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Uma Porta para as Estrelas
Porque no verdadeiro amor, há plena paz,
a real harmonia,
o perfeito equilíbrio,
a autêntica justiça, a total entrega,
o natural serviço,
a grande esperança,
e na infinita luz,
está a sagrada meta
da missão de contato.
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Mamãe!... Eu vim de um planeta rosado,
distante daqui para cuida-te."
(NINA FLORENCIA, 2 Anos, PAYSANDU-URUGUAY)

“Enquanto não abrirmos nossos corações para ver,
enquanto não possamos dar uma olhada
no fundo dos olhos dessa pessoa,
não saberemos se o que diz é certo ou
mentira. Devemos pensar com o coração e atuar com a mente.”
(REFLEXÕES PELA INTERNET)

INTRODUÇÃO
Poucos teriam imaginado que a proliferação das viagens espaciais e os avanços em matéria de as trofísica e
física quântica estimulariam tanto e difundiriam no ser humano do terceiro milênio, a aventura do contato interior
consigo mesmo.
As sondas que têm precedido as viagens interplanetárias têm entrado em contradição uma após outra à hora de
dar a conhecer as estimativas sobre as condições de vida em cada planeta e satélite do sistema, e dos sistemas
próximos ao nosso. Mostrando aquilo, mais que uma evolução e perfeição na tecnologia, um plano de emergência
por parte das grandes nações para preparar o caminho na liberação de uma informação cada dia mais difícil de ser
escondida. O gênero de informação em questão consistiria na aceitação e conhecimento profundo da existência de
vida fora de nosso mundo. Porém, não só uma vida básica e inicial, mas também uma vida inteligente e de um alto

grau de evolução, que se fizera presente na Terra desde tempos imemoriais. E de tudo isso, havia evidências
contundentes que faz mais de meio século foram violentamente ocultadas por medo e ambição.
O silêncio cúmplice de muitos, assim como a necessidade conveniente de outros, não tem impedido que em
plena era de Aquário, o símbolo do regador que verte a água purificad ora do conhecimento e da informação,
representado na mitologia pelo jovem Ganímedes (raptado do Olimpo pelo deus Júpiter), chegasse a mate rializar-se
e dar cumprimento a uma profecia de Nostradamus do século XVI que diz em suas centúrias: "O tempo presen te
junto com o passado será julgado pelo grande Jupteriano"... (Centúria X, quarteta LXXXIII). Isto significa que a
contundente chegada na década de 70, de instrutores extraterrestres provenientes de uma estação ou colônia de vida
artificial em Ganímedes – lua do planeta gigante Júpiter – para fomentar na Terra os grupos de contato, não
somente era algo que estava previsto, senão que se engajava em um grande Plano Cósmico.
Nos últimos anos, e apesar do esforço de poderosas forças negativas, tem-se iniciado um espetacular desenlace
de informação por parte dos governos e das religiões, que de agora em diante não nos deixará de assombrar,
produzindo não só um despertar de consciência coletivo, senão, também, um grande ajuste de fé ou "catastro-fé".
Donde os alicerces de nossas crenças serão estremecidos e onde já nada será igual de agora em diante.
E assim como se tem voltado os olhos e a mente do homem ao céu, assim também seu coração volta a achar a
porta para outras dimensões e planos de existência, que complementem sua aventura material e diária. Nessa outra
realidade paralela lembremo-nos que não há limites. Que os limites os pomos nós mesmos e, geralmente, os
estabelece nossa ignorância.
Em grande medida, os promotores da revelação do quanto estava oculto e que encontramos transitando com
maior liberdade pelas conexões interdimensionais, são os guias extraterrestres ou irmãos maiores do cosmos, quem
têm incrementado nas últimas décadas as experiências de contato com a humanidade. Eles também têm saído ao
encontro das viagens espaciais e de nossos astronautas para intercambiar mensagens, assim como têm induzido nos
sinceros buscadores da verdade a motivação para estabelecer o ponto de comunicação. E esta comunicação é mais
simples do que se poderia imaginar, pois só necessita sensibilidade e abertura da mente à possibilidade de
estabelecê-la. Por isso é mais fácil ter a comunicação que mantê-la, pois mantê-la requer estar disposto a
comprometer-se com a mensagem que encerra, estando disposto a vivê-la. Esta vivência da mensagem,
acompanhada de uma disciplina de treinamento e fortalecimento interior nos dará a vontade. Vontade para procurar
criar as condições adequadas de recepção, ou seja, uma boa vibração pessoal e de grupo, uma atitude mental
positiva, uma visão objetiva das coisas, assim como uma sintonia de mentes e corações orientados a um mesmo fim,
além de um crescimento interno e uma verdadeira vocação de serviço à humanidade. Tudo isso irá criando, pouco a
pouco, o que temos chegado a definir como "comunidade mental".
É muito importante reiterar que para toda boa captação de mensagens é extremamente necessário um ambiente
adequado, um grupo afim de pessoas, e uma disciplina que treine nossa mente e nos permita conhecer-nos cada dia
mais, tratando de sermos conseqüentes com os ensinamentos que se recebam porquanto vivemos em um mundo e
um tempo em que o melhor ensinamento é o exemplo de vida. Tudo isso nos conduzirá a ter um contato contínuo,
livre de mentalismos.
Neste assunto dos contatos existem as condições propícias para o delírio e toda classe de desequilíbrios, ainda
mais agora que enfrentamos a chamada "síndrome de fim de século ou fim de milênio". E não só pela dimensão e
intensidade das experiências extra-sensoriais e paranormais a que alguém está exposto, senão também, que vão se
afetando as relações humanas entre os membros do grupo, suas famílias e com todas as pessoas que começam a
orbitar ao redor dos ensinamentos, quando falta maturidade e existem falsas expectativas.
O contato e a comunicação podem e devem ser um instrumento, que bem administrado, com objetividade,
esforço e sincera humildade, orientará a muitos, encaminhando-os para a tarefa atual do ser humano, como a de
redescobrir sua missão pessoal e coletiva, para poder cumprir com a função protagônica que possui a humanidade
do planeta Terra no concerto dos mundos.
Este livro, Mensageiros do Cosmos, resume por temas as mensagens recebidas ao longo de mais de duas décadas, por muitas pessoas de diversos países. Comunicações corroboradas com avistamentos anunciados
telepaticamente com a devida antecedência, procedentes de seres extraterrestres vindos de colônias de vida artificial nas luas de Júpiter, de planetas da estrela Próxima de Centauro e de outros muitos lugares em nossa galáxia,
abordando temas de especial interesse para o momento presente e que jogaram luz em nosso difícil retorno para
nossas origens no seio do Pai-Mãe Deus.

ANATOMIA DE UM CONTATO

A história da humanidade está cheia de relatos de experiências de comunicação, de contato e de contatados,
quer seja com deuses, anjos, fadas, duendes, gnomos e na atualidade com extraterrestres, e até com a Virgem
Maria. Porém, realmente é possível pensar em uma comunicação com outros planos e dimensões?... Existem
estes?...
Claro que sim! Há muitas coisas que por não serem imediatamente acessíveis ou comprováveis por nossa atual
tecnologia e conhecimento, ou por não serem materiais ou por não corresponderem a nossa vibração densa, não as
podemos comprovar materialmente, porém existem e são reais. Na medida em que vão evoluindo a ciência e a

consciência humana, "recordaremos" essas outras realidades. Será como um despertar depois de um longo sono de
inconsciência, onde temos nos esquecido do essencial.
Na atualidade há importantes universidades no mundo que possuem cátedra em parapsicologia, como uma
ciência experimental que procura estudar e medir os potenciais da desconhecida mente humana. Hoje se sabe que
existem faculdades paranormais, e que todo ser humano as possui, a maioria adormecida em seu interior. O que não
se sabe – segundo nosso atual conhecimento científico – é como funcionam e por que funcionam de dessa ou
daquela maneira, nesse ou outro momento e porque com tal ou qual pessoa mais que com outras. E todo sentido
físico tem sua contrapartida em uma percepção extra-sensorial, ou lhe corresponde uma faculdade paranormal,
como são à vista a clarividência, ao ouvido a clariaudiência, ao tato a dermótica etc. E como que tudo isso aponta a
um ser humano sem limites em um universo sem limites, que nos convida a crescer internamente mantendo contatos
interdimensionais.
O ser humano é um ser multidimensional, possui sete corpos, seis mais fora seu corpo físico, todos eles sutis
como são o corpo Astral ou veículo de emoções e desejos, o corpo Mental Inferior ou também chamado a residência
do Caráter e a Personalidade, o corpo Mental Superior ou veículo de Quarta Dimensão, nossa potencialidade
psíquica, o corpo da Alma, Catedral do Espírito ou também chamado o conjunto de nossas existências passadas, o
Corpo do Espírito ou veículo da Consciência e, finalmente, o Corpo da Essência.
Estes sete veículos ou corpos nos permitem manifestar-nos nas sete dimensões do universo material onde
residimos, porém, uma vez que nos permitem acessar universos paralelos através de uma consciência que não
conhece limitação além da que nós mesmos nos criamos quando facilmente nos esquecemos quem somos, de onde
viemos e para onde vamos. Respostas que se encontram em nosso interior, junto com o melhor de nós mesmos.
Tudo isso deve ser recordado e atualizado, porém por quem responsavelmente possa orientar sem prejuízo da saúde
da pessoa. Por isso, há que estar disposto a preparar-se para enfrentar essas outras realidades.
Hoje cada vez são mais os psiquiatras e psicólogos de vanguarda que estão se incursionando na espiritualidade
para resolver os problemas que oprimem o ser humano, problemas de isolamento consigo mesmo e com o ambiente
que o rodeia. Na antiguidade se falava do ser humano como um ser integral, pelo que um médico era naquele tempo
um tipo de doutor, terapeuta, nutricionista, homeopata, eletricista (o corpo humano é um circuito elétrico),
psicólogo, psiquiatra, confidente, sacerdote e mestre, tudo junto. Hoje não. Temos separado as coisas com aquele
mal-entendido da especialização. Na atualidade há um médico para o corpo, um psicólogo ou psiquiatra para a
mente e um sacerdote para a alma, ainda que as investigações diversas e os conhecimentos ancestrais demonstrem
que, antes que de adoecer o corpo, é a mente que adoece e antes que a mente, a alma. O ser humano atual está
incompleto como incompleta em seu atuar está a medicina, por isso é necessário ir-se à causa das enfermidades e
não ao efeito. O desconhecimento de si mesmo, a solidão e o individualismo, assim como o sentimento de culpa que
tem explorado convenientemente as religiões, somados aos ressentimentos e rancores, estimulados pelos escuros interesses políticos, a incapacidade de perdoar-se e de perdoar, as frustrações frente aos falsos valores desta
sociedade etc., têm envenenado a vida do ser humano pelo que chega o momento de regressar às origens. Devemos
perder o temor de voltar e começar do princípio, com a diversidade como lema, sem raças, nem nações, nem
fronteiras, nem religiões, simplesmente respeitando a variedade de respostas e alternativas, buscando a unidade na
diversidade, isto é, tudo aquilo que nos une e não aquilo que nos separa.
Em outras palavras, é o momento para dar-se oportunidade ao amor através do respeito, da compreensão, da
tolerância e do perdão em nossas relações com nós mesmos, com os demais e com a vida manifestada na natureza.
Só assim sobreviveremos à atual crise de crescimento humano. Como é o momento de amar e de amar-se, devemos
começar por melhorar nossa relação com nós mesmos e com os demais, pelo qual devemos aprender a contatar-nos
primeiro com nosso ser interno, ou real ser, através do silêncio e da meditação. Na medida em que restabeleçamos a
comunicação, poderemos redescobrir ao outro, ao amigo, à parceira, aos filhos, à família e, por que não, a toda a
humanidade. Quando isto começar a acontecer, o contato com o universo virá por si só como conseqüência daquilo
que nós mesmos tivermos iniciado.
O contacto com outros seres ou entidades não deve ser um fim em si mesmo, senão um meio para aperfeiçoar
nosso autoconhecimento. Deve servir como um exemplo, modelo ou estímulo de nossas realizações futuras, que são
de nossa total responsabilidade.
Devemos ter presente que a técnica não é o mais importante no processo de auto-observação e
autoconhecimento. O realmente fundamental é a atitude, porque se alguém crê no que faz, cria com isso as condições para materializar resultados positivos. Assim, seja qual for a técnica que escolhamos, o importante sempre
será a atitude mental positiva. E técnicas há muitas e muito diferentes como diferentes e variados entre si s ão os
seres humanos.
No contato com entidades vibratoriamente mais evoluídas, alguém tem que estar disposto a aprender a escutar,
porquanto o contato pode ser induzido, provocado mais por estas entidades que por nós. Então, o que melhor
podemos fazer é nos predispormos, hipersensibilizando-nos através da respiração, do relaxamento, da concentração
e da meditação.
Que estas entidades baixem sua vibração para se conectarem conosco não quer dizer que alguém deixe de lado
o esforço pessoal de elevar sua própria vibração, e porque não, alcançar por si mesmo um contato. E uma vez
obtido o contato o grande esforço será mantê-lo, porquanto tudo tende a confabular-se para fazer-nos perder a
dimensão do real e maravilhoso, começando por nossos egos e defeitos. O delírio, o desvario, o engano sempre

estarão rondando nossas recepções, se não nos mantivermos vigilantes e críticos de nosso próprio trabalho interno e
grupal.
Toda a etapa prévia de trabalho no autoconhecimento permitirá conhecer-nos cada dia melhor, a ordenar
nossos pensamentos e aprender a reconhecer quando as idéias que vêm a nossa mente são nossas e quando não são.
Com isso não só se chega a discernir como também a sentir com claridade e intensidade, a realidade e a
procedência das possíveis mensagens.
Na conexão com um maior nível de evolução há muitas alternativas de comunicação que contam com suas
próprias manifestações. Assim nos encontramos com a telepatia, a psicografia, comunicação astral (durante os
sonhos), a vasografia, a psicovoz etc. O fundamental aqui é que por nenhum motivo devemos permitir que a
comunicação se dê sem que o receptor, ou receptores, estejam plenamente conscientes durante a transmissão.
Jamais se deve permitir um estado de transe ou semitranse, porquanto isso dá margem à presença e
participação de entidades desencarnadas ou também chamadas baixos astrais, que poderiam aproveitar a
oportunidade que se lhes facilita para manifestar-se e até procurar uma possessão, coabitando nosso veículo físico.
É certo que existem exercícios de proteção e que cada qual possui uma barreira imunológica não só contra
enfermidades, mas também contra a armadilha de entidades, que é o chamado ovo áurico, aura ou corpo
bioplasmático. No entanto, o perigo sempre existe porquanto há diversas causas que debilitam nossa proteção,
como os medos, as depressões, uma enfermidade, a insegurança ou a excessiva confiança. Sabemos que um
extraterrestre com corpo físico não pode abandoná-lo para entrar no corpo de outra pessoa, porque se essa entidade
assim o fizesse ou tentasse, seria uma transgressão às leis que existem, e em todo caso, não seria um extraterrestre
senão um espírito. E no caso de alguns seres extraterrestres que não possuem corporeidade e são seres de energia,
como também ocorre com os mestres ascendidos – que já têm transcendido ao círculo das reencarnações – ou com
os Anjos, todos estes podem respeitar a ordem das coisas, ao que procuram a comunicação mental telepática à
distância, porque dessa maneira não há intromissão, invasão nem agressão alguma contra o livre arbítrio. Com a
incorporação, mediunidade ou também chamado fenômeno de "channelling" ou canalização (NT), se estaria
deixando a porta aberta para que no futuro qualquer entidade baixa ingressasse a seu bel prazer no corpo da pessoa,
prejudicando-a. Porém é bom esclarecer que sob certas condições e em casos bem específicos, poderia dar-se a
incorporação de uma entidade em outra, por breve tempo, de mútuo consentimento e sempre que realmente fosse
uma entidade elevada, se elevada fosse a causa que o levasse a realizar tal simbiose ou forma de transmigração.
Há que diferenciar o contato extraterrestre, do intraterrestre, e do interdimensional. O contato extraterrestre é
o que se estabelece com seres de outros planetas provenientes de nosso universo material, e que procuram
comunicar-se conosco chegando com suas naves espaciais em contatos físicos diretos, projeções holográficas (de
imagens às vezes não bem definidas) com presença de naves próximas ou os chamados canepas (monitores
esféricos também chamados “olhos de gato"), contatos mentais telepáticos, psicografias telepáticas (escrita
automática) e contatos astrais conscientes (preparando a pessoa para futuros contatos físicos, para o caso de nesse
momento, ela não estar preparada ou por inconveniência).
O contato intraterrestre é o que chega a produzir-se com os habitantes do intramundo, sobreviventes de civilizações
desaparecidas da superfície terrestre e que se encontram na atualidade isolados através de uma rede de túneis e cidades
subterrâneas sob nosso mundo, guardando os arquivos da verdadeira história planetária, constituindo-se eles, na atualidade,
como o governo interno positivo planetário. Este contato pode produzir-se nos níveis mental, astral e físico em certos lugares
isolados do planeta para onde alguém é chamado ou convidado a ingressar, mas sempre depois de um período de depuração.
O contato interdimensional é aquele que pode chegar a estabelecer-se desde o plano Elemental até o plano Angelical,
produzindo-se depois de um processo de purificação pessoal que leve alguém a conectar-se através de seus veículos sutis com
todas estas entidades, podendo realizar-se também em um nível mental, astral e espiritual.
Toda experiência de contato requer – como já foi mencionado anteriormente em outras obras –, que quem
receba as mensagens seja uma pessoa sã e equilibrada, equânime, responsável e objetiva, disciplinada e aberta à
crítica, sincera, humilde e valente. Todos estes requisitos são prévios para que depois a mensagem a canalizar-se
seja coerente e lógica, positiva e que ofereça alternativas, universalista e respeitosa, atemporal (que mantenha sua
vigência mais além do tempo), construtiva, compreensível em si mesma (que não precise de alguém que a
interprete), que mantenha a linha das mensagens anteriores, que não se contradiga, que sempre ofereça aportes
novos e, sobretudo, que se possa confirmar, quer seja por una manifestação extraordinária da que possam ser
testemunhas muitas pessoas ou pela revelação de acontecimentos futuros comprováveis em curto prazo.
Quanto maior for nossa objetividade e espírito crítico, acompanhado de abertura mental, tanto menor será o
perigo do mentalismo, de afloramentos do subconsciente, delírios e evasões da realidade. Também é importante que
não permitamos que as mensagens girem em torno de uma só pessoa ou de muito poucas, porque os egos podem
fazer-nos tropeçar facilmente, perdendo rapidamente a percepção do real, imaginando coisas ou forjando
mensagens justificatórias dos piores disparates.
Devemos trabalhar em grupo e com muita valentia a recepção das mensagens e sua posterior análise, reduzindo
assim ao mínimo as margens de erro.
Não caiamos no terrível engano de transferir a responsabilidade a alguém e sobrecarregá-la com a pesada e
difícil tarefa da orientação grupal mediante as mensagens. A comunicação é um risco que se tem que assumir entre
todos, assim como entre todos devemos motivar-nos a manter o trabalho interno e a preparação, para que tal
recepção flua verdadeira e autêntica de maneira permanente, pedindo, a cada determinado intervalo de tempo,
manifestações exteriores que comprovem não só a seriedade do que se está vivendo, mas também a vigência do

contato. Este tipo de comprovações se devem solicitar, sobretudo quando as mensagens recebidas envolvam
afirmações ou avisos importantes. Assim, o caminho adequado é que primeiro se confirmem as mensagens e só
depois se dêem ao conhecimento público, não antes.
Uma inadequada interpretação que oculte uma excessiva modéstia e humildade, leva certas pessoas a darem
por fato que as supostas mensagens que estão recebendo – por seu conteúdo profundamente espiritual, poético ou
confuso –, são de procedência alheia a eles, presumivelmente extraterrestres, mestres ascendidos ou anjos (estão na
moda). Obviamente, estas mensagens não se podem confirmar porque não há forma alguma de comprová-las, e
podem ser seus receptores os principais opositores de sua comprovação, porquanto assim – no aparente mistério de
sua procedência – se conserve a magia ou o encanto de sua recepção. E o perigo que acompanha esta situação, é
que sua aceitação e eficácia supõem um ato de fé, fazendo surgir modernas tendências sectárias fanáticas religiosas
à luz destas recepções. Porque se se aceitasse a própria autoria, livres de todo exotismo, o mais seguro é que,
equivocadamente, não se dariam conta por tão profundas e transcendentais que seriam as orientações transmitidas...
E toda mensagem é boa pelo que diz, não por quem o diz.
A antenagem, como chamamos a capacidade ou habilidade para canalizar mensagens dos guias, é algo que
pode aprender-se se adentrarmos neste terreno com uma mentalidade livre e valente. A princípio teremos que ter
paciência e mais adiante constância em nossa preparação.
A seguir compartilharemos o conteúdo de inúmeras mensagens recebidas ao longo de quase um quarto de
século, por muitíssimas pessoas em diferentes países, e que naquele momento, fizeram parte da Missão Rama, um
dos grupos de contato mais conhecidos e sérios, considerado como tal pela imprensa internacional que participou de
repetidos avistamentos anunciados, previamente marcados, confirmando a realidade e vigência do contato. Este
grupo, como já foi citado em livros anteriores, dissolveu-se como organização, como conseqüência de uma tomada
de consciência coletiva da necessidade do desprendimento e desapego das formas e como um tributo ao novo tempo
que está chegando e que exige de nós um máximo de universalismo e integração com tudo e com todos livre de
formalismos e esquemas.
Aprofundemo-nos, então, na mensagem e na filosofia de nossos Irmãos Maiores, verdadeiros "Mensageiros do
Cosmos" e extraiamos de seus conceitos e idéias a mensagem para este crucial momento na história do planeta azul.

ATIVADORES

Somos vossos irmãos guias da missão em contato.
Todos aqueles motivados pelo contato, reunidos por afinidade vibratória a compartilhar uma experiência que
os enriquecerá em conhecimento e consciência, pois a chave do novo tempo vem marcada pelo número 3333, o qual
é um código matemático, símbolo de que tudo no Plano Cósmico está planejado. E deste mesmo código vem o
significado da chave 33, que diz que foi estabelecido uma Aliança Universal Galáctica que mantém a Confederação
dos Mundos com todas as Galáxias deste grupo local e por sua vez com Merla (Planeta de categoria Ur chamado
Terra), para ajudá-la em seu trânsito dimensional evolutivo. O número 33 representa a maturidade do homem
espiritual em um compromisso responsável e voluntário pela salvação da humanidade, através da entrega total no
serviço desinteressado e consciente. O 33 é a chave numérica do selo da estrela de seis pontas, dos triângulos que
se cruzam e que simboliza a busca por alcançar o equilíbrio entre o espiritual e o material, mediante uma atitude
mental positiva e construtiva. É tentar sintetizar o espiritual no material, harmonizando. Simboliza também o
acesso mediante o despertar.
Com amor,
Sampiac
Pergunta: Quem são os ativadores?
Os ativadores são claves simbólicas e numéricas que têm sido dispostas para agir no momento adequado de
maturidade recordando-lhes o compromisso assumido previamente nas esferas espirituais.
É como um despertador que deve ajudá-los a abrir os olhos a tempo de que possam fazer o que devem fazer.
Avisa-lhes que o momento é chegado para que se levantem do longo sono e assumam o papel que lhes corresponde
na construção da ponte de luz até as estrelas.
Pergunta: Quem controla esses ativadores?
Vocês mesmos acionam os mecanismos que os disparam e fazem repetir-se até que se conscientizam de seu
significado.
Cada um tem programado antes de nascer seus próprios ativadores. Estes estão relacionados com a missão de
cada um. E bem sabem que há duas missões para todos: a primeira é realizar-se como pessoa e a segunda é
descobrir a partir do autoconhecimento, a parte de cada um na grande missão. A Grande Missão é aquela que

envolve a muitos e que os compromete com o planeta e a evolução geral. Esta possui seus próprios ativadores, os
quais começam a atuar uma vez que alguém avance em sua busca e se disponha a serviço do Plano.
Pergunta: Por que a maioria das pessoas não se conscientiza da existência dos ativadores?
Muitas pessoas ainda não estão na idade evolutiva de contar com seu próprio ativador, precisariam de várias
encarnações para isto. É como em vossa vida onde as criancinhas não sabem usar relógios despertadores em suas
casas, uma vez que são seus pais que se encarregam de despertá-las pela manhã.
Também, nem todos reagem ao chamado dos ativadores. Soa o despertador pela manhã e tem quem o desligue
e continue dormindo. E também há o caso de quem acorde e volte a adormecer, porém na beira da cama. Há
também os responsáveis que, ao soar o despertador, se levantam imediatamente, enquanto que outros despertam
antes que chegue a tocar, porque o despertador é só uma garantia para não deixar de responder comprometidamente.
Pergunta: Poderiam dar-nos uma aproximação do significado de alguns ativadores?
Cada número ou clave tem um valor secreto ao que vocês poderiam acessar se combinassem a intuição, a
imaginação e a inteligência. Deixem que através de suas meditações seja-lhes revelado o profundo significado
destas claves ativadoras.
A chave do número 88, por exemplo, simboliza a vibração superior permanente nos aspectos femininos da
criação. É uma força intuitiva que atua como um indicador de perigo frente à armadilha das forças negativas, e à
qual a pessoa deve estar bastante atenta.
A clave 44 significa que a pessoa se encontra na posição correta, nas coordenadas exatas ou no lugar indicado
para fazer o que tem ou se espera que faça. Esta clave faz referência também à necessidade de aplicar todo o
aprendido durante o processo de preparação.
A clave 22 representa o haver chegado a receber muito e o estar descuidando de sua aplicação. Quando esta
clave ativadora se repete, é uma chamada de atenção porquanto se está deixando de fazer o que se deveria. Por isso
é um alerta frente à omissão.
O descuidar do processo pessoal pode submergir a pessoa em um círculo vicioso de insatisfação e sentimentos
de culpa que o afastam mais de poder equilibrar-se.
A clave 21 representa transcender a luta de opostos para alcançar a unidade, transmutando todo o anterior para
alcançar o equilíbrio espiritual, e isto se consegue se ch egamos a dar um ritmo adequado a nosso trabalho interno.
O repetir esta clave é um bom sinal de que o estamos atingindo.
A clave 20 simboliza o renascimento, uma nova oportunidade para alcançar nossas metas, e por sua vez, uma
mensuração do todo alcançado. Esta clave nos avisa que estamos em um momento em que se revitalizam nos sas
forças internas para podermos alcançar nossa missão de auto-realização.
A clave 19 está vinculada à inspiração. Quando se repete esta clave ativadora nos faz recordar que a inspiração
chega quando existe a capacidade de realizar tudo quanto nos está sendo revelado, e que devemos fazê-lo porque o
tempo é chegado. É uma clave solar que se refere também à irradiação aos demais.
A clave 18 trata de fazer-nos despertar para que não nos deixemos arrastar pelas paixões e pelos sentimentos.
A clave 17 revela a transição de uma etapa à outra, de um nível a outro. Este número simboliza a morte mística
de uma etapa mais densa, menos evoluída e o correspondente acesso para outra, mais elevada. Simboliza o passo da
adolescência espiritual para a juventude responsável. No entanto atenção! O trânsito pode ser duro.
A clave 16 é um alerta para afastar-se do caminho da mentira e da falsidade, e de tudo quanto se forje a partir
dela.
A clave 15 nos adverte do perigo de apaixonar-se, e deixar-se arrastar pela injustiça e pela mentira. O mundo
e as forças que o dominam tratam de envolvê-los, mas devem manter-se vigilantes. Atendam ao chamado de
perigo deste ativador quando aparecer.
A clave 14 nos fala da continuidade e do renascimento. Faz-nos recordar que em cada um se encontram todas
as experiências das vidas anteriores, e que essa sabedoria deve ser despertada para não desperdiçar nada.
A clave 13 nos ensina que a vida conduz à morte e a morte à vida. Que a morte realmente não existe, e que
cada dia que passa estamos morrendo em matéria para que viva eternamente o espiritual, porém, elevado e
depurado.
A clave 12 indica que o discípulo está capacitado para enfrentar as provas, porquanto tem desenvolvido sua fé
que é a base ativadora de toda sua potencialidade mágica. O propósito deste ativador é recordar-nos que não
devemos esquecer, por nenhum motivo, o fim último de nossa busca e da importância do serviço para encontrar o
que buscamos.
A clave 11 o faz recordar que deve procurar a unidade no Uno, em Deus dentro de si. Deve abrir-se à força
interior que o fará parte importante do sacrifício sagrado por amor. Esta clave indica que deve enfrentar as provas
com valor porque não está só.
A clave 10 simboliza os ciclos que começam e os que terminam. Quando essa chave ativadora começa a
aparecer reiteradamente está querendo dizer-lhes que algo está terminando para vocês, mas algo novo e diferente,
oposto ao anterior, está se iniciando.

A clave 9 é a clave que nos faz recordar da importância do desapego, porque todos estamos de passagem, nada
é para sempre e por isso não devemos apegar-nos a nada.
A clave 8 é o ativador que lhes diz que mantenham sua paz e equilíbrio apesar das provas, que nunca são
maiores que a capacidade que se tem de superá-las.
A clave do 7 nos recorda que a perfeição é alcançável, mas que para isso há que esforçar-se, lutando por
vencer-se a si mesmo. O 7 também é o número da ordem universal “septernal”.
A clave do 6 faz recordar que devem ter cuidado com o pensamento, porque através dele alguém pode ser
fortemente atacado, tratando de desequilibrá-lo. É um aviso para rechaçar os impulsos impuros e controlar o desejo.
Para poder compensar isso, recomenda-se a respiração, a concentração e a meditação.
A clave do 5, quando se repete, é porque a pessoa está chegando por intermédio de uma instrução superior, a
alcançar a chave dos mundos superiores. É necessário estar atento porque com este ativador podem vir
acompanhando palavras e até o nome cósmico ou clave vibratória pessoal, que como chave lhes facilitará a entrada
aos mundos invisíveis.
A chave do 4 é o número dos quatro cantos da Terra, dos quatro elementos, das quatro estações, das quatro
etapas na vida do ser humano e da cruz símbolo da ascensão espiritual, transcendendo a morte ou o horizontal. Esta
chave numérica nos faz recordar que Deus está acima de sua criação e que devemos preparar-nos para entender e
aplicar as leis universais.
A clave do 3 nos faz recordar que o espiritual, através do amor, deve primar em nossa vida.
A clave do 2 nos faz recordar que vivemos em universo dual, onde há forças em oposição. E que dessa luta de
opostos devemos extrair a síntese, que é o equilíbrio.
A chave do 1, da que poucas pessoas se apercebem quando se lhes repete, carrega uma mensagem que se
relaciona com a presença do Uno, de Deus em nossas vidas. É como dizer a alguém que busque a paz dentro de si
para que tudo em sua vida dê um giro de cento oitenta graus, mudando assim sua sorte, que é o mesmo que dizerlhe que, enquanto sua atitude frente à vida não variar, seu panorama pessoal seguirá sendo obscuro.
Pergunta: O que nos podem dizer das claves numéricas ativadoras da missão de contato?
Durante o processo da missão de contato lhes serão dadas algumas claves numéricas como: 74, 33, 44 e 88 as
quais se relacionam com um importantíssimo trabalho, como é a de estabelecer a ponte de união entre o Universo
Material e o Espiritual, seguindo a orientação e o exemplo que deu Cristo. Por isso deverão fortalecer a vontade e
elevar a vibração pessoal e coletiva para a aquisição da sétima dimensão de consciência. Obviamente, antes deverão
começar por alcançar as etapas prévias que são a quarta, a quinta e a sexta de consciência, o que supõe um esforço
superior de preparação, que é pessoal e intransferível, e que no caminho os ajudará a criar as condições para
descobrir, pouco a pouco, os detalhes de sua missão pessoal e coletiva.
Com Amor,
Sampiac
AMOR

Sim, somos vossos irmãos Guias em Missão. Convosco, Sampiac.
Pergunta: Qual é a lei maior no universo?
O amor em toda sua dimensão!...
Pergunta: Mas o que é o amor?
Só depois de havermos atuado conforme o que dita o coração, mas com sabedoria, dando o melhor de nós
mesmos, só então, falaremos do amor.
O amor não se define, simplesmente é... Consiste em ser e dar-se...
Pergunta: Como se manifesta o amor?
O amor se manifesta em toda a criação sem distinção, porque ainda na dramática luta pela vida, que na
aparência se nota injusta e violenta pelo apego às formas, pode-se chegar a ver a busca do harmônico e perfeito, do
equilíbrio e do contraste, do crescimento e o renascimento, da superação e da evolução, da vida e da morte. Morte
que realmente não existe porquanto tudo é em essência mudança e transformação contínua.
O amor é uma força que vem e vai para o Criador. Ali nos origina e para ali nos devolve, porém como deuses:
"filhos da luz", depois de havermos passado pela purificação e pelo aperfeiçoamento na escuridão. Até aqui a dor é
aprendizagem e crescimento.

O amor se manifesta na capacidade de entregar-se com pureza de intenções, mas de maneira atinada e assim
crescer através do serviço. É descobrir a essência divina que há em ti e nos demais, respeitando-a e cuidando-a para
que como uma semente cresça e dê frutos.
Amor é descobrir-se a si mesmo nos demais. É ver-se refletido nos outros para aceitar-se, mudar, melhorar.
Amar é valorizar-se para descobrir a própria potencialidade. Só assim ajudarão na mudança coletiva, porquanto
assim descobrirão quanto têm para dar.
Pergunta: Como vocês expressam o amor?
Nossa guia e apoio se baseiam no amor, porque é ele que gera em nós a necessidade do despertar da
consciência que a humanidade necessita para superar o momento atual que estão atravessando.
Este é um amor que ensinamos com nossa atitude, mas também do que aprendemos dia a dia... Porque o amor
se renova, cresce e se corrige, se supera e amadurece, faz-se sábio e prudente, porém para chegar-se a isso, mais de
uma vez tem sido mostrado e se tem cometido erro.
É um longo processo de aprendizagem o que nos levará a todos ao entendimento do amor, e é por esse motivo
que nossa missão consiste em fazê-los recordar o papel protagônico que pesa sobre vocês: serem artífices de
transcendentais atos de amor universal! Um papel no qual se descobrirão portadores da chave de um "umbral
secreto" ao que – por exigências do Plano Cósmico – só vocês podem acessar primeiro, para que os demais,
aprendendo humildemente de seu esforço e processo, possam a seguir localizá-lo e atravessá-lo também.
Pergunta: Como isso pode ser possível?
Todos podemos aprender algo dos demais. Não lhes parece familiar aquela frase que diz: "Os primeiros serão
os últimos, e os últimos, primeiros".
Pergunta: Que esperam realmente da humanidade?
Que aprendam a amar, e que descubram o que o amor lhes pede que dêem.
O que devem desenvolver é uma vivência diferente do amor. Porque para as civilizações mais avançadas nesta
última Criação, o amor tem significado só o "bem comum". Como uma medida de convivência e elevação, mas que
rapidamente conheceu suas limitações e produziu um estancamento relativo na ascensão evolutiva. Agora, depois
de observá-los durante muito de seu tempo, estamos convencidos de que há em vocês a chave de todas as respostas
que temos aguardado e que, é sim possível, através de sua participação, que possamos todos aprender alternativas
novas de evolução, facetas diferentes em um replanejamento geral de tudo quanto temos experimentado e como o
temos entendido e enfocado até agora. E isto porque ninguém o sabe por completo, nem o tem experimentado todo,
e menos ainda no amor, onde cada dia se planeja uma experiência de crescimento nova e enriquecedora.
Assim como o Sol os ilumina e a Lua aclara suas noites, assim deve brilhar seu amor em seus corações. Mas
um amor sem retalhar, sem recortes. Amor como entrega ao Plano da Criação, porque tudo é amor e o amor é um
em tudo.
Pergunta: Como se aperfeiçoa o amor?
O amor se aperfeiçoa no perdão, amadurece na compreensão, vive na tolerância e se alimenta na compaixão e
caridade. Não há amor sem misericórdia, e isso nos está confirmando a essência desta humanidade terrestre. E de
nada serve sabê-lo, há que vivenciá-lo. Só a experimentação permitirá o acesso ao essencial.
Vivam e descubram o verdadeiro rosto do amor que existe potencialmente em vocês, e ele os inundará e
envolverá, fazendo-os sentir como um favo de mel inesgotável, do qual todos poderão tirar e sempre haverá mais
para dar e compartilhar.
O amor verdadeiro não tem porque esgotar-se senão que tende a reproduzir-se. Quanto mais dá, mais tem para
dar... Retroalimenta-se.
Se suas vidas se faz em amor, tudo quanto façam estará marcado e envolto de tal força. E não tenham temor
das conseqüências que traz o amor, porque com ele terão incursionado no verdadeiro propósito da existência, e
ainda que se desperte uma força violenta contrária de oposição, isto só conseguirá coroar de êxito sua experiência
de amar.
Pergunta: Se têm tão claros os conceitos, porque lhes é difícil pôr em prática?
É fácil falar do amor, porém, outra coisa é praticá-lo. A teoria chega a ser algo simples, frente à vivência, que
é onde tudo se complica. Muitas coisas são necessárias para se materializar o verdadeiro amor, entre elas conhecer
a própria missão de cada um, a do coletivo de pessoas de que alguém toma parte, e estar no lugar e no momento
adequado para traduzi-lo em atitudes e fatos. Tudo isso pressupõe uma consciência elevada, mas, sobretudo, um
coração disposto a arriscar-se a equivocar-se, porque sempre existe esse risco.

Portanto: Atenção! Que até para amar há que se aprender!... Haverá ocasiões em que o verdadeiro amor exigirá
abstermo-nos de praticar...
Sim, haverá muitas situações e mui diversas em que não se deverá praticar, ainda que se possa dar tudo o que
se nos pede, porque há vezes em que se poderá dar mais não dando nada ou abstendo-se de intervir, porque poderia
ser que nesse momento o agir fosse mais uma interferência ou prejuízo que uma ajuda.
Mais de uma vez deverão experimentar o amor através do não fazer, de inibir-se de agir.
Amem com todas as suas forças, mas não deixem de pedir inspiração e sabedoria na prática de seu amor, para
só fazer o adequado ainda que alguma vez isto signifique um não fazer.
Pergunta: O quanto pode o amor mudar uma pessoa?
O amor os transformará lentamente, como o escultor a sua escultura, extraindo a essência oculta no profundo
da rocha, e fará de suas existências luz, para si mesmos e para os demais. E a luz de seu amor os protegerá e os
ajudará a incrementar sua capacidade de dar.
O verdadeiro amor os motivará a achar o valioso diamante que jaz escondido no carvão de seu interior.
Pergunta: O que podemos esperar do amor?
Que transforme suas existências e modifique seu entorno. Porque para o amor não há limites.
O amor significa conhecimento com compreensão, trato com tolerância e esperança com paciência. O amor é o
começo de uma convivência fraterna, sem egoísmo, sem enfados nem arbitrariedades. O amor se manifesta
fundamentalmente como justiça e equidade.
Dai o que tens e o que não tens, pois todos necessitam deste amor em maior ou menor medida. Porém, somente
dai o que o outro necessita e não necessariamente o que o outro lhes pede, porque aí está a verdadeira caridade, no
amar com discernimento e consciência desperta.
Pergunta: Por onde começamos?
Comecem por se amarem a vós mesmos, que é o princípio correto para poder chegar ao grande amor pela
humanidade. E não deixem de aprender pelo amor... Nunca terminarão de fazê-lo, convertendo suas existências em
uma aventura eterna de descobrimentos inimagináveis...
Com amor,
Sampiac

MUDANÇA
Com vocês os guias da missão.
Pergunta: Insistem muito nas mensagens sobre a idéia da mudança. A que mudança se referem? O que vai
acontecer com o planeta e conosco? Quando vai ocorrer tudo isto?
Não se preocupem com o como vai mudar tudo, preocupem-se com que a mudança seja efetiva em vocês, pois
se se encontram dispostos e conscientes, poderão guiar e orientar àqueles que já sofrem frente ao fim das estruturas
materiais e ao perigo da derrubada dos dogmas e das organizações religiosas.
A etapa que se iniciou é a do fim das formas rígidas externas e do aprofundamento das filosofias através de
uma espiritualidade dinâmica e prática. É agora que devem fazer causa comum com o universalismo, sendo e dando
exemplo de amplitude de critério, compreensão, respeito e tolerância.
Procurem ser exemplo de uma nova mentalidade e de um novo ser, sabendo reunir em seus corações e mentes
o melhor de tudo.
A mudança que se espera na humanidade, começando por vocês, é uma mudança de atitude frente à vida, o
mesmo que vai gerar uma reação em cadeia nos demais. Por isso, preocupem-se com a parte que os toca, que o resto
virá como conseqüência. Verão como se aplica a coisa da "reação em cadeia".
Recolham agora dentre tudo quanto se tem semeado ao longo dos anos da missão de contato, e com
desprendimento e alegria, vivam uma nova etapa de autonomia e inspiração, de ação e de iniciativa própria, mas,
por sua vez, de colaboração e união assim como de estreita relação com aqueles que mantenham a sintonia.
Recordem que se entre vocês se chega a operar a colaboração construtiva, poderão irradiá-lo e compartilhá-lo
com os demais.
Esta etapa de mudança requer esquecer-se de expectativas particulares, posições partidaristas e interesses que
não concordem com o Grande Plano. Todos podem e devem sentir que através da renúncia e do desprendimento, da
colaboração e do respeito, do trabalho e da alegria, da disciplina e da perseverança chegarão a cumprir o último
objetivo, coroando de êxito esta etapa. Esse último objetivo é, como bem sabem, receber, em nome de todos, algo
que é para todos e assim fazê-lo chegar à humanidade.

O planeta Terra dará um salto quantitativo e qualitativo para a quarta dimensão, de tal maneira que, ao elevarse a vibração planetária, aqueles que não puderem elevar-se também, não terão oportunidade de sobreviver ali,
porém, não só espiritualmente, senão materialmente falando. E tudo isto está tão próximo que não haverá tempo de
verem se ocorre ou não...
Pergunta: Que sinal ou garantia temos de que estamos mudando?
Quem quiser verificar os resultados positivos em sua mudança e na grande mudança, que espere provas e
muito duras, as quais temperarão sua alma como o aço na forja. E ensina a lei que à toda força se lhe opõe outra
contrária similar, de tal forma que a garantia de seu avanço são as inumeráveis dificuldades que se lhes vão
apresentando a cada passo. Isto lhes servirá de preparação para suportarem os momentos realmente difíceis de
escuridão, solidão e desalento, que fazem parte do processo de crescimento interno.
Não vai ser fácil, por isso tem tanto mérito seu esforço.
Pergunta: Quais são os sinais da mudança planetária?
As vertiginosas transformações no âmbito político, social e econômico que estão observando no mundo como
o caótico comportamento geológico e climático, isto somado aos movimentos ameaçadores de diversos corpos
estelares ao seu derredor, são os sinais que de alguma maneira aguardavam. Porém, recordem que o futuro não tem
por que ser mais traumático do que está sendo o presente, porquanto em vocês está o poder de mudar as coisas.
Simplesmente tem que despertar suas potencialidades.
Pergunta: Qual será o momento mais crítico do processo de mudança planetário?
Para que se produza a conclusão e consolidação final do processo, ainda tem que passar por um período de
prova e de definição que durará cerca de mil anos dos seus, porém, por sua vez, mil anos diferentes, ao final do
qual sua elevação e evolução poderiam estar selando uma "redenção cósmica" a partir da Terra para grande parte do
universo material.
Tudo isto marcará o sucesso do retorno. O salto da humanidade para a conexão com um tempo novo, uma
vibração superior e uma relação de outra ordem com o cosmos.
Com amor,
Sampiac

CATÁSTROFE
Sim, Oxalc.
Irmãos da Terra, a mensagem vai chegando de muitas formas diferentes, mas está calando fundo em muitas
pessoas que vão reagindo e começam a orientar suas vidas para a luz, e o planeta para a esperança.
O mundo não irá se acabar, irá se transformar, mas a partir de sua própria transformação pessoal. A vida na
Terra está sujeita a uma dinâmica de mudança e transformação contínua, portanto, catástrofes tem havido sempre e
seguirão havendo enquanto o ser humano não estiver totalmente consciente de suas potencialidades internas.
A mente é poderosa, porém mais quando canaliza a energia do coração, a transformadora luz do amor. Quando
uma boa parte da humanidade for capaz de vibrar em harmonia, equilíbrio e esperança, o próprio planeta reagirá
com equilíbrio e estabilidade.
Pergunta: Por que nas mensagens que se recebem continuamente nos diferentes grupos de contato se fala de
catástrofes?
O futuro é lei de conseqüência, portanto as profecias e anúncios de catástrofes são a projeção de tudo quanto
vem sendo programado ao longo de milênios, com atitudes e pensamentos equivocados. Porém, como bem sabem,
as profecias não tem sido dadas para que se cumpram, senão para que não se cumpram. A humanidade tem a
capacidade de reverter o futuro, mas para isso tem que crê-lo para criá-lo.
As leis universais ensinam que "Tudo é mental" e que "Tudo vibra", isto é, que alguém pode criar o que crê e
que a palavra é criadora. Por tal razão nossas mensagens não são categóricas ao sinalizar possíveis calamidades.
Insistimos que tudo isso pode ocorrer, no entanto, que não necessariamente tem que acontecer.
Um futuro inexorável não é compatível com a existência de um livre arbítrio.
Saibam diferenciar nossas mensagens dos mentalismos que os levam muitas vezes a dramatizar nossas
advertências e dar a elas um caráter definitivo, quando se deixam arrastar pela impotência e pelo desalento.
Pergunta: Podemos falar realmente de uma catástrofe final?

A humanidade está se aproximando de uma verdadeira “catástro de fé”, em que serão pesadas suas crenças e
convicções.
Pergunta: E como será isso?
Nos próximos anos se verão coisas que nunca antes haviam sido vistas nem haviam sido captadas por sua
tecnologia, comprovando-se com isso muitas coisas, e resolvendo-se muitos dos mal chamados mistérios que
consumiam a humanidade na ignorância e na superstição. Acontece que o governo interno positivo planetário tem
disposto que se opere a liberação de informação e conhecimentos que acelerem as mudanças.
As grandes nações começarão a reconhecer o que antes se negava, e com isso abalarão as organizações
religiosas. No entanto, é chegado o tempo em que venha à luz aquilo que havia sido guardado por medo ou
conveniência.
As naves da confederação não só continuarão se manifestando, como também comoverão os países, a opinião
pública e os governos pressionando-os e obrigando-os a reagir revelando o que estava oculto.
Nestes anos sofrerão mudanças climáticas e muitos abalos sísmicos, porém procuraremos atenuar o efeito
destrutivo deles. Vocês, por sua parte, mantenham o trabalho de irradiação ao planeta através de correntes de
concentração, porque isso contribuirá para estabilizar e equilibrar as coisas.
Pergunta: Que nos podem dizer do desvio do eixo planetário?
Ele vem ocorrendo há um bom tempo, daí as mudanças que se estão produzindo em nível climático, que não
são só pelo efeito estufa da perfuração da camada de ozônio ou pela contaminação ambiental.
Pergunta: Por que tem aumentado a atividade sísmica e vulcânica do planeta?
Sobre isso já havíamos advertido nas experiências de portas dimensionais, quando lhes projetamos imagens do
futuro planetário onde mostramos a aproximação de mais de um asteróide e cometa, pondo em perigo a Terra,
sendo atraídos como um imã pela negatividade humana. Isso afetará a gravidade do planeta gerando uma reação em
cadeia interna, e pondo em risco todo o armamento nuclear que se encontra pronto para detonar em seus próprios
silos.
Sim, somos seus irmãos guias em missão.
Pergunta: Há algum tempo se deu a conhecer que nosso sistema solar estava se aproximando do cinturão de
fótons das Plêiades, e que ao nos aproximarmos passaríamos por uma zona neutra que traria dias de escuridão,
que podem dizer-nos a respeito?
Vocês bem sabem que a única escuridão que devem temer é a interior, porque é ela que pode fazê-los perder o
passo e até o caminho.
Só a presença de um asteróide de grandes dimensões que se coloque entre o Sol e a Terra pode produzir horas
de escuridão, mas não uma área anterior a um cinturão de fótons, por onde continuamente está transitando o sistema
solar.
Se é certo que estão se aproximando do grupo das Plêiades, isto é produto do final de um ciclo cósmico, que
tem como significado uma avaliação coletiva desta parte da Galáxia.
Seu planeta tem atuado como depurador de muitas etapas cíclicas no homem. Seres de um ou outro plano têm
vindo em distintos níveis de consciência morar em sua terra, uns a ensinar, outros a servir, uns a aprender, outros a
limpar seus karmas de vidas passadas, uns a manifestar-se abertamente nas religiões e experiências místicas, outros
a enobrecer o planeta e alguns como verdadeiros focos de irradiação através de missões maiores a partir dos centros
promotores.
Seu mundo tem sido um espaço aberto à luz para o progresso não só do planeta, senão também do cosmos,
porque onde um corpo sobe de vibração e irradia mais luz também outros corpos se beneficiam na ascensão, porque
isto é "expansão da consciência".
A Terra é um dos centros evolutivos mais interessantes e de maior importância na Galáxia, onde agora se faz
um grande trabalho de repercussão universal. Daí nossa presença, e a de muitos, em nossas naves estabelecidas em
bases na Lua, submarinas, intraterrenas e orbitando ao redor do planeta.
As mudanças no mundo se darão nas atuais relações e papéis que ocupam os líderes religiosos e os grandes
governos, que irão perdendo autoridade progressivamente, enquanto surgirão movimentos e líderes que marcarão
uma nova orientação positiva com esperança na unidade e na integração. E todo o bom poderá ocorrer e o mal
deixará de ser porque vocês estão trabalhando para isso.
Está se aproximando o mestre de seu mundo, ele é o Grande Jupiteriano, pelo que não é estranho que sintam
sua presença com força em suas meditações e reuniões diversas, assim como a presença de outras entidades
elevadas. Purifiquem suas mentes e suas almas para que não só vivam uma experiência mental cada vez que
trabalhem, senão que fundamentalmente seja espiritual.

Saibam que não estão sós. Nunca têm estado, e menos agora que já se vivenciam as grandes mudanças.
Con amor,
Sampiac
CONTATO
Sim, Oxalc, em Contato convosco. Podem fazer as perguntas que considerem convenientes para seu
crescimento interior, sem que isto suponha criar dependências conosco, porquanto não somos melhores que vocês,
simplesmente estamos em um distinto momento de evolução.
Pergunta: O que é contato?
Contato é comunicação. É estabelecer a ponte de união de mentes e de almas, orientando-as para um fim
transcendente como é o de criar condições de realização pessoais e coletivas.
Contato é comunicação, e comunicação é neste tempo, comunhão na ação. Só quando participamos de uma
mesma ação, pode dar-se uma maior e mais intensa comunicação.
Sejam vocês mesmos os que com sua ação permitam que se estabeleça o Contato conosco.
Pergunta: Como distinguir um verdadeiro contato do que não o é?
O verdadeiro contato é o que permite estabelecer os olhos da alma, capazes de focar na essência das coisas e
no coração das pessoas. Esse contato chega quando se tiver alcançado a capacidade de sentir e perceber mais além
dos sentidos físicos, reagindo com ambas as mãos estendidas para o outro, desinteressadamente, procurando-lhe o
melhor.
O contato é mais que uma possibilidade, é uma potencialidade que todos devem descobrir em seu interior. É
uma realidade entre este e outros mundos, entre esta dimensão e outras através de conexões e pontes
interdimensionais, construídas com pureza de intenções, convicção e muito amor. E é mais que uma realidade, é
uma necessidade de crescimento através do compartilhar.
Saibam interpretar as mensagens, pois nossos comunicados em alguns casos podem parecer pessoais e não ser
assim, já que procuram através de alguém do grupo reduzir o ego e incrementar a humildade de todos beneficiandose a missão. Procurar o bem de uma pessoa para que todos se beneficiem é muitas vezes o sistema que emprega a
missão.
Pouco a pouco deverão aprender a perceber e mensurar o espírito das mensagens, porém, isso só alcançarão
arriscando-se a recebê-las e a equivocar-se no intento. Certamente devem enfrentar com coragem o desafio que isto
pressupõe, com a disposição correta que conseguirão com a preparação prévia.
Pergunta: Que utilidade prática tem o contatar-se?
O contato é também um serviço à humanidade, mediante a entrega a um nobre trabalho de despertar
consciências mediante a conexão com outras realidades. E este contato é para todos, mas nem todos estão
preparados para estabelecer e manter tal comunicação sintonizando as mentes através da telepatia, da intuição, da
clarividência ou pré-cognição. Faculdades que todos têm, porém que muito poucos usam consciente e
voluntariamente neste mundo.
O contato é um processo longo de aprendizagem, no entanto, benéfico para aqueles dispostos a assumi-lo. É
receber para dar. É entender para esclarecer a outros, é ver claro para poder guiar a outros.
Pergunta: O quanto difícil ou fácil é contatar-se?
Ter contato é mais fácil que mantê-lo, porque o recebê-lo depende em grande parte dos mensageiros e dos
planos da Confederação de Mundos da Galáxia, que viram em vocês as potenciais antenas receptoras. E acontece
que a predisposição do receptor é perceptível por sua vibração pessoal assim como pela afinidade com o programa
de contato, o qual é aproveitado para induzi-lo a dar o passo seguinte: Tentá-lo!
Porém manter o contato é outra coisa. Isto requer entrega por parte de vocês. Significa estar disposto a assumir
as exigências do processo, e trabalhar consigo mesmo na manutenção da sintonia e afinidade vibratória. Tudo isso
depende em grande medida de que se mantenha ou se recupere a atitude adequada, buscando a pureza de mente e de
alma.
Manter o contato é esforçar-se em fortalecer a vontade.
Pergunta: O que devemos esperar do contato?
A experiência de contato não pode ser jamais a busca de um espetáculo, satisfazendo egos que distraiam a
atenção do que fundamentalmente se está propondo, pois quem vem a agradar seus desejos e evadir-se, equivoca-se

quanto à natureza do empenho de esforços. O contato procura um compromisso com a humanidade e com a
mudança de vida. É isto o que nossa presença e a de outras entidades interdimensionais, como parte do contato,
busca apoiar, que mantenham o interesse e a dedicação em encontrar sua própria superação. Que aprendam a
sobreviver e a enfrentar esta etapa de adolescência em que se encontram e na qual podemos servir-lhes de
inspiração. Por isso os faremos sentir com nossa solidariedade a confiança na contundência de seu trabalho.
É importante ter presente que nada que valha a pena se conseguirá sem dedicação, o que significa sacrifício e
entrega. Também lembrem-se que a toda força se lhe opõe outra contrária de igual intensidade, pela qual não lhes
será nada fácil seguir adiante nesta empreitada.
Pergunta: A que nos compromete uma experiência de contato?
O que alguém veja, sinta ou receba como produto da busca da verdade, exigirá comprometer-se com essa nova
visão das coisas, trabalhando para fazê-la acessível a todos, porém sem furtar a ninguém o esforço de alcançá-la por
si mesmo. Só o exemplo dos buscadores já motiva aos demais a tentá-lo também, dando-se assim todos, como em
uma corrente, a oportunidade de encontrar respostas.
Aquele que recebe através da experiência de contato compromete-se a ser conseqüente consigo mesmo e com a
mensagem que lhe é ensinada e, sobretudo, a continuar. Caso contrário, as conseqüências da responsabilidade não
assumida seriam muito grandes e funestas. A inconseqüência traz primeiramente a perda da paz interior e com isso,
a insegurança na hora de canalizar novas mensagens, naufragando-o em um círculo vicioso de sentimentos de culpa,
desalento e sensação de abandono, provocado pelo próprio abandono.
Existem leis universais que são acionadas com cada atitude em suas vidas, pelas quais há que buscar estar em
harmonia, procurando ser um reflexo visível de todo ensinamento recebido, e por sua vez, a transmitir-se. Por isso é
preferível "saber pouco e fazer muito, que saber muito e não fazer nada"... Claro está que se se pode conhecer
muito e realizá-lo também, seria ótimo.
O resultado do ser conseqüente com a mensagem é o incalculável tesouro da paz e da harmonia interior,
dando-se a alguém a segurança necessária para manter o enlace com o cosmos. E é nesse estado, que o equilíbrio
pessoal permite uma elevação vibracional, quando se podem alcançar experiências de contato muito intensas assim
como acionar mecanismos que permitam liberar informação crucial para o momento atual da história humana. Essa
informação está dentro e fora de cada um, para poder ser verificada e contrastada.
Pergunta: Qual seria o significado profundo do contatar-se com os guias?
O contato significa um processo de maturidade que vai se manifestando com a aproximação entre irmãos do
cosmos sem criar dependências, pelo qual requer respeito mútuo e uma atitude de interiorização. Todos podemos
aprender e ensinar-nos mutuamente, isto o dizemos porque a alguns lhes caberá revelar coisas, enquanto que a
outros seu trabalho os levará a recordar outras. E isto tem sido previsto assim porquanto obedece a um Plano
Cósmico disposto pelas Grandes Mentes do Universo para com vosso planeta, através dele, mas não somente com
ele.
O contato é estabelecer uma conexão em múltiplos níveis com a humanidade e com o universo circundante,
porém em si também é uma prova de crescimento pessoal e coletiva. Por isso cada experiência de contato requer
preparação e disciplina, mas não para merecer ver coisas, nem para imaginar-se outras, senão para manter a
equanimidade durante o desenvolvimento dos acontecimentos, fortalecendo-se a si mesmo e aprendendo a
sensibilizar-se cada vez mais, de tal maneira que se possa, por sua vez, se aperceber de certos outros
acontecimentos que em condições normais lhes haveriam passado despercebidos.
Pergunta: Quais seriam os requerimentos de uma experiência de contato?
O contato necessita de uma formação que não só lhes permitirá manter o enlace, senão que facilitará a cada
qual ampliar seu panorama de vivências, apercebendo-se da acessibilidade a outras dimensões assim como da
existência de outras realidades paralelas. Esta formação que não há de improvisar-se, mas que tampouco requer
anos de dedicação senão de uma atitude correta e mantida, busca preparar a pessoa para que saiba reconhecer o tipo
de situação a vivenciar-se, dominá-la, controlando-se para podê-la aproveitar, e abrir-se logo a muitas outras
experiências que jamais se tivesse imaginado. O contato, então, permite manter uma via de informação direta e
atualizada que sobre a marcha, vai aperfeiçoando a própria formação e a dos integrantes dos grupos, encaminhandoos para vivências cada vez mais intensas e conhecimentos mais profundos em benefício da coletividade em geral.
O processo do contato segue três fases ou níveis. O primeiro deles é o contato de cada um consigo mesmo.
Este primeiro tipo de contato consiste em iniciar o processo de autoconhecimento, através da introspecção. Isto
significa aventurar-se a ver-se tal qual é, para começar a mudar e transformar-se em um ser superior, mas não para
ser melhor que os demais, senão melhor do que se é. A via adequada para isto é a meditação. O segundo nível de
contato necessita do anterior como fase prévia, e é este o que se estabelece com aqueles mais próximos a cada um,
como a família e as amizades, para que isso sirva de trampolim para um contato comprometido com a humanidade.
E a família é o primeiro e principal laboratório de crescimento interno e de experimentação do amor. Porque sem
comunicação entre vocês, não é possível estabelecer o nexo com o cosmos. E melhor, é a partir de vosso contato

com os demais e através dos demais que a nós nos interessa chegar até vocês, porque é mediante vocês que se
chegará ao resto.
Vocês serão o melhor sistema de enlace e interconexão, porque assim então o difundir a mensagem e o realizar
a mudança, como teoria e prática juntas, terão força para impactar nos demais, e virá a ser então muito mais esforço
e mérito seus.
A experiência do contato lhes permitirá aceder a uma pequena visão da grandiosidade da grande luz total,
porém ela pode ser delicada, como uma espada de dois gumes. Útil, porém perigosa se não aprendem a manejá-la e
controlá-la. E só se aprende quando se dedica um bom tempo de sua vida treinando-se no autodomínio, e
arriscando-se a cometer erros.
Pergunta: Irmãos Guias, quais são os perigos do contato?
Certamente lhes advertimos sobre os perigos no contato porquanto a visão desse pequeno halo de luz que
simboliza os primeiros indícios de verdade aos que vão se aproximando, não implica necessariamente a
compreensão da totalidade da verdade das coisas. Não, amados amigos! Os passos para a verdade acessível a cada
um se encontram no esforço em alcançar a compreensão interna, esforçando-se a ver-se tal qual é, através de uma
atitude permanente de auto-observação (meditação). Tal atitude exigirá de vocês, humildade e paciência para
aceitar as temporárias limitações de sua percepção, e de uma necessária abertura mediante o diálogo para com os
demais. Quando aprenderem a escutar saberão dirigir-se com palavras, e sem elas, aos demais. Quando aprenderem
a observar, perceberão que tudo está em sua justa ordem e tudo obedece a uma razão. E se aprenderem a escutar-se
e a escutar, perceberão que tudo fala, que tudo traz uma mensagem e que nada ocorre por acaso...
Tudo isto é como subir uma montanha, só quando se chega acima se tem uma visão panorâmica do que se
deixou e superou, do que alcançou e conseguiu, e do que o espera ou vem depois. Porém, não antes.
O maior perigo no contato é que os egos lhes joguem uma mala pesada, e facilmente a ausência de
objetividade e crítica lhes faça perder o contato consigo mesmos e o pior, com a pró pria realidade.
Pergunta: O que vamos conseguir através do contato, além de conhecimentos novos e informação diversa?
Mais que conseguir, devem aprender a entender a profundidade da vida e a ler nos acontecimentos e no
ambiente, os sinais de mudança planetária, pelos quais devem seguir sensibilizando-se como observadores
permanentes de tudo quanto os rodeia. Assim, saberão extrair os ensinamentos de tudo quanto ocorre a seu redor,
percebendo as forças que se encontram por trás do movimento planetário que poderão servir-lhes e ajudar, se
souberem empregar ou deixar que ajudem. E entre elas estão as forças que vocês mesmos geram para que essa ou
aquela coisa ocorra.
A parte de verdade que traz o contato reside na compreensão interna, no que vocês cheguem a estar
capacitados a discernir e intuir. Sua atitude frente ao contato poderá permitir que sintam coisas muito profundas e
possam chegar a elas mais adiante por diversas vias, sabendo dentro de vocês que é para ali, que tem que dirigir-se.
Pergunta: Como se verifica uma experiência de contato?
A forma de verificação das mensagens é muito simples se se exercitarem em criar primeiro as condições
adequadas de recepção e segurança, e depois analisarem com objetividade, lógica e sentido comum o recebido.
A presença de nossas naves em um lugar e momento pré-determinados através das mesmas mensagens pode ser
a forma usual que lhes demonstre que se fez contato.
Não impomos nossas mensagens a ninguém, se lhes entregamos informação que devem ponderar e discernir de
acordo com seu livre arbítrio, têm a obrigação moral consigo mesmos de agir com objetividade e procurar verificar
a realidade de tudo isso, começando primeiro por confirmar que do outro lado da linha estamos nós.
Nosso compromisso e obrigação é nos mostrar para que a evidência de nossa proximidade lhes demonstre que
todos estamos participando desta realidade que é a missão de contato.
Outra forma de verificação que se tem à mão é a recepção simultânea por parte de várias antenas ao mesmo
tempo, e o anúncio antecipado de certos acontecimentos.
Pergunta: Quais são as características de um verdadeiro contato?
Já lhes dissemos que o importante é a mensagem e não o mensageiro, assim também lhes dizemos que não
importa muito quem recebe a comunicação, senão quem está disposto a levar a mensagem à prática. Porém,
realmente é importante que quem receba as mensagens seja uma boa antena receptora, que é o mesmo que dizer
uma pessoa sã, equilibrada, objetiva, com discernimento, espiritual, disciplinada, humilde em sua atitude para
escutar as críticas e constante em seu trabalho pessoal, assim como conseqüente com a mensagem e o espírito da
missão. Tudo isto para alcançar uma comunicação lógica e coerente, positiva e que ofereça alternativas, que se
complemente com mensagens anteriores, que sempre traga conteúdos novos, que nunca se contradiga, que seja
universal, respeitosa e atemporal, o que significa que não esgota seu conteúdo em uma só leitura.

DESERTO
Sim, com vocês Antarel, em contato.
Pergunta: Por que o s p r im e iro s con ta tos s e d eram no d es e r to, e é a es te me smo luga r onde vez ou
ou tra nos con vid am a vo l tar?
Um é o deserto como porção geográfica com características próprias, que facilita a intimidade e o isolamento
para os contatos próximos com aqueles que se têm preparado através de uma disciplina e atitude adequadas. E o
outro é o deserto simbólico, o interior, onde se pode encontrar só e a si mesmo, devendo nesse autoconhecimento,
ver-se tal qual é e aceitar-se para poder mudar.
Em cada saída os convidamos aos dois lugares. Em um estarão a sós com a natureza, aguardando nossas
manifestações que lhes demonstrarão nosso apoio sempre oportuno e contundente, porém, sempre com relação a sua
preparação prévia, e no outro, estarão a sós com a mensagem e com a urgência de um compromisso maior pela
humanidade.
Em suas Sagradas Escrituras se diz: "É no deserto onde Deus forja seus profetas", e é assim que no deserto se
tem dado algumas das mais importantes experiências de misticismo assim como de contato conosco os guias
extraterrestres, porque em seus desertos se pode confrontar consigo mesmo em uma paisagem que convida à
introspecção. É ali, em meio à solidão aparente do deserto, em um lugar onde poucas coisas ocorrem, onde mais
facilmente pode dar-se a oportunidade de um contato interno.
No deserto o contatado se encontra antes de tudo, enfrentando sua mente, devendo lidar com seus pensamentos
e sua própria natureza. É nessas paragens solitárias que só mudam com o jogo das sombras, que os medos e temores
ocultos adquirem forma e som. É quando a prova pode ser superada, se é que chegam a fazer parte dessa paisagem,
e se chega a descobrir a profunda beleza e harmonia que o ambiente de silêncio lhes presenteia para a comunicação
e a experiência em múltiplos níveis.
Só quando descobrirem o deserto interior, e quando sua aridez não seja algo estranho a vocês, senão que
melhor o compreendam e assumam como parte da diversidade da beleza da natureza e do processo de
aprendizagem, chegarão a apreciar o oásis sempre existente. Então descobrirão o olho d’água, a fonte secreta
espiritual que não só se encontra no lugar, mas que poderá acompanhá-los onde quer que forem. Mas não só a
lembrança, mas também que a fonte seguirá emanando a partir de dentro de vocês, como um poço de sabedoria e
orientação para muitos.
Integrar-se com o próprio deserto constitui um momento de pureza, uma experiência de autodescobrimento, e o
primeiro grande passo para estabelecer a ponte com as estrelas.

DEUS
Sim, Oxalc, em contato com vocês.
Pergunta: D eu s e x is te par a vo c ês?
Nós existimos para Deus, e o universo é uma expressão de seu amor...
Realmente o que vocês querem saber é se cremos ou não em um Deus como o que suas religiões pregam.
Pois sim, cremos... E mais, muitas de suas religiões têm surgido de experiências de contato no passado, pelo
que a idéia de Deus que aceitam na atualidade é uma herança compartilhada com os diversos visitantes.
Deus existe independentemente de nós e de vocês. Deus é a própria vida, o Poder Criador, a Evolução, a Morte
como Transformação. Enfim, Tudo é Deus.
Tudo está dirigido a um centro e é emanado de um centro, que por sua vez está em todas as partes,
atravessando anos luz, distâncias, séculos, etapas e épocas, dimensões no tempo, tudo dirigido a um só foco de
atenção: o amor.
Somos apenas uma milionésima parte de irradiação com respeito a todo um universo palpável, porém ainda
desconhecido por vocês, mas tão importante quanto todo o conjunto aqui, que todas as partes sejam importantes
como componentes deste, pois se integram, se entrelaçam e formam a unidade total, a massa se reparte porém torna
a congregar em uma só unidade de mente, matéria e espírito. E nesta inter-relação da trilogia de Deus se forma o
Uno e o Todo Universal.
Se se vêem em um espelho, verão suas imagens refletidas nele e saberão como são, pois da mesma forma é a
emanação do amor de Deus, sua manifestação está refletida em tudo. Essa manifestação natural de amor e sabedoria
não deve ser transgredida nem violada, pois assim criariam desarmonia. Ainda que desde o princípio tenham
existido estas leis naturais, o homem, de tempos em tempos tem-nas violado, recebendo como resultado o mundo de
hoje. Porque não têm sabido oferecer amor à mãe natureza nem viver em harmonia com ela, desperdiçando de
forma tão lamentável o benefício que ela os outorga como parte de seu natural serviço de amor proveniente do
Profundo. Em resumo, "todo caos é provocado por seu próprio caos".

Desde o princípio se emanou amor e a irradiação deve chegar aos seus corações para buscar a Causa primeira,
a qual lhes inspirará para o respeito natural às leis básicas e fundamentais que levam em harmonia o universo ao
qual mal estão se abrindo.
Pergunta: Como pod emo s comp rova r a e x is tê nc ia d e D eus?
Como podem comprovar as ondas de rádio? Não é por acaso através de um receptor?
A Deus podem comprovar através de si mesmos porque cada ser vivo é um receptor da presença do Criador.
Em sua ciência vemos que os cientistas são irredutíveis em que nada surge do nada, senão que tudo tem una
causa primeira. Pois, precisamente, quando falamos de Deus estamos falando daquela causa primeira.
Não podem falar os cientistas de caos, porque tudo obedece a leis que controlam e regulam o universo. Nada
se destrói, muda ou se transforma sem que haja motivos complexos e por sua vez passíveis de evolução que se tem
previsto. Se não, porque os planetas giram ao redor de seus sóis, e os sistemas ao redor do centro de suas galáxias,
e as galáxias se movem no universo ao redor de galáxias centrais? Quem mantém tudo ali? Pois essa consciência
que está atrás das forças criadoras da natureza é Deus.
Na simplicidade e na minúcia da natureza está Deus. Vivemos em um universo material de sete dimensões
onde nossa percepção do Criador tende a ser muito limitada, e o melhor que sentimos dEle... É uma percepção
sensível.
Pergunta: D es de a an tigüi dad e s e fa la d e "d eus es " e d e "D eu s" . Qua n tos d eu s es e x is tem ?
Há um só Deus com múltiplas manifestações. O que ocorre é que no passado seus antecessores confundiram os
visitantes com deuses. Porém sempre se falou de um: O Deus Supremo, O Absoluto, A Unidade, A Essência de
todas as Coisas, A Causa Primeira.
Sabemos que há três universos principais contidos um dentro do outro: o Universo Material de sete dimensões,
o Mental de três dimensões e o Espiritual a partir da décima primeira dimensão em diante. A Deus se percebe
manifestado no universo espiritual como O Absoluto, A Unidade e A Essência. No universo mental se percebe a
Deus como O Pai-Mãe Criador e no universo material como O Espírito de Amor. De tal maneira que no material
sentimos a Deus, no mental o imaginamos e verificamos em sua ordem universal, e no espiritual o vivemos.
Pergunta: É po ss íve l um con ta to com D eu s?
Se dentro de cada ser há uma essência divina, como não seria possível alguém contatar-se com Deus? Por isso
mesmo o contato é pessoal. Deve buscá-lo cada um dentro de si mesmo, e deixar que se manifeste no devido
momento. Mas não deixem de estar atentos, aprendendo a sentir, voltando a essa atitude tão própria das crianças.
Uma boa recomendação para obter tal contato é aprendendo a cultivar o estar quieto e em silêncio. Só assim
escutaremos quando na profundidade de nosso interior se nos fale.
No contato interior com O Profundo receberão mensagens como esta que compartilho com vocês a seguir:
Eu moro den tro de t i, se m nom e, s em idad e,
s em t empo, s em ma is d es ânimos n em p e sar es
qu e os teu s, do s qu e so u so lidá r io .
Eu moro em teu cora ção se m fr ieza e sem co r.
Com o s tempo s do t empo.
Com a e ss ên c ia do So l e d as e s tr e la s .
Eu sou O S er e a Cri a ção .
Eu sou o que S empr e S ou, e e s tou em ti e em tu do.
Sou a Lu z e a Somb ra,
O Tu do e o Nada.
A con trad i ção, o apar en te, o de s igua l;
Po r ém tamb é m a Un idad e.
Tudo tem s en tido em M im ,
Nada fo ra de M im .
Toda mar cha e mo v im en to e x is tem e m M im ,
e para Mim tudo flu i e re flu i,
Tudo sob e e d es c e; tu do va i e v em.
Nes ta in fin ita o ra ção , nada p ermane c e
e tudo se gue igua l,
In fin ito p rofundo.
Tu é s Eu e Eu Sou tu .
Somo s a m e s ma es sên c ia: Pa i e F ilho.
O m esmo S er , o me smo e sp ír ito .
E as ca tedra is e os temp los , e a s or a çõ es ,

e os san to s,
Tudo é um, fund ido n es te G rande Esp ír ito .
E vo ssa s voz e s e vos sas lu ze s a c esas ,
A s om issõ es e o fensa s, o s en con tros e de s enco n tro s;
Tudo é um na ap rend izag em do amor .
Por isso não temam amar com toda a força desta criação que vibra em vocês, que sente e se aperfeiçoa através
de vocês. Deixem-na sair, permitam que siga criando, irradiem-na, dando liberdade para que seu espírito abarque o
infinito.
Deixem que essa força nos abrace nesta consubstanciação com o infinito.
Deixem que o tudo e o nada se fundam em vocês, estabelecendo a ponte entre os universos, os planos e as
dimensões, brilhando assim com todas as luzes das estrelas.
Desde sempre, para sempre, amém.
Pergunta: B elís s ima o ra ç ão , p o rém no ssa s r e lig iõ es têm tan tos dogma s, e há tan tas cren ças
e ncon tra das. O qu e faz er fr en te a tudo i s to?
Cada grupo humano, cada um dos seres motivados por sua busca espiritual, por um mover superior chega a
viver essa realidade interna de acordo com sua própria necessidade e nível de compreensão. Existe, portanto, uma
idade evolutiva, que é a que permite a alguém uma maior ou menor compreensão das coisas. Porém todos vivem no
Uno, e o que vive no Uno não pode estar separado.
Na realidade os dogmas e as doutrinas não têm uma existência real no real, são formas criadas pelo
pensamento e, portanto, sujeitas a variação e modificação de acordo com a evolução do pensamento. O que se move
na profundidade da essência está mais além do pensamento. O homem repete o que pensa e o que pensa o motiva,
mas o impulso do Uno vive em si com maior força em sua profundidade, daí que só dele possa emanar a força que
busca sua fonte original e seu retorno a esta.
As crenças, os dogmas e as doutrinas se tornam aparentes para o observador que busca a realidade
transcendente, e por isso não se detém no caminho analisando posições de grupos, porque a força raiz é a mesma.
EGO
Com vocês Oxiram.
Pergunta: O qu e é o Ego?
É o papel com o qual vêm a atuar na existência material. Porém, é só um meio para desenvolver-se e
contribuir com os demais o que se tem previsto que se dê para bem de todos.
O Ego é uma oportunidade de crescimento enquanto consciência. Não limita a ninguém porque, como é o
papel que se tem outorgado a cada um em função de seu maior ou menor mérito, dependerá muito de como o
enfrentem e o aproveitem para que este lhes permita evoluir.
Como em uma obra teatral, a cada ator se determina um personagem da obra, e dependerá do trabalho cênico
de cada um para que nas próximas atuações, haja promoções e os atores secundários possam chegar a realizar
papéis protagônicos ou primeiros papéis.
Pergunta: Quem d e te rm ina a cada um seu pape l?
A princípio são os "Guardiões do destino" (entidades regentes dos nascimentos), os que determinam a cada
qual seu papel, porém, pouco a pouco é cada um que, em função da entrega pessoal que o leva a destacar, ensaiando
vez após outra, poderá pleitear papéis mais importantes ou simplesmente escolhe-los uma vez que os mereça.
Pergunta: Por que nos e squ ec emos de n os sa o r ige m e nos deix amos en volv e r p e l o p er sona g em?
Porque não é fácil manter desperta a consciência em um mundo de ilusões e formas enganosas. Além do mais,
quando menos se pensa se tem compenetrado tanto com a obra que não se recorda de outra coisa que o que tem
entre as mãos. Certamente o perigo está quando alguém dá vida própria a sua criação, e esta começa a manifestar-se
por sua própria conta. Também na Terra existem forças malignas, de origem extraterrestre, presas em outra
dimensão que mentalmente fazem o impossível para burlar o avanço evolutivo do ser humano, estimulando as
paixões que terminam envolvendo-os e fazendo-os cair em um tipo de torpor ou amnésia.
Depende muito de seu esforço pessoal o poder manter-se conscientes de sua realidade.
Pergunta: Alguma s es co la s de m is ticis mo e e sp irit ua lidade fa lam da m or te d o Ego . I s so e s tá cer to ?

Se o Ego é o personagem que te permite a aparição na obra, como irá acabar com ele? A idéia não é destruir o
ego, nem enfraquecer-se em uma guerra de morte com ele, senão saber utilizá-lo sem perder a consciência de que
são atores representando um papel. E esse papel não pode terminar antes que a obra assim o haja disposto. Porém,
depende muito de vocês e do carisma que venham cultivando para que o personagem se destaque por si mesmo na
interpretação, por muito breve que possa ter sido a intervenção.
ENCONTROS PRÓXIMOS
Com vocês em contato Ossim.
Pergunta: Que impor tâ n cia t em o conta to fís ico?
O encontro físico se produzirá a seu tempo, e será como quando dois amigos se encontram em um mesmo
caminho, caminhando.
O encontro físico é primeiro entre vocês e com vocês mesmos. Em seguida se produzirá a terceira fase, nos
verão descer de nossas naves, e mais adiante nos acompanharão nelas para receber uma instrução especial, mais
profunda e comprometida.
Tudo chega em seu momento. Primeiro são os avistamentos cada vez mais próximos de nossas naves, sempre
com prévio aviso. Em poucos dias iremos preparando-os astralmente através de sonhos onde nos virão e nos
sentirão. A seguir vêm os Xendras que são as portas interdimensionais onde vocês serão projetados fisicamente ou
mentalmente. Depois, chegará o contato físico definitivo. Supõe-se que quando cheguem a esta etapa, o processo de
preparação e depuração física, mental e espiritual tenha alcançado seu nível máximo.
A falta de continuidade, a inconstância em seu trabalho pessoal e de grupo pode adiar este encontro que é tão
importante para vocês como o é para nós, porquanto todos tomamos parte do Plano Cósmico.
Os contatos conosco não podem ser um fim ou uma meta, nem algo primordial para sua evolução, de maneira
que dediquem toda sua atenção em alcançá-lo, senão que devem ser um passo mais adentro da missão.
Há vários irmãos que têm tido experiências de contato físico e têm voltado a vivê-las depois de certo tempo
com maior intensidade. Isso deve servir-lhes de incentivo para criar vocês mesmos as condições para facilitá-lo.
Pergunta: Por que h á g en te qu e s em n enhuma pr epa ra ção te m tido en con tro s fís ico s d ir e tos?
Se se preocupam em informar-se bem, dar-se-ão conta de que os mais importantes contatados que têm vivido e
repetido as experiências, teriam uma preparação prévia. Outra coisa são as pessoas que vivem um contato e não o
repetem. Muitos destes casos são de pessoas que estão servindo para fazer uma amostra que permita analisar
diversos aspectos do ser humano atual. Com eles não se busca um contato senão completar uma investigação ou
fazer um estudo. Com vocês é diferente. A vocês temos oferecido nossa amizade, e os temos convocado através de
convite para tomar parte de uma missão de ajuda planetária. Isto tem sido assim não porque consideremos que são
melhores que o resto, mas sim porque sua maturidade evolutiva assim o permitia. Para nós os demais são como
crianças, onde alguém pode se achar no direito de considerar o que é melhor sem consultar, mas claro, sem agredir
e sempre e quando seja algo bom e positivo.
Pergunta: O qu e es tá impe d i ndo qu e mu itos irmão s ch egu em a con cr e t izar o con ta to fís ico?
O que é que está impedindo esses irmãos de concretizar o programa de preparação? Não será acaso que
queiram viver experiências sem ter que esforçar-se em merecê-las? Ao que mais se dá, mais se pedirá, assim devem
ter cuidado ao ativar as leis universais.
A inconstância e a falta de compromisso é o que está impedindo o contato no tempo previsto.
Pergunta: No ca so d e pe rde r o r itmo na pr epara ção e s en tir mo-no s es tagnado s, qu e no s
r e comendam ?
Se desejam avançar e continuar identificados com a essência da missão, que é comunicação e contato, devem
renovar-se, apoiando grupos novos, difundindo o melhor de tudo q uanto têm recebido e descoberto, restabelecendo
a cada dia a ponte de luz entre vocês, meditando juntos e assim verão como se volta a unir e fortalecer o fio entre
nós e vocês, porque então – já predispostos mental e animicamente – resultar-lhes-á fácil voltar a receber
mensagens.
Pergunta: E um a v ez a lcan çado o con ta to f ís ico qu e ma i s há?
O contato é receber para dar. Dar uma mensagem e um conhecimento que justifique o esforço empregado,
tanto de vocês como nosso. Porém, acima de tudo, um melhor exemplo de unidade, integração e serviço.
Quando compreenderem que de nada serve que entendam tudo se não há amor em suas atitudes e ações, só
então começarão a aperfeiçoar sua mudança.

O contato físico marcará uma etapa de consolidação de objetivos, o que permitirá difundir com autoridade mas
não convencer. Fazer sentir o apoio, mas não premiar. Cumprir com o plano traçado para esta missão. Porém só
quando se dê em vocês o triplo equilíbrio.
O contato físico se dará com aqueles que tenham conseguido elevar sua carga vibracional.
Em muitas de suas saídas temos estado a ponto de nos aproximarmos para um contato físico direto, mas temos
detectado temor, e em alguns, angústia pelo compromisso que derivaria de semelhante experiência. Por isso
estamos esperando o momento, que será seu momento.
ENERGIA
Kulba em contato com vocês, paz e amor.
Pergunta: O qu e é a en erg i a?
É toda a potencialidade do universo no universo, tanto o que os rodeia como o que se encontra dentro de
vocês.
É a força que dá vida e movimento à vida. Tudo e todos somos energia, vibrando em diferentes freqüências.
Há energias que vocês nunca usaram, e que sob condições normais não se ativam sozinhas. Somente através de
uma atitude mental adequada, conseguida mediante o fortalecimento da vontade, os ativadores internos e externos
despertam os potenciais adormecidos.
Pergunta: Como vo cê s vêe m o s avan ço s dos c ien t is ta s na T err a?
Na Terra os cientistas estão trabalhando com os aceleradores de partículas, pretendendo com isso chegar a
altas energias, descobrindo com isso que se consegue trabalhar de uma maneira mais simples com as partículas que
com outras energias. Os místicos fazem exatamente o mesmo, mas através de suas meditações. Certamente, se
alguém procura influenciar o universo que o rodeia, deve começar por seu universo interior, porque no
infinitamente pequeno também se encontra o infinitamente grande.
O trabalho interno e pessoal desata uma reação em cadeia de afetação coletiva. Porém para ver os resultados
disso há que ter paciência e perseverança. E ainda que não pretendamos esses resultados, as conseqüências cedo ou
tarde serão manifestas.
Para o trabalho com as energias internas há que começar por forçar o próprio corpo transcendendo o temor,
superando com isso a primeira barreira: a das aparentes limitações.
O medo é o principal estorvo para conseguir as mudanças e trabalhar com a capacidade de transformação, que
trazem as novas energias que estão chegando neste momento ao planeta. Energias que acelerarão as variações
internas e externas, requerendo uma preparação para sua adequação.
Pergunta: Qua l se r ia a a titud e cor re ta no traba lho com a s en erg i a s?
Enquanto a pessoa se mantém superficial e alheia às transformações, está como que impermeável à influência
positiva das novas energias, que como forças de mudança podem ajudar-nos a ser os agentes ativos da mudança
planetária. E também, sem uma adequada predisposição, as energias atuam agressivamente sobre os diversos
veículos ou corpos do indivíduo. Por isto, devem trabalhar a dimensão de profundidade em suas existências, que é a
atitude de permeabilidade, assumindo a meditação como ferramenta adequada, a qual lhes induz a receber e
amplifica sua capacidade de aproveitamento das energias. Ademais, incrementa sua capacidade de canalizar e
compartilhar com os demais.
Pergunta: O qu e é a m edita ção ?
É um alinhamento do indivíduo com as energias do universo. É um descobrir-se antena e ponte de contato com
o cosmos.
Se tomarem consciência de que no universo tudo é energia, e vocês são parte dele, somente devem aprender a
deixar fluir. Tudo depende da atitude adequada, para que as forças da natureza atuem através de vocês. E a
meditação como técnica e prática os conduzam a isso.
Pergunta: O q uão impo r tan tes s ão o s p ensa men tos pos itivos e n ega tivo s e m no ssa v ida?
Todo pensamento inútil supõe uma contaminação ambiental e por sua vez uma grande energia mal gasta,
porque a criação é mental e seus pensamentos são um processo de criação que deveria ser ótimo e maravilhoso. Não
desperdicem nem um só pensamento. Aprendam a conservar suas forças não derrotando a energia com coisas
negativas ou inadequadas.

Pergunta: S e no ssa m en te é tão pod er osa, por qu e a té ag ora n ão temo s pod ido muda r o panorama
mund ia l, que s egu e a rra stando as in jus tiça s, cao s e ego ísmo d o s ú ltimo s cin co mil an o s?
Porque vocês mesmos não são conscientes de sua potencialidade, nem crêem em si mesmos. Só quando
descobrirem que o universo é composto de energia e que ela está esperando para ser moldada por suas vontades, as
mesmas que deveriam ser trabalhadas previamente, então o panorama mundial mudará definitivamente porque já
terá mudado antes em vocês.

GUARDIÕES DO DESTINO
Desde as naves da Confederação na Base Azul na selva da América do Sul, entramos em contato com vocês
para contestar suas inquietudes.
Pergunta: Exis te um de s tino?
Tudo está sujeito a um destino, a um plano de vida. Nada é deixado ao acaso. Porém, não é algo imutável, pelo
contrário pode ser modificado sobre a base de uma força de vontade firme e mediante uma consciência desperta.
Somos a conseqüência de nossas vidas passadas, sujeitos a um longo processo de aprendizagem e crescimento
evolutivo.
Pergunta: O qu e é em s i o d es tino?
É o programa de atividades existenciais previstas para o desenvolvimento e avanço evolutivo do ser. Existe
para nosso benefício e não para prejuízo de ninguém.
Pergunta: Quem o d e termina e qu em o fa z cumpr ir -s e?
A intenção do destino não é outra que a de fazer que todos tenham um mesmo ponto inicial de partida, e que
possam alcançar uma transcendência futura apoiando-se no esforço individual, e ao ritmo que cada um aplique.
Quem se encarrega de estabelecê-lo e fazer-se cumprir são os chamados "Guardiões do Destino" (Senhores do
Karma). Eles, tal qual o diretor de um colégio, têm elaborado um programa de cursos (um sistema curricular) e
atividades a desenvolver-se segundo o grau escolar de cada um.
Sempre citando exemplos compatíveis com sua realidade planetária, imaginem-se uma criança pequena
enviada a uma de suas escolas. Seus pais não lhe consultaram se queria ir ou não estudar. Simplesmente o levaram
ali porque decidiram que era o melhor para ele. Porém, quando essa criança crescer poderá decidir se quer seguir
estudando ou não. Se deseja fazê-lo nessa ou em outra escola. Se opta por essa ou aquela profissão etc.
Quanto maior for nossa idade evolutiva, que é o mesmo que dizer a maior maturidade e consciência ao longo
das distintas existências, tanto maior margem para escolher as condições de cada novo nascimento e do que será
cada existência.
Pergunta: Ess e s “S enh o re s d o de s tino” são e x tra ter re s tr es , an jos ou o qu e?
Como bem sabem, pertencemos todos nós, incluindo vocês, a um universo material de sete dimensões, e mais
além, em uma oitava superior, como na música – existe um universo paralelo que já não é material, mas mental, e
que os seres que procedem dali, já não são extraterrestres senão ultraterrestres. Eles são os Pais Criadores do
Universo Material, e é dessa esfera "do mental", que procedem os "Senhores do Destino" a cargo do processo de
avanço e crescimento das consciências.
Pergunta: Como po d em re co rr e r vo cê s a tan tos e x em p los r ela c ionados c om no ssa v ida co tidiana?
Como é qu e es t ão tão fam ili ar izados co m nos sa fo rma d e v ida?
Esquecem-se de que vimos visitando-os desde antes que surgisse a humanidade sobre a face do planeta. Além
do mais, nossas visitas têm sido com certa periodicidade, e desde algumas décadas que alguns de nós têm vindo se
infiltrando em sua cultura sem chamar a atenção, procurando passar o mais anônimos possível e o tem conseguido.
Assim temos podido tomar o pulso da humanidade sentindo o que sentem e sensibilizando-nos muito com isso.
Também recordem que desde fora e à distância interceptamos todas as comunicações de seus sistemas de
comunicação, desde satélites até transmissões comuns e normais. E o que dizer do nível mental telepático, através
das antenas receptoras voluntariamente assumidas, as quais nos permitem conhecer muitas coisas e aprender muito
e mais rápido.
Pergunta: S e somos ma i s d os qu e ha v ia an tes, c omo ex p lica a r e enca rna ção d e ond e tem sa ído
tan ta g en te?

Continuamente estão surgindo novos seres do "Estanque Cósmico" ou "Alma Coletiva" da natureza. A
condensação de novas essências não termina, e o problema atual que se lhes apresenta, é que com a superpopulação
e a morte indiscriminada de animais, o estanque planetário se está concentrando, e os novos espíritos que estão
surgindo não encontram o lugar propício primitivo para desenvolver-se. Não há suficientes povos primitivos para
albergá-los, pelo que estão reencarnando nas grandes cidades as quais pouco a pouco se estão convertendo em
verdadeiras e brutais selvas humanas.
Pergunta: Pod e uma p es so a d a T er ra re en carna r em ou tro p lan e ta?
Claro que sim... Quando alguém evolui mais além do nível consciente evolutivo do planeta pode optar entre
seguir em seu mundo ou reencarnar em planetas superiores. Porém não antes de haver feito o que tinha que fazer.
Recordem: "alguém deve estar onde possa cumprir sua missão". E se lhes cabe evoluir na Terra, encontrem o
propósito, porque este existe.
Pergunta: E pod e r e encar nar um e x tr ate rr es tre na Te rra?
A Terra é um planeta de uma categoria muito especial dentro dos mundos, e neste momento por condições
muito particulares que a fazem encontrar-se ao final de um ciclo cósmico e ao início de outro, sua situação é como
a de uma escola que ao final do ano escolar se prepara para dar a oportunidade para que todos seus alunos e muitos
outros vindos de escolas próximas particulares, religiosas e estatais possam passar por um exame de fim de ano.
Cada qual para o grau correspondente.
Pergunta: Por que e s tá oc o r rendo is to?
Seu mundo está entrando em um processo de redimensionamento, o qual pressupõe uma elevação vibracional.
Certamente está ingressando em uma transição à quarta dimensão.
Portanto, os que alcançarem o nível evolutivo adequado para o processo, seguirão na Terra, porém agora sob
condições distintas ou reencarnarão em planetas mais evoluídos. Os que não consiguirem o nível requerido terão
que encarnar em planetas como a Terra, mas antes da grande depuração, e deverão esperar um novo ciclo cósmico.
Pergunta: Vol tando ao s Gua rd i õe s do d e s tino, s ão e les os qu e apare c em ao fina l d e um tún el
quando a pes so a e s tá a po n to d e mor r er?
O destino estabelece o período de duração do processo pelo qual o indivíduo pode realizar a aprendizagem
relativo à presente existência. Isto não quer dizer que a pessoa não possa morrer antes dessa prazo ou depois desse
prazo, porque o destino, reiteramos, não é algo imutável. Por exemplo: se ao final de uma vida de realizações
pessoais ao serviço de outros, como pode ser também sua própria família, a pessoa não havia terminado com a
missão estabelecida, porém estava a ponto de consegui-lo, se lhe pode dar uma ampliação de prazo, ou outorgar-lhe
uma existência sob condições muito similares, para concluir o começado. No primeiro caso, a pessoa viveria o que
vocês têm denominado: "Uma experiência de Vida depois da Vida". E aquele ser de luz ao final do túnel observado
durante o trauma do desprendimento, e que muitos identificam com Jesus ou com um anjo ou com familiares não é
outro que os Guardiões, esperando alguém para recebê-lo ou dar-lhe orientações.
Pergunta: O qu e d e te rm ina a qu an tidad e d e an os que a lguém v ive rá?
É muito relativo porque bem sabem que não depende da quantidade senão da qualidade na vida para fazer mais
ou melhores coisas por alguém e pelos demais. Porém, segundo o caso poderia dever-se à quantidade de tempo
pendente de vidas passadas ou à necessidade de maiores oportunidades de compartilhar com outros, as quais não
devemos desperdiçar.
Pergunta: Qua n to t empo s e d emo ra pa ra en ca rnar en tr e uma e x is tên c ia e ou tra?
Mais ou menos a mesma quantidade de anos que viveu e, senão, até uma margem de duzentos anos entre uma
vida e outra. Ainda que na atualidade, pela superpopulação mundial e os requerimentos evolutivos planetários,
muita gente se demore muito pouco tempo para voltar, alguns em um ano já estão voltando a encarnar.
Suponhamos um exemplo: um jovem se suicidou aos vinte anos por uma forte depressão, porém ele iria viver
segundo seu destino cinqüenta anos. Esse era o tempo determinado para que sua vida incluísse certas viagens e
experiências de compartilhar com muita gente, porém tudo isso se frustrou. Essa pessoa terá que aguardar os trinta
anos que lhe faltou viver em uma dimensão fronteira com o mundo físico, que é o chamado: "Baixo astral". E
quando volte a encarnar, viverá só os trinta anos que teria pendentes.

Pergunta: I s so e xp lica r ia o po rquê há g en te qu e mo r r e ao nas ce r ou em um an o, o u de fo rma
s úbita?
Certamente que sim... Há gente que se suicida lentamente através do álcool, das drogas, do tabaco, e do
consumo de todo tipo de estimulantes. Essa gente pode estar falecendo um ano, um mês ou um dia antes do prazo
previsto inicialmente. E é o que vai ter que viver depois, ou seja, a diferença restante.
Pergunta: Por ém s e o pro ce s so de ev o lu ção é pe s soa l e in tr ans fer íve l, po r qu e tem qu e a fe tar -nos
o qu e su postam en te é pa rte do proc e sso ind iv idua l d e cada um?
O ser humano evolui interatuando com os demais. Não há evolução isolada. E as coisas estão dispostas para
que não só evoluam em função de como enfrentam as circunstâncias que os afetam diretamente senão também
indiretamente, através dos mais próximos a vocês.
Lembrem-se que parte importante do processo evolutivo é quando deixam que o amor os afete através da
solidariedade, da caridade e da compaixão.
Pergunta: Quan tas en ca rna çõe s tem qu e v iv e r a lgu ém para ev o lu ir?
Isso é relativo, depende de cada um. Do esforço que alguém imprima ao processo.
Voltando ao exemplo de suas escolas, há um tempo normalmente estabelecido para desenvolver os estudos
básicos, intermediários e superiores, porém há quem se demora mais e quem se demora menos. Há quem lute por se
destacar e quem o tome sem responsabilidade, assim também funciona no processo das reencarnações.
Esperando haver podido lhes aclarar alguns pontos, despedimo-nos, suas guias Etel e Dracel.
GUIAS
A partir de um lugar muito próximo a vocês em comunicação, sua irmã guia Anitac.
Pergunta: O qu e é um Gu i a Ex tra te rr e s tr e?
É alguém de outro mundo que por amor se solidariza com a humanidade de seu planeta, e que com consciência
e responsabilidade, está disposto a servir a um plano maior, orientando aqueles seres humanos que vibratoriamente
têm a capacidade de entrar em sintonia com uma missão, que sirva como uma reação em cadeia despertando outras
mentes e corações.
Um guia é um orientador, um emissário de altas hierarquias, com as que, por sua vez, está em contato. E
assim, com semelhante inspiração mantém sua proximidade com os missionários no mundo, estimulando-os em uma
motivação contínua de conselhos práticos, reflexões e pautas diversas.
Despertem filhos da luz e da nova raça cósmica e contemplem seu destino transcendente!
Despertem de seu torpor e indiferença, e usem seus poderes e capacidades que são infinitos.
Encham seus corações com amor, vivendo a vida da unidade e da concórdia.
Reconheçam suas possibilidades de hoje e sigam a orientadora voz de seu guia, que lhes oferece a genuína
amizade desde as estrelas, e lhes ajuda a recordar: que, onde e com quem se há de fazer o que se há de fazer.
Pergunta: Todo s te mo s um gu i a?
Há que distinguir entre um guia espiritual e um guia extraterrestre.
Todos temos guias espirituais pendentes de nosso caminhar na vida. Desde nosso "Real Ser ou Mestre
Interno", até verdadeiros anjos ou seres interdimensionais, entre os que se podem incluir algum parente muito
evoluído, que uma vez tenha cruzado o umbral e não necessitando reencarnar de imediato, atua desde a esfera onde
se encontra como um guia e protetor. Porém um guia extraterrestre é diferente.
Um guia extraterrestre não é pessoal senão coletivo. Há guias de grupos, cidades e países. E se dedicam a
orientar em função de missões de contato específicas, como é o caso da Missão Rama, que conta com 49 guias para
tal fim.
Pergunta: Como pod emo s con ec ta r ma is fac ilm ente com o gu i a qu e no s co rr espond e?
Todos os que se movem na freqüência vibratória do guia devem despertar do sono profundo e letárgico
perigoso no qual se acham, e que se manifesta nos equivocados desejos egoístas, ruins e sem valor de seu mundo
materialista que os distrai, fazendo-lhes perder de vista o verdadeiramente importante em sua existência. Só com
uma atitude mental positiva e através de uma adequada sensibilização, poderão predispor-se para permitir que a
conexão seja estabelecida.

Vocês podem comunicar-se com aqueles seres que estão em sua mesma longitude de onda ou freqüência, por
isso compreendam o esforço que fazemos nós guias por aproximarmos e estreitarmos laços que permitam a comunicação, a qual vocês mesmos devem manter.
Estão recebendo a orientação dos guias extraterrestres para converter-se com o tempo em guias de terra,
orientando por sua vez a outros.
Cada um deve reconhecer seu lugar no trabalho de despertar a todos os que estão na escuridão e na ignorância,
porque todos somos guias de uma ou de outra forma. Ajudem-se mutuamente para que elevem a consciência até o
conhecimento do poder do bem que jaz em seu coração, fazendo ver a grande responsabilidade que tem tanto
individualmente como coletivamente no concerto dos mundos.
Ninguém pode guiar se não há quem sinta e reconheça sua necessidade de ser guiado.
Vocês são os instrumentos através dos quais o universo pode colaborar e intervir positivamente em seu
processo. Podemos operar em seu mundo só se vocês, hoje cada vez mais conscientes, conseguem interpretar a
intenção de nossa ajuda. Por nenhum motivo podemos criar dependências. O esforço maior deve vir agora de vocês.
Pergunta: Até ond e pod emo s conta r c om sua a juda?
Nós ajudaremos a todos segundo necessitem e sempre que mantenham sua vocação de serviço aos demais, e a
cada uno segundo sua própria via de atuação. Porém só poderemos intervir quando tenham permeável seu interior à
mensagem de compromisso e mudança planetária.
Unicamente para ajudar a outros pode ser empregada nossa força, pelo que não lhes deve estranhar que o
planeta esteja sendo protegido de quem não vem com boas intenções.
Pergunta: S e no un ive r so há p rob lema s com c iv iliza çõe s nã o b em in ten c ionadas, o que podemo s
e sp era r d e n o ssa c iv iliz a ção ?
Por diversas razões, vocês são a síntese do universo que os rodeia. São um projeto e um experimento, físico,
mental e espiritual. O que aqui se consiga, inspirará aos demais, ainda quando muitos desses outros sejam mais
evoluídos em certos aspectos.
Aprendam a viver para ajudar e para sustentar as mudanças positivas que buscam como norte a perfeição.
Fortaleçam-se e se protejam assim de toda armadilha, deixando fluir em seu interior a luz que irradiará
beneficiando aos demais.
Lembrem-se que nosso objetivo consiste em guiar a humanidade para que conheça suas possibilidades, e
chegue a guiar aqueles que a guiarão... Como a criança, levada pela mão em seus primeiros passos e depois de anos,
oferecendo sua mão e braço de adulto, acompanhando os últimos passos de seu velho pai.
Aquí, seu guia Godar.
Aquele que deseje contatar com um guia deverá, para consegui-lo e manter seu contato, assimilar e observar o
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disciplinado em mente e espírito.
humilde quanto às observações e sugestões daqueles que o orientam.
cauteloso e precavido porquanto o caminho da luz é inclinado às ilusões e deslumbramentos.
racional, porém por sua vez espiritual, uma coisa não contradiz a outra.
fonte de amor para os demais e deixar-se amar.
exemplo de vida porque a Missão que nos congrega é ser um Sol na Terra.

E o importante é cuidar. Ninguém lhes exige que o consigam, porém que cuidem uma ou outra vez, e quando
menos esperar, haverão avançado mais do que imaginam.
Queridos irmãos na luz, Xendor em comunicação.
Muitas vezes se tem queixado da falta de um guia efetivo que lhes permita saber de antemão o que fazer e o
que deixar de fazer. Porém isto não é correto, porque isso limita sua capacidade de autodeterminação em nível
individual e de grupo. Vocês estão em uma situação similar à de uma criança que deve aprender a caminhar de
acordo com sua própria vontade e não só quando está um adulto ao seu lado, ajudando-o constantemente.
Arrisquem-se em ser e conseguir as coisas por si mesmos.
Sim, Oxalc.
Nós lhes damos mensagens que são pautas de vida, orientações diversas de acordo com o momento atual que
estão vivendo e com certa projeção para um futuro imediato, que lhes permita preparar-se para etapas cada vez mais
comprometidas. Vocês devem encarregar-se de canalizar essas comunicações aplicando-as porque nela está a
disciplina, e a obediência a quem tem maior experiência e conhecimento, e a humildade frente àquilo que ainda não

compreendam, mais adiante será diáfano e terá sentido. Nisso está o primeiro nível que lhes permitirá uma
compreensão cabal da Missão que têm entre as mãos e que lhes compromete com a humanidade.
Como vossos guias lhes dizemos que devem aprender a erradicar em vossos grupos o egoísmo, a futilidade e a
soberba. O alcançarão se aumentarem os momentos de diálogo entre vocês e buscarem compartilhar a maior
quantidade de atividades possíveis.
Nós mantemos uma permanente observação do desenvolvimento dos grupos, pelo que devem saber interpretar
o que algumas vezes nosso distanciamento ou ausência nas saídas responde ao fato de não estar de acordo com
vossas atitudes e comportamentos, que não são próprias dos missionários na luz.
Pergunta: D ev emo s fa ze r o que vo c ês d izem ?
De maneira nenhuma!... Fazem sempre o que seja melhor, e para isto sigam seu próprio discernimento. A
responsabilidade é de vocês no processo de evolução, saber receber ou não os conselhos e orientações mais adequados.
Nós não somos vossos juízes nem vossos chefes, tão somente irmãos maiores que trabalhamos como conselheiros que lhes fazem chegar ensinamentos, quando se mostram capazes de pedi-las, ponderá-las e aplicá-las no
que creiam razoável e relevante. Não podemos dirigir quanto mais tomar por vocês as decisões.
Ao longo do processo, mais de uma vez têm descuidado de nossos conselhos retardando a Missão, e confundindo a mensagem, deixando que se introduzissem toda a sorte de informações enganosas que nenhum proveito lhes
trazem, antes, mais lhes estorvam.
Recordem que como vossos guias, temo-lhes insistido sobre a humildade como atitude correta para deixar-se
orientar. Porém muitas vezes têm preferido deixar de lado as recepções e as mensagens, ou simplesmente os
recebem, mas não as cumprem, ou não as relêem e se lhes esquecem regras precisas para tal ou qual momento. As
dúvidas aumentam quando se descuida da preparação, afastando-os do estado vibratório ótimo que lhes
impossibilita de falar.
Pergunta: O qu e pod emos faz e r para e v itar a s dú v i das?
Levem a sério a preparação e o trabalho interno. Já é hora de aprenderem a ser disciplinados, que é o mesmo
que ser obedientes com a voz interior que vibra no espírito da missão.
IRMANDADE BRANCA
Com vocês Olmex.
A Irmandade Branca está trabalhando ativamente na missão pela humanidade.
O tempo é de ação e só os que sabem vê-lo assim e trabalhem comprometidamente por ele, terão a
oportunidade de ver e sentir um novo amanhecer de esperança.
Vosso trabalho não requer de vocês que façam coisas diferentes das que faziam antes, senão que o mesmo o
façam com uma atitude diferente. Aproveitem para irradiar através de toda situação que se lhes apresente, sentindo
que o verdadeiro amor não se realiza com palavras senão com atos que ajudem a vossa humanidade. Estes atos
significarão energias positivas que permitam que todos tenham a oportunidade de ver a luz e segui-la.
Pergunta: O qu e é a I rmandad e B ran ca?
É o governo do Universo Local.
Vossa Galáxia junto com outras gira em torno de uma Galáxia Central, que é a que vocês conhecem como
Andrômeda. Todo isto forma um grupo ou universo local, dos que há centenas de milhares de milhões no espaço.
Cada Galáxia tem seu governo próprio que é a soma dos mundos mais evoluídos, em capacidade de ajudar-se e
ajudar a outros que estão em vias de evolução. Por exemplo, a que vocês conhecem como a Via Láctea é dirigida
pelos Vinte e Quatro Anciãos ou Conselho da Confederação de Mundos. E todas as galáxias satélites têm um
representante na Galáxia Central onde existe o chamado Conselho dos Nove de Andrômeda, ou também conhecido
como a Irmandade Branca da Estrela, cujo símbolo é estrela de seis pontas, símbolo do equilíbrio cósmico.
A Irmandade Branca da Estrela é a que em coordenação com os Vinte e Quatro Anciãos dispuseram que
viessem à Terra há milhares de anos, uma força interplanetária de paz composta por trinta e dois mes tres ou
instrutores extraterrestres. Eles desceram no deserto de Gobi na Mongólia estabelecendo por todo o planeta, um
sistema de bases intra-terrenas onde se guardou grande parte da informação sobre o Plano Cósmico na Terra. A
razão de ser disto é que chegado o tempo de maturidade da humanidade, possam vocês mesmos aceder a esses
arquivos para apurar o despertar definitivo das consciências, e combater a armadilha das forças negativas.
Estes trinta e dois visitantes se constituíram na primeira Irmandade Branca da Terra, a mesma que vem sendo
substituída gradualmente por pessoas de vosso próprio mundo com um alto nível de evolução, aos que pouco a
pouco se lhes tem ido acrescentando, formando, e convidando a integrá-la.

Pergunta: O qu e temos nó s a ve r como g rupo de con ta to com a I rmandad e B ran ca?
Um dos objetivos do contato é chegar a entrar em comunicação com a Irmandade Branca dos Retiros
Interiores, e posteriormente ter um contato direto com eles para poder receber o Livro “dos das Vestiduras
Brancas”, que não é outra coisa que os Anais Ocultos da História Planetária da Terra.
Para poder chegar a cumprir estes objetivos, teriam que estar dispostos a superar-se, vencendo-se cada dia a si
mesmos e chegando a transcender as formas externas para poder chegar a representar toda a humanidade para
receber algo que é de toda a humanidade e podê-lo compartilhar com todos sem restrições.
Sim, Oxalc.
Pergunta: Puod em dar -no s a lgumas v an tagen s sob re o con ta to com a I rmandad e B ran ca?
O contato com a Irmandade Branca é vital, pois é um encontro cósmico que se obtém através de vocês, logo
após um tempo de isolamento. Sim, a Terra e os que nela vivem estavam distantes da Hierarquia Galática,
porquanto o planeta precisou ser isolado para impedir a contaminação e fuga de entidades negativas que foram
depositadas no planeta, com a responsabilidade de redimir-se e ajudá-los a evoluir. Porém finalmente fizeram estes
tudo ao contrário. Tem vindo espreitando ao homem tratando de levá-lo para sua autodestruição, para assim liberarse. Mas, à medida em que o ser humano adquira consciência de suas potencialidades, e na medida que nele se
produza uma definição para a luz, as possibilidades de influência e manipulação se reduzem.
Hoje existe um movimento e corrente planetária para a luz e a verdade, com uma grande força de mudança,
que está devolvendo a esperança a vosso planeta, que é um plano de evolução, um espaço dentro do grande espaço
universal.
O contato com a Irmandade Branca da Terra se produz depois de que se deu a aprocimação com a Irmandade
Branca Cósmica através dos Vinte e Quatro Anciãos. Este contato prévio era necessário para receber a
responsabilidade de ser justos depositários da chave do conhecimento oculto, que hoje se faz manifesto. E para que
isto suceda se requer o que demonstrem humildade, valor, caridade, desprendimento e fé.
O encontro final se produzirá como elemento chave de um processo de preparação que já tem iniciado mas que
ainda não tem culminado.
Sim, Oxalc.
A humanidade os espera e os quer dispostos a provocar conscientemente um aceleramento de su vibração
luminosa: são vocês autoconvocados e como tais têm assumido responsabilidades que não podem desprezar.
Pediram para ver a luz e esta lhes foi mostrada, pelo que têm que assumir o papel que dentro de vós existe,
programado desde tempos remotos, para que hoje surja de forma natural e espontânea.
Vocês são a semente de uma Nova Humanidade, em vossa juventude se encontram inseridos as mudanças
genéticas e mentais que possibilitam que isto seja um fato.
A Irmandade Branca os tem esperado até esta parte do processo, mas agora os lembra que já foi soada a
campainha e é tempo já de que se conectem com vosso templo interior, para que recebam instrução e guia do que
mora nele, para despertar em forma definitiva a vossa real programação, deixando que vosso ser seja o fazedor de
vossas vidas, para que cheguem um dia a ser parte ativa do Plano Cósmico.
Sim, Oxalc.
Desde que foram convocados pela Irmandade Branca a realizar tais ou quais viagens, muitos são os que as têm
feito, e muitas as pessoas que têm participado. Porém, tem sido poucos os que a consciência têm vibrado com a
mensagem da missão, e ele com o plano que há por trás.
As viagens não consistem só de unir lugares, senão em despertar a adormecida sabedoria que repousa no
planeta, ativando a consciência em cada lugar para aproveitar quanto tem sido deixado ali. Todo aquele que a
presencia um compromisso deste tipo deve saber que não é a título pessoal senão em representação dos demais, só
assim terá muito para compartilhar depois, mais além das anedotas.
Quem participa de uma viagem de missão ou a uma saída de contato devem haver aplicado tudo quanto lhes
tem sido ensinado ao longo de todo o processo da missão, se não só não entenderam nada, e não perceberam nada,
se não que sua presença não servirá de nada para ninguém, dispersando-se logo em obscuras justificações e
interpretações.
É certo que tem havido portas que tem sido abertas e lugares que tem sido ativados, mas apesar disso não tem
sido o suficientemente aproveitados os esforços empregados. Portanto, não descuidem da oportunidade que se lhes
apresenta de serem canais e antenas, ativadores e pontes em lugares aos que a Irmandade Branca os tem citado mais
de uma vez para que o que estava oculto, saia à luz, e o que permanecia em trevas fique claro.
Os emissários da Irmandade Branca estarão ao vosso lado cada dia mais perto, supervisionando vossos
andares. Deixem-se guiar pela luz do coração. Vibrem em sintonia com a missão e sejam portadores e
representantes por excelência do plano.

Paz irmãos, aqui Anitac.
Alegrem-se porque em vosso mundo estão se dando as condições favoráveis para que o nível vibracional vá se
aproximado da quarta dimensão de consciência. Vós com seu esforço pessoal e grupal estão fazendo possível que a
ajuda se dê como estava estabelecido no Plano Cósmico, por uma parte da Irmandade Branca da Estrela e por outro
da Irmandade Branca da Terra, que juntas com os obreiros da obra representados por vós, servidores da luz, estão
conseguindo concretizar o positivo que estava escrito para que se cumpr isse nos tempos de mudança neste planeta
de experimentação e, por sua vez, estão escrevendo muitas novas coisas carregadas de esperança, que farão que
depressa vosso mundo se some aos planetas da Confederação para tomar parte da ajuda a outros mundos.
KARMA
Sim, somos vossos irmãos guias em missão.
Pergunta: Pod er iam no s fa lar do Kar ma?
Aquilo que se chama Karma na Terra não é outra coisa que o processo de aprendizagem ou currículo pelo qual
estão sujeitos a um destino. Voltando aos exemplos baseados em seu processo cotidiano, imaginem-se um aluno de
uma universidade. Durante o presente período deve levar determinados cursos e para estudá-los e aprende-los tem
um semestre. Tudo isso constitue simbolicamente falando, o destino d a presente encarnação. Porém como vocês
sabem, apesar de que seus processos pretendam ser ordenadamente fixos, é fácil observar que nem sempre se
cumprem os prazos estabelecidos e que as variações podem dever-se a muitas circunstâncias às vezes geradas pelo
indivíduo e às vezes não, podendo terminar antes ou depois.
A aprovação ou não de cada matéria constitue o "karma". O não aprovado terá que repetir-se até superá-lo,
enquanto que o já aprendido o encaminha alguém para matérias mais complexas e profundas. De nenhuma maneira
karma significa castigo, senão que pelo contrario, são as necessárias oportunidades para crescer em consciência.
Aqueles que se encarregam de aplicar o karma são os "Senhores do Karma" ou "Guardiões do destino", com
quem propriamente se negocia o que vai ser cada encarnação.
Tudo quanto se determina ao indivíduo ou se permite que lhe ocorra, está disposto para ajudá-lo em sua superação. Precisamente dependendo de como enfrente a vida e as dificuldades, ou como faça uso das facilidades que
se lhe apresentem dependerá seu avanço e crescimento espiritual.
Pergunta: Que fa tor e s inc idem para d e te rm inar quan to tempo v ive rá uma p es so a?
Como o tempo realmente não existe, e mais ainda, está sujeito a formas mentais, dependendo da dimensão
empregada, e isto obedecendo a estados vibratórios, os Guardiões do destino geralmente tomam como base para
estabelecer o tempo de vida de alguém, o espaço de vida temporal necessário para que transcorram e se dêem as
circunstâncias adequadas para que tal pessoa possa criar ao seu redor a ambientação propícia para conhecer-se a si
mesma e superar-se. Se a pessoa não dá, ela mesma, a oportunidade, e pior, a desperdiça, terá que voltar uma ou
outra vez sob circunstâncias similares, mas provavelmente tendo a cada vez menos tempo para conseguir o mesmo,
ou seja exigido mais em períodos mais curtos.
Bem sabem que não depende da quantidade de anos o valor de uma existência, senão da qualidade e riqueza
dessa existência.
Pergunta: Voc ê s quan to s ano s v iv em em compara ção a nó s?
Nosso tempo não é o de vocês.
Podemos chegar a viver uns três mil anos dos vossos. Porém porque nossa forma de vida física, mental e
espiritual é sã, sendo nossa mente a que domina o corpo, e também temos um maior controle e conhecimento sobre
o propósito de nossa existência. Isto permite uma vida mais plena, sem apegos, mas também permite administrá-la
melhor podendo variar os prazos com certa vontade.
Porém ainda que lhes pareça estranho, podemos viver mais, no entanto alcançar menos que vocês. Isto
acontece porque onde se encontram podem avançar anos luz em sua evolução, comparado a nós, porquanto o
contraste e a dificuldade assim o permitem. Enquanto que em nossos planetas, onde temos alcançado níveis muito
elevados, vivemos em um estancamento evolutivo, porque é difícil ser melhor do que alguém.
Pergunta: Ent ão n ão h á c as tigo? Nada d o que no s oco r re é po rque o mer e cemo s?
Tudo na vida é dual, e depende de como alguém o enfrente. O que para uma pessoa pode ser grande entrave e
limitação para outro pode ser um desafio ou uma grande oportunidade para desenvolver suas capacidades. Tudo
depende da atitude com a qual enfrentem a vida.
Se é certo que tudo depende da atitude frente à coisas, não podemos negar algo que é um fato no universo e é a
existência de leis universais, e entre elas está a lei de Causa e Efeito, que nos ensina que por cada ato, palavra ou
pensamento positivo ou negativo geraremos uma reação ao nosso redor, que no momento exato se manifestará como

conseqüência. Isto é o mesmo que dizer: "alguém colhe o que semeia, tanto nesta como nas demais existências"...
Por isso em vossas escrituras sagradas se diz: "Façais aos outros como quereis que façam contigo, e não façais aos
outros o que não quereis que façam contigo".
Pergunta: Como é qu e o k arma nos un e co m as de ma is p e s soa s?
Voltando à analogia da escola, há ocasiões que em determinado curso coincide no mesma sala de aula com
determinados alunos como companheiros ou companheiras, e com esse ou aquele professor. Isso não é produto da
casualidade. Pode-se explicar de muitas formas, como por exemplo, que ingressaram na mesma época nessa classe
de estudos, ou que compartilhem afinidade de interessem ou que estão seguindo a mesma carreira para realizar o
mesmo na vida etc.
Assim como lhes dissemos sobre o karma, devem entende-lo como um processo de aprendizagem, assim
também o ensinamento lhes diz que não existe possibilidade de crescer internamente senão através dos demais.
Cada pessoa a vosso redor, tanto mais próxima ou mais distante é como um mestre para vós, tanto do bem
como do mal. Deveis estar atentos para extrair a melhor lição de vossas relações humanas.
Estejam abertos a aprender de tudo e de todos, mas sem que isto signifique dar oportunidade aos demais para
que lhes causem dano. Vossos parentes não estão a vosso redor para prejudicá-los ou para tornar sua vida
impossível, mas para fortalecê-los e, assim, crescer juntos, superando-se cada dia. Ninguém está a vosso lado para
estorvá-los, mas para que aprendam a se amar mutuamente.
Quanto mais fugirem de certas responsabilidades tanto mais voltarão a elas. Nada tem sido deixado ao acaso,
por algo estão onde estão, no lugar e com as pessoas com as que convivem. Tratem de aproveitar essa oportunidade
descobrindo o porquê e fazendo o que se espera de vós. Porque nada é para sempre, e cada situação é uma
oportunidade de crescimento que não deve ser desperdiçada.
Pergunta: Que la ços ka rm icos e x is tem en tr e vo cê s e nó s?
A conexão entre planetas karmicamente unidos através de uma história compartilhada precisa de pessoas como
vocês para manter os laços de união e de ajuda mutua sem criar dependências.
Existe uma relação karmica poderosa de aprendizagem mútua no que vós através do ministério do amor, em
sua exaltação suprema pelo perdão, chegueis a criar as condições como ajudar-nos a superar estados de
estancamento evolutivo, atuando como a luz no caminho, e assim para que possamos intervir mais diretamente em
vosso mundo para fazer-lhes recordar compromissos anteriormente assumidos, e isso carece de que conheçam mais
de nossa relação convosco. Por isso se lhes tem estado preparando vibratoriamente para que nos acompanhem em
viagens pelo Sistema Solar e fora dele. Primeiro com uns poucos e logo com muitos mais. É importante que não só
saibam senão também que sintam nossas intenções.
Não somente um, se se prepararem e mantiverem a atitude adequada, mas muitos os que viverão experiências
como esta.
Pergunta: O qu e podem no s d ize r sob re o s la ço s ka rm i cos en tr e os qu e fo rmam os g rupos de
c on ta to?
Há lugares na Terra que têm congregado mais de uma vez aqueles cujas terminações cósmicas vibram na
mesma terminação, alguns destes lugares são centros de poder, de concentração de energias planetárias e cósmicas,
de onde se poderá ajudar a humanidade.
Todos acabam voltando pelos lugares por onde caminharam no passado, cedo ou tarde, mas nunca antes
alguém usou como nome material sua chave cósmica, pois é uma chave de abertura interior.
Pergunta: O qu e podem d iz e r d o kar ma p lane tá r io p e la matan ç a ind isc r im inada de an ima is , qu e
e s tá levando à ex tin ção a mu itos d el e s?
Há espécies animais que o egoísmo e a tolice têm feito desaparecer da face da Terra, porém isso não significa
que estejam extintos para sempre, porquanto muitas se encontram preservadas fora da Terra e serão repostas em seu
devido momento, quando o panorama da Terra for outro e haja não só uma nova face, mas um só coração.
É certo que muito sangue tem sido derramado sobre o planeta e por isso, seguirão ocorrendo muitas desgraças
como guerras, catástrofes e acidentes que buscam compensar aquelas situações, e também pretendem ensinar à
humanidade quais as conseqüências de sua desacertada atitude.
Pergunta: O qu e há de ka rma dos qu e f o ram chama do s e não r e spond er am ao conv ite ou com sua
a titud e inadequada a trapa lharam o p roc es so?
Todos têm oportunidade de retificar-se, mas dizemos-lhes que não estorvem o processo da missão. Se não
entendem os processos, preocupem-se em meditar sobre isso ou em dialogá-lo até que possam abarcá-lo, porém,
que vossa estreiteza mental e interesses pessoais egoístas, assim como em alguns o despeito, não os levem a negar o

que não compreendem ou o que não lhes tem cabido viver, pois senão enfrentarão uma maior tensão prestando-se
ao jogo das energias negativas.
A PALAVRA
Convosco em comunicação Meth.
O quinto vórtice principal de energia colocado na garganta é o responsável por desenvolver em todos nós o
poder da palavra.
É a palavra a que com a força da vibração é capaz de criar, construir e também destruir. A palavra ressoa no
tempo, e permanece gravada no ambiente, nos corpos sutis do planeta (no cinturão magnético) assim como nas
coisas e no ar.
Com o verbo se dá vida, e se geram diversas reações a vosso redor. Portanto, com a palavra alguém enfrenta
uma verdadeira prova de fogo. Cuidem para isso do vosso linguajar. Façam com que cada palavra seja um luzeiro,
um guia para os caminhantes na escuridão da noite da consciência, algo digno de ver e escutar.
Façam com que cada palavra tenha um sentido perfeito e cabal pois pelo verbo fomos criados e mediante ele
nos aproximamos do registro de nossa origem.
Pergunta: Qu ão impo r tante p od e s e r o u so cons cie n te d a pa la v ra?
A palavra deve ser dirigida para a luz e à verdade, senão os envolverá a escuridão, a confusão e a
maledicência.
Deveis erradicar de vosso linguajar toda palavra rude que contém em si sua carga de negatividade, porque isso
contamina o ambiente, melhor fazer com que cada palavra seja luz, gere vida e esperança, que dê ânimo e reparta
amor e fraternidade.
Façam que o poder secreto de cada palavra se expanda pelo universo, iluminando como as estrelas, para isto
envolvam cada palavra e pensamento em amor, para que seja motivo disso, alegria e união.
O verbo deve voltar ao verbo, para isso deve ter como requisito a caridade, a fraternidade e a compaixão. Deve
obedecer a uma sã intenção como a de ajudar.
A palavra deve ter o frescor do amanhecer, a alegria da natureza manifestada no canto das aves. A palavra
deve conter a serenidade e responsabilidade de um adulto, a sabedoria de um ancião, a ingenuidade de uma criança,
a inocência de um bebê e a ternura de uma mãe.
Comentário: Com tan to s r equ is itos ao fina l n ingu ém fa lar ia !
A palavra é uma grande responsabilidade, por isso falamos pouco e dizemos muito. Na Terra há muita
ignorância sobre tudo isso.
Vossa palavra deve edificar como se constrói um edifício, com alicerces profundos, que ainda que não se
percebam à simples vista, existem. Essas bases sólidas têm de ser de espiritualidade, sobre as que se possam ir armando as paredes que resistam aos embates de tormentas e armadilhas. E a palavra deve fortalecer como fortalece o
cimento.
A palavra ao ser manifestada deve ser pura como o sereno, simples e bela como as flores, graciosa e ágil como
as artes e cristalina como a água límpida de um riacho de montanha.
Não permitam que vossa palavra deixe de ser clara e direta, firme, mas doce, terna e suave, porém que saiba
corrigir quando se trata de erro, para que ela reflita a transparência da alma.
A palavra deve ser dirigida sempre para um propósito bom, de tal maneira que reflita a essência de Deus que
levamos dentro, para que o verbo se faça carne...
De agora em diante pensem antes de falar. Não emitam energia sem sentido, recordem que têm um
maravilhoso instrumento, não o desperdicem.
Não encham de mais energia sem sentido este mundo rodeado de negatividade. A partir de agora, emitam luz
com a palavra, iluminem seu caminho e o dos demais. Sejam amanheceres na escuridão de tantas vidas
desencontradas e buscando as palavras que irradiem energia positiva, que clareiem e sejam guia na escuridão.
De agora em diante exercitem-se falando sé em um linguajar positivo. Todo o mal e negativo falem-no no
passado, assim ajudarão a transmutá-lo.
MISSÃO
Sim, Oxalc.
Cada um deve ser um sol na Terra, para que com a preparação que estão recebendo e com tudo o que cada um
chegará a saber, sejam faróis para a Humanidade que necessita de luz.
O momento atual é de crise, mas uma crise de crescimento próprio de uma mudança de fase.
A Terra está mudando e a humanidade tem que vibrar de acordo com essa mudança, por isso se requer o
trabalho conjunto de todos os grupos que estão se preparando para ajudar.

Utilizem todos os meios que tenham a sua disposição para que a maior quantidade de gente possa receber a
mensagem e se prepare também. Nós nos encarregaremos de sensibilizar à população mundial com nossa presença
cada vez mais contundente e contínua. Recordem que o tempo se reduz e os acontecimentos que surgirão criarão
muita tensão.
Pergunta: O qu e pod em no s d iz e r sobr e o fu turo da m is são ?
Mudarão rápido toda a perspectiva que tinham de desenvolvimento da missão, já que todos saberão de certos
acontecimentos que os marcarão e os definirão com respeito ao papel de cada um
Já não podem perder-se em pensamentos inúteis. A entrega ao crescimento interno deve ser total, já que de
imediato todos os chamados a ser luz deverão resplandecer para iluminar o caminho da humanidade, não o
esqueçam.
Sim, Oxalc.
Todos os passos que como grupo se vem dando, estão bem orientados à consecução dos objetivos prioritários
da missão de espiritualizar o coração e a mente humana, assim como semear esperança com atitudes novas e
positivas. Não imaginam o quão próximos estão de que o Plano Cósmico na Terra chegue a cumprir-se.
Sentimo-nos satisfeitos pelo trabalho realizado, mesmo que ainda esperemos mais de todos e por que não, também de todo o que a vosso redor se move como conseqüência. Consideramos que o desenvolvimento dos grupos na
atualidade obedece a um sincero e honesto concurso de valentes aportes pessoais. Mantenham por isso a iniciativa
própria, a paciência e a perseverança. O não se dobrar frente ao negativismo extremo do ambiente é uma mostra de
força, convicção e valor. E isso denota que estão alcançando com a maturidade que se alcança com o tempo e as
provas, a vitalidade para continuar. Não podem parar agora, sempre falta menos.
Há vários lugares que seriam importantes para conexão no Peru e no mundo, e é por isso que não tem sido
casualidade que venham escutando reiteradamente sobre eles. Com respeito a isso lhes diremos que se vem fazendo
soar uma campainha que procura despertar em vós a intuição e as diretivas que em algum momento receberão neste
e em outros planos, para atuar trabalhando em pontos de ligação e captação de energias, assim como intervenção no
resgate de conhecimentos ocultos e protegidos desde o passado em tais lugares.
Pouco a pouco àqueles que estejam dispostos a atuar lhes esclareceremos quando e em que lugares necessitam
de vossa presença, para ativar e despertar, conectar e receber informação, sobre chaves do conhecimento interno de
vossa missão e o plano global. Também nos permitiremos precisar nas futuras recepções, o tipo de conhecimento e
que classe de tarefa haverá de se dar cabo quando cheguem a estar no lugar e no momento adequado, conscientes de
estar representando toda a humanidade.
É importante, agora mais do que nunca, que utilizem suas terminações cósmicas e seus cristais de Césio em
práticas de meditação e concentração coletivas e, sobretudo, nos lugares que serão mencionados, porquanto isso
lhes permitirá ter acesso a chaves profundas nas mensagens, e abrir vossa consciência acessando outros planos e
dimensões. Preparem-se também porque chega o momento em que voltam a dar-se as condições para viver novas
experiências Xendra (passagens dimensionais.)
Cada ano será mais importante enquanto há aproximações e acontecimentos ligados à liberação de informação,
pelo que vossa tarefa se incrementará na difusão e orientação das pessoas, dando orientações para o entendimento
do momento a viver-se. Esse ano marcará transformações irreversíveis no panorama mundial. Ocorrerão mudanças
contundentes e transcendentais no âmbito político, social e religioso, para a implementação de um futuro cada vez
mais esperançoso, ainda que o processo para chegar a isso continue sendo duro e violento. E será no âmbito
religioso que haverá muitas mudanças e declarações, que serão cada vez mais comprometedoras assim como
reveladoras, abalando-se os alicerces de suas estruturas tradicionais.
Agora nossa presença e deslocamentos por todo o planeta estão acontecendo como uma ajuda indireta que está
pressionando a vossa sociedade tanto fora quanto dentro da Terra, porque o tempo é chegado para que se produza o
giro do tempo, e se comece a estabilizar o planeta.
Nos próximos deslocamentos para lugares marcados, tem-se previstos encontros, conexões e contatos conosco
e com a Irmandade Branca dos retiros interiores, que lhes permitirá fortalecer-se e aproveitar o esforço a realizarse. Além do mais, entenderão cada vez melhor o que se espera de vós. Estão atentos, trabalhando sua sensibilização
para que não deixem de captar nem receber o que está ali para ser entregue e compartilhado.
Nossa presença será cada vez mais manifesta se vós ocupais seu lugar da forma comprometida que se espera.
Com amor, Oxalc.
Sim, somos vossos irmãos guias em missão.
Com relação aos lugares a se conectar no Perú, tende vós os que já se tem ido repetindo em diversas
mensagens: a porta de Hayu Marka em Puno; a pirâmide de Vilcashuamán no Ayacucho e a pirâmide das Tres
Ventanas em Ollantaytambo (CUZCO). Fora do Perú estão Paraúna em Goiás (Brasil), Capilla del Monte em
Córdoba (Argentina); Aurora em Paysandú e Salto (Uruguay). Na Espanha receberão de repente os nomes de outros

lugares importantes ademais de Santiago de Compostela e Silos em Burgos, que lhes aportarão informação, chaves
diversas e muitas experiências.
Sim, Somos vossos irmãos guias em missão. Próximos de vós.
No cosmos há de tudo, seres com diversos papéis e missões. Alguns guerreiros, outros expansionistas, outros
pacíficos e há verdadeiros peregrinos. También vós não sois a exceção, aqui em vosso mundo. Mais ainda, vós sois
em certa medida a síntese do universo que os rodeia, ainda que uma síntese convulsiva em acelerado processo de
transformação.
Pergunta: O qu e pod em no s d iz er sob re a e tapa a tua l d a m is são ?
O contato continua, e o trabalho não está terminado, são as formas as que tem variado. Vós também tendes que
variar para uma visão e postura mais universal e menos sectária. Se não, demonstrarão que não entenderam nada
porque ficaram na parte exterior da missão.
Pergunta: Como p e rc ebem o de sen volv im en to da s pe s soas do s grupo s de con ta to?
Alguns membros dos grupos seguem criando círculos viciosos que os fazem iniciar, mas não culminar. Estão
vivendo um momento muito interesante e importante. Sabemos que é duro e difícil, porém é transcendental.
Portanto, fomentem o trabalho interno, as saídas de integração e contato, e mantenham as comunicações porque aí
está a missão.
Pergunta: Qua l d e v e s er n o sso fo co d e a ten ção na m is são ?
A missão pela que foram chamados tem usado como chave ativadora da consciência a palavra "Rama", que
significa "Sol na Terra". Portanto, todo aquele que se identifica com o processo de contato deve saber que seu
trabalho fundamentalmente é a de ser um sol na Terra, irradiando com seu exemplo de vida a esperança de um
mundo melhor. Sabemos que isso não é fácil, especialmente em um planeta como o vosso e em uma sociedade
como a vossa baseada em valores que não se cumprem, o qual a faz sumir-se em profundas contradições.
A primeira etapa do contato funcionou como um despertador para que experimentassem no laboratório de suas
próprias vidas e famílias, a mensagem de renovação, porém, agora chega o momento para que se desdobrem em
uma só grande missão pela humanidade, sem nomes nem rótulos, sem formas nem estruturas rígidas.
A grande missão pela humanidade é chegar a ser amor e dá-lo. Porém, fazê-lo com fé na mudança, e com
esperança em um futuro que só existe como projeção de mentes positivas e construtivas ou destrutivas negativas.
A missão é o esforço que devem assumir de superação gradual, orientado para a consecução de níveis cada vez
mais altos de avanço evolutivo. Uma missão baseada em irradiar esperança com o exemplo de vida.
A missão de todos vós vai mais além da responsabilidade que têm os governantes das grandes nações,
porquando são chamados consciente e responsavelmente a levantar ânimos em meio à maior desolação, a manter-se
firmes quando todos desfalecem a vosso redor, a conservar e viver a fé quando todos duvidam de um futuro
planetário, em outras palavras: a ser luz na escuridão.
Trabalhem pela renovação. Assumam as responsabilidades individuais e coletivas, assim estarão apoiando o
Plano que tem decidido enfrentar a escuridão com a luz da esperança de todos vós.
Serão num futuro próximo os instrutores da nova humanidade, por isso voltem sobre os passos que lhes
conduzirão a aumentar a intuição e a sensibilidade. A informação que necessitam estará chegando na medida em
que suas antenas receptoras terminem de predispor-se e equilibrar-se deixando de lado o temor e a dúvida. Criar as
condições adequadas requererá reuniões de trabalho com profundas harmonizações.
Sim, Oxalc.
Que todos os grupos reflitam sobre o que tem sido e já não será, sobre o que tem sido a participação de todos e
o que agora tem que caminhar. Meditem sobre o que antes era algo útil e necessário e agora deverá ser de outra
maneira, por lei de evolução e por maturidade de vossas consciências.
Pergunta: Es tão fa lando d e u ma mudan ça ?
A missão é promover a mundança, e a mudança na missão é recordar uma preparação anterior e dar o seguinte passo que se espera de vós: Agir!
A mudança não é outra coisa que a renovação contínua, a superação constante, o renascimento em cada dia e
em cada momento.
A transformação em vós deve chegar de um estado de escuridão e ignorância para uma expansão de luz e
entendimento.

Antes não sabiam que a luz existia, logo não sabiam que necessitavam dessa luz, mas agora sabem o que necessitam para alcançar sua própria realização: chegar a ser vós mesmos essa luz.
A missão exige de vós o que se esforcem por alcançar a claridade de conceitos e objetivos, portanto dêem-se
tempo pare a reflexão individual e grupal. Só assim poderão superar as etapas de penumbra e escuridão, que
ciclicamente se abatem sobre vosso trabalho. Só enfrentando a ignorância com uma abertura à guia e à orientação
superior, assim como ao conhecimento interior, poderão manter-se na luz.
A missão será agora o que vós permitais que seja para cada um, mas para o plane, já se tem aberto uma
brecha no alto muro edificado pela ignorância e egoísmo. Isto se tem conseguido através da simplicidade, da
originalidade, da valentia e da confiança.
A missão de contato deverá chegar a unir os elos da grande corrente, para que cada um ocupe seu lugar, vibre
em sua área e estabeleça uma comunidade de energias afins que se fortaleçam mutuamente, entidades vibrantes
harmonicamente que como foram despertadas, seguirão despertando a outros. De agora em diante tudo quanto
façam demoverá consciências e definirá os indecisos.
Pergunta: Qua ndo term ina es ta m i s são?
Esta missão não termina, sé se renova para dar passagem ao trabalho com toda a humanidade, para que o
homem salve ao homem, a seu povo, sua raça, sua humanidade, e tudo isso com vosso esforço e nosso apoio.
Amados irmãos, não descuidem de sua preparação porquanto o espreitador joga suas últimas cartas através
do engano, da preguiça, da apatia, do desalento, da tristeza e d a tensão. Tratem de manifestar as vibrações
negativas que lhes envolvem freqüentemente, libertando-se de tudo o que lhes rouba luz. Resplandeçam através
do amor e não olhem atrás o já superado. Só com fé sigam avançando.
As necessidades mundiais de guia e orientação cada dia vão aumentando, pois a confusão e o desespero se
têm visto incrementados, pelo qual o portal deverá encontrar-se completamente aberto neste tempo, por isso
mantenham a comunicação não só conosco senão com todos os grupos no mundo, para que coordenem uma ação
mundial a maneira de grande corrente de ajuda planetária.
A missão consiste também em manter o contato, tanto consigo mesmo como com aqueles dispostos a ajudar à
humanidade desde fora.
O contato é um meio de interação na missão de ajuda planetária, canaliza a solidariedade e o interesse de
orientação sem criar dependências. As dependências estão no coração e na mente do ser imaturo. Devem caminhar
com vossos próprios pés, tomando vossas próprias decisões porém, a partir do amplo abanico de pautas, conselhos
e experiência que os facilita.
Na missão, o contato é o justo mecanismo pelo qual nos apoiamos mutuamente no trabalho pelo plano.
Permitam que dentro do vosso grupo poucas pessoas recebam as mensagens porém, por sua vez que sejam
várias, e que todos o intentem. Todos podem e deveriam se aproveitar dos aportes da comunicação, seja quem seja
o que a receba, sempre que mantenham o rigor que já conhecem na análise do conteúdo.
Busquem o contacto interno antes que o externo, e deixem que a ponte se estabeleça, para que a informação
chegue. Há muitas formas de entrar em contato e receber mensagens: quer seja em sonhos, na meditação, através
de inspirações, visões, ativadores simbólicos etc.
Cada grupo na missão deve trabalhar em uma permanente irradiação planetária, semeando luz com seu
pensamento. O lugar onde cada um se encontra é o de sua responsabilidade planetária, e é o ponto importante de
onde se pode neutralizar o acionar das forças obscuras. Ainda que muitas vezes não se conseguirá evitar os
acontecimentos, sempre serão afetados ou acelerados para bem de todos. A irradiação constante contribuirá para a
transmutação dos feitos futuros, para que estes sejam menos traumáticos.
Vós tereis a missão de afinar em grupo, vibrando e experimentando a elevação do amor perfeito. Cada um e
em conjunto aperfeiçoarão a harmonia que se inicia na alma individual e logo se estende para a comunidade
mental. São chamados a amadurecer a consciência de vossa capacidade criativa de amar.
Os novos grupos de contato que se vão formando devem cultivar acima de tudo a essência e não a forma da
mensagem. Assim, livres de prejuízos e esquemas poderão encaminhar-se para a conquista dos objetivos
fundamentais da missão, que é estabelecer a ponte de união entre a Terra e o Cosmos, e assegurar a elevação
humana, em meio da escuridão e da confusão frente aos resplendores que se confundem com a verdadeira luz. Vós
sois os obreiros de uma grande obra, e estão trabalhando em fundar as bases sólidas que são a essência, os valores e
princípios para a realização do Plano Cósmico. Deverão recordar a missão individual e coletiva, para a qual haverão de viver a mensagem.
A missão é ser ponte de luz, meio de acesso, canal de energias, transmissor de orientações, despertador de
consciências e fonte de amor para um mundo em mudança e transição.
Cada ser humano deve assumir a condição de alternativa por seu exemplo e atitude pessoal, só assim viverá a
missão.
MORTE
Desde a base Azul na Selva Amazônica vossa guia Titinac.

Pergunta: Pod e fa lar -nos da m or te?
A Morte é mudança em um universo dinâmico de transformação contínua. A morte não existe realmente como
o final último da existência, porque é simplesmente como uma mudança de roupa.
A morte é como o último exame terminando cada ano escolar. Desde o primeiro dia de aula sabem que é um
dia a menos para o exame final, e que depois vêm as merecidas férias, que os predisporão para voltar com novos
brilhos no próximo ano.
Pergunta: Por que s e tem qu e mo rr e r?
Primeiro teriam que perguntar-se: por que se tem que viver? Por que vossos pais os conceberam? Qual é o
propósito da vida mais além da sobrevivência da espécie? E a resposta está dentro de cada um...
Se alguém não é criado não poderia chegar a criar. Se alguém não tivesse a oportunidade de chegar a conhecer
a essência divina que há dentro de cada um, não poderíamos chegar a conhecer a Deus. Se alguém não morresse não
daria valor à oportunidade que nos concede a vida para chegar a ser e a dar, para ser feliz e fazer feliz es a outros,
para vivenciar a paz interior e para compartilhá-la. E acontece que tudo tem um prazo e uma margem para ser
realizado. Cada prazo, como cada vida, é uma oportunidade de realizá-lo dessa ou daquela maneira. É um jogo
cósmico de alternativas.
Pergunta: E qu em es tá jo gando con os co ?
Ninguém está jogando convosco. É cada um que deve definir seu próprio jogo, jogá-lo e desfrutá-lo.
Pergunta: Por ém nós não d e c id imos s obr e n o ssos nas c im en to s?
A ordem da energia no universo aponta para a existência e a perfeição pela experimentação contínua através
das formas.
A princípio alguém não tem a capacidade nem a possibilidade de decidir, porque é como a criança que é enviada pelos pais ao colégio sem haver consultado seu parecer, considerando eles que sua educação é o melhor para ela,
porquanto lhe permitirá algum dia ter a capacidade de optar por si mesmo como enfrentará as etapas seguintes.
Assim quando esta criança cresce, e chega à adolescência e à juventude deve-se ir dando uma margem cada
vez maior para que possa decidir ela mesma seu futuro.
Os "Senhores do Karma" ou "Guardiões do destino" são os que assumem a condição de nossos pais espirituais,
determinando as circunstâncias nas quais viremos à vida, até que nosso avanço evolutivo nos permita negociar ou
decidir as condições de cada existência.
Quanto maior o avanço evolutivo maiores serão nossas possibilidades de intervir na programação de nossas
existências.
Pergunta: Quan tas e q uais da s s itua ç õe s d e n o ss a v ida pode m se r ca s tigo s po r a titud es indevida s
e m exis tê n cia s pa s sadas?
A vida é uma experimentação. Se alguém sai reprovado em tal ou qual aspecto ou curso, por assim dizê-lo, deverá repeti-lo até que o supere. Porém não é um castigo, senão uma nova oportunidade.
É certo que existe uma Lei de causa e efeito, que faz que alguém viva em carne própria as consequências de
suas atuações boas ou desacertadas, mas o propósito não é fazer sofrer a ninguém senão o crescer em consciência.
Todos deverão passar por todas as experiências humanas, de tal maneira que em uma vida serão homens e em
outras mulheres (porque o espírito não tem sexo), em uma serão pobres e em outras ricos, em uma sãos e em outra
enfermos, e assim todas as possibilidades para que aprendam que a solidaridade é uma manifestação de amor e de
consciência.
Pergunta: Todo s te mo s um a ho ra mar cada pa ra mo rr er?
Todos temos um destino, que é parte da programação que dispõe quando nasces e quando te vas. Porém tudo
pode variar dependendo do nível de consciência que desenvolvimentos e de como enfrentes a vida. Por exemplo:
um suicida pode morrer antes do prazo que estava previsto, renunciando com isso a oportunidade que resultava ser
a vida para evoluir. Outro exemplo: uma pessoa tratando de cambiar e ser melhor, ou alguém comprometida com o
amor e o serviço aos demais, se lhe poderia prolongar o prazo, terminando por viver uns anos mais.
Como vem não há nada definitivo. Por isso é que existe livre arbítrio para demorar-nos mais ou menos em
fazer o que devemos fazer: tratar de ser felizes.
Pergunta: A qu e s e d e ve o g ran de temo r qu e s e te m a mo r te?

A ignorância das que são vítimas, por haver esquecido vosso processo individual. Por isso é importante que se
esforcem em aprofundar o autoconhecimento, e com isso recordem que a morte é uma velha conhecida, da que
temos aprendido muito e muitas vezes.
Não há nada que temer... Nada chega antes se alguém não o busca. Porém se se comprometem em dar sentido a
sua vida, vosso trabalho não será desperdiçada pelas hierarquias superiores, e durará todo o necessário para cumprir
seu objetivo.
CRIANÇAS
Sim, Oxalc.
Pergunta: Como vo cê s edu cam suas cr ian ça s ?
Em Morlen (Ganímedes) as crianças são educadas desde o feto. Mal nascem e já estamos reunindo-nos com
essa pessoa nas esferas astrais, instruindo-o e ajudando-o a manter a recordação de seu avanço em vidas anteriores.
Também procuramos familiarizar-nos com seu processo kármico para poder colaborar com seu crescimento integral
posterior.
Nossas crianças desde sua preparação inicial aprendem a compartilhar. Ensinamos-lhes com o exemplo a conhecer seus egos, dominá-los e usá-los para benefício do grupo. Através de jogos lhes instruímos que o mais importante é a comunidade, a qual tem suprido o lugar da família segundo como funcionam as coisas na Terra.
Entenderão que os trabalhos com nossas crianças obedecem a uma diferença de evolução. Nós não somos
melhores nem piores que vós, simplesmente estamos em um distinto momento evolutivo. Começamos antes e isso
nos faz atuar como seus irmãos maiores.
Pergunta: Por aca so n ão h á fam í lia e n Mo r len?
Toda nossa comunidade é uma grande família. Mas frente a esta inquietude lhes direi que a base de nossa
sociedade é o casal. A relação é de monogamia, e isto graças a que temos podido controlar as paixões, o que nos
permite o desenvolvimento consciente de nossa percepção extra-sensorial e o poder escolher o nosso par como o
justo complemento.
A visão clarividente da "Aura" (campo eletromagnético que rodeia o corpo humano) e a telepatia, permite-nos
conhecer-nos em profundidade e manter uma união em profundidade.
Entre nós não há divórcios, nem infidelidade nem crises de casal. Quanto mais se conhece alguém a si mesmo,
menos espera dos demais, porém por sua vez está disposto a dar mais.
Pergunta: Mas não lh es pa re ce um tan to fr ia um a re la ção s em pa ixõ es ne m emo çõ es?
Nossa mentalidade e visão da vida têm aspectos diferentes da vossa. Temos encontrado prazer em outras áreas
da existência, que encobririam vossos prazeres mais exóticos. Temos emoções, mas sabemos controlá-las.
Pergunta: Ama m s eus filho s ?
O que é o amor para vós? Não o têm claro e confundem apego e propriedade com amor. Amor não é sentir-se
proprietário de alguém senão saber-se útil na vida dessa pessoa. É bom esclarecer que não é mal que vós "amem" a
seus filhos, ainda que seja de uma forma equivocada: criando dependências, porquanto em sua preparação interna
conseguiram entender que o vínculo pais-filhos é para cumprir com os planos cósmicos. É para uma aprendizagem
mútua, tanto do pai como do filho.
Nós sim amamos aos filhos, os quais são considerados de toda a comunidade. Ninguém considera a ninguém
seu filho como seu, ainda que o haja concebido. Amamos a todos, como se todos fossem os nossos. Não como na
Terra, que desprezam as crianças de rua e mimam mal-educando aos seus próprios, semeando duas classes de
indivíduos destrutivos em vossa sociedade, que ao final terminarão prejudicando-se um ao outro.
Pergunta: Como é es sa edu ca ção que voc ês lhe s o fer e cem às c r ian ças em s eus Mundo s?
As crianças aprendem mais do que vós fazeis que do que lhes dizem que façam, porquanto são grandes
observadores. Ensinem-lhes com o exemplo, promovendo neles a imitação do bom, positivo, saudável e construtivo.
Mas para isso vós mesmos tendes que ter claros esses conceitos.
Nós aceitamos a reencarnação como algo lógico e justo, em um universo onde tudo obedece às mesmas leis.
Portanto às crianças lhes fazemos recordar todo seu processo anterior e logo os atualizamos. Naturalmente o
fazemos de uma maneira que lhe seja agradável o recordar e manejar as recordações. Desta maneira não se perde o
tempo e mais rapidamente a pessoa retoma o avanço.

Em nossos mundos não temos escolas ou colégios, pelo que temos às crianças ao ar livre ou entrando e saindo
dos diferentes edifícios, dando voltas por todos os lugares, fazendo coisas variadas e diferentes, acompanhados de
casais de adultos que se revezam no ensinamento.
Pergunta: S e a s c r ian ças s ão de toda a comun idad e, po r a caso n ão têm ca sas?
Há casas para casais e edifícios multifamiliares. As crianças permanecem com o casal só a primeira etapa da
infância e logo são integrados com todas as demais crianças por idades, como em grandes moradas onde todos
cuidam de todos.
Pergunta: O Qu e no s p od em d iz e r da p rograma ç ão d e cr ian ças na T err a?
Certamente que vem nascendo a partir do ano de 1947, segundo seu calendário, quantidade de crianças
programadas por nós, com um maior nível de preparação para ajudar-se e ajudar ao grande salto evolutivo
planetário. Sobre todas estas pessoas tem mantido um seguimento, que se manifesta por um sem número de
fenômenos anômalos a seu redor, sobretudo nas etapas de crescimento e sua inclinação para o contato com o
cosmos.
Neste momento, muitos espíritos com potencial de evolução de outros planetas, estão vindo a reencarnar em
vosso planeta para aproveitar as condições que aproximam da Terra para um grande salto evolutivo. A Terra vai se
transformar e junto com ela todos aqueles que alcancem o nível de consciência adequada.
Perdão
Sim, Antarel.
Pergunta: O qu e é o p erd ão pa ra voc ê s?
O perdão é a capacidade de amar manifestada na tolerância dos erros.
Para poder conscientizar a humanidade em torno do perdão devem primeiro assumi-lo vós em suas próprias
existências. Enquanto não o incorporarem como uma atitude em vosso desenvolvimento pessoal e como parte
essencial do novo ser que devem chegar a ser, não poderão ensiná-lo.
Pergunta: Por que é impo rtan te en s ina r o p erd ão?
O perdão é a liberação da intolerância e das limitações do egoísmo que leva a pessoa a estar pendente dos
demais de uma forma negativa, com um pensamento e uma crítica destru tiva, que vem sendo parte de um processo
de justificação dos erros próprios.
O perdão é o grau máximo do amor, e são vós em vosso planeta os que podem chegar a dar o mais alto
exemplo de amor, alcançando com isso cumprir um papel cósmico de liberação, porquanto constituem uma
civilização de agravados.
Pergunta: Como é isso ?
Se os tem feito muito dano ao longo de vossa história às vezes tentando ajudá-los. Outras vezes se lhes tem
prejudicado a propósito, dificultando-lhes o panorama como a poucos, para provar vossas atitudes e conseguir
aprender através de vós. Por isso, o perdão em vós para as civilizações que se propasaron viria a ser um ato original
de criação divina, uma mensagem de maturidade do cosmos, um fator de liberação para todos e de restauração de
uma ordem interrompida.
Pergunta: Q ua is são as con seqü ê nc ias da fa lta de p erd ão?
Há muita gente que está enferma de ressentimentos, de sentimentos de culpa, de envidias e de ódios. Tudo isso
materializa em seus corpos as piores enfermidades, pelo que lhes dizemos que o perdão é terapêutico.
Porém lembrem-se que não poderão ensinar o perdão à humanidade, senão o incorporarem como parte de seu
estilo pessoal de vida, se não fazem do perdão sua filosofia de vida.
Devem praticar o perdão no secreto de vosso coração, conhecendo-se a vós mesmos, encarando com
compreensão sua vida e com caridade estimando o que tem significado até Agora. Devem primero tratar de superar
seus próprios erros, perdoando-se primeiro a vós mesmos, só assim poderão estender este estado de consciência e
esta atitude a outros.
Ademais, não é possível falar de um perdão cósmico se antes não são capazes de viver a experiência do perdão
no dia-a-dia e sempre, com as pessoas às quais dizem que mais amam. Se conseguirem, poderão dar-lhe com o
tempo uma dimensão superior.

Profecia
Convosco Ashtar Sheran.
O ser humano tem em si mesmo a semente de sua própria ajuda, não a ve quando egoistamente pensa só em
sua comodidade.
Quem não aprende a enfrentar os desafios não consegue progredir em nenhum terreno, seja material ou
espiritual.
Agora se abre diante de vós o maior dos desafios, o auto-conhecimento para o descobrimento de seu próprio
potencial interno, que extraído e materializado em uma vida focada para o compromisso lhes poderia ajudar a
descobrir sua missão de ser amor e dar amor.
Existe uma dramática urgência para que se esforcem por assegurar a sobrevivência da humanidade, mantendo
as sagradas raízes de vossa raça. E isso só será possível se ensinam com seu exemplo a ter fé no melhor para todos,
fé na mesma humanidade e na missão que têm entre as mãos.
Nada vos será impossível se despertarem a consciência. E tudo quanto tem sido profetizado, estará sujeito a
vosso poder mental governado pelo amor. Porque realmente não há nada definitivo: "Creiam na esperança e criarão
esperança". E isto não significa que não sejamos objetivos com respeito ao futuro planetário. Sabemos que o
panorama vos é adverso, difícil e vem complicando-se ainda mais, porém, os desafios virão de acordo com sua
capacidade de superação.
Lembrem-se que a humanidade é: "uma versão corrigida e melhorada de muitos outros mundos"... É o final de
um longo processo que tem envolvido a muitos, parte importante de um Plano Cósmico sujeito a uma grande
expectativa cósmica.
Sim, Oxalc.
Agora é o tempo em que o tempo é agora.
Pergunta: Co mo s e p ode e n tend er o c on teúdo das P ro fe c i a s?
O ser humano tem um potencial sem limites que lhe permite não só adiantar-se aos acontecimentos através do
que vós conheceis como a premonição e a precognição, senão que também seu conhecimento prévio, das coisas vos
podem ajudar a modificar o futuro.
O futuro é a mesma lei de Causa-e-Efeito, pelo que tudo é a consequência das atuações e decisões que
tomaram anteriormente. Se querem mudar o futuro, têm que criar novas causas que gerem novos efeitos que
substituam aos anteriores, e qualquer modificação por mínima que seja, trará consigo um futuro diferente. Mas tem
que crê-lo para criá-lo.
Pergunta: Mas não têm as pro fe c ias qu e cum pr ir- se de qua lqu er mane ira ?
As profecias não se têm dado para que se cumpram, senão para que não se cumpram. Referimo-nos às profecias negativas, porque as positivas, pelo contrário, têm que colaborar para que cheguem a dar-se. Toda profecia é
uma advertência do que pode ocorrer se não fizerem nada para modificá-lo.
Sabeis vós, tanto quanto nós, sobre o desvio do eixo terrestre, o qual antecipa violentas mudanças planetárias
que estão muito próximas. Pode-se, porém, evitar.
Falamos-vos com esperança porque tudo se encontra em vossas mãos. Não poderemos intervir enquanto vós
mesmos não tenhais feito o grande esforço para mudar as coisas ou para assegurar sua própria sobrevivência
coletiva. E não saberão do que são capazes até que o tentem.
Uma vez que dêem o passo, nós interviremos.
Sim, Oxalc.
Amados irmãos da Terra, nossa mensagem é um chamado de alerta para que a humanidade mude e reaja frente
ao grande efeito destrutivo que tem vindo acumulando-se, como conseqüência de um sem fim de causas resumidas
no egoísmo e no desamor.
O alerta que cobro atualmente a partir da década de 40 do vosso século passado, começou nos anos 80 a render
seus frutos, pois vemos com beneplácito giros transcendentais na população do mundo procurando chegar a
desfrutar da solidariedade, da paz e da justiça.
Há um despertar de consciência que inclusive tem escapado de nossas previsões. Estamos surpresos e por sua
vez maravilhados porquanto agora se é possível falar de mudar o futuro. Até fins dos anos 70 só podíamos
recomendar-lhes estar preparados para enfrentar o melhor possível, e sobreviver, aos acontecimentos que viriam
desencadeando-se ou vós mesmos permitindo que ocorressem.

Amados irmãos, não devem confiar-se demasiado, mas devem aproveitar em ganhar terreno agora que a
balança se inclina para a luz, e ainda não tem chegado aos verdadeiros momentos de escuridão, de falta de fé e de
esperança. Assim como de grande confusão, e que podem manifestar-se de um momento a outro.
Certo é que há que guiar a massa humana e o farão, pois os meios e recursos de todo tipo facilitarão para que
chegueis a divulgar como ninguém antes o fizera, a mensagem de esperança para a humanidade.
Não temais a vossos ofensores e inimigos, pois eles serão vítimas de seus próprios sentimentos.
Este ano trará mudanças nos países que pareciam que não necessitavam de uma mudança, e naqueles que se
cria que a mudança não chegaria jamais.
Acabarão ditaduras e só o povo de cada cidade elegerá governar-se.
As forças obscuras arremeterão entre meados e final do ano, mas só anteciparão definições positivas.
Estejam atentos que este ano começa com acontecimentos graves, mas que serão a janela da esperança e a
porta para o novo dia: a nova humanidade.
Estão a ponto de fazer girar o Apocalipse convenientemente para o Homem Espiritual, porque a uma revelação
se lhe opõe outra que se estabelece quando tem quem reaja, e é pouco o necessário para isso, já o sabem.*
Sim, Oxalc, com amor.
Irmãos no contato, não busqueis experiências antes de haver alcançado a experiência de mudança. Não
significa isto que não vão vive-las, pois mesmo sem buscá-las as tereis, o problema é que se vossa mente está atrás
disso, não podereis dar conta de que tem entre as mãos, e do que se está ocorrendo ao vosso redor.
A busca interna, a paz e o equilíbrio lhes proporcionarão conseqüências externas, como confirmações do
esforço.
A década de 90 será crítica porque lhes plantea o que as forças das trevas seguirão perdendo seus agentes de
negatividade, os quais estão sendo enfrentados, suprimidos ou transformados para o positivo.
Esta é uma década difícil, porém importante, pois as mudanças se produzirão e a humanidade pecará de ignorância frente a estes. Sabemos que a capacidade existe para que, sobre a marcha, isto seja corrigido, e o será co, a
vossa ajuda.
A década trará consigo a guerra interna e externa sem a defesa de algumas religiões muito importantes consigo
mesmas, e com outras, com as quais mantêm distância há muito tempo.
*Esta comunicação se recebeu em Lima-Peru, na madrugada de 1 de janeiro de 1990, e os acontecimentos
mundiais corroboraram amplamente em todos os aspectos assinalados durante esta revelação.

Inaugura-se uma década de mudanças de conseqüências imprevisíveis, que primeiro carecem de vosso autocontrole e capacidade de enfrentamento, assim como de canalização das energias. Poderão fazer muito e saber
mais se souberem manter-se no trabalho de mudança permanente.
A partir disso começará a saber-se o que estava oculto e o temor nas religiões e no homem crescerá.
Começarão a ocorrer inconvenientes achados no terreno da antropologia, seguirão com a física, logo
continuarão com a química. Acentuando-se a crise dos descobrimentos com transcendentais achados arqueológicos
no Oriente Médio, que assombrarão a seus descobridores e angustiarão aos entendidos. Buscar-se-á voltar atrás para
às mudanças, mas isso será impossível, e as mudanças políticas, religiosas e sociais se multiplicarão.
As autoridades religiosas sofrerão uma progressiva perda de poder e controle sobre as crises internas das
comunidades. Ver-se-á então no meio religioso atitudes surpreendentes e inimagináveis e tudo se dará a partir desta
década.
Como conseqüência do processo humano, no Caribe a agulha do relógio retrocederá e logo se adiantará
positivamente, de tal maneira que rapidamente se superará com a omissão, a intolerância e a tristeza.
Nesta década pode acontecer de tudo e entre suas possibilidades se encontra o que, quem sabe, nada mais
grave de quanto tem passado vá acontecer, e se efetue então um encaminhamento geral.
Na América do Sul se enfrentam as forças internas, desembocando em toda sorte de atitudes, algumas mais
violentas. Os militares serão estimulados a querer desfilar novamente no poder, por isso será grande a tragédia, e
não prosperará. Mas a custa de quanto?
Os povos se unirão, amadurecendo e mudando em sua forma de pensar e de agir. Pela primera vez haverá
esperança de justiça, e chegará logo como resultado disso, a paz.
Sim, Oxalc com amor.
Estão chegando ao momento de maturidade necessária para cumprir com vossa grande missão.
Durante o tempo que tem passado aprenderam a sensibilizar-se e criar mentalmente condições diferentes, hoje
essa predisposição é necessária para continuar.
Hoje sabem o que é deixar-se guiar. Não deixem de vivê-lo, pois os esperam dias de grande escuridão e confusão em nível mundial.

Não chegarão a ocorrer os acontecimentos próximos que iriam acelerar a destruição planetária, pois já existe a
força despertada, que os haverá de conter. Ademais, seria injusto que havendo tantos neste momento tratando de
manter a luz no planeta, os acontecimentos profetizados ocorressem indefectivelmente.
Há, pois, um balanço positivo de equilíbrio por tudo quanto se tem vindo fazendo pela paz mundial.
A difusão da mensagem deve continuar. Tem que seguir, porquanto o mundo necessita de orientação e uma
voz de esperança que o alente.
Sim, Oxalc.
Amados irmãos, a conexão está se estabelecendo, mas devem facilitá-la no futuro, predispondo-se cada vez
mais, e com o convencimento de que só estreitamente unidos mediante as mensagens, poderemos realizar juntos a
missão.
Nesta década a humanidade mudará os conceitos que mantinha como inalteráveis, assim como cairão as
estruturas rígidas científicas, porque cada dia se saberá mais e mais rapidamente será de conhecimento de todos,
não podendo esconder mais a informação, e isso se traduzirá em um questionamento de tudo y de todos.
Nossas naves deixarão vestígios observáveis e evidentes nos Estados Unidos, assim como em muitas das
grandes nações. Isso marcará a proximidade do encontro definitivo.
Os problemas se incrementarão em número, mas se solucionarão rapidamente, alguns no momento mesmo em
que se produzam, porque certamente o tempo da Terra irá se acelerando, adaptando-se ao tempo do universo que os
rodeia.
A economia mundial está a ponto de sofrer um grande colapso, mas o governo interno positivo planetário
procurará controlar e ajudar para que o efeito seja inverso e, surpreendentemente, vossos países sejam os que
menos sofram.
As religiões se desmoronarão, observando como cada dia o questionamento é cada vez maior, e o desesperança
trará o ponto culminante das guerras civis religiosas.
Em pouco tempo as grandes ditaduras sofrerão os mais mortais golpes, pois os povos aumentam em
consciência e em união. Nada ficará do totalitarismo e da intolerância.
Muitas e contínuas serão as mudanças geológicas e geomagnéticas que registrará o planeta, afetando as costas
com o comportamento anômalo das marés, e tudo isso pela proximidade cada vez maior do asteróide e dos cometas
que a tensão mundial está atraindo, como se fosse um imã.
As energias telúricas serão abaladas e a atividade vulcânica seguirá incrementando-se. Paralelamente o
comportamento humano também será afetado, por isso o domínio que mantenham e vosso controle será o dos
demais. Se se prepararem terão poder e autoridade sobre as pessoas para ajudá-las.
Esta década será aproveitada pelo Plano para mover a opinião pública com acontecimentos de todo tipo, que a
sensibilizem frente à necessidade da mudança, mas os sucessos que resultem negativos, levarão um desenlace
positivo e inesperado.
Tudo isto lhes dizemos para que aumentem suas correntes de ajuda planetária e meditação, recepcionando e
canalizando energias para os lugares do planeta que mais o necessitem.
Com amor, Oxalc.
Sim, somos vossos irmãos guias em missão, em contato convosco.
O planeta se aproxima de viver três grandes mudanças: no Tempo, em sua Civilização e no nível de consciência dos seres. A economia mundial, a política e a religião possuem pouco tempo antes de que sejam abalados
totalmente, ao mesmo tempo em que irão se estremecendo e desmoronando parcialmente estruturas que pareciam
firmes, junto com organizações e pessoas representativas ao dar-se a conhecer certos descobrimentos.
Surgirão novos movimentos filosóficos e humanistas baseados em uma nova estrutura de pensamento com
padrões diferentes, mais harmônicos e espirituais.
Verão o cumprimento do plano da Confederação de Mundos em muitos aspectos, quando se dê a conhecer o
que estava oculto com relação à distorção do tempo real e as conseqüências dele.
Com amor,
Samp ia c
O futuro se apresenta promissor, com isto lhes damos alento e lhes dizemos que sua atitude mental será de
grande ajuda. Já estão chegando ao nível no que o contato conosco será cada vez maior e mais próximo, não forcem
o desejo de chegar, todos terão a oportunidade de provocar a mudança que necessitam.
Com amor seus guias em contato: unidade e equilíbrio.
Meth
Sim, somos vossos irmãos guias de missão em contato.
Na segunda metade dos anos 90 haverá tantas mudanças como boas notícias, e também muitos novos
descobrimentos e revelações que abalarão uma e outra vez o panorama mundial. Muitas das mudanças se darão na
Europa, e especialmente na Espanha, que mostrará um giro significativo para a luz e a cumprir seu papel

protagônico, já tantas vezes antes mencionado. Pelo qual apoiem com suas irradiações maiores. Receberão se se
prepararem, aquilo que lhes fortalecerá e impulsionará a maiores triunfos.
Com amor,
Samp ia c
Retorno
Desde o Conselho dos 12 de Morlen (Ganímedes) em contato convosco.
Como bem sabem ao longo dos séculos algumas pessoas de vosso planeta têm sido convidadas a acompanharnos para fora de vosso mundo, outras têm sido resgatadas de vórtices interdimensionais naturais (Triângulo das
Bermudas, Triângulo do Dragão nas Filipinas, etc), e também recuperados das mãos de certas civilizações que não
vêm com boas intenções. E todos eles têm permanecido conosco desde aquele momento ou têm voltado a encarnar
na Terra por ser esta sua escola evolutiva, ou porque sua missão assim o requeria, como é o caso de Enoque e de
Elias.
Pergunta: Por que Enoque e E li a s for am le vado s d e n o sso p lan e ta?
Há um Plano Cósmico que tem concentrado sua atenção em várias civilizações e em vários planetas, que
potencialmente são capazes de dar saltos evolutivos extraordinários, transformando-se com o tempo em mestres dos
próprios mestres. Um desses mundos selecionados é a Terra, e por isso na medida em que alguns seres vão se
destacando dentre o comum das pessoas por sua maior sensibilidade e compromisso, são convidados a estreitar
ainda mais os laços com os instrutores planetários visitando as naves e as bases próximas, podendo sentir de perto
nossas intenções e regressando imediatamente.
Mas no caso de Enoque e Elias, eles eram pessoas mais avançadas em muitos aspectos para sua época, produto
deste especial planeta, pelo que se pensou erigir sobre a base que eles deixaram a colônia terrestre que na
atualidade agrupa a mais de doze mil pessoas nas Luas de Júpiter. Seus corpos permanecem na atualidade na cidade
Confraternidade de Morlen, como parte importante da história da colônia.
Pergunta: Toda es sa g ente qu e tem sido le vada, qu e faz lá?
Está permanentemente sendo instruída e se prepara para voltar. Como já o dissemos, a partir de agosto de 1987
segundo vosso calendário, todas essas pessoas irão começar a ser reintegradas a Terra, infiltradas em vosso mundo
de uma forma discreta de tal maneira que, com o tempo, poderão reinserir-se em vossa sociedade, ajudando-a com
essa maior preparação que receberam.
A idéia era que mais adiante pudessem aceder a postos de poder ou meios de comunicação, ajudando assim a
expandir as mentes e promover a mudança coletiva.
Durante o tempo que têm permanecido conosco têm estado sujeitos a uma instrução muito exigente,
preparando-os em todos os ramos da ciência e do conhecimento com o propósito de ajudá-los a liberar-se de todos
os condicionantes recebidos anteriormente, cultivando neles uma nova mentalidade e visão das coisas que
pudessem amplamente beneficiar aos demais. É como a preparação que damos a jovens adolescentes que segundo
vossa história conhecem como Manco Capac e Mama Ocllo, pedras angulares das origens da cultura Inca.
Temos começado por devolver aqueles que teriam menos tempo de estar conosco, e menos de haver-se
marchado para que não fosse tão dura a reinserção.
A presença destes vossos irmãos, será em primeiro lugar um incentivo para muitos, pois sua atuação cultivará
esperança e gerará reações em cadeia de compromisso e mudança. Eles atuarão especialmente nos lugares
chamados "Centros de Luz", lugares da Terra com uma grande responsabilidade de irradiação e que se encontram
em conflito na atualidade (México, Colômbia, Pero, Espanha, Israel, etc) pela mesma lei universal de polaridade
que diz: "que a toda força se lhe opõe outra contrária de igual intensidade". Nestes lugares afetados por guerras civis, terrorismo, conspirações de guerra exterior e diversas crises internas eles irão acendendo pouco a pouco como
uma mecha que estava apagada – mas uma mecha de amor – contribuindo para semear alento e esperança, e que
correrá – como diriam vocês – como córrego de pólvora até mudar as mentalidades. Serão eles como lâmpadas
adicionais de luz na escuridão reinante, as outras e mais importantes são as que vós estais acendendo com seu
compromisso desde bom tempo atrás.
Não terão que buscar, porquanto estarão bem ocupados nas tarefas e funções importantes de vossa sociedade,
aproximando-se eles de vós quando o momento o permita. E não poderão manter-se muito tempo ocultos de vós
porquanto a intuição e a evidente atuação desta gente lhes porá em evidência ante vossos olhos.
Dentro mesmo de vosso planeta há muitos lugares que permanecem puros. A essas áreas nós chamamos
"Espaços de Luz", que são como uma porta que se abre para proteger o bom e o puro, o antigo e o passado, uma vez
que criam zonas por onde nossas naves ingressam nas missões e compromissos que as trazem até vosso mundo. Por
estes mesmos "espaços" estão entrando nossas naves com aqueles vossos irmãos que se acham ansiosos por voltar a
sentir seu solo e compartilhar com a humanidade, cumprindo o que com tanto afinco têm vindo trabalhando.
Pergunta: Mas dep o is d e tan to tempo , co mo pod er ão adap tars e?

Osto já o temos previsto porque há gente que tem quase trezentos anos fora do planeta. E não têm morrido
porque o ritmo de envelhecimento fora do planeta é distinto. Conosco é muito mais lento. Ademais, nos lhes temos
ensinado a viver e não a contaminar-se como costumam fazê-lo na Terra.
Cada vez que chegam naves a Terra para substituir tripulações, vêm acompanhando-nos alguns dos terrestres
da base de Morlen, dessa maneira vão se familiarizando com a Terra que deixaram para trás.
Pergunta: Mas co mo faz em com s eus do cumen to s, su a id en tidad e e s eu s m e ios d e sub sis tê ncia?
Realmente isso não costuma ser problema porquanto na atualidade num mundo globalizado como o vosso,
contaminado pelo egoísmo e individualidade, há tantas guerras e lugares em conflito que não é problemático
colocar alguém e criar-lhe uma personalidade, argumentando ser um refugiado desalojado e sem documentos dos
que há milhões, e uma vez inserido na sociedade, ajudá-lo para que possa patentear algumas coisinhas por aí, que
lhe permitam uma situação respeitável e notável por parte dos meios de segurança internacionais.
Pergunta: E vo l tarão todo s?
Todos têm que estar presentes para este tempo de trânsito dimensional planetá rio. Inclusive as pessoas que
falecem estão reencarnando rapidamente.
Prergunta: Po r que a lguma s pe sso a s são v is itada s p e la s nav e s e pe lo s gu i as de sde b em p equeno s ?
T em a lgo a ver com tudo is to qu e te mos fa lado ?
Certamente que sim... Quando alguém falece na colônia da cidade Confraternidade, reencarna no planeta Terra
porquanto este é seu plano evolutivo, e nós o que temos que fazer é dar-lhe acompanhamento, e fazê-lo recordar-se
da preparação que recebeu para que o quanto antes ponha mãos à obra e atue como resultado com a
responsabilidade que lhe foi dada.
Pergunta: Quem lh e d eu e s sa re spons abilidad e?
A vida a outorgou através das hierarquias espirituais, porque bem sabem que nada é casual.
Com amor na luz,
Joaqu im
Curas
Convosco Erjabel em contato desde a nave orbital Columo.
Pergunta: Como é a med ic ina ex tra ter r es tre?
Nossa medicina é preventiva não curativa. Costumanos ensinar as pessoas a não adoecer, para o qual apelamos
para uma educação integral que dê ênfase na necessidade de viver em harmonia com a natureza, com o próprio
corpo e com os demais.
É importante que saibam que antes de adoecer o corpo, começa a adoecer a mente, e antes que a mente o
costuma fazer a alma. Por isso tem-se que ir à causa das enfermidades e não ao efeito.
Pergunta: Q ua is são as cau sas ma is fr eqü en te s qu e produ z em a s en fe rmi dad es?
O ser humano é como uma esponja, enquanto está seca tem forma e cor definidas, e sem peso, mas nem bem
começa a absorver a água, a esponja perde sua forma e se mostra escura e pesada. E se alguém se demora em
espremê-la, a esponja apodrece e cai aos pedaços. Portanto, deveis aprender a espremer-se da negatividade que vão
absorvendo durante a vida cotidiana, e também devem saber que na medida que aprendam a respirar e canalizar
maior quantidade de energia, sua aura, que é sua barreira imunológica, ver-se-á ampliada e assim os isolará das
vibrações baixas.
Isto é como cobrir-se com uma lona em temporada de chuvas.
Pergunta: O qu e s e d e ve faz e r para n ão ado e ce r ?
Devem aprender a viver... Desde voltar a começar por uma adequada respiração, até mudar a dieta alimentar.
Porque alguém é o produto do que come. Se o alimentas de morte e decomposição, ao cabo de sete anos em que
tenha regenerado as células de teu corpo, o haverás convertido em morte e decomposição, contaminando-te por

completo com todo tipo de enfermidades que esperarão o momento de debilidade em que as defesas estejam no
mínimo para acabar contigo.
Pergunta: Como d e ve s er uma adeq uada re sp ira ç ão ?
A respiração se deve fazer pelo nariz, usando o diafragma como se fosse um fole e expandindo para logo
empurrar o ar enchendo a parte baixa e alta dos pulmões, procurando inalar a toda capacidade. Depois de reter o ar,
se exala igualmente pelo nariz, tratando de fazê-lo lentamente.
Com uma respiração lenta e profunda vós não só oxigenais o sangue e irrigais melhor os pulmões, melhorando
a memória e a concentração, senão que também carregais de elétrons e toda essa carga elétrica se aloja no sistema
nervoso, que é o sistema elétrico do ser humano. Essa energia se manifesta através do corpo físico formando por
cima deste o corpo bioplasmático ou cinturão eletromagnético do ser humano, que não é outra coisa que a aura.
Chegando a perceber a aura, graças à estimulação contínua do sistema neurovegetativo mediante a respiração,
se pode chegar a captar a aura de saúde, sob a forma de manchas sobre o corpo que mostram e localizam a causa
das enfermidades e não tanto seu efeito, podendo-se obter diagnósticos de precisão.
Pergunta: Que ou tro s a spe c to s se de v e m tomar em con ta pa ra cons e rva r a sa úd e?
Além de aprender a respirar e fazer várias vezes ao dia respirações lentas e profundas, devem aprender a
relaxar-se, pois muitas enfermidades são produto da tensão e do estresse. Também lhes aconselhamos uma dieta
alimentar balanceada e o mais natural possível, baseada fundamentalmente em vegetais e cereais integrais. E não se
esqueçam de jejum terapêutico de limpeza orgânica, pelo menos uma vez ao mês.
Outro aspecto importantíssimo é a ginástica psicofísica e o esporte no ritmo de vossa vida porquanto o
universo é movimento, e falta saúde o ser sedentário.
Para completar a receita lhes recomendamos reduzir ao mínimo ou eliminar o consumo de todo tipo de estimulantes que afeta o sistema nervoso e criam dependências minando a vontade. Também é aconselhável o deitar-se
cedo, manter a limpeza contínua do corpo e sair a campo pelo menos uma vez por semana, caminhando descalços
sobre a relva ou sobre a areia, para fazer contato com a terra porquanto vosso corpo é um circuito elétrico e
necessita descarregar e reciclar as energias.
Pergunta: Que nos podem d ize r sobr e a s cura s?
Toda pessoa tem a capacidade para canalizar energias que podem restabelecer a harmonia e equilibrar às
outras pessoas. Mas para poder fazer isto tem que saber que a canalização e transmissão de energias existem e
podem manifestar-se através de vós. Crê-lo é materializá-lo!
A ponte de ajuda se estabelece quando a pessoa que irá servir de canal das energias superiores, é consciente de
sua capacidade como transmissor e de que está preparado para fazê-lo, e também quando a pessoa que irá ser
ajudada ou os parentes ou pessoas próximas a ela, crêem que a ajuda é possível e querem recebê-la. A confiança é
uma ponte que facilita o deslocamento das energias.
Podeis intervir em qualquer caso de cura tanto com a pessoa presente ou à distância, porque para o poder
mental e para o amor não há distâncias. Cuidem para que não lhes falte concentração e nem tampouco convicção à
hora de ajudar.
Não há uma técnica específica ou definitiva para praticar a cura, mas a comumente utilizada é a da imposição
de mãos sobre a cabeça, sobre a zona afetada pela doença ou sobre os vórtices de energia ao longo das costas
(chakras). Trabalha-se então colocando ambas as mãos sobre a cabeça da pessoa à que se irá ajudar, sem tocá-la e
fazendo-se respirações lentas e profundas, enquanto se visualiza como com cada inalação, retenção e exalação
desce através de vós um raio de cor na ordem da escala cromática, e se projeta sobre e através da cabeça da pessoa
que está diante de vós, visualizando como a energia de uma ou de outra cor vai chegando às diferentes partes do
corpo do enfermo. Se a pessoa não estiver presente podem imaginá-la e fazê-lo como se o estivesse.
Enquanto fazem este trabalho, podem ir visualizando em suas mentes a nave Columo na que nos encontramos
orbitando ao redor da Terra, e que sem dúvida não é visível nem detectável na superfície de vosso mundo.
Em uma sala circular muito ampla da nave temos um corpo completo de cristal de roca, e nele podem exercitar
sua projeção mental enviando a imagem da pessoa que se está ajudando para que nós à distância também a
possamos assistir.
Outra das formas de imposição é colocando ambas as mãos sobre a área afetada na pessoa ou nas costas à
altura de um dos chakras, especialmente aquele que se relaciona com a zona afetada, realizando o mesmo trabalho
anterior. Alguém mantém as mãos sobre o lugar, de cinco a quinze minutos, dependendo da própria intuição.
Uma forma mais é a imposição com uma só mão dirigida à frente, com a palma à altura do entrecejo da pessoa
a ajudar-se.
Pode-se fazer curas em sonhos para o qual tem que se praticar muito o desdobramento astral consciente e as
programações em sonhos.

Visualizem sempre a pessoa que desejam ajudar sã, livre de toda enfermidade. E peçam humildemente a ajuda
do Alto, de tal maneira que vossa atitude canalizará essas extraordinárias energias de amor do universo em um
estado vibratório ótimo.
Pergunta: Pod er ia o cor re r qu e a enfe rm i dad e da p es soa a j udada o u sua s m ás v ib ra çõ es fo ss em
ab sor v ida s po r n ós?
Não, não é possível. Só o ato de amor que supõe uma cura é a melhor vacina contra qualquer enfermidade.
Mas não aconselhamos que tente fazer estas ajudas, pessoas que sejam facilmente sugestionáveis, porquanto sua
mente lhes pode jogar um mal passado.
E recordem-se que jamais irão dar de vossa energia, senão que nesse momento vós se convertem em canais da
energia cósmica que flui através de vós, deixando-a passar e por sua vez carregando-se beneficamente.
Pergunta: D iz ia m -nos que os chak ras gua rdam r e la ção com nos sas do ença s, e qu e atra vés d el es
pod emos aplicar a cu ra, pode r iam e sp ec ificar -no s is to ?
O vórtice que se localiza à altura do Cóccix e que o chamam Raiz guarda relação direta com os Órgãos Sexuais
ou Gônadas, sua cor é o vermelho e sua aplicação curativa é para: circulação, esterilidade, problemas de
menstruação, anemia, neuralgia, paralisias e depressão.
O vórtice que se localiza na primeira vértebra lombar chamado de Ventre guarda relação com o pâncreas, o
fígado e o baço, sua cor é o laranja e sua aplicação curativa é para: transtornos sexuais, ressecamento, colites,
disenteria, artrites, rins, tosse, fadiga e ajuda a levantar o ânimo.
O vórtice localizado na oitava vértebra torácica, chamado Plexo solar, se relaciona com as glândulas adrenais
ou pâncreas. Sua cor é o amarelo e sua aplicação curativa é para o estresse, aumentar a resistência, alergias,
urticárias, cansaço, digestão, soluços e problemas de aprendizagem.
O vórtice localizado na primeira vértebra torácica e chamado de Coração se relaciona com o timo. Sua cor é o
verde e sua aplicação curativa é para: coração, dores no peito, asma, úlceras, problemas nos olhos, queimaduras,
dor de cabeça, infecções, anti-séptico, tristeza e depressão por solidão.
O vórtice localizado na terceira vértebra cervical chamado de a Garganta se relaciona com as glândulas tireóides e paratireóides. Sua cor é o azul celeste ou azul claro, e sua aplicação curativa é para: dores, neuralgia,
queimaduras, regular o plasma sangüíneo, tranqüilizar, dores de cabeça, inflamações, infecções, inchaços, febre,
câimbras, dor de garganta, acne e eczemas.
O vórtice localizado na primeira vértebra cervical chamado de a Frente se relaciona com a glândula pitui tária.
Sua cor é o azul índigo, e sua aplicação curativa é para: ouvidos, olhos, nariz, dor de cabeça, nervosismo, insônia,
catarro, pressão sangüínea, amnésia, epilepsia, enjôos, pneumonia e também para a negatividade.
O vórtice localizado no alto da cabeça é chamado Coroa e se relaciona com a glândula pineal. Sua cor é o
violeta, e sua aplicação curativa é para: cataratas, tumores, insônia, estresse, nervosismo, couro cabeludo e crânio.
Pergunta: E a a juda s emp re ch ega?
Podemos lhes assegurar que não há pedido ou ação que não receba resposta, e mais ainda quando se realiza na
atitude adequada.
A ajuda sempre chegará, mas não necessariamente como e quando alguém queira, senão quando as leis universais assim o disponham. Pode-se dar o caso de fazerem uma corrente de cura ou realizarem uma imposição de
mãos a alguém, e esta pessoa em vez de melhorar, piora, enfrentando uma forte crise, depois do qual melhora
vertiginosamente. Aqui vemos que o que ocorreu foi que se acelerou o processo da doença, e o que viria a ser uma
longa e penosa enfermidade, durou pouco. Eis aí a ajuda.
Verão vós, outros casos em que se ajuda a alguém e essa pessoa desencarna rapidamente. Aqui a ajuda se
manifestou ao haver contribuído para acelerar o processo liberando à pessoa de seu sofrimento, já que a morte
quando chega não necessariamente é uma desgraça ou um castigo, pode ser também uma liberação frente ao
sofrimento.
Telepatia
Convosco vosso guia Atunez.
Pergunta: Por que u tilizam a te lepa ti a como fo rma d e comun ica ção ?
Porque é a forma mais simples de transcender a barreira dos idiomas e dos esquemas culturais. Com ela se
busca estabelecer nexos profundos de união entre os seres de diversas civilizações e dimensões.
Pergunta: Como s e pod e te r a segu r an ça d e qu e a co munica ç ão te lepá tic a es tá b em d ir ig ida par a
e n tidades po sitiva s?

A telepatia é emissão e canalização de ondas mentais. Estas não só transmitem idéias senão também emoções e
sentimentos, de tal maneira que a comunicação termina sendo integral, chegando a sentir e a conhecer
vibratoriamente o emissor.
Se a conexão se estabelecesse com uma entidade vibratoriamente negativa, o que perceberiam seria
desconfiança, intranqüilidade e certo rechaço.
Pergunta: Mas r ea lm en te é ú til e con fiá ve l a te lepa tia?
Como não iria ser útil e eficiente um sistema de comunicação que permite captar antes que nada, as intenções
do emissor. Mas não é a única forma que temos para comunicar-nos, também o podemos fazer verbalmente. Nós
não somos mudos, temos nossos próprios idiomas e aprendemos muito facilmente os vosso, mas a telepatia tem
todas as vantagens.
Pergunta: Qua l é a de sva n ta g em da pa la vra e da c omun ica ção o ra l?
Com a palavra há que se ter muito cuidado, porque tem o poder concentrado da vibração. Ela soma
pensamentos e som. Com ela se pode construir e também destruir.
Pergunta: Que ou tra forma d e comun ica ção emp r egam vo cê s?
Também usamos a comunicação astral para nos conectarmos com aquelas pessoas as quais se está preparando
para futuros contatos mais diretos. Não há limites para a comunicação entre os seres.
Pergunta: Como fun c iona a te lepa ti a?
No momento de projetar nossas ondas mentais, se ativa alguém de vossos sensores localizado no sistema
nervoso, que influi no processo intuitivo, predispondo-os para começar o diálogo.
Certamente o receptor recebe a onda mental e seu cérebro automaticamente a decodifica e interpreta, de tal
maneira que à pessoa lhe parecerá estar escutando em sua mente como se lhe falassem ao ouvido, e em seu próprio
idioma materno.
As ondas mentais não conhecem distância e se movem a velocidades incompreensíveis para vós, o qual facilita
a comunicação. Essas ondas que recebem necessitam de uma atitude receptiva, por isso em uma reunião poderiam
encontrar-se muitas pessoas e poucas captariam a mensagem. E também se poderia dar o caso de que muitas
pessoas presentes, com a sensibilidade e atitude adequada, que costuma contribuir com a meditação, poderiam
captar simultaneamente a mesma mensagem.
Pergunta: Que r e comenda ção pod em da r à s an tena s r e ce p tor as d e m en sag ens?
Vós as antenas da missão tem esquecido algo muito importante para procurar manter a qualidade das
comunicações, e para que estas sejam cada vez mais claras, e é o fato de ativar mentalmente os Cristais de Césio
que receberam durante as saídas de iniciações no campo. Estes cristais lhes permitirão alcançar e manter a
freqüência vibratória necessária no momento atual.
Quando vós fazeis as vocalizações ou “mantralizações” de palavras código chave, como é o caso da palavra
"Rama", quer seja em voz alta, baixa ou mentalmente, se estimula a vibração dos cristais servindo de ativadores das
ondas de recepção que se acumulam em todo o perímetro da base do crânio até a fronte. Isto permite que vosso
corpo sirva de antena e vossa mão de motor no caso da psicografia.
Para que as antenas receptoras não tenham bloqueios e possam perceber e receber mensagens com a segurança
que se necessita para este tempo, lhes recomendamos que realizem exercícios de depuração mental quer seja
meditando com constância, concentrando-se na natureza com exercícios de contemplação ou com práticas de
interiorização.
A concentração sobre algo positivo faz com que a mente depure todo mal pensamento ou atividade indesejável
e permita que seja um bom agente receptor de ondas de um nível elevado, tanto conscientemente como ao nível dos
sonhos.
Tempo
O tempo é uma forma mental que procura definir a duração das coisas, uma ilusão baseada no movimento do
Universo no espaço. A idéia de tempo vai em relação com a consciência do ser, se sua percepção se limita a uma
terceira dimensão, o tempo o concebe como algo linear, como uma continuidade. Mas quando descobre sua natureza
multidimensional e ingressa em uma quarta dimensão, se da conta de que o tempo se move em uma espiral e que
não existe mais além de sua consciência. E que simultaneamente há vários espaços dentro de um espaço maior que
poderíamos chamar o "Real Tempo do Universo".

Quando falamos que existe o "Real Tempo do Universo" distinto do tempo defasado no que vós vos
desenvolveis, o que estamos dizendo é que o que estais percebendo como tempo ou porvir, é a velocidade com a
que se estão movendo no espaço. Essa velocidade é dada pela vibração da energia planetária e pelo sistema, que é
diferente da nossa. Não estamos falando só da rotação e translação terrestre, é algo mais. A resposta está no sutil,
no infinitamente pequeno para entender o infinitamente grande.
Como bem sabem, um grupo de civilizações foram encomendadas pelos Vinte e quatro Anciãos da Gaáxia
(Conselho da Confederação de Mundos) e pelo Conselho dos Nove de Andrômeda (A Grande Irmandade Branca da
Estrela) a intervir na Terra da mesma maneira que em mais sete planetas de categoria Ur, planetas de aura azul, de
sistemas solares de uma só estrela, para experimentar alternativas novas de evolução. Planetas onde surgiram seres
que rapidamente passaram de instruídos a instrutores, de discípulos a mestres. Para o qual viajamos para o passado
mais rápido que a velocidade da luz, em direção contrária à expansão do universo, mas como esta expansão é para
todas partes, o fizemos para dentro, para o centro de tudo, através de pregas cósmicos que são portas
interdimensionais cósmicas.
A viagem se fez para o passado em um espaço contido dentro do grande espaço, e agora está chegando o
momento em que esse espaço menor se integre ao espaço maior, o qual coincide com o final de um ciclo cósmico
de todo o sistema de que tomam parte. A isto chamamos o "Giro do Tempo", um processo que se acelera de
redimensionamento planetário e dos indivíduos que habitam nesses mundos. Um ajuste coletivo.
O giro do tempo supõe a conexão cada vez mais próxima com o real tempo do universo e o retorno do Grande
Instrutor, chamado por vós o Cristo Cósmico. Supões isto o salto da humanidade nos próximos anos, se seguirem
trabalhando e não se deixarem desalentar.
Com amor,
Samp ia c
Sim, Oxalc.
Nada do quanto vem ocorrendo a vosso redor deixa de ter sentido transcendente, porquanto contribui para
fortalecê-los no espírito da mensagem. Bem sabem que estar neste caminho não os libra de provas, pelo contrário,
muitas vezes os colocam no olho da tormenta, para que tateiem ali mesmo, em meio à desolação, ao temor, à
incredulidade, ao desassossego ou à solidão, a presença da mão guia de nós que confiamos em vós e os apoiamos.
Por isso não estão sós. Mas o grande esforço de sair adiante, crescer com cada dificuldade e sobreviver
espiritualmente às provas é vosso. Nós somente somos testemunhas do mérito e dos sinceros motivos que acompanham as mentes e corações dos missionários.
Tudo quanto têm vivido não só nestas últimas décadas, senão ao longo da presente existência é importante
dentro do plano disposto a cumprir-se, e que com cada ano se aproxima de sua realização.
Estes anos têm que vir acompanhados de grandes conquistas e metas cumpridas, para isso devem esforçar-se
por recordar, completando a informação que tem permanecido em certos lugares, situações e momentos. Devem
saber voltar a cada lugar e momento passado. Tudo isso foi-lhes ensinado e necessita ser posto em prática.
Se não guardaram consciência em cada momento, foi porque não estavam preparados para recordar ou porque
não era o momento para que mantivessem consciência dessa ou daquela informação. Mas tudo chega, e as etapas
necessitam que despertem as programações que lhes foram dadas. Aguardamo-los no lugar e no momento precisos,
mas a quem esteja lúcido para entende-lo e seja valente e comprometido para assumi-lo.
Agora devem dar-se conta que se está produzindo um giro no tempo, de tal maneira que há uma inversão nas
coisas, pelo qual, vosso tempo tem começado a ser o nosso, e o nosso a conviver com o vosso, até fazer-se um. Isto
significa que a ponte está sendo completada, e vós trabalhadores dos alicerces da estrutura, no fundo do barranco,
devem elevar-se até a parte mais alta e participar assim do benefício da ponte estabelecida. Não será fácil despertar
a consciência da obra cumprida e de uma nova obra com tanta ou maior responsabilidade.
Está-se dando assim um salto que faz com que se eslabonen dois tempos existentes, o qual traz consigo modificações de função, mudnças na participação e localiazação dos protagonistas que são vós e nós. Estamos assistindo
todos ao processo de redimensionamento planetário.
Logovamos nos aproximando de uma convivência real no mesmo processo temporal, porquanto a Terra ja
começa a vibrar em uma quarta dimensão consciente.
Pergunta: Mas o panorama mundial não mostra evolução, parece mais haver um retrocesso?
Tenham cuidado em suas apreciações, porquanto já lhes foi dito do perigo do pessimismo quando se deixam
desalentar e permitem que as provas os agarrem abaixoo de a nimo ou de defesas. Não se deixem arrastrar pela
negatividade mas ajam como aquele que está chegando ao cume da montanha e se toma da primeira greta que
encontra. Se olhar para baixo pode enjoar e cair vítima da vertigem, a fadiga ou o desalento pelo tremendo esforço.
Ou peol contrário, animar-se ao ver tudo o já superado e o pouco, ainda que seja muito empinado, que alguém lfe
falta. Certamente falta pouco, menos do que se imaginam, por isso as forças estão desbocadas e o acecho e ataque
das entidades negativas é cruento, porém sempre na medida de vossa capacidade de enfrentar. Devem ser provados,
só assim saberão do que são capazes.

Há todo um contingente de seres de luz apoiando vossa obra e missão, só que se lhes deixa espaço para crescer
com o sofrimento e com o gozo da superação em vossos difíceis porém merecidos triunfos.
Con amor,
Oxalc

