Arcanjos são Seres de Luz
polarizada e manifestada segundo certas condições que nos são próprias, mas que também, vos são
próprias.
- Qual é a característica do Ser de Luz que está em Encarnação?
A característica essencial é que a Luz está no interior e que está oculta, mascarada, através de uma
roupagem especial que é chamada de «Personalidade», cujo objetivo é fazer-vos viver certas
Experiências de afastamento da Luz, de afastamento da Verdade.
Isso é designado de Encarnação, ou tomada de Carne.
As regras de propagação da Luz na vossa Dimensão, são muito diferente da propagação da Luz nos
Mundos Multi-Dimensionais.
As características da Luz são diferentes, mas a FONTE de Luz é a mesma.
Existe, na vossa interioridade, A Divindade.
Existe, na vossa Vida interior, a Divindade.
Então, vocês vivem o paradoxo de estarem Encarnados, de estarem escondidos na vossa própria
Luz e propósito de Encarnação, além da Experiência, é a Revelação de vossa Divindade e da vossa Luz.
Existem momentos na história dos Planetas na história de Galáxias e Sistemas Solares, onde a Luz
se Revela.
Este período de Mudança, que ocorre de forma cíclica nas vossas histórias, nas vossas
peregrinações, é sempre acompanhado por um mecanismo preciso no nível energético da Consciência,
que é chamado de Reversão.
A Inversão dos Pólos de Interesse, Inversão dos Pólos, de Valores.
Vocês chegaram a esta Etapa de Reversão, em que o Material deve dar lugar ao Espiritual, em que a
Sombra deve dar lugar à Luz.
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Vocês passam de um Mundo manifestado em Encarnação para um Mundo Não-Manifestado e NãoEncarnado, onde a Luz não é Dual, mas Unidade.
Este Estado de Transição pode ser experienciado de modo alegre, de forma drástica, segundo
aceitem ou não as Mudanças em curso.
Cabe ao Destino Individual, aceitar ou resistir.
Hoje, a Luz Multi-Dimensional difunde-se desde muitos anos sobre a Superfície deste Planeta, no
interior dos Seres Humanos.
Uma Mudança está engrenada.
Dura desde há várias décadas.
Foi anunciada nos grandes Ciclos da história dos Planetas por diversos calendários.
Atualmente, vocês estão na última fase desta Mudança…aquela que é justamente designada, e
com razão de Reversão.
Toda a Mudança de Plano acompanha-se por aquilo que foi convencionado denominar de
Reversão.
Vocês vivem isso agora.
A Reversão acompanha-se de uma Mudança nas prioridades, de uma Mudança de eixo no decorrer
das vossas Vidas.
Esse fenómeno não é individual, mas Coletivo, ao nível dos Humanos, dos Planetas, do Sistemas
Solares.
A Mudança engendrada pela Luz Multi-Dimensional ultrapassa, de longe, o vosso pequeno Planeta,
mas concerne ao cronograma de todos os Planetas deste pequeno Sistema Solar.
Quem diz Reversão ao nível Planetário, diz também Reversão dos Pólos, Mudança da Órbita,
Mudança nos Ritmos.
A Alternância Dia / Noite, que é o apanágio da Luz da 3ª Dimensão, numa Manifestação Encarnada
do Sol exteriorizado, irá fazer-vos passar pela Ausência de Alternância Dia / Noite, na qual o Sol
interiorizado brilhará sem descontinuar.
Tratam-se de Mudanças importantes que afetam todas as Estruturas da Vida da 3ª Dimensão.
Os tremores que sentem, dentro do vosso Ser, dentro das vossas Vidas, são apenas o início dessa
Inversão.
A palavra Inversão foi propositadamente escolhida porque se relaciona com todos os Planos.
O que estava no interior e escondido, será exterior manifestado.
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O que estava em cima, estará em baixo.
O que estava em baixo, estará em cima.
Este Processo de Reversão está inscrito nas vossas Estruturas energéticas.
Isso implica e necessita da Passagem da Energia da Consciência de vossa Coroa no 1º Chacra,
também chamado de Raiz.
E também a Passagem das Raízes … da Raiz à Coroa.
A Reversão e a Inversão de Polaridades, também … nas vossas Vidas.
Construir Novas Vidas, Novas Regras, Novas Formas.
Isso é agora, e realizado já nos Mundos e Planos Multi-Dimensionais e Não-Encarnados ainda na
vossa Dimensão Encarnada mas contudo, programados.
A observação das condições Climáticas, condições Solares, através das Explosões Solares,
esclarecem-vos sobre a sofisticação dessa Reversão.
Quem diz Reversão diz três Etapas: a Etapa inicial, uma Etapa crucial e a Etapa final.
Vocês entram na Etapa inicial.
A Etapa crucial corresponde à Reversão em si-mesma.
A Etapa final corresponde ao «após-inclinação» e o estabelecimento de Novas Regras.
O tempo total atribuído no vosso padrão terrestre, da totalidade do fenómeno de Oscilação, que
eu acompanho de maneira privilegiada, tem uma duração em tempo, de 42 meses, tendo começado no
início do vosso Mês de Maio.
A Etapa inicial, a Etapa crucial e a Etapa final, seguem uma sequência de tempos variáveis durante
esses 42 meses.
A Etapa final corresponde à re-sementeira da nova condição de Vida na 5ªDimensão.
A Etapa crucial tem um tempo fixo na sua duração de 132 dias, ainda não definidos.
Tudo dependerá da duração do tempo inicial que vivem presentemente.
A Etapa inicial corresponde à implementação e transcendência dos 4 Elementos da Natureza.
Vocês vão passar, ao nível climático, coletivo, pelos 4 Elementos.
Vocês compreenderam que, através do Planeta …Vocês começam a viver o Elemento Água e o
Elemento Terra.
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Virá, quando da fase do Verão, o Elemento Fogo e o Elemento Ar, em fases sucessivas que se
estenderão por um tempo variável.
O que acontece com o vosso Clima acontece no vosso interior.
O Elemento Água vai destacar os Apegos Afetivos e aqueles de que é necessário desfazerem-se.
O Elemento do Ar vai-vos fazer movimentar, mudar, de lugar ou Espaço.
O Elemento Terra vai-se viver como pressões no interior das vossas Estruturas Físicas.
O Elemento Fogo, vai inaugurar a Manifestação exterior da vossa Luz Interior.
Quando a Alquimia desses 4 Elementos estiverem realizados no interior das vossas Estruturas
Físicas através das Entidades que governam o Elemento Fogo, chamados em algumas Tradições, de
Agni-Deva, a constituição da vossa Luz, das vossas Células, será profundamente transformada.
O vosso ADN não será mais, o mesmo.
As vossas Funções Nutritivas, Sexuais, Sociais nunca mais serão as mesmas.
Este programa desenrolando-se em 3 Fases é portanto, no Processo inicial.
O tempo que é alocado para estas 3 Fases é-vos conhecido.
Vocês poderão difundir esta informação de forma mais ampla.
Certas Entidades que controlam o Núcleo Planetário Central, comunicaram-vos à pouco tempo, um
processo cristalino de extrema precisão designado de «Chaves Ascensionais» … que vos vai permitir
realizar a Passagem da Coroa para a Raiz e da Raiz para a Coroa, e portanto… vai permitir-vos integrar
muito mais facilmente este fenómeno de Reversão, e portanto,… a Ignição do vosso ADN, que deve
passar de 2 Fitas para 12 Fitas.
Este Processo recorre de Forma Coletiva, às Estruturas Cristalinas existentes no interior do vosso
Núcleo Planetário…. Que vocês devem configurar e colocar no vosso Corpo para alcançar este
resultado.
Trata-se, de Forma Coletiva, dos Cristais que vocês designaram por MERKABAH … e que
reproduzem nas três direções do Espaço … a Estrutura do Selo de Salomão … a Estrela de 6 pontas …
colocada sobre a Coroa e a Raiz do vosso Corpo … e que vos permitirão reajustarem-se melhor, às
Energias que eu derramo atualmente sobre este Planeta … favorecendo assim a fase inicial e tornando
possível o Período crucial.
Este Processo é para divulgar o mais amplamente possível, por uma razão é simples: nós tínhamos
ancorado estas Energias de maneira formal na Estrutura Planetária, em Lugares Sagrados, que eram em
número de 12.
Vocês tiveram a chance neste País, (França) de terem 1 ativação, e uma 2ªque está a ser ativada.
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Por razões independentes da nossa vontade … inerentes aos Jogos de certas forças ditas
Obscuras, querendo atrasar o inevitável … fomos levados a transferir este Processo de Enraizamento,
de Reversão que estavam portanto inscritos, vocês compreenderam-no, em Lugares Sagrados… para a
multitude dos Seres Humanos.
A finalidade é a mesma … simplesmente, nós desviamos esta Energia que era consagrada em
alguns lugares… para o benefício dos Seres Humanos.
Todo o Ser Humano de Boa Vontade, qualquer que seja o Estado de progresso da Revelação da sua
Luz interior e, portanto, qualquer que seja o seu degrau de Evolução, está apto a viver esse Processo.
O meio mais simples que encontramos para vos permitir reverter também as Coroas foi chamado
pelos Povos Intra-Terrestres e sob a direção do Conselho Inter-Galáctico que vocês chamam de 24
Anciães, de « Chaves Ascensionais Cristalinas ao nível Coletivo».
Este processo é aquele que se encaixa melhor com o Processo Planetário.
Eis, queridas Almas Humanas em Encarnação, a informação que eu vos queria dar. Agora, se, em
relação a este Processo, e não relativamente ao vosso individual, vocês tenham algumas dúvidas,
gostaria de comunicar as respostas.
Intra-Terra - 2008.05.23 – Chaves Ascensionais. Pdf,
Protocolo - Superação da Dualidade. Pdf,
Protocolos - Chaves Ascensionais Coletivas. Pdf,
Protocolo - Proteção Contra o Astral Planetário.Pdf
******Pergunta:- Existem precauções para o 1ºChacra?
R:- As Energias dos indivíduos, importam-nos pouco.
Vocês estão re-ligados uns aos outros …Vocês vivem todos, este Processo … A chave ligada à Raiz
é Universal.
Alguns Seres, independentemente da aplicação destas Chaves, teriam, de qualquer modo,
escolhido a Matéria e não a Ascensão.
O que nós necessitamos, é de um número máximo de Canais livres ao nível Ascensional e individual
Humano, para permitir àqueles que o desejam, viver o Processo.
Em nenhum caso, este Processo vem modificar a escolha individual.
Isso apenas reforça e acelera a Escolha.
******Pergunta:- Parecia que havia um problema de disponibilidade das MERKABAHS.
R:- Existem suficientes Formas Cristalinas capazes na Superfície da Terra.
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Existe um outro Protocolo utilizando Cristais que vos vão religar à Fonte, colocados nos mesmos
dois lugares… raiz e coroa… que são designados de Cristais Lemurianos, que também são em número
limitado.
Convém fazerem estes protocolos.
Em último recurso, porém, pelo período que se instala até ao vosso mês de Agosto, o número de
humanos conectados a esses Cristais através dos diferentes canais, evidentemente, nos diferentes
Países, não foram suficientes.
Devido à carência desses meios de Cristal, nós ativaríamos, em acordo com o Conselho Galáctico e
Intra-Terrestre, outras Formas Cristalinas.
Nós não estamos aí.
De momento é-vos solicitado para fazerem circular esta informação, para proporem este protocolo,
ao maior número… para que o máximum dos Canais Ascensionais estejam criados … mesmo que os
Seres Humanos, como indivíduos… escolham a Matéria e, portanto, o 1º Chacra.
Isso não tem nenhuma importância no Processo Coletivo.
******Pergunta:- Quando se utiliza os Cristais Lemurianos existe um sentido particular a
respeitar?
R:- Não.
******Pergunta:- Fazer todos os 3 ou 4 dias ainda é adequado?
R:- Isto é, por agora e até ao período de Agosto, o ritmo ideal.
******Pergunta:- Como acompanhar melhor estes Processos?
R:- O contato com a Natureza, especialmente com as árvores, é essencial.
Colocar as vossas costas na Árvore vai permitir beneficiar, de modo amplificado, este Processo
inicial de Reversão.
Toda a Árvore adulta é adequada a este Processo.
Os Vegetais superiores que são Árvores, são os primeiros a serem informados energéticamente e
em Consciência, de iniciação do Processo de Reversão à data de 01 de Maio.
As Árvores são percorridas, agora e doravante, por um duplo fluxo que vocês sentirão ao
presentearem as costas ao tronco da Árvore.
******Pergunta:- O fluxo dual? Isto significa Ascendente e Descendente?
R:- Sim.
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******Pergunta:- Poderia nos dar mais informações sobre o trabalho no Vermelho, nos Estados
Unidos neste Verão?
R:- Eu dei-vos já o Processo Arquétipo e não os detalhes do Processo.
Eles estão confirmados ao nível dos Processos e da Região também está confirmada.
Contudo, não é útil para vocês conhecer os detalhes, mas permanecerem no princípio geral.
Saibam simplesmente que, quaisquer que sejam os Países, quanto mais os Canais Ascensionais
estiverem abertos, mais a Ancoramento luminoso destes Eventos será importante.
Eu falo, das partidas em massa na direção da Luz.
****** Não temos mais perguntas. Agradecemos-vos.
O que eu vou propor-vos, é simplesmente beneficiarem da própria Energia dita Ascendente.
Com isso, eu peço-vos para, descruzarem o que poderia estar cruzados em vocês, fecharem os
olhos, colocarem-se em Recepção Ativa, e Acolherem.
Vou pedir que vocês coloquem o meu Canal em pé.
Efusão de Energia...
Agradeço-vos.
Recebam Amor, Luz, e Bênçãos …A minha Luz acompanha-vos.
Nós podemos sentar o Canal agora.
****************************
Compartilhamos estas informações com toda transparência.
Agradecemos-vos por fazerem o mesmo, se a divulgarem, reproduzam integralmente o texto,
citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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