A ORGANIZAÇÃO DOS ESSÊNIOS.
Através das projeções conscientes e com a permissão para pesquisar outras dimensões
e outros universos, além deste visível para os nossos olhos físicos, de forma assistida e
checada, pude confirmar através de fatos vivenciados em situações inusitadas, inéditas,
incríveis, muitas intraduzíveis principalmente as experiências fora do nosso sistema
solar, a ativação da consciência cósmica, onde os muitos "De javu" comprovam as várias
estadias com vivências nítidas.
Irei sempre afirmar, pois não se trata de hipóteses mas sim de FATOS, que os Essênios,
seremos nós amanhã e que eles já foram nós ontem, ou seja, hoje estamos humanos,
ainda não somos humanos de fato. Para tanto precisamos eliminar de nossos
vocabulários e de nossas vidas, as palavras ódios, vinganças, medos, ego, discórdias,
intolerâncias, impaciências, etc.
Hoje a raça humana terrestre está entre o menos oito (-8) e o menos cinco (-5) dentro da
escala evolutiva. Por isso ainda não somos cem por cento humanos. Dos quarenta e dois
planetas habitados no nosso universo físico, apenas oito são evoluídos, dos outros trinta
e quatro estamos em vigésimo primeiro lugar, dando cotoveladas e disputando tudo de
forma desleal, num processo comatoso de passar de um dia para o outro, sem ao menos
compreender o que somos, quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo.
Por pura negligência, comodismo, não queremos enxergar a realidade que vemos,
somos maduros fisicamente apenas, a grande maioria apesar de raciocinante e
pensante, é cega consciencialmente.
Dos muitos Essênios que habitaram dentro de um corpo físico igual ao nosso, Jesus e
Maria que pertencem ao nível dez daquela escala evolutiva, especificamente,
manifestaram-se aqui para nos mostrar os caminhos da evolução, sem medos, sem
fanatismos de qualquer espécie, apenas exercitando o "fraternismo" e o amor. Essas
energias ainda hoje desconhecemos, devido aos nossos inúmeros maus hábitos além do
exercício prático do egoísmo, do eu primeiro, sem mencionar os fanatismos absurdos em
que cremos, observando o fato de que o Essênio Jesus não esteve aqui para criar uma
religião, ou mesmo ordenou algo como: me amem, me adorem, me idolatrem, - foi
justamente o contrário - Amem-se, perdoem-se, não matem...
Quando menciono que esses Essênios habitam as Plêiades, uma galáxia maravilhosa
vizinha da nossa lembro que estão muito ligados a nós todos, pois sabem que
necessitamos continuar o processo evolutivo; a vida não pára com a morte do corpo
físico e você, eu, jamais ficaremos sem fazer nada numa ociosidade eterna ao lado de
alguém superior. O estar humano é apenas um estágio dos milhares existentes dentro do
contexto VIDA. Contamos com o fato de terem nos sonegados os conhecimentos
deixados por Jesus dos doze aos trinta anos de sua idade física neste planeta, e de
terem manipulados os escritos sagrados, por pura politicagem, como a que existe até
hoje, onde alguns tentam dominar o resto através do cérebro estomacal, das emoções,
sem a menor dose de racionalidade, com promessas absurdas, desinformações,
misticismo, fanatismo e como dizia John Lennon, e outros tantos "ismos".
Há dois mil anos atrás, o acontecimento máximo, marcante para todos nós foram os
últimos três anos de manifestação do Essênio Jesus dentro de um corpo físico, e tudo
que houve, não foi um caso isolado. Os Essênios estavam organizados e não era mais
possível interferir no nosso destino, mas apenas mostrar os caminhos, as diferenças
existentes nos universos e que nós devido ao egoísmo, não percebíamos, há também o
fato de que Jesus necessitava cada vez mais "reajustar" o corpo físico terrestre, tarefa
esta feita pela nave Essênica, aquela que surgiu no céu desde o nascimento em Belém e

que conduziu os três reis magos. (A nave-mãe era do tipo colonizadora e tinha uns 90
km de diâmetro).
Agora, analise estes textos extraídos da Bíblia, preste atenção nas épocas em que cada
situação ocorreu, sem paixões, vínculos ou fanatismo: "Naqueles dias, o Senhor
conduziu Abraão para fora e disse-lhe: "Olha para o céu e conta as estrelas se fores
capaz!”E acrescentou: "Assim será a tua descendência". Abraão teve fé no Senhor, que
considerou isso como justiça.
E lhe disse: "Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em
possessão esta terra". Abraão lhe perguntou: "Senhor Deus, como poderei saber que
vou possuí-Ia?" E o Senhor lhe disse: "Trazei-me uma novilha de três anos, uma cabra
de três anos, um carneiro de três anos, além de uma rola e uma pombinha". Abraão
trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas
partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas
Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão e
ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu
um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais
divididos. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão dizendo: Aos teus
descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio o Eufrates."(Gn 15,512, 17-18).
"Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar.
Enquanto orava seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e
brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus: eram Moisés e Elias.
Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer
em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem,
viram a "glória" (algo que voava e que eles não sabiam dizer o que e como?) de Jesus, e
os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro
disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas; uma para ti, outra
para Moisés e outra para Elias". Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda
falando quando "apareceu uma nuvem" que os cobriu com sua sombra. Os discípulos
ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem porém, saiu uma voz que
dizia: Este é o meu filho, o Escolhido. "Escutai o que ele diz". Enquanto a voz ressoava,
Jesus encontrou-se sozinho.
Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que
tinham visto. "(Lc 9 ,28B- 36).
Esses fatos verídicos aconteceram, constam na Bíblia; eu consegui checá-Ios através da
projeção consciente de mentalsoma, estou convicto disso. Você pode fazer o mesmo;
analise sem paixões esses textos; conduza para o lado técnico científico, evite por
alguns momentos usar o subcérebro abdominal, aquele cérebro estomacal que tanto nos
veda os olhos e nos impede de raciocinar; preste atenção na existência de dois tipos de
"naves" (glória) que conversavam com as pessoas. A primeira exigia algo em troca,
mandava matar animais. Qual "deus" que precisa se alimentar de sangue de animais?
Cinco mil anos depois, a "nave" era pacífica, inclusive trouxe dois seres que existiram;
um, dez mil anos a C. (Moisés), o outro cinco mil anos a C. (Elias), pense! Não mude de
religião, apenas comece a raciocinar com o cérebro celestial (racional); evite usar o
cérebro terrestre, das emoções, do riso fácil e da imbecilidade.
A ORGANIZAÇÃO DOS ESSÊNIOS (II)
O planeta azul e branco apesar de lindo, abrigava (?) seres nocivos tanto para com o
próprio meio ambiente, para com os outros seres e para com eles próprios; os oceanos

ainda eram um caldo grosso; tudo se ajeitava; recém havíamos saído de uma nebulosa
de hidrogênio, que em fusão com o oxigênio existente aqui em abundância e outros
elementos químicos, resultou em muita água... Após tudo ajeitar-se uma civilização
formou-se, porém o egoísmo superou todos os outros sentidos e tudo se modificou
fisicamente, através de terremotos, maremotos, cataclismas e outras tragédias ocorridas
com os movimentos constantes das placas tectônicas o A última que já constatei, através
das projeções conscientes, foi há 250 mil anos atrás, onde nós os atlântidas
sucumbimos, restando muito poucos descendentes em vilarejos distantes lugares que,
mais tarde recebiam o nome de Egito, submergindo as terras ao sul do Golfo Pérsico até
o sul do continente Africano e emergindo o fundo do oceano, hoje o norte da África,
fazendo surgir o maior deserto do planeta, mudando mais uma vez tudo sobre a crosta,
mantendo-se assim até hoje.
Seres mais evoluídos e conhecedores das energias do amor, as quais desconhecemos
completamente, organizaram-se em expedições e num espaço de tempo terreno de 927
anos, instalaram-se aqui adaptando-se às intempéries e hostilidades e sobretudo dentro
de um corpo físico humano. Os seres nocivos nativos e que perambulavam matando-se
uns aos outros, pelo mais simples motivo, desconheciam e ainda desconhecem o
contexto evolutivo de cada espécie, inclusive a própria. Angustiam-se por não saberem
de onde vieram e para onde e quando irão, só possuem uma única certeza, mais
angustiante ainda: a morte. Após um milênio de preparativos, a Energia do Amor Maior
se fez representar com 5% de energia dentro de um corpo de carne, sob a organização
dos Essênios. Nascia aqui o "Menino Jesus", gestação e parto cheios de mistérios com
situações indecifráveis, pois tudo o que ocorreu desde o nascimento até a sua retirada, a
raça humana ainda não tem referenciais para sequer comparar ou mesmo crer.
Segundo a história românica e dos que dominavam e escravizavam semelhantes e
animais, ficou registrado que três reis foram guiados por uma estrela bastante iluminada
e grande até o local do "nascimento". Na realidade não foram apenas os reis, mas sim
todos os povos daquela região e de povoados distantes, fato esse que você poderá
comprovar através da história, com a seguinte indagação: É possível uma estrela ou um
corpo celeste aproximar-se e guiar a atenção de pessoas para um determinado ponto em
Terra? (estrela ou nave?)
Apesar de Miriam (Maria), ter certeza de quem era, o que estava fazendo, além de
pertencer a um nível maior dentro da escala evolutiva dos Essênios (9) e seu
companheiro de resgates José, de nível 7, quando o "Menino" completou cinco anos,
José, que ficava muito pouco em contato com ele devido aos afazeres nas fábricas de
móveis, ofereceu-lhe um pedaço de ovelha (churrasco de hoje). O menino rejeitou o
alimento e foi duramente castigado pelo pai adotivo, que o entregou para a mãe resolver
o problema. A criança desenvolveu um processo alérgico muito grande só pelo fato de o
pai ter colocado à força um pequeno pedaço de carne em sua boca. Maria, a partir
daquele instante não descuidou mais da "alimentação do filho" (?) (sem assustar você
esta hierarquia é só para o nosso nível evolutivo). Aquela criança "diferente" dos outros
começou a gerar um clima com as outras famílias e um certo preconceito começou a
surgir devido às energias de inveja. Aos oito anos o menino brincava com outras
crianças, alguns deles mais tarde seriam seus apóstolos; as mães destes se revezavam
em cuidar, sondar como eles brincavam e o que faziam. As mães de Pedro, João e
Marcos (nomes latinos inventados pelo império romano), se surpreendiam pelos
ensinamentos do filho de Maria aos seus. Ele explicava o inexplicável, e comentava
naturalmente segredos guardados a sete chaves pelos sábios, escribas e profetas,
desde maneiras simples de agir, como a arte de raciocinar e pensar onde com,parábolas
explicava que tudo que se pensa, cria-se; falava da vida após a vida e da ressurgência

(reencarnação), textos estes abolidos pelos romanos que eram politeístas, carnívoros (só
comiam churrasco) e não aceitavam que povos dominados tivessem razão em
absolutamente nada.
Isto aconteceu há dois mil anos atrás, está disponível nos papiros de Thomé, Pedro,
João, Marcos, André, Camilo etc. Devido ao nível energético e vibratório atual dos
habitantes da Terra é impossível uma abordagem direta (milagres); os Essênios
continuam o processo evolutivo e poucos de nós tem se tomado Essênios ultimamente.
Atualmente com 6,3 bilhões de habitantes, a Terra até o ano 2010 terá apenas 9, no
máximo 11 seres evoluídos energética ou espiritualmente. Você mesmo poderá
comprovar isso tudo através da projeção da energia consciencial para fora do corpo
físico, de forma lúcida, desperto (a) e convicto (a).
Busque, tente, evite criticar sem comprovar.
Todo final de ano com o "espírito natalino", mais "comercialino" não importa, já que o
fingimento coletivo de que somos irmãos está em alta, muitos praticam a caridade, o
fraternismo. Existe no ar um "clima" de paz, harmonia e quando você estiver se
entupindo de peru, porco com maçã na boca, churrascos e enchendo a cara com
bebidas fermentadas à base do álcool, dando gargalhadas e falando mal dos terceiros
ausentes, dos parentes etc., pare e dê uma olhadela para o céu, no rumo Nordeste e
contemple as Plêiades. Eu costumo dizer que é o "bairro Chic" da galáxia, pois lá
querendo você acreditar ou não, habitam os Essênios, seres que já se tomaram luz e
que seguem com o processo evolutivo até atingirem o nível maior para junto com Ele,
seguir em frente rumo ao PAI. Talvez usando as mesmas palavras você consiga
enxergar, perceber, despertar e lembre-se: "reze" para que não acessem o seu estado
deplorável, a sua morada corpo obeso, lerda com o estômago dilatado cheio de carnes
de animais assassinados em nome de enzimas alimentares necessárias, passando por
cima de um pequeno recado que ELE tanto frisou: NÃO MATARÁS!
Não quero melindrá-lo, mas você sabe o que é NATAL? Que tal manter esse "clima"
propício ao BEM, pelos outros doze meses vindouros? Praticando a caridade, sorrindo
para os menos favorecidos, presenteando, otimista, perdoando, reconciliando,
harmonizando-se e entrando em harmonia com a sinfonia energética que rege todas as
galáxias e dimensões, pois afinal você é uma "mini peça" pertencente a um "macro
mecanismo" cósmico. Disto eu tenho certeza: esta "engrenagem cósmica" não pode
parar em você, não acha? Felicidade é alcançar a plenitude de SER. Por isso; seja feliz
em todos os Natais!
Natal é um estado de espírito, não um entupimento físico.
A ORGANIZAÇÃO DOS ESSÊNIOS (III)
Quando realizei minhas primeiras retrocognições, confirmei de forma tranqüila, vivências
nas tribos mais ou menos organizadas e estruturadas hierarquicamente entre os anos
18.000 e 4.000 a.C. As jornadas vivenciadas eram de curta duração não passavam de
40 anos contados pelo calendário de hoje. A contagem do tempo era feita através das
fases da lua, e uma "vida" durava no máximo 4.000 luas; em raríssimos casos duravam
10.000 luas. Eram os considerados sábios ou profetas e quando surgiam os bisnetos
recolhiam-se nas montanhas, separando-se do grupo. A própria tribo desprezava os
anciãos, eles que elaboravam as regras a serem seguidas. Muitos exageravam quanto
ao cumprimento das leis, impondo castigos severos até mesmo a expulsão da tribo por
desobediência. Nessa época a idade impunha respeito; muitos dos anciãos adoeciam e
perdiam a razão, mas havia os realmente sábios e lúcidos que eram consultados pelos

membros dos conselhos, um grupo que administrava segundo a tradição familiar ou
dinastia. Nessa época já havíamos abolido o canibalismo e o sacrifício humano; os
"deuses" haviam-nos mandado outros alimentos (elementais) como os bovinos, ovelinos,
caprinos, peixe, folhas, raízes e muitas aves.
No início foi difícil a adaptação, mas com o tempo e a necessidade, passamos a
aproveitar mais a caça, geralmente mastodontes touros gigantes e outros; usávamos sua
pele como vestimenta para proteger do frio muito intenso. A manutenção do fogo foi
criando imensas clareiras, após torrentes intensas que desabavam do céu, onde deuses
enfurecidos rugiam e soltavam fogo; a tribo se recolhia nas grutas e cavernas e só
quando a fome apertava é que alguns caçadores saíam. Quando não pereciam de frio
pereciam nas inundações, correntezas gigantes isolavam grupos, vindo todos a
morrerem de medo, fome, tifo ou peste. Tudo se renova e surgem as ressurgências
(reencarnações) que hoje sei tratar-se de providências Divinas. Novamente uma nova
tribo surgia, nas andanças em grupo (migrações desordenadas). Quando surgia outra
tribo geralmente os mais fortes e em maior número sobreviviam e não havia um diálogo
sequer; as lutas eram inevitáveis, como se todos fossem inimigos conhecidos, mas na
realidade era falta de confiança mesmo, em si próprio dentro da mesma "família" e
principalmente com "estranhos". Quando o ancião era respeitado e ouvido, nas lutas, os
machos mais fracos e crianças eram poupados assim como também todas as fêmeas.
Certa vez quando o grupo do qual eu participava era muito superior ao encontrado, o
ancião arriscava um contato, uma espécie de diálogo e foi assim que surgiram as tribos
organizadas onde os conhecimentos adquiridos eram passados de um grupo para outro.
Se minha tribo foi vencedora ou pegou todos da outra tribo desprevenidos, estes
passavam a obedecer às regras da nossa tribo.
Certa vez, às margens de uma grande correnteza fomos surpreendidos por gigantes e
passamos a ser escravos deles.
Não praticavam o canibalismo já sabiam caçar os mastodontes e também cultivavam. Só
que nesse grande grupo as fêmeas eram escravas e não participavam de nada nem das
decisões. Geralmente era "enxertada" pelos mais velhos e lutadores. Os jovens pegos
copulando somam severos castigos e em muitos casos a copulação ocorria com animais
ou com criaturas do mesmo sexo; os cruzamentos só eram liberados quando os mais
velhos preferiam os de mesmo sexo (hoje conhecido como casamento gay).
Havia tribos em que as mulheres, para perpetuarem a espécie, "embebedavam" com
raízes os machos, para com eles manterem relação. Houve época, noutras
ressurgências que constatei punições humilhantes quando um guerreiro era pego
copulando com uma mulher, nessa fase evolutiva, após as batalhas as mulheres
cuidavam dos ferimentos e o pagamento ou condição para ser atendido era uma
copulação com quem a "médica" da tribo indicasse. Após a relação assistida e
controlada, os ferimentos recebiam tratamentos quase sempre à base de água, raízes e
lama quente. Nos casos de quebraduras, as "talas" hoje em dia conhecidas, eram feitas
com galhos de árvore amarrados com cipó, claro após uma possível e dolorida "colocada
no lugar"; geralmente o membro apodrecia e o paciente morria, mas enquanto
permanecia em atendimento "clínico", em troca enxertava duas ou três fêmeas.
Muitas vezes os dominadores eram canibais; as prisões na realidade, verdadeiros
celeiros humanos de alimento. Havia disputas ou trocas; trocava-se o escravo derrotado
que era alimento pela "arma" ou pele. Nessa fase surgiram os suicídios. Muitas vezes o
pai matava todos da família para não sofrerem com as execuções. Pelo que pude
acessar e compreender esta fase durou uns três mil anos.
O canibalismo entre tribos só acabou quando do surgimento de populosa fauna e os
"contos" de anciãos de respeito sobre as maldições que recaíam sobre a tribo que

praticasse o canibalismo. Nas batalhas não mais praticavam a execução ou o
canibalismo; foi instituída a escravidão. Os derrotados trabalhavam e caçavam e
mantinham os "celeiros" cheios de alimentos para que seus filhos não sofressem
castigos e humilhações. Nessa época adorava-se o Sol e temia-se a Lua grande; os
animais se inquietavam e o medo tomava conta de todos, começaram a perceber que a
morte não escolhia posto, idade, tribo, ao mesmo tempo perceberam que as fêmeas
eram a garantia da perpetuação da espécie, passando a tratarem-nas um pouco melhor
protegendo-as nas batalhas. Em troca dessa proteção passaram a cuidar da "casa" e da
alimentação, situação essa que hoje com o início do terceiro milênio já não é verdadeira,
se bem que a duras penas aprendemos a usar a inteligência (será?).
A modernidade e a tecnologia estão aí para nos auxiliar, ou talvez nos jogar de volta aos
passados, onde apesar de toda a tecnologia de que dispomos ainda comemos carne,
somos ignorantes, matamos, praticamos o homossexualismo, escravizamos, invadimos,
saqueamos, ainda praticamos o verbo na primeira pessoa, primeiro eu e os meus, somos
limitados, cegos, chamamos de justiça a prática olho por olho dente por dente. Percebo
claramente que somos os mesmos porém com outros hábitos, outras gulas, outras
roupas e outras armas. Não tememos mais a Lua grande e desprezamos o sol, mas
ainda tememos a natureza, que em silêncio nos prova que não somos nada.
Ponho-me a comparar as situações acessadas, espontâneas e lúcidas com a atual
situação em que vivemos e percebo que nada mudou, mas como as experiências são
claras e nítidas com riquezas de detalhes, isso me deixa tranqüilo.
Quanto a veracidade das situações, percebi uma coisa: as tribos eram organizadas por
alguém que surgia "do nada", geralmente um "estranho", desconhecido que usando a
paciência a brandura, ensinava, explicava e provava situações melhores, inclusive
avisava dos perigos vindouros, punha em prática a prevenção contra as enchentes,
preparava as tribos para protegerem-se do frio, agrupava os animais domésticos,
estudava técnicas de plantio e a separação de água potável, ensinava sobre os
"remédios" e curas através de raízes e folhas, praticava a meditação ou silêncio,
respeitava os outros, praticava o fraternismo. Esses seres quando humilhados raramente
lutavam ou revi davam, jamais agrediam argumentavam, questionavam.
Hoje, vinte mil anos após, através de experiências que muitas vezes me assustam
constato e confiro, era um Essênio. Mais tarde noutras experiências, anciãos e escribas
contavam que seres vieram do céu para povoar a Terra. Eram os filhos dos anjos, anjos
enviados por Deus que escolhiam as mulheres filhas dos homens e coabitavam com elas
gerando bebês grandes e avermelhados de olhos cor de mel. Cada tribo organizada
tinha um credo, uma constituição interna que organizava os clãs, as famílias; muitas
delas se fixavam em planícies. O sistema comercial era de troca e havia um comércio de
escravos muito forte. Muitos nem conheciam a liberdade, viviam para servir seus amos.
Conheci um ancião que falava desses seres especiais que desciam do céu em
"esplendores de luz" para ajudar as tribos.
Particularmente comecei a me interessar por esses seres e ficava luas e luas à espreita,
sondando seus movimentos, hábitos alimentares e corporais. Copiava tudo e ensinava a
minha prole, um grupo grande, onde eu copulava com quatro fêmeas e haviam quinze
filhos. O mais incrível nessas experiências é que vendo as cenas eu tinha consciência de
que aquele "dito cujo" era eu mesmo noutras eras; às vezes achava graça da própria
ignorância. Comecei a ficar interessado nas mortes, como ocorriam e por que. Era uma
"santa ignorância", morria-se por nada, apenas um simples vacilo em não compreender o
que era um penhasco ou noção de altura. As que mais me marcaram foram a morte no
vulcão, no penhasco, correndo atrás do "almoço" e devorado por animais.

Como sempre os Mestres Essênios mostraram-me as situações principais, raras
experiências de nascimento e infância. As etapas retro cognitivas começavam sempre na
adolescência ou já em fase adulta, sempre mostrando situações inusitadas. Eu calado
tranqüilo e lúcido, feito uma bola de luz cintilante, observava tudo, mas sempre
interessado em querer saber mais sobre os seres especiais que vieram do céu segundo
Olin, um ancião muito lúcido, um ser especial selecionado para "semente" que ajudou
muitas tribos e grupos a seguirem por caminhos mais corretos. Suas "leis" eram boas
uma espécie de democracia consciente, e que mesmo hoje ainda existe.
Certa vez encontramos um grupo de seres especiais.
Corríamos ao encontro deles para lutar e nos receberam de braços "limpos"; não usavam
armas; suas roupas eram diferentes. Minha tribo parou estupefata, sem ação e eles
pegavam em nossas mãos sujas e observavam. Seguimos para uma correnteza e lá nos
deram banho e nos ensinaram a sorrir. Muitas e muitas luas ficamos aprendendo
dádivas.
Começamos a compreender sobre companheirismo, fraternismo, amor. Eles eram altos
cabelos e olhos grandes cor de mel, seus corpos limpos e vestimentas bonitas
destacavam-se no meio de minha tribo, suja e sempre apavorada correndo atrás da
caça.
Quando conseguíamos pegar um grande touro, todos avançavam e o comiam
desesperados. Os gigantes nos ensinaram a selecionar e limpar os alimentos além de
expô-los ao fogo. Acho que nessa época começamos a improvisar um "churrasco". Eles
também comiam porém com calma em silêncio, sempre permitindo os outros primeiro e
eu observava lá naquela era e aqui algumas dúzias de milênios após.
Ficava encantado de ver que eu os observava deslumbrado, ensinaram-nos sobre as
copulações, o homem deitado de decúbito dorsal (barriga para cima) com a fêmea por
cima. Só após a fêmea ter dois ou três orgasmos é que o macho poderia ejacular.
Traduzindo hoje para os nossos padrões, agindo dessa maneira os seres, tanto o macho
quanto a fêmea, não sofreriam distúrbios como: gula, ansiedade, depressão, tristeza etc.
Percebi claramente os meus erros e a partir daquela data só copulava com as quatro
fêmeas, com os filhos delas não, nem com os animais e com os do mesmo sexo.
Migramos por umas cinqüenta luas contra a correnteza de um rio, que não consegui
localizar em que região fica nos mapas de hoje; provavelmente entre a África e Índia. No
caminho aprendemos a descansar corretamente, éramos tão antas que nem dormir
sabíamos e claro nessa época passamos a "tomar banho" a cada duas luas.
Aprendemos também a criar ambientes habitacionais com cipós e galhos; nossos
"machados" já eram bem desenvolvidos. Ao final dessa migração encontramos outro
grande grupo e no meio deles também estavam os gigantes limpos e bem vestidos. Essa
veste já era algo como fibras trançadas nas cores bege, alguns com um vermelho
desbotado, uma No caminho aprendemos a descansar corretamente, éramos tão antas
que nem dormir sabíamos e claro nessa época passamos a "tomar banho" a cada duas
luas. Aprendemos também a criar ambientes habitacionais com cipós e galhos; nossos
"machados" já eram bem desenvolvidos. Ao final dessa migração encontramos outro
grande grupo e no meio deles também estavam os gigantes limpos e bem vestidos. Essa
veste já era algo como fibras trançadas nas cores bege, alguns com um vermelho
desbotado, uma grande novidade para minha tribo. Cobriam as partes íntimas e à noite
cobriam-se para dormir. Entre eles conversavam com sons estranhos e também havia
mulheres e crianças. Quando os grupos se uniram, foi fácil perceber que aquele
contingente agora tinha uma espécie de "comandante", dentro dos referenciais de minha
tribo esse cargo era disputado a pedradas e mutilações.
Entre eles não, tudo era pacífico e silencioso.

Fui levado para conhecer o "ancião" deles. Claro isso ocorreu depois que tomei um
banho e troquei de pele, empunhei minha machadinha e cheio de pose fui ouvir muito
atento a palestra traduzi da por um deles o que me dava as dicas de bom
comportamento. Nessa experiência confesso que tive dó de mim, como eu era jacu, anta
e ignorante, mas mesmo assim percebi que aquele ancião o qual dirigia suas doces
palavras para mim, era Olin a quem muito amei e respeitei noutras vivências passadas,
só que lá naquela nova era não percebi nada, porém ele sabia. Revendo toda aquela
maravilha, a emoção tomou conta de mim e abortei a experiência. Acordei em "estado de
graça" uma sensação deliciosa de felicidade, leveza, brandura uma paz vibracional
intraduzível com palavras humanas.
Nessa experiência percebi que eu era sempre o mesmo, porém sabia que a jornada era
completamente diferente. Noutras, situações, as fêmeas também, constatei: que o meu
grupo era quase sempre composto de quatro fêmeas e uma prole de vinte criaturas.
Noutra experiência eu já estava mais "bonitão" vestido com túnicas vermelhas e já
dominava os metais; construía acampamentos nos vales e grutas nas montanhas. A tribo
era bem mais organizada, porém a diversão era a luta até a morte com alguém da
mesma tribo ou algum inimigo capturado. Era uma espécie de "reeleição" ao cargo de
chefe ocupado; caso ficasse vivo, permanecia no cargo mais umas cem luas (uns dois
anos de hoje). Nessa época morri bem velho e já estudávamos o céu, sabíamos tudo
sobre as movimentações dos astros. E o mais importante sabíamos da existência dos
Essênios, seres de outra escala evolutiva bem mais adiantados do que nós e que
estavam aqui na Terra como estão em milhares de planetas atrasados quanto ao
contexto cósmico vida/evolução.
Constatei, presenciei lá naquela época e agora através da retro cognição lúcida,
assistida, consciente, o trabalho silencioso e penoso dos Essênios que estiveram e ainda
estão aqui nos ensinando e mostrando os caminhos corretos dentro dos padrões e
desígnios cósmicos. Nós humanos do planeta Terra, com nossas lentas percepções,
ainda caminhamos cegos tateando no escuro, evitando compreender a simplicidade de
ser, buscando desvendar mistérios no complexo e incansável, evitamos o óbvio e
mergulhamos em oceanos de dúvidas, incertezas. E eles continuam na mesma toada,
com paciência, brandura, silêncio.
Assistem-nos quando dormimos pois nem mesmo quando nosso pesado e lerdo
invólucro físico está em repouso temos consciência.
Somos obnubilados, nossa vibração é péssima, somos vítimas de nosso próprio ego. A
somatória de nossos pensamentos, atos e atitudes nos deixa com uma média abaixo de
zero.
Constato tristemente que ainda não somos humanos, estamos fazendo teatro dentro da
escala evolutiva humana, estamos no nível evolutivo 21, algo pouco melhor que os níveis
20 e 19. Para atingirmos a escala evolutiva dos Essênios ainda temos que galgar
degraus até o nível 34; aí sim passaremos a ser Essênios até o nível 42. Explicaram-me
que os Essênios constituem-se de dez níveis monádicos e que aquele que pregamos
naquela cruz era o nível dez dos Essênios e que após aquele flagelo todo evoluiu para o
nível 33 e goza das plenitudes de SER na décima segunda mônada.
Lembre-se da escala evolutiva da Onipresença e Onisciência para os vinte universos
físicos que compõe a terceira dimensão, de cujos elementos, energias conscienciais
como nós necessitam para "estagiar" com diversas jornadas, com uma única e doce
missão, que é por em prática o fraternismo e exercitar o amor.
A VIDA É UMA SÓ.

Quando as noites são longas e bem dormidas, em torno de seis horas, o aprendizado
nas universidades extra físicas, é fantástico realmente continuo considerando um
"estupro evolutivo". Acordo de manhã, após uma harmonização energética em todos os
chákras, entro em sintonia com as energias do amor maior que é Deus, humildemente
agradeço por tudo, pela lucidez, entendimento das situações, proteção e sobretudo pelo
discernimento, para não cometer erros e nem excessos, quando for passar o
conhecimento.
Solicito a você que lê sobre as minhas experiências extra corpóreas, através das
projeções conscientes, - não menospreze - pois essa atitude eu também já tive há uns
mil e quinhentos anos atrás e muito me arrependo hoje. Procure assimilar o que lhe seja
possível compreender, não se sinta inferior por não entender algumas coisas. Eu
compreendo cada nível evolutivo pelo qual todos nós humanos estamos passando e
ainda temos que passar, e digo também: Não é preciso que você mude de religião, de
partido político ou mesmo de torcida, apenas preste atenção pois algum assunto
publicado aqui é exclusivamente para você. Talvez seja o seu ponto de partida para
compreender muita coisa que o angustia tanto e ainda está sem explicações.
Com isso não estou dizendo que só escrevo verdades absolutas, inquestionáveis; nada é
inquestionável dentro do contexto evolução. Na realidade são diferentes níveis de
compreensão, pois isso depende do nosso estágio vibratório, do momento turbulento no
qual nos encontramos. Uma coisa é certa; sua fé na vida vai aumentar, mesmo que você
não rememore as experiências as quais realiza todas as vezes enquanto o seu corpo
físico dorme.
Eu tenho, nos últimos anos, vivenciado muitas experiências sobre as nossas origens.
Sempre tive a curiosidade do por que nos manifestamos aqui dentro de um corpo físico,
nesta dimensão neste planeta, e através das experiências maravilhosas. E repito não é
privilégio; são apenas exercícios práticos de outros sentidos além daqueles cinco
básicos que todos temos. É saber sintonizar-se com as energias imanentes regi das pela
mãe natureza.
Eu sempre quando saía do corpo, ficava aqui por perto noutra dimensão achando ser
essa a única, depois da nossa física, nessa próxima dimensão me reuni muitas vezes
com os nossos mortos ilustres ou não; ajudava no que estava ao meu alcance. Sempre
me neguei em dar recados para os parentes vivos aqui, onde se acotovelam tentando
progredir.
Conheci níveis energéticos, e certos sub-níveis a palavrinha inferno é muito leve para
tentar traduzir; foi por livre e espontânea negligência que entes queridos foram parar lá
naquela vibração terrível. Tudo é uma reação causada por uma ação criada por nós
mesmos. Tudo o que você colhe de bom ou ruim foi plantado exclusivamente por você.
Quanto mais vibração ruim maior é o tempo de sofrimento, numa fritura consciencial
intraduzível, além de ter atrasado o próprio processo evolutivo, você causou prejuízos
aos semelhantes e gerou uma energia nociva de ódio, que ficará fazendo parte de sua
psicosfera por décadas e até séculos.
Vamos supor que você prejudicou alguém aqui nesta vida. Não pense que quando
desativar o corpo físico (morrer), tudo acabará, ou mesmo pedirá perdão a Deus e tudo
estará resolvido. Que bom se fosse assim não é? Errado! Pelo fato de sermos energias
conscienciais em evolução, onde neste exato momento estamos usando um dos
invólucros, para nos manifestarmos aqui, pois a evolução espiritual depende do exercício
prático do fraternismo e do amor, além de ter que aprender a tolerar, perdoar, amar, ter
paciência, não julgar, não criticar, não ser omisso, etc.
Descobri que a vida é uma só. Quando "Deus nos criou", passamos a existir em todas as
dimensões e universos. O que chamamos de vida é apenas um dos milhares de estágios

por onde já passamos e iremos passar em várias escalas evolutivas. Esta a qual nos
encontramos agora é a escala evolutiva humana e também possui vários estágios, até
que nos tomemos consciências livres, ou seres de Luz, denominados de Essênios, a
mesma escala evolutiva do nosso Avatar Jesus e Maria. Toda escala evolutiva tem
estágios ou degraus a serem galgados, inclusive a nossa humana. Como exemplo,
imagine um escalímetro que começa com a marca -50 (menos cinqüenta), e vai até o +
10 (mais dez), onde o nível dez será o que os católicos chamam de ressurreição, pois ao
atingirmos este nível como humanos, nós não precisaremos mais renascer no plano
Terra, com aqueles parentes que você conhece. Caso contrário voltaremos para
recomeçar, como estamos fazendo agora. Por isso sempre tenho dito, se está
manifestado aqui dentro de um corpo físico, boa coisa você não foi, e tem mais, esta vida
não é um feriadão, você está aqui para resgatar, reconciliar, reconhecer os erros
passados e procurar romper as ligações energéticas nocivas, as quais hoje estão o
atrapalhando. Ou você acha que Deus privilegiou os outros e você não?
Esse foi o maravilhoso motivo da encarnação do Essênio Jesus aqui no planeta Terra.
Ele veio nos dizer que você pode, em apenas um estágio, alcançar a ressurreição.
Basta você reciclar a sua existência, mude todos os seus pensamentos atos e atitudes
para o lado bom, saudável, para você e para ó próximo. Lembre-se "ame o teu próximo
como a ti mesmo" ou você ainda acha que isso é pura filosofia? Jesus pertence à escala
evolutiva Essênia, que também possui os níveis evolutivos porém de + I ao + 10, e
somente Ele e sua Mãe pertencem ao nível dez. Existem muitos Essênios com nível
inferior a dez; são os considerados Santos, ou Anjos, que atuam aqui no nosso planeta
numa vibração completamente diferente da nossa, por isso nossos olhos físicos não os
captam. Tentam nos ajudar energeticamente e como somos "casca grossa" não
percebemos nada; é aquela situação de obnubilação a que me tenho referido.
Esse fato de a vida ser uma só, composta de inúmeros estágios evolutivos, inclusive em
outras escalas como mineral, vegetal e animal, comprovei várias vezes onde só como
homo-sapiens, eu estou 639 vezes repetindo o mesmo estágio. Não pense você que a
sua situação seja melhor ou pior. Se estamos aqui, com certeza fazemos parte da
mesma frigideira kármica. Portanto vamos tratar de nos aceitar, respeitar, exercitar o
fraternismo, ajudar os mais atrasados, pois além de tudo, não podemos evoluir sozinhos.
Apesar de indivíduos não somos individuais, estamos em tudo, fazemos parte de tudo,
onde você e eu somos um, somos luz e juntos faremos parte de uma LUZMAIOR!
A VOLTA DOS ESSÊNIOS PLEIADIANOS
Em 1981 uma das experiências não havia sido muito lúcida; as dúvidas latejavam em
meu peito, pois sabia que estava diante de algo muito sério. Só em 83, numa saída
lúcida do corpo em companhia de amparadores Essênios, pude confirmar: Os Essênios
voltarão físicamente para a Terra com suas imensas naves douradas, e toda a esfera
planetária o verá instantaneamente. A frota de 12 naves adentrará a atmosfera terrestre
em vários locais no mesmo instante. Portanto não importará se é dia ou noite e o que
nossos calendários estarão marcando. Acordei estupefato, com taquicardia, suando,
apesar das madrugadas frias de Curitiba.
Não tinha com quem comentar minhas experiências; os familiares e amigos nem pensar,
pois até aquele momento as projeções conscientes em nível de Brasil eram tabu, loucura
ou alucinação. Hoje até que já melhorou um pouco, mas ainda existe resistência. Foi a
primeira vez que havia sido levado a conhecer Pleione, (visível a olho nu a 32 anos/luz
daqui) um sistema estelar Pleiadiano, onde habitam Essênios de nível 1 até o 5, dentro

de uma escala evolutiva que vai do zero ao dez, onde o Essênio Jesus e suas
polaridades femininas cósmicas Ana e Maria, são o nível dez. Acreditar apesar de toda
lucidez e de todos os detalhes, às vezes para mim era muito difícil e me recolhia calado
na minha insignificância energética.
Mostraram-me detalhes dos universos que são apenas 20. São regiões físicas
dimensionais finitas com fronteiras em forma de galáxias dentro de bolhas, flutuando
num veludo azul denominado por eles de cosmo. Explicaram-me que somos energias
luminosas em forma de luz, fragmentadas em 33 porções, sendo 16 porções masculinas
e 16 femininas. Uma das porções é "monádica cósmica". Não ressurge em terceiras
dimensões e que denominei de anjo de guarda, diante dos desígnios cósmicos aqui
ocupando um corpo físico, seja qual das porções, não se poderá negar que desconhece
ou que nunca ouviu falar sobre esses desígnios, pois fazemos parte deles, ou "somos
eles".
Nessa época eu mantinha um caderno de anotações ao alcance das mãos para anotar
tudo e sempre questionava o dia mês e ano da volta e eles me mostravam. Mas em
vigília nunca consegui lembrar. Cheguei a fazer retro cognição "pente fino" dos últimos
meses, até que numa das experiências fui repreendido pelos amparadores. A única
anotação que tenho são algarismos soltos 9, 2, O, 1 e 6, fora de ordem escritos no
escuro. A tradução mais plausível que consegui foi 9/2016, setembro de 2.016, SERÁ ?
Noutras experiências continuei questionando, em 1991, em Campo Grande MS, saí
super-lúcido para uns resgates nas regiões infernais e os amparadores eram Essênios.
Quando questionei a data da volta deles para a Terra, não me responderam. Mesmo
sendo Essênios toda nossa conversa e envolvimento gerava em tomo somente daqueles
resgates. Continuei insistindo e noutras experiências foi a mesma coisa, até que percebi
tratar-se de Essênios, porém de níveis diferentes daqueles das cinco experiências em
Pleione. Nunca mais toquei no assunto e quando planejava ir para Pleione, geralmente
trabalhava muito nas subdimensões terrestres como em subdimensões extraterrestres,
sempre com resgates nos mais terríveis infernos, no popular: "almas seqüestradas pelo
rei de Acrux, o demoníaco Lúcifer", "almas" estas quase sempre de jovens masculinos e
femininos, desavisados, que enveredaram pelos caminhos fáceis, comprometendo-se
num sofrimento terrível e desnecessário. Em Brasília DF, setembro de 95, os amigos de
Andrômeda de nível 30, bem superiores a nossa escala evolutiva, mostraram-me como
será o retomo dos Essênios para a Terra, mas não souberam precisar quando. Como
projetor consciente, lúcido e com os pés no chão, sei que esse acontecimento vai ser
real e físico, pois noutras experiências com respeito ao tempo, mostraram-me que dois
mil anos para nós, para os Essênios podemos dizer que passaram um fim de semana
aqui e realmente poderão voltar num próximo final de semana. Quem sabe? Que tal nos
prepararmos? Para quando as naves douradas de resgates chegarem você não se
surpreenda em não ouvir ninguém chamar pelo seu nome.
É hora de descer dos pedestais da bestialidade e começar a perdoar, ajudar e AMAR!
A VOLTA DOS ESSÊNIOS PLEIADIANOS (II)
Nessas experiências, para não ficar nenhuma dúvida, ou mesmo cometer algum erro,
constatei não se tratar de fatos passados neste ou noutro planeta, visto que já acessei
de mentalsoma cinco finais de mundo só aqui na nossa esfera azul e branca.
A primeira não só dinossauros pereceram; humanos muito inteligentes oriundos de Marte
e Vênus já habitavam maravilhosas paisagens. Era um verdadeiro paraíso, até chegarem

os viajantes de Capella e acabarem com tudo, além das "pedradas" celestiais. A
segunda os rebelados de Sírius B resolveram travar suas batalhas inter estelares aqui.
A terceira, os bons de Régulus viviam felizes, mas foram vítimas dos perversos de Acrux,
que ficaram morando aqui. A quarta, os bons de Sírius B habitaram a Terra e Netuno,
onde deram início as civilizações que conhecemos, porém brigaram com os também
gigantes de Hércules. Na última toda a população estava sob domínio de Lúcifer. Os de
Andrômeda vieram limpar o planeta, mas restaram mil demônios que se refugiaram no
interior da Terra. Os atlantis de Hércules sobreviveram, mas muitos sucumbiram em
catástrofes naturais. Ozíres se imortalizou, inclusive já faziam clones com sêmen e
sangue coagulado dos antepassados (acesse os papiros de Enoque), restando apenas
um vilarejo semi-destruído no norte da África, que 800 mil anos mais tarde chamou-se
Egito. .
Outros vilarejos também resistiram às catástrofes naturais na América do Sul e na
América Central. O pessoal de Aldebaram, hoje Árabes, também resistiram. Os mil
demônios voltaram para a superfície, lúcidos porém sem seus monstruosos corpos
físicos. Os Essênios Pleiadianos organizaram-se e vieram há 25.944 anos com a missão
específica de nos livrar das energias nocivas e invisíveis aos nossos cinco sentidos. Há
2.034 anos o Essênio Jesus numa demonstração de AMOR, desceu do céu (nível
evolutivo), num corpo físico igual ao nosso, passou a ensinar de como deveríamos agir
em todas as circunstâncias contra as forças do mal. O resto você já sabe. Se bem que
não é como eles contam, mas dá pro gasto.
Você não se interessou muito e nem acreditou, agora imagine conferir e constatar o que
realmente aconteceu? O importante é você saber defender-se das forças malignas, ou
não fazer parte delas, pois evoluir é algo como o desasnamento total do ser. É deixar de
ser asno no sentido literal e passar a ser HUMANO, desvencilhando-se de todas as
ignorâncias e bestialidades, desativar o cérebro umbilical, fétido, emocional e ativar o
cérebro CELESTIAL, da racionalidade, da benignitude, do fraternismo e do amor. Buscar
autocompreender-se para compreender o próximo, autoperdoar-se para ter condições de
perdoar o próximo, respeitar e amar a si mesmo, para respeitar e amar o próximo.
Com isso não estou dizendo para você se enfiar numa latria qualquer; todas elas cegam,
emburrecem e anulam todas as suas percepções, pois rezar feito papagaio sem dono,
não tem efeito algum. Mostrar-se religioso para os olhos dos outros também não adianta
nada, muito menos ter a figura do Essênio Jesus no peito. Pelo contrário, é preciso ter
muito peito para ter Jesus dentro dele.
A falsidade em relação a esses assuntos hoje em nível de planeta, já é 97%, inclusive
você não deve acreditar nem no que está lendo, deve utilizar-se de um ceticismo ímpar e
comprobatório, não em falsos livros, revistas, jornais ou Websites, mas sim e somente
dentro de você. Tudo você já sabe, só falta acessar buscar e comprovar.
Pare, desacelere os ímpetos, os instintos e as avarezas, pratique um silêncio consciente.
Comece por você, recolha-se, acabe com o hábito de enxergar e esmiuçar os erros e
defeitos dos outros. Faça isso com você; faça uma reciclagem existencial profunda e
perdoe-se. Busque situar-se dentro da escala evolutiva humana, não interessam os
passados; perdoe a todos, só o amanhã interessa, sem traumas, revoltas, medos,
vinganças, ódios, para que você possa ficar leve, flutuar e subir, galgar níveis
existenciais mais elevados dentro dos desígnios cósmicos e divinos.
Evite as frescuras religiosas, a religiosidade cega, burra, o misticismo doentio, o
esoterismo da moda. Não use "muletas", patuás, "pendulaques" e outros.
Eu sei que a realidade dói, é dura de encarar mas deve ser encarada com lucidez e
firmeza.

ACESSANDO OS MISTÉRIOS CÓSMICOS
Você já sabe que tudo o que deixo aqui registrado é adquirido através da projeção lúcida
e consciente da energia consciencial que SOU, raciocinante e inteligente em forma de
luz para fora da fronteira pele do corpo que utilizo, não precisa ficar com inveja, você
também é assim, um espectro energético perceptível à visão física, bem como aos
demais "sentidos" cognitivos como: o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Para
os "sentidos não cognitivos", existem fatos que a Ciência, ainda não consegue pegar,
ouvir, cheirar e sequer ver. Esse espectro energético é visível e cheio de detalhes.
Comprovei também que cada estágio consciencial, não-estágio encarnatório, a vibração,
luminosidade, velocidade bem como o tempo, distâncias e pesos só servem como
referenciais aqui quando estamos dentro do corpo físico em vigília, o mais incrível foi
constatar que quando estou de psicossoma (alma), percebo claramente que o cérebro
que "manda" é o do mentalsoma (espírito). Quando estou utilizando esse invólucro, fica
claro que, quem está atuando é o cérebro do SM2 o oitavo corpo e o mesmo ocorre
quando estou utilizando o EU SOU o "nono corpo", o SSM3, muito mais avançado e
evoluído que os anteriores. A tal ponto que o infinito conhecido pela Ciência, fica restrito
à palma da mão, e através desse detalhe com muita lucidez, constatei que o universo
que conhecemos, não passa de apenas 148 galáxias flutuando dentro de uma bolha com
as cores do arco-íris. O mais incrível de tudo foi conhecer, checar e comprovar sobre
"aquele" que nossa "santa ignorância" intitula de DEUS. Trata-se de uma poderosíssima
Energia Consciencial inteligente, onipresente e onisciente, para a nossa bolha universo e
para mais um milhão de outras bolhas, onde, dentro de uma escala de zero ao mil, ELE
simplesmente É o nível cem, existindo portanto acima DELE (DEUS) mais novecentos
níveis evolutivos, ELE mostrou-me que para "os outros", não existimos e que a relação
entre ELE e o de nível 200, é a mesma relação entre nós e ELE... apenas suposições,
elucubrações e imaginação para as mentes obnubiladas e cegas dos níveis 18, 19, 20,
21 (nós Terra), 22, 23, 24 e 25. Estes quatro últimos já aceitam e compreendem.
O ser que fisicamente foi denominado de Abraão É o 12°. fragmento consciencial do
nível 99, essa energia subdividiu-se em doze (12) porções energéticas e cada uma
dessas doze porções também subdividiram-se em outras doze, e apenas UMA
manifestou-se aqui dentro de um corpo físico igual ao nosso, que são os conhecidos
Avatares, para ensinar a raça humana do planeta Terra os caminhos corretos da
evolução. A última porção energética desses Avatares que "encarnou" aqui foi Jesus de
Nazaré, conhecido como Sananda noutras constelações.
ELE continuou mostrando-me com detalhes que EU sou apenas a 33ª. porção de um
minúsculo fragmento de um trilionésimo pedaço energético DELE. Por isso sou "imagem
e semelhança" e sou eterno pois como onda de energia luz não dissipo, ou seja: TODOS
NÓS somos fragmentos energéticos de DEUS, que para seguir em frente dentro da
escala evolutiva cósmica, teremos que SER UMA SÓ LUZ.
E a evolução não pára por aí, como onda energética luz bem maior e mais luminosa do
que somos agora. Mesmo assim seremos fragmentos de outra luz MAIOR e assim por
diante, até atingirmos o nível MIL.
O outro detalhe que ELE mostrou-me foi que a partir do nível cem, os universos serão
outros e outros, por enquanto inimaginável para o nosso atual estágio evolutivo. Fez
questão de dizer que todas as religiões são um embuste e me intimou a tornar público tal
FATO; "lamentou" nossa atitude de menosprezar e não ouvir os "seus amados filhos aqui
enviados" e deixou bem claro que existe uma hierarquia cósmica, tal qual uma orquestra
onde um maestro apenas rege; cada componente cumpre com sua tarefa no tempo e na

nota certa, onde cada instrumento executa milhares de acordes, sons e ritmos diferentes,
porém "ao mesmo tempo" dentro do ritmo e da harmonia da grande Orquestra Cósmica.
Xiii! Acho que fiz pipi nas teorias teosóficas e teológicas do planeta Terra.
ACESSANDO OS MISTERIOS COSMICOS (II)
Em 1990 consegui a duras penas concatenar e organizar todas as experiências
realizadas ao longo dos 35 anos.
Parece que me deram mais crédito, Eu consegui acessar além do oitavo corpo, a
consciência cósmica que todos temos, e que alguns utilizam muito pouco; outros sequer
imaginam a existência dela ou mesmo da própria energia consciencial que ocupa
temporariamente um corpo físico na terceira dimensão deste e de outros planetas.
Quando confirmei a evolução física na Via-láctea, de seres de várias escalas evolutivas
além e aquém da nossa humana e os amparadores conseguiram mostrar-me DEUS e as
hierarquias celestiais dentro de todo um contexto evolutivo, passei quase que o resto do
ano só agradecendo.
Realmente me senti num estado de plenitude, eu aquele guri danado que nunca ninguém
teve tempo de ouvir ou acreditar um pouquinho, nos sonhos de criança e de adolescente
pobre que vendia o maravilhoso jornal O Progresso pelas ruas sem asfalto de Dourados,
MS.
Em setembro de 91 (Campo Grande MS), saí superlúcido do corpo e percebi que
adentrei os níveis monádicos existenciais, inimagináveis pelos mais inteligentes dos
humanos Sabia que nesse nível encontraria as energias conscienciais de Jesus e Maria,
que para nós foi e É a referência máxima da evolução. Foi o que ocorreu: naquele
momento me senti o mais importante dos humanos. Eu estava reunido com os Essênios
de alto nível evolutivo e eles me confirmaram todas as experiências; ensinaram-me como
trocar de corpo dimensão ou universo; puseram-me numa cama e calibraram as minhas
energias (senti que envelheci 10 anos), reconectaram energeticamente com o cosmo
minhas cinco glândulas cerebrais. Tristemente confirmei que em 92% dos humanos
essas glândulas estão desconectadas. A partir daquele instante todas as experiências
anteriores desde os seis anos de idade lá em Indápolis MS, encaixaram-se e
reorganizaram-se em todos os "EUS" ou veículos de manifestações.
Confirmei que todas as escalas evolutivas próximas, inclusive os demônios de Orion,
mudarão de constelações dentro do processo evolutivo físico e energético. Conheci os
habitantes de Sagitárius, Taurus, Aquárius, que lutam desesperadamente para eliminar
suas "metades irracionais"; aqui foi explicado como mito, como estória, devido a
incompreensão dos seres da época. O Minotauro da Grécia foi uma realidade, a Medusa
com cabeça de serpentes, o Centauro, além dos gêmeos Rômulo e Rêmulo da mitologia
românica, que realmente se amamentavam em uma loba, pois suas origens cósmicas
eram dos simiescos "Lobisomens" da constelação de cão Maior. A deusa gato do Egito e
o deus anfíbio (Akenaton), todos seres em evolução oriundos da vizinhança cósmica,
levaram-me "in loco", a vários locais e Eras da galáxia; mostraram-me até os seres
draconianos quando foram removidos da Terra (China), da Lua, e também de Calisto 23,
um planetóide que orbita Júpiter.
Fui apresentado para Jorge, um "guerreiro" de 23 o nível evolutivo, habitante de Peixes,
que com a ajuda dos Essênios esteve aqui com sua nave, expulsando os draconianos da
China e das Luas. Por isso a igreja católica tem como referência o "São Jorge" montado
num cavalo branco e com uma lança espetando um dragão na Lua. Essa ilustração não

poderia ser de outra maneira, pois o único meio de transporte mais veloz daquela época
era o cavalo e somente os Árabes oriundos de Aldebaram possuíam esse conhecimento
e "tecnologia" de locomoção. As gravuras deixadas eram na realidade naves (UFOs) ou
carruagens de fogo, como o império romano desconhecia e nunca acreditava no que via,
usou o cavalo como ó meio de transporte utilizado por Jorge para ir até a Lua expulsar
os dragões. Percebi que após o 4° término de tudo há 825 mil anos, as hierarquias
celestiais estiveram aqui dando uma "arrumada na casa" para a nossa ressurgência e
realmente é o que está acontecendo, só que depende de nós, em despertarmos e
optarmos pelos desígnios do BEM, do perdão e amor ao próximo para que possamos
continuar evoluindo.
Conforme você vai se desvencilhando das maldades, sua aparência vai melhorando!
AME A TUDO E A TODOS. ELES PODERÃO SER VOCÊ
Vou tentar passar para o português tudo que acessei através da linguagem cósmica,
uma linguagem universal sem palavras, sem boca, olhos etc. O mais incrível é que tudo
foi com riquezas de detalhes e, com certeza se fosse visto com os olhos físicos não seria
tão maravilhoso.
Estou falando do "oitavo corpo", o denominado pelos Mestres de SM2, fato este que
denomino de Ciência de vanguarda, pois os assuntos aqui humildemente publicados
serão confirmados num futuro bem próximo, com um detalhe mais incrível ainda; estarei
lá com outro corpo, outro cérebro, vivo, respirando e espero com mais sentidos e
percepções de que aqueles dos quais já faço uso, pois a escala evolutiva humana possui
dezesseis sentidos e não apenas os cinco principais e básicos que a ciência cognitiva
conhece.
Para que não haja dúvidas faço comparações e peço que você acompanhe com a
imaginação. Vamos supor que você se encontra em uma microscópica nave, umas cem
trilhões de vezes menor que a estrutura de uma célula do corpo humano, essa nave está
em órbita de um corpo de uma pessoa viva qualquer e vai começar a atravessá-Io. A
nave está numa velocidade razoável e você diante da tela não vê o corpo, apenas os
instrumentos confirmam que está a milímetros da pele do centro do peito. Sua nave
continua a viagem e você visualmente nada vê, apenas o que conhecemos e chamamos
de "espaço infinito". O contato da torre de controle o informa que você já atravessou a
pele, o osso do externo, e se encaminha para o centro do coração da pessoa que está
viva e passa muito bem. Você de olho na tela e nada apenas espaço. Sua nave e você
navegam num oceano cósmico de silêncio e "nada", os instrumentos do seu painel
indicam que o coração bate normalmente mas você não sente e não houve
absolutamente nada. Mais tarde a torre o avisa que você saiu do corpo e agora está
orbitando sobre ele; a experiência foi um sucesso!
Agora de volta com a "realidade" em que você se encontra lendo este livro, pegue
emprestado o ônibus espacial dos americanos e saia do nosso sistema solar sempre
para o Norte. Após oitocentos anos de viagem você verá um pequeno ponto de luz
embaixo, a torre de controle lhe confirma que é a nossa galáxia com os seus cem
milhões de anos luz de comprimento, trinta trilhões de sóis, sistemas planetários e
estelares na mais perfeita harmonia e silêncio.
Você continua a viagem e nada vê, apenas a sua tela mostra um número astronômico
marcando a distância e novamente você se encontra navegando num oceano cósmico
de silêncio e "nada".

Aqui de volta lendo o livro comece agora a imaginar que deitou para dormir normalmente
e não se preparou para nada durante o sono, apenas para as coisas triviais que fará
amanhã. Adormece e percebe que está muito bem acordado e lúcido. Volta para conferir
e vê sem aqueles costumeiros olhos, distancia-se uns três metros do corpo físico e se vê
navegando num oceano cósmico idêntico àquele mencionado antes, um silêncio o
"nada", desta vez não tem torre nem painel de controle, é VOCÊ com certeza, porém,
sem o corpo físico. Curioso você quer ver-se, ou sentir-se e percebe que é uma pequena
bola de luz cintilando nas cores amarelo-ouro e branco e, o mais incrível, dando cem
milhões de voltas em tomo de si mesmo!
Você não se assusta, pois esse sentimento pertence ao corpo que está na cama. Mesmo
assim você se acalma e "organiza" a "coisa" e começa a acessar todos os segredos
sobre tudo e todos os desígnios cósmicos, com riquezas de detalhes e certezas, outros
referenciais que não se comparam em nada com o que você conhece ou já viu. Na
manhã seguinte acorda rememora agradece a DEUS e aos amparadores e sai para mais
um dia...
Utilizando o oitavo corpo, consegui ficar frente a frente com as energias da Essênia
MARIA.
AME A TUDO E A TODOS. ELES PODERÃO SER VOCÊ (II)
Toda essa analogia foi para você perceber que realmente não existem vazios na
existência, nessas experiências mostraram-me que todos os átomos que temos no
corpo, existem nas vegetações, nas rochas, em qualquer corpo celeste, em todas as
galáxias e todos os universos.
Em relação ao corpo físico o qual estamos usando agora, somos infinitamente gigantes.
Por isso conseguimos aglutinar átomos nessa arquitetura magnífica a qual nos
manifestamos na terceira dimensão. Não é hermeticamente fechado como aparenta; na
realidade é completamente vazio, entre uma partícula e outra existe um "espaço infinito"
o que os nossos olhos vêem como espaço sem "nada" na realidade não é verdade. É o
mesmo caso do exemplo da nave microscópica; devido ao "tamanho" ou nível vibratório
é a nossa percepção ou nosso universo. Com isto constatei o que tanto a Ciência
procura, o "nada", explodiu e surgiu o "tudo", e este "explodiu". Por enquanto serve, mas
breve será substituído, além de que tudo é energia gerada através do pensamento, não
do que achamos que pensamos com o cérebro físico do terceiro corpo, mas sim
pensamento do oitavo corpo, ou da oitava porção que somos realmente. após esse
corpo, tomaremos consciência no nono corpo o SSM3, invólucro de ligação com a
próxima escala evolutiva que é a dos Essênios Pleiadianos, a mesma de Jesus, que
certa vez tentou explicar dizendo: "No início era apenas o verbo, este se fez carne e tudo
surgiu" essa verdade compreendi perfeitamente após ter acessado o oitavo corpo. Ele é
o verbo ou pensamento; aglutina átomos para edificar corpos físicos ou veículos de
manifestação para que um percentual consciente possa manifestar-se para evoluir. O
sétimo corpo, que é o mentalsoma ou espírito, cuida apenas das funções básicas vitais;
sistemas nervosos, cardiovasculares e glandulares pois o sexto corpo, psicossoma ou
alma, é emocional usa-se muito pouco a racionalidade, não sobreviveria se tivesse que
atender a todas as funções. O mais incrível que acessei e foi mostrado com todos os
detalhes.
A ressurgência ou reencarnação realmente é um fato e como já havia mencionado
anteriormente ela é proporcional, ou seja: O SM2 constrói trinta e três corpos físicos que
se alternam com 3,3 % de energias a serem recicladas, as minhas maldades, ódios,

vingancinhas e todas as ignorâncias que fazemos e que somos, são RECICLADAS por
virtudes maravilhosas, que se acumulam no oitavo corpo até que todas as proporções se
reciclem para formar o nono corpo, outra "bola cintilante" de cor branca, girando um
bilhão de voltas em tomo de si mesmo, fato que por enquanto a nossa vã filosofia e
inteligência não alcançam.
Muitas porções minhas estão por aí, nesta mesma época e ano em que estou aqui
dentro deste invólucro, já confirmei isso várias vezes. Por isso Jesus se limitou a
dizer:"Ame o teu próximo como a ti mesmo", pois seria muito para a época ter dito: "Ame
o teu próximo como a ti mesmo, pois ele apesar da aparência pode ser parte de VOCÊ".
Acessei também que os que desdenho ou odeio poderão ser "partes de mim". Essa
certeza só se consegue perceber com clareza quando se acessa e se utiliza o oitavo
corpo; tudo fica simples aqui quando de volta ao terceiro invólucro o cérebro físico
consegue concatenar e decifrar com naturalidade.
Tenho questionado aos Mestres sobre esses magníficos conhecimentos e
modestamente ELES pedem para que eu os passe adiante.
MARIA, em sua plenitude e beleza, pede: "Ame tudo e todos, ame os animais, as águas,
o planeta. Perdoe, respeite, isto é o alcançar a consciência Crística, consciência
cósmica, consciência Búdica, Krishna consciência, Islã consciência e muitas outras, a
Plenitude e a Eternidade de SER".
Faça jejum de pensamentos nocivos e acesse as energias de MARIA. Tente!
APENAS OS SÁBIOS E SÁBIAS COMPREENDERÃO
Segundo os amigos Devas, Vedas, de Andrômeda e Pégasus e até mesmo os Essênios
de Pleione e de mundos que compõem a nossa "vizinhança cósmica" a Terra é um dos
mundos habitados por espíritos mais atrasados, física e moralmente. Agüentei calado no
osso do peito, como diz minha irmã Alba, recolhi-me em minha insignificância energética,
pois manifesto-me aqui junto com você, e isso significa que sou ignorante, burro,
perverso, errante, mesquinho, anta, obnubilado, sou uma vergonha encarnada num
corpo lerdo, pesado, denso, enfim sinto-me mais por baixo que "ú" de lagartixa de
parede. Para compensar tudo isso, mostram-me a divina e abençoada chance de
reencarnar, ou ressurgir, como dizem, para melhorar, nem que isto leve mais uns 15
milhões de anos. Que vergonha!
Certa vez o Essênio Jesus disse a Nicodemos: "Não te maravilheis de eu te dizer: É
preciso que vós nasçais de novo", Ele dizia a realidade sobre a natureza do processo
sucessório energia consciencial/matéria, e completou dizendo: "Ninguém subiu ao céu,
senão aquele que desceu do céu", confirmando-nos que quando alguém vai,para o céu,
é porque já existia antes de ter ressurgido aqui na terceira dimensão do planeta Terra.
Foi aí que consegui compreender a diferença entre dimensões e mônadas; inclusive fui
levado a conhecer "Chiquinho" (Francisco de Assis) e Kayomma no berçário cósmico;
Dentre os vários humanos que encontrei "trabalhando por lá", conferi, constatei e tirei
todas as dúvidas quando vi Cid Moreira, ensinando crianças cujos corpos já estavam
sendo construídos em centenas de úteros por aqui.
Confirmei o que João Batista disse quando foi indagado se ele era o esperado Elias. Ele
respondeu que não, o que significa que os escribas judeus sabiam que o espírito de
Elias voltaria à Terra num outro corpo, razão pela qual procuravam o grande profeta que
ressurgiria outra vez.

Apesar de várias vezes ter negado ser o espírito de Elias, confirmou a sua participação
no planejamento à vinda do Essênio quando diz: "Este é aquele de quem eu disse: O
que há de vir depois de mim, é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós
participamos da sua plenitude.” João 1, 15-16.
Já o Essênio de Luz explica claramente; sobre a ressurgência na terceira dimensão,
quando disse aos judeus: "Abraão, vosso pai, regozijou-se com a esperança de ver o
meu dia; viu-o e ficou cheio de gozo. Disseram-lhe, por isso os Judeus: Tu ainda não têm
cinqüenta anos e viste Abraão"?
Disse-lhe Jesus: "Em verdade, em verdade vos digo: Antes que Abraão fosse feito, EU
SOU” João 8, 56,-58.
Abraão e Jesus viveram em épocas diferentes, a não ser que o Essênio se referia a uma
outra jornada intra-física ou "ressurgência". Porém, você que conhece a vida do patriarca
judeu, mesmo que apenas fisicamente saberá que a única pessoa (?) que ele sentiu
grande alegria e prazer por encontrar, foi Melquizedeque e nesse encontro Abraão
ajoelhou-se a seus pés e Ele o abençoou. (Gên 14,17).
Melquizedeque era misterioso para os judeus, com poucas aparições. Seu nome
significa Rei da Paz, Rei da Justiça e de suas relações com Abraão. Jesus também foi
chamado Rei da Justiça e da Paz. Será que o Pleiadiano Essênio se referia à pessoa de
Melquizedeque quando afirmou: Antes que Abraão fosse feito, eu sou? Confira em Atos
II de Lucas quando diz; Cristo veio ao mundo pela primeira vez na figura de Abel, filho de
Adão e Eva (que existiram mas não foram os primeiros), na segunda, como Noé, filho de
Lemec; na terceira, como Khufu, o Faraó de Misraim, e na quarta, como Melquizedeque.
Portanto antes que Abraão fosse feito ele realmente já existia.
Melquizedeque sumiu e nessa época nasceu o profeta Daniel, no ano 600 a C.
Noutra parte do planeta, com outro povo, idioma e costumes surgia Buda com um
trabalho espiritual, onde você perceberá que as orientações tanto para Daniel em Judá
quanto Buda na Ásia, partiam de um novo Senhor, invisível, denominado de Espírito
Santo. Você notará que a partir dessa época, as profecias começam a amenizar e a
mudar mais para o lado espiritual. Aquela violência por parte anjos ficam esquecidas, as
profecias concentram-se Cristo que há de vir, e irá nascer no reino de Judá.
Aquele Senhor dos Exércitos do "olho por olho, dente por dente" duro e inflexível, deixa
de exercer o comando da missão de Israel.
A partir dessa época passou a vigorar o lema: "ame teu próximo como a ti mesmo".
As profecias de Daniel só poderiam ser entendidas depois de acontecidas; cabia a ele
registrar para a prosperidade o que foi dito.
Será que Daniel fazia precognições? Ou era o próprio Essênio falando de si mesmo?

A CONSTITUIÇÃO DOS HEBREUS
No ano 16000 a.C. o planeta Terra sofreu violentas mudanças de relevo devido a
deslocamentos de placas tectônicas, movimentos bruscos da camada liquida que nessa
época ajeitavam-se por entre vales, planícies e montanhas. A Terra era habitada e uma
"tribo" bem estruturada e organizada quanto a família, grupos sociais que conciliavam
trabalho, estudos, artesanatos e "espiritualmente" desenvolvidos, exercitavam as
energias e cultuavam a vida após a morte do corpo físico, costume adquirido pelos
Xamãs.

Eles já não praticavam o canibalismo, cultuavam lavouras e hortas e se ajudavam
mutuamente; os mais velhos ditavam regras sempre buscando o bem-estar de todos,
nessa época havia os conservadores que eram contra a "modernidade" de regras
envelhecidas, como ocorre hoje com a raça humana. Houve uma divisão dessa tribo;
havia os que aceitavam mudanças e os que eram contra. Além dessa separação, sofriam
constantemente catástrofes naturais, como terremotos, maremotos, vulcões e para que
as futuras gerações tivessem condições de continuar o legado dos anciãos, foi criada
uma Constituição, onde se estabeleciam regras e leis que serviam para a época e para
as gerações futuras, grafadas pelos escribas através de sinais, desenhos e letras em
placas de pedras. Os conservadores não aceitavam a condição da ressurgência, e
através das regras deixaram grafados textos que chegavam a proibir aos nativos daquela
tribo a possibilidade de virem a ressurgir na dimensão física após a "morte". Num dos
textos encontrados, diz: "Fica ao homem vetada a segunda morte, todos deveriam ter
apenas uma morte".
Tenho acessado os papiros e manuscritos dos antigos hebreus e comparando com a
realidade que conheço, concluo que eram contra a ressurgência como os romanos
interpretavam devido à própria característica politeísta românica. No texto que citava que
o homem deveria morrer apenas uma vez só, os anciãos da época queriam dizer que
todo ser humano não deve encarar as ressurgências como fato normal a ser cultuado,
como afirmam hoje certos segmentos do Kardecismo, devido à vergonha que aqueles
Mestres Hebreus sabiam que era o fato da ressurgência. No entendimento deles quem
ressurgia não havia ,ainda conseguido o "céu", o convívio com Deus, por isso deixaram
grafado que era proibido a segunda morte. Na Constituição dos Hebreus há muitos
registros das transmigrações interplanetárias, além de um vasto conhecimento sobre
outras escalas evolutivas, inclusive dos habitantes das Plêiades, os Essênios, e os
nocivos de Orion que tentavam roubar os corpos dos humanos terráqueos. Suas regras
eram rígidas e sempre voltadas ao convívio familiar pacífico.
Lutavam para defenderem-se de outras tribos principalmente canibais. Poucos
sobreviveram e foram habitar as margens do Jordão, por volta de oito mil anos, antes do
Essênio Jesus ressurgir aqui para tentar organizar,os caminhos da humanidade terrestre.
Os romanos divididos com o Cristianismo tomaram público alguns trechos da
Constituição dos Hebreus, que hoje, textos modificados, conforme a interpretação de
leigos e o interesse dos politeístas escribas romanos, você ainda encontra em Bíblias.
Os originais foram destruídos pelos que eram contra o movimento Cristão; uma perda
irreparável para a humanidade.
AS MARAVILHAS QUE FAZEMOS E QUE SOMOS
Levei onze anos para compreender e poder me expressar sobre a reencarnação ou
ressurgência das energias conscienciais que somos todos, inclusive os animais.
Sair do corpo e ver-se deitado, volitar pela casa e ver a esposa os filhos flutuando acima
de seus corpos, iluminar todos os cantos através da oração consciente vibracional,
silenciosa, com a energia luminosa amarelo-ouro, muitas vezes me deixavam em
dúvidas. Apesar da realidade e da lucidez, eu preferia "achar" que era sonho ou mesmo
uma fantasia. Com a boca muito bem fechada para não cair no ridículo e anotando
sempre as experiências, todas as noites comparava as situações novas com as
anteriores, apesar de ter tomado conhecimento de que não se trata de patologia. Desde
1977, devido à cultura, regionalismo talvez, sofri calado tentando conciliar a realidade
das experiências com a triste realidade em que vivemos. Muitas vezes achava que por

realizar essas experiências, me tornava um fora das normas vigentes na nossa
sociedade intra- física.
Enquanto as certezas iam superando as dúvidas através da comprovação de muitos
fatos, a segurança também aumentava. O receio e o medo desapareceram,
principalmente nos resgates na dimensão dos mortos, onde constatei a existência de
mais de sessenta bilhões de consciências em estado comatoso, de desespero, dor,
horror, pavor, palavras estas até doces para tentar traduzir a triste realidade em que se
encontram humanos como nós, após a desativação do corpo físico. Conheço vários
refúgios faunísticos- florísticos, comunidades-escola, hospitais e universidades. extrafísicas, verdadeiras cidades super populosas um trânsito intenso, milhares de atividades
e aprendizados. Foi esse conhecimento todo que "ruminei", digeri, ...busquei
compreender e moldar dentro dos meus limitados padrões aqui dentro deste corpo físico,
sempre
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buscando uma normalidade e uma naturalidade com a realidade deste lado da vida. Não
foi e ainda não é fácil equilibrar as duas realidades.
Muitas vezes orava e pedia a Deus que me poupasse um pouco, pois achava que não
daria conta de tanto conhecimento e não iria suportar a grande realidade do complexo
infinito de maravilhas de todo o contexto VIDA. Dentro de cada escala evolutiva, às
vezes levava puxões de orelha dos mestres Ascencionados. Acordava pelas manhãs e
não conseguia me encaixar com a "realidade" em que vivemos.
Não tinha com quem comentar que estive em contato cornos - Essênios, aqueles que há
dois mil anos atrás estiveram aqui dentro de corpos iguais ao meu, dando sustentação
energética e apoio logístico, para a vinda dentro de um corpo de carne, de uma pequena
porção energética já evoluída e gozando das plenitudes de SER, conhecido por todos
nós de Jesus, que por AMOR, veio redirecionar os nossos paradigmas. Veio
exclusivamente para nos "desasnar", pois agíamos e muitas vezes agimos como "asnos"
e "antas", com todo o respeito a esses irmãos de evolução, pertencentes à escala
evolutiva eqüina.
Quando tomei conhecimento da ressurgência, e por que ocorre inevitavelmente, fiquei
calado, chocado. Já ouvia dizer quando criança sobre uma tal reencarnação que às
vezes, achava que era o nome de uma "polca Paraguaia", e que hoje para evitar vínculos
com o espiritismo de Kardec, (que é muito bom) uso a palavra ressurgência, mencionada
pelos mestres, quando se referem à nossa volta para esta dimensão, neste ou noutro
planeta devido ao nível energético de cada um. .
De tanto que perturbei e indaguei sobre esse polêmico assunto com várias teorias a
respeito, que se tomou o motivo de disputa entre credos religiosos, da existência ou não
desse fenômeno. Passei a compreender todos os lados que envolvem essa questão.
Realmente é um fato terrível, vergonhoso ter que renascer e recomeçar tudo. É
humilhante você ter que amar alguém na marra, sem rememorações, para superar,
apagar ódios criados de forma consciente nos passados.
Ficar sabendo da realidade do processo, no atual estágio em que toda a raça humana se
encontra, simplesmente é impossível. Por isso tenho sido repetitivo quando afirmo; se
você tem um filho-problema, ame-o, compreenda-o, perdoe-o, seja firme, rigoroso (a),
porém dando carinho, amor e proteção. Não encubra os erros dele, também não o
julgue, ensine-o, pois você estará também aprendendo e com certeza estará apagando
ódios intraduzíveis dos passados. Estamos aqui para evoluir juntos, os problemas e
dificuldades que nos surgem, são os nossos degraus evolutivos, que devemos superar,
com tolerância, paciência, fraternismo e amor. Não ponha a culpa em quem quer que
seja, muito menos em Deus. Você criou tudo e por amor está diante de uma Divina
chance de superar um erro. Não deixe para amanhã, ou tente esquecer; resolva, e
procure resolver da melhor e mais pacífica maneira, pois essa ação vai gerar uma
reação no futuro e se essa ação for boa, a reação será boa. Se deixar o problema sem
solução, com certeza ele cairá no exame final jornada e reprovará outra vez.
Atualmente de cada grupo de dez mil, apenas três pessoas conseguem passar para o
outro lado com poucas dívidas; são aqueles poucos que você conhece que
aparentemente não possuem problemas. Todos temos e todos estamos aqui para
superar algumas milhares de coisas mal resolvidas nos ontens, uns mais outros menos.
Não que Deus privilegie alguns e prejudique outros. Não existe isso, tudo é uma ação e
reação constantes, onde o objetivo é evoluir Caso você evoluiu só 10%, ótimo, é só
reorganizar os 90%, ressurgir, vivenciar e alcançar o nível energético necessário até que
possa prosseguir dentro do contexto Vida.

Não desanime, é fácil, o nosso objetivo é nos tomarmos Essênios, seres de luz, para
tanto é só desativar o cérebro terrestre e ativar o cérebro celestial e como diz o ditado;
“seguir em frente pois atrás ressurgem gentes".
Compreendi finalmente porque muitos desativados que conheço, estão se manifestado
em duas ou mais dimensões. A parte boa da energia fica no mentalsoma, a parte ruim
volta num corpo para adquirir lúmens, evoluir, progredir.
Dessa parte ruim também vai existir uma pequena porção energética que é superior à
restante, o amor, o carinho nos primeiros quatorze anos, reforçam e estabilizam todas
estas energias, além de que, quem deu este amor e carinho, também reforçou-se,
adquirindo lúmens e superando os erros do passado. É duro ter que encarar que
estamos na mesma frigideira kármica, mas já que não lembramos do que fomos nos
ontens, vamos perdoar, tolerar, ter paciência e sobretudo agradecer por mais essa
grande chance, essa maravilhosa , chance de poder se manifestar dentro de um corpo,
pois somente através desse perdão e amor recebidos é que conseguiremos evoluir de
fato.
Esqueça aquele julgamento [mal, como se isto aqui fosse um tribunalzão e todos nós
estivéssemos sentados no banco dos réus, Deus não é um carrascão, o grande objetivo
é a eliminação dos erros e não do errante, condenado-o a um castigo eterno.
Chegou a hora de despertar, agir com discernimento!
AVISE A TODAS AS LAGARTAS...
Tenho sempre afirmado em cursos e palestras que somos energias conscienciais que
ocupamos este corpo físico temporariamente, e como a comprovação é individual, ou
seja, você é quem terá que comprovar. Mesmo porque minhas experiências só servem
de referenciais para mim mas, como é um conhecimento que tenho que passar adiante,
costumo exemplificar tentando, numa linguagem mais simples, explicar o que aprendo
numa linguagem universal sem palavras, gestos, apenas registros claros, nítidos,
conscientes.
Vamos supor que você encontra no seu jardim aquelas “peçonhentas" lagartas
(taturanas), e que também elas compreendem o seu idioma. Como você é um ser um
milhão de vezes superior àquela simples forma de vida, além de que para você não é
nenhuma novidade que após aquele estágio de lagarta ela será uma linda borboleta,
como bons amigos você resolve dar um toque para que a "amiga" não coma
desesperadamente tudo o que encontra pela frente. Com todas as letras explica que
muito em breve ela será uma linda borboleta.
Ela olha prá você e diz: "Por acaso, bebeu gasolina no café da manhã? Eu nem pernas
tenho para andar, como terei asas para voar?" e acrescenta mais umas bobagens tudo
dentro dos seus referenciais limitados. Porém para você, o tempo de lagarta que ela
viverá l curto, não passa de duas semanas mais um dia. Para os referenciais dela no
entanto esse período é uma vida toda, além de que em seu "cérebro" não cabe as
"maluquices" que você disse. O tempo passa, a pobre lagarta além de ter sofrido muito
envelhece e "morre".
Após o terrível e escuro estágio de crisálida sem lucidez, (obnubilada) surge, uma linda
borboleta que também fala o seu idioma, você levanta numa bela manhã e vai se
espreguiçar no jardim e a amiga borboleta confabula com você "amigo, tive um pesadelo
esta noite, sonhei que era uma taturana, imagine aquela coisa horrorosa e rastejante?!"
Você fica calado para não piorar as coisas, pois como no estágio anterior, ela não aceita
outra realidade, apenas a limitada e cega que conhece e acha que é certo.

Os Mestres Essênios fizeram a mesma coisa conosco; avisaram-nos e ensinaram-nos,
mas, nós humanos imponentes, bonitões, inteligentes, agimos como a lagarta. Se o
assunto foge dos nossos referenciais, não queremos saber nem por curiosidade, talvez
pela responsabilidade que irá triplicar se soubéssemos, pois para ser uma linda
borboleta, aquela lagarta teria que ter uma "vida" decente com fraternismo. Teria que agir
com amor próprio e para com tudo à sua volta, além de que iria alimentar-se com
discernimento.
Não iria destruir o jardim, teria que cuidar dele mais do que o próprio dono, pois ali
estava sua única morada e se tivesse acreditado nas palavras do amigo, ter-se-ia
preparado e com certeza não sofreria pesadelos horríveis.(na realidade, retrocognições)
O amigo na certa recomendaria paciência, caridade, amor, respeito próprio para com as
outras lagartas, inclusive a protegeria dos predadores, pois quem é amigo tem amor,
consideração. Mesmo como borboleta continua à mercê de uma sorte cega, pois não
aceita ouvir alguém mais evoluído.
Afinal a vida de borboleta não se resume em apenas bater asas e voar até o fim, nada é
em vão nos jardins da existência.
E nós lagartas humanas que vivemos para comer, sem perceber que já depredamos
todo o nosso jardim além do nosso invólucro, será que conseguiremos chegar no outro
estágio sem sofrimentos e expiação? Também nem demos ouvidos para que o “filho do
dono do jardim" nos disse com palavras simples, claras, pausadamente explicou tudo, e
nós lagartas muito espertas ferimos, humilhamos e O espetamos naquela cruz, e hoje
rastejamos cegos, obnubilados, com medo no escuro.
Certas "lagartas" já deixam o corpo dormindo e voam com os Mestres!
CONVERSANDO COM OS "DEUSES"
Quando a lucidez é boa e sempre depois de ter realizado as tarefas extrafísicas,
costumo tirar dúvidas a respeito da própria experiência, resgates e mesmo aulas,
dialogando com os Mestres numa simplicidade e naturalidade que às vezes me
encabula. Todos nós temos milhões de perguntas para as quais queremos saber a
resposta. Como se soubéssemos que realmente tudo tem uma razão de ser, ainda l11ais
no meu caso através das projeções conscientes noutras dimensões e noutras mônadas,
com outros veículos de manifestações da energia consciencial raciocinante e pensante
que realmente somos.
Aquilo que chamamos de "justiça Divina" não é bem do jeito que as religiões teorizam ou
afirmam muitas delas, mesmo porque Deus não é um ser, ou alguém. É a maior falta de
respeito da raça humana, atribuir certas vinganças à justiça Divina, ou clamarmos por
justiça desejando a punição para os algozes. Dentro da linguagem cósmica, punição não
é justiça, aliás nem existe a palavra justiça na linguagem universal. Esse erro ainda hoje
o mais renomado "Doutor" costuma cometer, além de que estamos completamente
equivocados de que Deus seja um velho punitivo, que observa. tudo e todos de algum
lugar qualquer do universo, à espreita, esperando que algum de nós cometa erros para
nos punir no tal dia do juízo final. .
Nessas explicações descobri porque houve aquela morte na curva tamburelo a 300
km/hora de uma pessoa tão carismática e boa. Nesse caso houve uma negligência com
respeito à vida, não do próprio piloto, mas de outro que se havia acidentado fatalmente
na tarde anterior. Como não era um piloto de expressão e participava da competição na
22ª.fila e o prêmio da corrida era mais de uma dúzia de milhão de dólares, ninguém
respeitou, inclusive o nosso herói. Foi dada a largada, as energias conscienciais
extrafísicas telespectadoras de detalhes cosmo-éticos questionou: onde está o respeito

pela dor do colega, afinal ele também tinha torcida, namorada, País, mãe, família
escuderia, patrocinadores?
Hatzemberg apesar de ser um competidor da 22ª. fila era um ser humano também. A
reação energética foi imediata, precisa, fria, calculista... então retire um piloto da primeira
posição para que aprendam que o ser humano é prioridade, o respeito pela vida é
superior a qualquer quantia em dinheiro e glórias. E foi o que ocorreu, toda ação tem
uma reação, não houve respeito e comoção pela perda do piloto da 22ª. fila, mas com o
que estava em primeiro lugar sim, pelo menos iam repensar mais. Será?
Com os carismáticos Mamonas também foi feita uma retirada estratégica e trágica. Todo
ser humano têm um nível de carisma, como se fosse um bônus Divino. Na realidade é o
que nos difere de outros animais. Porém o ego e a cegueira não nos deixam ver, e neste
caso a partir do momento em que os carismáticos rapazes começaram a interferir na
evolução de milhares de crianças, (pois estava ficando normal, criança de cinco anos
perguntar pro papai o que era suruba, além de que achavam o máximo a frase:
"passaram a mão na minha bunda e não comi ninguém", além de gestos obscenos nos
shows). Amparadores resolveram "remover" as criaturas, pois dentro da cosmo ética
você tem o livre arbítrio de fazer o que bem entender com a sua vida;mas induzir vidas
inocentes não, e foi o que ocorreu. Se ainda estivessem por aí, como seriam as
músicas? Mas você deve estar perguntando: e os muitos outros? Eu lhe respondo com
outra pergunta: Você sabe quem são os amparadores de todos eles? Será que há
chance de recuperação? Inclusive no primeiro caso serviu de alerta para muitos pais que
despertaram quanto aos filhos.
Fiquei como você está, boquiaberto, estarrecido e estremecido quando constatei tudo
isto e muito mais.
COMEMORAÇÃO OU FESTA NO "CÉU" ?
O corpo foi ficando leve, até que a cama deixou de ser sentida, uma luminosidade surgiu,
o quarto, a casa, foram passando, dando-me a nítida impressão de estar subindo.
Essa dimensão desapareceu e continuei subindo, passando pelos diversos níveis e
estágios. A primeira depois desta é a mais densa e pesada, lá está todo o sofrimento, a
realidade, o desespero, (purgatório?); logo em seguida começam as escolas, os
"hospitais", os refúgios, a chamada dimensão "filosófica" da poesia, música e artes. Após
esta começam as dimensões do saber, do equilíbrio e muitas outras que ainda não
consigo denominar, até que paro numa dimensão que arrisco denominar de Amor, o céu
tão sonhado por todos nós (ressurreição?).
Estava acompanhado de três energias conscienciais desativadas; uma delas é a que
denomino de "minha amparadora" e mais duas sobre cujas essências energéticas, fica
impossível descrever. Percebo pela movimentação que se trata de uma espécie de
comemoração (comemoração?).
Comer e beber em reunião é só aqui na nossa dimensão, que nome daria para tão
maravilhosa reunião?
Como sempre tenho feito, mantenho os meus pensamentos em flores, cachoeiras,
jardins, lagos, perfumes, pois, tudo que se pensa, manifesta-se em forma de energia e
cor.
Procurava manter-me sempre com um tom dourado, pois a energia amarelo-ouro
contrastava com a minha luminosidade que oscilava do verde claro ao violeta. Estava
lúcido e não podia "pisar na bola" ou dar aqueles "foras" de jacu sulmato-grossense em
festa "granfina". Buscava perceber algum conhecido daqui da nossa dimensão. Haviam
alguns "mortos ilustres" e poucos "vivos" como eu.

O local intraduzível, continha vibrações de altíssimos níveis, as cores, predominantes
eram o rosa e o violeta. Ao centro havia um enorme clarão de onde surgiam todos
emanado energias que não consigo encontrar adjetivos para sequer tentar de codificar
ou verbalizar [sinônimos].
Começava surgir em mim uma indagação, quando "Marie Claire", sorridente, (!)
esclareceu-me que naquele exato instante todo o cosmo estava recepcionando um ser
humano que atingiu o nível máximo, ou seja, atingiu, como ser humano vivente no
planeta Terra, o nível dez da escala evolutiva humana. Não sei dizer o que sentia, mas
parece que é um misto de emoção de alto nível (cérebro celestial) com prazer, um prazer
vibracional energético que numa comparação bastante grosseira, é um milhão de vezes
superior a um orgasmo astral, que poucos humanos encarnados conseguem realizar.
Mesmo assim eu mantinha a lucidez e aguçava a minha curiosidade para saber quem
era este humano iluminado que conseguiu aqui dentro deste "caldeirão. fervendo"
manter-se neutro, praticando o fraternismo e, além de todas as virtudes, exercitando a
caridade e o amor ao próximo, e que agora passou a ser um SER DE LUZ.
Acompanhado de "Marie Claire", fui conhecer o Ilustre Humano, e através do
acoplamento áurico tomei estes conhecimentos: "Tratava-se, aqui nesta dimensão, de
um ser franzino, alto renascido nos arredores de Londres, que, ao longo dos seus seis
mil e trezentos anos como estagiário na escala evolutiva humana, conseguiu superar os
erros dos passados e transformar em virtudes puras, através do exercício prático do
fraternismo,' da caridade, da harmonia, do não julgar, do não exteriorizar energias
nocivas de. qualquer nível. Quando orava, olhava para o céu com os olhos sinceros e
pedia a Deus "Pai" Puríssimo Amor e Energia, não por ele e pelos seus, mas sim pela
comunidade humana do planeta Terra sem distinções. Sobretudo agradecia por todos os
minutos aqui vivenciados com dificuldades ou não.
Estava sempre pronto a ajudar os outros, agradecia com vibração pelas estações do ano
que mantém o equilíbrio, que renovam, que proporcionam a reciclagem desde a folha
que cai, a criança que renasce e ao ancião que sofre na maioria das vezes sem saber
sequer que está vivo, que pertence a um enorme ciclo global de aprendizado e evolução.
As vezes chorava, mas não o fazia sob o comando da emoção, vibrava energeticamente
de alegria interior, de poder estar manifestar-se aqui nesta dimensão de forma
consciente, de poder vencer a cada dia as dificuldades, o desprezo alheio e nos últimos
três anos, o desprezo dos próprios parentes. Vencia o rigoroso inverno com um sorriso
sempre voltado para Deus, com a palavra perdoar ecoando sempre em seu coração
frágil. Pedia perdão, saúde e, sobretudo, discernimento para todos, não só a sua própria
cidade, que o relegou ao abandono. A burocracia o transformou em mendigo e velho,
não servia mais nem ao seu país, que só vê as pessoas quantitativamente, nem à
monarquia materialista, cega, vigente. Pedia ajuda e perdão pelo sofrimento de humanos
como ele e que nem conhecia. Sabia que em todas as partes do mundo, a injustiça, o
desamor, a intolerância, a falta de caridade, de fraternismo e tantas outras coisas
imperam.
Muitas foram as vezes que podia participar dos cultos só da porta do templo, pois suas
roupas e seu cheiro não condiziam com a "limpeza do ambiente". Minutos antes da
"bênção final", era retirado para não "atrapalhar" ou causar "má impressão aos fiéis",
bem vestidos e cheirosos. Com os pés descalços sobre a neve caminhava para os
"becos" gelados e nem a terrível dor dos seus ouvidos o impedia de ouvir a voz do vento
que lhe acalentava o coração e o fazia sentir que o verdadeiro Amor, não nos abandona.
Possuía uma certeza de que dimensões superiores o acompanhavam, e se dirigia ao
parque para dar força e ânimo a outros velhos como ele, que um dia tiveram família, lar,
filhos, profissão, que também foram honestos e ingênuos diante da sociedade

atropeladora, consumista, que, até aquele exato momento, não era em prol do ser
humano, mas sim do egoísmo, do individualismo,- do "quanto tiver mais, melhor", sem
medir conseqüências, num círculo vicioso, num burocratismo cego de inversão de
valores e virtudes, a tal ponto que o honesto e o correto são a contramão do processo,
sim de um processo progressista, não de um processo evolutivo humano, do bem-estar
humano, do saber, do ser, da essência como pessoa ou comunidade.
Quando o coração do invólucro físico parou de bater, os sessenta milhões de ingleses
dormiam, em seus lares climatizados ou sob espessa coberta. Os poucos que viram,
acharam a madrugada linda com o clarão no céu, geralmente atribuído a efeitos
climáticos na atmosfera, mas não era; acabava ali o último estágio como humano
encarnado neste planeta, nesta vibração densa, de um ser vivente que soube vencer
com as dificuldades surgidas com paciência, perdão e amor.
Dias mais tarde, o legista corrupto, ligou a um departamento de anatomia qualquer e
vendeu a carcaça de mais um indigente anônimo, igual a muitos que estão vivos
espalhados pelas nossas cidades, e que só são ajudados em épocas de eleição ou por
alguma "primeira dama" ou "socialite" para lustrar o ego e se manter na mídia.
A realidade é como o frio; sem agasalho, dói.
COMEMORAÇÃO OU FESTA NO "CÉU"? (II)
Acho que estou começando a compreender melhor as dimensões, os níveis evolutivos,
etc. Quando saí do corpo e fui convidado para ir a essa festa, percebi claramente a
diferença de vibração e de locais por onde passava; era como se realmente eu estivesse
subindo e passando por patamares, ou pavimentos, como num edifício, quando se sobe
de elevador.
A dimensão primeira. que denominei de purgatório, foi a mais longa e mais densa, pois o
sofrimento a desarmonia e o desespero, eram evidentes, por mais que eu evitasse
prestar atenção a todo aquele horror, era praticamente impossível.
Essa fase terrível é aquela que tenho denominado de "depuração", pelo qual queira-se
ou não, todos nós iremos, com certeza passar um dia. Que é a contabilidade íntima de
méritos conseguidos através das virtudes, bons pensamentos e boas ações, e aos
deméritos, geralmente adquiridos gratuitamente, com a falta de paciência, de tolerância,
ódios bestas, mágoas, maus pensamentos e más ações, que, claro, gerarão péssimas
reações, que nada mais são do que situações reais aqui vivenciadas e que ficam
marcadas, vincadas no nosso mentalsoma (espírito). Como após a desativação do corpo
físico (morte) só seremos energias raciocinantes e pensantes, e todos os méritos e
deméritos adquiridos aqui, serão vistos e revistos com clareza e com todos os detalhes.
É simplesmente terrível. Eu já estive nesta dimensão inúmeras vezes, e cada vez que
retomo, eu fico pasmo e abismado pelo fato de aqui seguirmos em frente pisando,
magoando, destruindo, como se não houvesse um amanhã.
Outro detalhe muito interessante sobre o ocorrido foi que a pessoa em questão, que,
graças a Deus e a seus esforços, conseguiu mudar de escala evolutiva, saindo da
humana e ingressando na escala evolutiva Essênia, ainda que nos primeiros níveis,
porém a mesma escala evolutiva dos Avatares e de Jesus, Maria e tantos outros. Aquele
senhor franzino foi embora sem ficar devendo nada a ninguém.
Hoje faz parte de uma Elite Celestial de seres evoluídos, e até poderá atuar como
amparador aqui mesmo no planeta Terra ou em outros orbes mais sutis de forma
"encarnada", pois o nível dez da escala evolutiva humana equipara-se ao nível um da
escala evolutiva dos Essênios. Uma coisa é absolutamente certa, ele alcançou a

ressurreição, e não é necessário mais que se manifeste aqui nesta vibração densa para
resgatar.
Quando fui levado por "Marie Claire" e fizemos o acoplamento áurico, por meio do qual
se toma conhecimento de todo o processo, vislumbrei ao longo dos seus seis mil e
trezentos anos de "estagiário" como humano que sempre foi manso e pacífico, (foi um
tempo curtíssimo, em relação ao meu mesmo, por exemplo, que já acessei encarnações
de mais de cem mil anos atrás, o que é uma enorme vergonha diante da Evolução e
diante de Deus), também contatei sobre pessoas e "espertinhos"1Iue por ganância o
transformaram num mendigo. Nos últimos três anos de sua estada aqui, perambulou
pelos subúrbios de Londres, sofrendo toda a sorte de egoísmo e de desprezo humano.
Atendendo um pedido, decidi mencionar o que acessei, para que aqui na nossa cidade,
no nosso país e na nossa dimensão, você que é da área do Direito, que deveria ser um
humano e um profissional do mais alto gabarito, prestasse atenção no que vi, constatei e
presenciei.
O referido ser, aqui nesta jornada, teve pai, mãe, irmãos, casou-se e teve filhos e netos.
Era um cidadão que não se misturava, não tinha maldades era honesto e trabalhador.
Após ter trabalhado toda uma vida, a velhice chegou, os filhos, como sempre, cada um
tomou um rumo e no Natal mandam cartões; alguns ligam para pedir dinheiro, coisas do
cotidiano. A esposa faleceu e ele foi morar numa espécie de pensão, organizada por
uma senhora que também vivia aqui a serviço do bem-estar dos humanos. Até que um
dia foi necessário contratar os serviços profissionais de um bacharel em Direito para
aquelas burocracias de aposentadorias, pensões, imposto de renda etc. Acontece que o
"tal" sentiu que podia aumentar a sua conta bancária, usurpando da bondade do velho,.
que já andava trêmulo, esquecido.
Tomou-lhe as propriedades, falsificou a aposentadoria e ficou recebendo, engordando a
própria conta bancária.
Aproveitou que a senhora da pensão também morreu e todos os velhinhos foram parar
no olho da rua, sem ter a quem recorrer. Ele era o mais lúcido e saiu pedindo ajuda,
mencionando falhas no atendimento do profissional, tudo que ele dizia eram verdades,
mas diante das leis dos homens é necessário que se prove, inclusive quase foi
processado por caluniar um advogado "conceituado e de respeito" na sociedade.
Desesperado, sem ter onde morar e o que comer, com as crises de Alzheimer
aumentando, sem documentos, foi para os becos gelados, onde às vezes algum bom
samaritano dava um almoço, um agasalho. Os filhos bem sucedidos, moravam
quatrocentos quilômetros ao norte com esposas e filhos, não tinham tempo de buscar e
encontrar o pai, de quem há alguns anos não se tinha notícia. Enquanto isso nos
momentos de lucidez que a vida lhe havia reservado, orava e pedia a Deus que
perdoasse o advogado que o deixou naquela situação e, como era de costume,
contemplava as noites de poucas estrelas, como se pertencesse a elas. Mantinha-se
paciente, tolerante com seus agressores, buscou contato com os amigos, mas agora era
pobre, velho e os amigos não o aceitavam mais. Nesse ínterim, faltando uns oito meses
para o desencarne, o tal advogado resolveu sair de férias com a família, foi desfrutar do
dinheiro que foi "ganho" na mão grande. Na saída de uma ponte, um caminhão
cegonheiro passou por cima de seu automóvel novo e de sua família que morreu
instantaneamente. Mas ele não, e sofreu dores horríveis passou uns quatro meses numa
das U.T.ls da vida, cujos médicos 'o mantiveram enquanto sua conta bancária suportou
as despesas. Houve o desencarne, horripilante, sobre o que dispensa dissertar e a
"viagem" para o fundo de um abismo que todas as palavras de horror, pavor, temor, dor,
são bastante leves para tentar descrever. Além do mais toda essa péssima vibração
ainda ronda e repercute nos seus familiares. Repentinamente a saúde da mãe se esvaiu,

o pai, com muitas dívidas, faliu, como se todos os que aqui ficaram, percebessem os
gritos de dor e pavor sentidos por ele nos confins dos sub-níveis energéticos, no qual se
encontra e vai ficar por algumas décadas.
O mais incrível é que esta parte ruim eu jamais pensei em tornar público, mas
recentemente fui questionado sobre isso. Gentilmente minha amparadora disse: "Tudo
deve ser dito, pois muitos voltarão para o caminho certo". Não que para mim significa
que muitos profissionais da área estão precisando saber dessas e outras para
começarem desde já a agir corretamente, com transparência, amor, para sempre terem
mais serviços, ou seguir o outro caminho; fica rico mais rápido, só que esta atitude
anticosmoética, tem uma reação... Eu vi, eu sei... não lhe desejo.
Volte para o caminho, ainda há tempo!
DEIXE-ME TE AJUDAR...
Ao longo dos anos de experiências, algo tem me marcado muito, no que diz respeito ao
surgimento de doenças cada vez mais difíceis para a medicina terrena. Após tomar
conhecimento de que Deus não as criou, sinto-me triste e responsável ao mesmo tempo,
pois o que sei, dói, dói muito mas é necessário que seja dito.
Tomo-me repetitivo, quando digo que tudo o que você passa, sente ou vivencia hoje,
nada mais é do que reações causadas por ações anteriores, criadas única e
exclusivamente por você, ontem neste estágio, ou ontem em estágios vivenciados, aqui
neste planeta ou não. Sim, concordo com você que parece papo de maluco, mas só
concordo pois sei que viver na ignorância é a coisa mais terrível que possa acontecer
com um ser humano. Com isso não estou dizendo que sou um privilegiado. Apenas
resolvi dar ouvidos à intuição e aos insights, substitui a duras penas alguns maus hábitos
por outros bem menos nocivos, ainda estou tentando e buscando desesperadamente
eliminar péssimos pensamentos, que sei, irão gerar energias nocivas que ficarão
rondando minha psicosfera e conseqüentemente se somatizarão no corpo físico em
forma de doenças.
Quando sinto que estou projetado em dimensões sutis, bem longe aqui da nossa
turbulência, penso em Jesus, não naquele que ajudei a crucificar, mas naquele que
ensinava com paciência. Uma enorme luz maravilhosa começa a surgir, eu começo a
tremer de emoção. Geralmente interrompo a experiência, pois emoção demais, como
tudo que é demais, toma-se nocivo. Reconheço que sou "pequeno" e em outras ocasiões
quando sinto que estou amparado de perto, pergunto a "Marie Claire", amiga e
amparadora extrafísica, sobre ELE, onde está, o que faz, por que não se materializa ou
se manifesta como fazia com os apóstolos após sua "morte" naquela cruz... ela de forma
sublime me responde... "É preciso crer para ver", é preciso ser manso, pacífico,
harmonioso, silencioso, além de ser humilde de coração, sem julgar, sem pensar ou falar
coisas que vão de encontro com a harmonia de Deus". Percebi nesse momento quando
ela se referiu a Deus, que é tudo, está em tudo, além do tempo, dos universos e
dimensões, que está em mim, em você, na folha que cai, na água do rio, na vegetação
que cresce, na emoção dos animais, nos olhos dos pássaros, tomei conhecimento de
milhares de informações maravilhosas em apenas uma fração de segundos. E mais uma
vez a emoção me trouxe de volta, mas como não desisto fácil, fui questionar noutra
oportunidade sobre as emoções que sinto e que estão atrapalhando nas experiências.
Ela disse: "aí é que está o grande problema das doenças surgidas na face da terra", as
pessoas procuram viver emocionadas, buscam emoções vazias através do riso fácil, de
futilidades, não se dão conta que passam pelo tempo e não que o tempo passa por eles.

Não se dão conta que o amanhã é uma seqüência do hoje. Acham graça de tudo até da
dor e do sofrimento, acham que felicidade é sentir emoções; buscam emoções baratas
de vibração ruim, que fatalmente resultará em doenças.
Como sou a favor de soluções rápidas, vou mencionar a realidade que reconheço é dura
de encarar, pois não se trata de consolação, mas sim de esclarecimento.
Primeiramente, assuma a doença como uma conseqüência pelos seus atos e atitudes;
não culpe os outros muito menos Deus. Em seguida faça uma reflexão buscando num
passado aqui mesmo nesta vida, algum pensamento nocivo, como desejando mal a
alguém, ou julgando, opinando sem saber. Faça uma harmonia física, um relaxamento
muscular, sem tomar medicamentos por conta própria. Claro que antes de tudo procure
um médico faça exames clínicos se for preciso, ainda existe muita coisa boa na medicina
terrena.
Porém esta só cuida da parte física, pode até cuidar da parte psíquica, mas não da
"espiritual", que também não vem ao caso mergulhar de cabeça nos "ismos" e "latrias"
existentes por aí.
Após o. relaxamento muscular, busque fazer um relaxamento energético. Como
pensamento gera energias.
Pense na cor amarelo-ouro tomando conta de você por inteiro, uns três minutos. Após,
mude o padrão energético para a cor verde-claro, do mesmo modo espalhando essa luz
sobre todo o corpo. Posteriormente, mude a cor para o lilás ou violeta, permanecendo
assim por alguns minutos. Faça uma oração de sua preferência e agradeça por estar
vivo(a) manifestando-se em um corpo físico nesta dimensão. Repita todas as cores, faça
a-oração de sua preferência e peça saúde e discernimento. Com saúde você ficará de
pé, e com discernimento, conseguirá compreender melhor o processo evolutivo.
Nunca faça orações sem antes fazer uma harmonização física e energética, pois
ocorrerá o fato de "quanto mais reza, mais assombrações aparecem", esse fato é devido
a vibração, se você estiver mal e fizer uma oração, devido a sua vibração, essa oração
poderá fazer efeito ao contrário. Isso é um fato, não é frescura nem coisa de esotérico,
somos energias que ocupam corpos para nos manifestar nesta dimensão; tudo é
energia, inclusive doenças que se manifestam no corpo físico. Muitas vezes a origem
está lá no mentalsoma (espírito), devido a vibrações fortíssimas, causadas pelos
pensamentos nocivos, pelas emoções baratas ou pelo riso fácil. Através das emoções
(plexo solar), quando estas se excedem surgem as denominadas carências afetivas, isso
ocorre em todas as idades; "inconscientemente" surgem as doenças, que nada mais são
do que reações diversas, desde uma chamada de atenção do tipo, "quero colo ou
atenção" como uma internação mais séria, para receber visitas e carinho. 90% dos casos
não é a pomadinha que cura, mas sim a "massagem" que a mamãe faz, e isso no adulto
também ocorre com inúmeras facetas.
Além de todas essas carências, existem os casos que são verdadeiras colheitas de
sementes plantadas nos ontens e que hoje não são lembradas, ou não querem ser. O
fato é que esses casos devem ser resolvidos rápido, de forma consciente, aceitando e
assumindo os erros, buscando através da reflexão, da oração, meditação a dissolução
desses turbilhões energéticos, criados por você mesmo. Havendo sinceridade íntima, os
protetores celestiais ajudarão, pois o perdão só é concedido, se for buscado com
humildade, paciência, amor, podendo assim ter a chance de harmonizar-se, crer e poder
ver, sentir as vibrações Daquele que esteve aqui nesta dimensão num corpo igual ao
nosso, que está à espera de ser convidado a intervir.
Não culpe os outros nem Deus pelas doenças.

É PRECISO CRER PARA VER
A nossa visão física é limitada devido a nossa vibração energética, detalhe este que nos
foi sonegado pelos antigos, com a intenção de monopolizar conhecimentos, ou por
simples egoísmo. Apenas para ser mais que os outros.
Como as nossas metas são 98% materiais e físicas, passamos milênios errando em
relação à vida, nos embrutecemos com as disputas que criamos. Hoje apesar de todas
as facilidades tecnológicas conquistadas, continuamos os mesmos de antigamente. Essa
é outra verdade muito dificil de compreender e até de aceitar, pois em virtude do
embrutecimento, perdemos sensibilidade de seres humanos de fato e que deveríamos
ser, essa sensibilidade foi se reduzindo tanto que afetou todos os nossos sentidos.
A ciência humana conhece apenas cinco dos doze sentidos físicos e destes cinco
básicos que são: tato, olfato, audição, visão e paladar, usamos apenas 20% de cada um,
ou seja; numa escala de zero a cem (0 a 100), a nossa visão por exemplo, oscila entre o
quarenta (40) e o sessenta (60), onde a máxima visibilidade microscópica gira em tomo
de quarenta e a máxima visão telescópica não ultrapassa o sessenta. Essa terrível
verdade se aplica em todos os outros sentidos que possuímos e que mais usamos. Os
outros não muito divulgados ou desconhecidos, foram descriminados erradamente e
catalogados como fenômenos parapsíquicos, ou algo vinculado com o espiritismo
surgido na França no século XVI. Fomos criados para usar somente cinco sentidos. Do
séc., VIII ao séc., XVII, a igreja eliminava pessoas que usassem outras percepções, ou
mesmo aqueles que ampliassem os cinco básicos (conhecimento era só para a casta de
"dirigentes").
Jesus, quando esteve aqui ensinando e desasnando as criaturas, disse várias vezes; "é
preciso ser manso e pacífico". Mais tarde os politeístas romanos alteraram os textos com
a intenção de manter a hegemonia do Império. Uma das alterações era o absurdo que
afirmavam que, para se conquistar o "reino dos céus" tinha que ser pobre. Claro todos os
bens deveriam ser doados ao grande Império, que "cuidava" do "bem estar" de todos.
Mas, políticas à parte, através das projeções conscientes e lúcidas é possível checar
com naturalidade estes e muitos outros fatos, tão simples como se fosse acessar uma
biblioteca e conferir os escritos. Esse ser, manso e pacífico, pode ser traduzido como um
ser ou indivíduo com boas vibrações, sem fobias, sem ego, nervosismos, doenças,
infortúnios. E pacífico, como alguém que vive em harmonia consigo mesmo e com os
outros, promovendo a concórdia, a amizade o fraternismo sincero sem cobranças, uma
criatura silenciosa, que se nega a ter pensamentos maus, que saiba ouvir o som do
silêncio e apreciar a beleza que há no rancho de estrelas, no pôr do Sol...
Essa harmonia é consegui da através do ato de pensar, pois qualquer tipo de
pensamento gera energia que fica em nossa psicosfera. Se a criatura tiver bons
pensamentos e se mantiver em harmonia, conseguirá ampliar ou mesmo utilizar os 100%
dos sentidos básicos e até os outros. Aí sim, esse indivíduo ou criatura conseguirá VER,
PERCEBER e ENXERGAR. Somente acreditando que é possível, haverá a comprovação
necessária para que haja aquele equilíbrio, ampliando a fé e sobretudo compreendendose a si próprio. (para aprender a nadar, antes, é preciso QUERER).
Sempre nas noites de setembro, somente aquele que estiver em harmonia e com as
energias em equilíbrio é que perceberá o que estará acontecendo no espaço, no rumo
Nordeste. Para conseguir essa harmonia perfeita, é necessário praticar o jejum, eliminar
a carne vermelha, a nicotina, o álcool e os alucinógenos, evitar irritar-se, eliminar
mágoas, ódios, fazer jejum de pensamentos nocivos, de atitudes funestas, fazer silêncio,
estar aberto a ...( ter a intenção íntima de querer agir corretamente dentro do contexto
VIDA). Esse contato será energético pura vibração intuitiva, havendo muitos insights com

sonhos e situações premonitórias. Os nossos olhos físicos apenas captarão algumas
luzes, devido a nossa vibração densa que gira em torno dos 30 hertz, enquanto esses
seres evoluídos vibram em mais ou menos 3000 hertz, tornando-se impossível uma
abordagem física, visível, palpável, como todos nós desejamos.
Agimos assim pois está implícito em nosso íntimo, que virá alguém do "céu" resolver
tudo para nós, como se fôssemos um bando à mercê de alguém. Um bando até que
podemos nos considerar, mas estamos exercitando erradamente o nosso livre arbítrio, lei
primeira dentro do Universalismo cósmico, vigente para a Escala Evolutiva Humana, a
qual estamos todos nós. Este não será o último contato, é apenas mais um dos milhares
que já ocorreram.
Porém eles não podem interferir, podem apenas ajudar e para compreendermos essa
maravilhosa ajuda, é preciso ser manso e pacífico, não da boca prá fora. É preciso SER
de fato, de forma individual, sem latrias, ismos, "zofias" e logias. Por isso tenho sempre
dito que não é necessário mudar de religião, partido político ou mesmo de time de
futebol, não importam as suas preferências, o que importa é o seu nível de
discernimento, pensamentos, compreensão, atos e atitudes dentro do processo
Evolutivo.
Já acessei a terrível verdade de que não fizemos a lição de casa corretamente, ou seja:
estivemos ao longo dos milênios cometendo os mesmos erros, por pensarmos e agirmos
unilateralmente. Não por desconhecermos a verdade, mas sim pela preguiça ou
comodismo de não querer enxergá-Ia. Ficamos mal acostumados em terceirizar os erros,
as doenças, os infortúnios, ao descalabro nível de colocarmos a culpa em Deus, por tudo
que há de ruim na face da Terra. Somos tão "casca grossa", que sequer conseguimos
evitar catástrofes naturais, causadas por nós mesmos.
A outra terrível verdade que me foi dita e mostrada, são as pestes e tragédias que
rondam o nosso orbe. Por nossa única culpa estamos permitindo o caos e o desequilíbrio
inevitável. Isso acontece simplesmente pelo exercício do ego, do querer ser mais que o
outro, querer dominar o outro, armando-se até os dentes para se defender dos outros,
quando o maior e mais perigoso inimigo está em si mesmo, através dos pensamentos e
atitudes nefastas, do raciocínio umbilical, individual, dentro de uma boçalidade cega,
retrógrada. Quando passam para a outra dimensão, caem na real tardiamente e farão
parte de um contingente de 60 bilhões de consciências em completo desespero e aflição,
um estado comatoso que conheço. Sei que existe e já comprovei uma centena de vezes,
para não cometer o erro da informação equivocada.
Pare e preste atenção sobretudo nas noites de setembro, durante o dia também, se você
é daqueles que ainda precisa ver para crer, pois até nisso foi enganado pelas traduções
do Cópta para o Aramaico, para o Grego, Latim, Inglês, Espanhol e o Português, sem
comentar aquelas manipulações de propósito, ou interpretações conforme o nível ou a
religiosidade do "pesquisador". Essa é a sua chance de pesquisar você mesmo, sem
precisar acreditar nos outros; ponha em prática a harmonia, busque o discernimento,
exercite a caridade e o fraternismo consigo próprio e com os outros, tome-se manso e
pacífico, com sabedoria, lucidez e conhecimento.
EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA
Corno pesquisador, cético por conhecimento, por mais que eu leve para o lado técnico
científico todas as experiências extracorpóreas, sempre deparo-me com a Energia
consciencial do Essênio Jesus, que esteve aqui dentro de um corpo igual ao nosso,
tentando alertar-nos sobre outras realidades cósmicas. No início eu ficava todo

emocionado e até ficava fazendo urna "tietagem religiosa" desnecessária, bestial e
errada.
Graças a Deus Ele nunca chamou minha atenção, eu é que fui, aos poucos percebendo
e após tornar algumas doses de "simancol", notei que essas frescuras, fornos nós
mesmos que criamos ao longo dos séculos. O mais interessante de tudo isso é que
não.precisa ser "santo" para que você fique junto, ou mesmo entre em contato direto com
esses maravilhosos Essênios. A energia consciencial, que denominamos de Maria por
exemplo, é o Ser de mais fácil acesso que existe nos universos e dimensões. Não tem
frescura e não precisa marcar hora; basta querer e buscar, para isto se faz necessário
manter cinco intenções vibracionais de altíssimo nível.
Reconheço que não é fácil, visto que estamos aqui sob as "delícias" da terceira
dimensão, e diga-se de passagem, são maravilhosos os maus hábitos, porém nos
desviam dos caminhos corretos da evolução.
Tenho constatado isso, sempre quando estou na presença desses Amigos cósmicos, e
não pense que é invenção ou "loucura", é urna realidade que, infelizmente, só é
comprovada de fortna individual, ou seja: você tem que comprovar e conferir só para
você. AÍém disso o que você constatar não serve para os outros, devido ao fato de
sermos ou estarmos em níveis de compreensão, inteligência, conhecimento e sabedoria
muito distintos uns dos outros. Devo ressaltar que aqui nesta dimensão não existe
ninguém melhor que o outro, todos somos iguais, estamos no mesmo nível evolutivo 21 é o mesmo que aquela sala de aulas de 8ª. série, onde existem alunos nota 5,0 e outros
nota 10,0, além daqueles que oscilam no meio, porém todos são 8ª. série.
A escala evolutiva dos Essênios vai do zero ao dez, os níveis até cinco, habitam Pleione
(um punhado de estrelas visíveis a olho nu, a Nordeste, ao lado das três Marias),
possuem corpos físicos perfeitos (termo Bíblico Virgem sem máculas), a estatura é de
2,80m com no máximo 70 kg, são todos lindos e puros.
Não praticam o sexo que nós praticamos, existe uma troca energética de altíssimo nível,
que, por mais que eu tente, não consigo explicar corretamente; suas jornadas duram de
4 a 6 mil anos, e quando desativam o corpo físico, o devolvem com lucidez e consciência
para a esfera planetária, que também é uma extensão de seus corpos. Aqui também é
assim, só que somos tão antas, que ainda não temos nível de compreensão para
assimilar essa grandiosidade. Os pouquíssimos humanos de nível 8 ao 10, assemelhamse muito a eles, com o detalhe de que nós, humanos, precisamos ainda ressurgir em
terceiras dimensões mais densas como esta em que estamos. Lá em Pleione, as
estrelas são de primeira grandeza, tudo é mais sutil, mais lindo, mais harmônico.
Os Essênios de nível cinco a nove, não possuem corpos físicos e habitam estrelas. Os
Essênios de nível 10 Jesus e Maria, duas polaridades cósmicas que voltaram a ser
"almas coletivas" - não habitam os universos nem dimensões, mas sim, níveis
existenciais de altíssiínas vibrações inimagináveis por nós, denominadas de mônadas
(níveis de consciência cósmica). Esses Essênios encontram-se hoje na 33". mônada,
onde por amor à raça humana da Terra, as porções femininas monádicas cósmicas,
"estão ou habitam" a 12ª. mônada, que é o nível máximo que toda a raça humana poderá
alcançar, até mudarmos de escala evolutiva, quando deixaremos de ser humanos e
passaremos a ser Essênios. Foi só por isso que ELE, quando esta,:a aqui entre nós,
dizia pausadamente: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida...ninguém vai ao Pai (nível
cem monádico ), senão por mim..." Agora você pare e pense: nós ainda na condição de
"lagartixas" como compreender isto há dois mil anos atrás? Por isso todos os erros foram
e serão perdoados. Erramos tentando compreender, se bem que surgiram uns
desonestos pelos caminhos que alteraram bastante os ensinamentos em benefício
próprio. Muitos deles ainda estão por aí de Bíblia na mão e falando bobagens.

EU SOU -O CAMINHO... (II)
A descoberta mais fantástica nessas experiências foi constatar que os Essênios de nível
cinco a nove são energias luminosas e que habitam sóis, ou seja; são os próprios sóis. O
nosso sol, por exemplo, é uma estrela de quinta grandeza.
Posso afirmar com segurança que o que você vê todos os dias é um Essênio em forma
de luz. Isso não é suposição é afirmação, com o respaldo e a segurança dos próprios
Essênios. Por isso, para o nosso nível, o sol é a. vida, vida física para as escalas
evolutivas humana, vegetal, animal e mineral.
Todas essas escalas evoluem dentro de seus desígnios próprios, todos em direção à Luz
maior, que é DEUS. Por exemplo, o diamante e os cristais de hoje, já foram reles e
insignifIcantes poeiras cósmicas, que ao longo dos bilhões transformaram-se em luz, e
esse estágio, diamante ou cristal, não é o fIm, a coisa continua só que nem mesmo eu
compreendi, mas entendi tudo e muito bem. Conosco é a mesma coisa, um dia já fomos
poeira cósmica e voltaremos a ser outra vez, e assim sucessivamente até que nos
tomemos luz, uma só luz. E também não pense que parou por aí, a "coisa" continua, só
que de momento não temos ainda neurônios para se,quer imaginar, mas essa é a
realidade.
E lastimável que você nunca tenha tentado ou tenha se interessado em dar uma saidinha
do corpo físico, para constatar e conferir tudo isso e muito mais. É uma pena a
bestialidade em que você se enterra todos os dias, num atraso bilenar de dar dó. Dê uma
paradinha, respire fundo e pense, raciocine, não faça como a maioria. Depois de
"mortos" é que foram perceber que estavam e que continuam "vivinhos da silva". Aí meu
amigo(a), nem lhe conto o resto.
A outra descoberta também fantástica foi saber que mesmo depois de "morto" a quem o
anta humano que ainda tiver um mínimo de humildade e pedir ajuda, a ajuda vem. O
único probleminha é ter "tempo" de pensar em pedir ajuda, devido ao nível vibratório e à
mudança completa de referenciais, com apenas uma exceção: A dor e o sofrimento são
reais e não existe "anestesia" ou "remédio" que dê jeito, pois é a própria vibração do ser
que o leva àquelas tétricas situações. É horrível, eu tenho constatado e presenciado
muitas situações de completo desespero e dor. Conheço alguns que aqui andavam com
os narizes empinados e cheios de poses, que ardem por inteiro há algumas décadas,
esses também recebem ajuda, porém no tempo certo.
De graça é muito difícil ficar: ou você acha que alguns vieram para serem vítimas dos
outros e ficar tudo por isso mesmo? Deus, aquele que você imagina, perdoa-lhe, mas e
aqueles a quem você pisoteou, roubou, prejudicou e matou?
Mesmo que todos lhe perdoem, o que é muito difícil devido ao nosso nível evolutivo, mas
e você, sabe autoperdoar-se?
Aí aquela "justiça divina" que você intenciona para os outros, será aplicada em você
mesmo. Pois é amigo(a), trate de ser bonzinho aqui, depois não será permitido; trate de
desatar todos as amarras energéticas nocivas aqui sob este sol maravilhoso, pois, do
outro lado da fronteira dimensional, é impossível.
Mire-se nos exemplos e ponha em prática os ensinamentos do Essênio Jesus enquanto
há tempo, ou de outros Avatares (Buda, Giwa, Krishna, Abraão, Maomé, Elias, etc., sem
excessos e sem frescuras!), não importa em que região deste planeta maravilhoso você
tenha ressurgido, nem a sua raça, a sua cor, o que importa é que você tem que
despertar enquanto há tempo, e isto tem que ser feito aqui na terceira dimensão. O
perdão deve ser praticado aqui, o fraternismo, a tolerância, o respeito, a paciência, a
compreensão e o amor também. Comece pelos seus pensamentos, recicle os seus

sentimentos,não espere pelos outros, faça a sua parte em silêncio, com consciência,
lucidez. Não julgue nada, nem em pensamento, não chame a "Justiça divina" para os
outros, pois ela poderá ser aplicada a você primeiro.
Todos somos errantes e errados, todos temos defeitos monstruosos que podem ser
superados aqui, com um sorriso, um gesto fraterno, sincero. É isso, ou os infernos nos
aguardam. Vamos optar, de livre e espontânea vontade, pelos caminhos do bem, pelas
verdades e pela VIDA!
Desculpem-me, mas não estou agüentando mais ver tanto sofrimento e tanta dor do
outro lado da fronteira dimensional.
CONSOLAÇÃO & ESCLARECIMENTO
Todos nós, seres humanos, sofremos de um pequeno mal denominado carência afetiva,
pois estamos sempre precisando que alguém vez ou outra nos faça um carinho, que nos
dê um colinho etc. Esse mal advém de um desequilíbrio energético, que está situado no
plexo solar e umbílico chákra, que é causado pela ação de terceiros e de nós próprios
através daqueles pensamentos ruins que ao longo dos anos vamos acumulando em
nossa rede neuronial física. Geralmente esse carente afetivo é egoísta, ele só quer
receber, pensa somente nele, tem que sempre estar em primeiro lugar. Quando é
conseqüência da conduta de terceiros, geralmente os pais e avós através de muito
mimo, proteção em excesso, essa carência fica mais fácil de ser resolvida, mas a maioria
já vem acumulando carências de outras encarnações, chegando ao ponto de já
renascerem com problemas, que são os inúmeros casos que a psicologia vem tratando
em crianças e adolescentes.
Isso tudo é causado também pela falta de conhecimentos, pois atualmente e até 2008,
usaremos mais a nossa memória visual, desativando a memória racional, situada no
coronochákra. Acontecendo isso, as energias que predominarão em seu corpo serão as
energias de plexo solar, denominadas por Jhasua (Jesus) há dois mil anos atrás de
cérebro terrestre (sub-cérebro abdominal), aquele que quando você sente uma emoção
acontece um friozinho na barriga, ELE, sempre frisava: use apenas o cérebro celestial.
Com esse você terá domínio sobre todas as coisas. Só que para usar esse maravilhoso
cérebro celestial é preciso largar de ser egoísta, aprender a amar, principalmente o
próximo como a SI mesmo.
Perceba que estou aqui falando sobre os casos patológicos de carência afetiva. Dentro
das energias racionais, essas carências praticamente não existem, pois já acontecem
nas doses corretas. Nos outros casos, devem ser tratadas pela medicina, buscando-se
um terapeuta à altura. Outra opção é buscar o autoconhecimento, procurar situar-se
dentro do contexto vida, ampliando os referenciais, usando mais a memória racional,
equilibrando as energias de todos os chákras, desativando de vez o cérebro terrestre e
ativando o cérebro celestial, o objetivo da raça humana, a diferença entre nós e os
animais "inteligentes". "Jhasua Ben Pandira (conhecido por você como Jesus) em sua
nona reencarnação neste planeta, quando tinha vinte anos de idade, explicou isto para
sua mãe: o egoísmo natural que todos nós tendemos em ter, naquele errado conceito de
que primeiro os meus, ou somente eu, depois, muito depois os outros, é inaceitável pois,
na realidade, todos nós temos que viver bem e ser felizes e não apenas alguns como é a
atual sociedade patológica intrafísica e extrafísica também, pois a vida flui em todas as
dimensões. Eis um dos textos:
"Quando os homens forem menos egoístas, desaparecerá a lepra, a miséria e a maioria
dos males que atingem a humanidade. A extremada pobreza leva os.infelizes da vida a
ingerirem em seu corpo, como alimento, matérias em decomposição. Os tóxicos dessas

matérias, já em estado de putrefação, entram no sangue e o carregam de germes que
produzem todas as enfermidades. Os germes corrosivos vão passando de pais para
filhos, e a cádeia de dores vai tomando-se cada vez maior. - Quando os felizes da vida
AMAREM os infelizes tanto como amam a si mesmos, acabar-se-ão quase todas as
enfermidades, e os homens só morrerão devido ao esgotamento da velhice ou por
acidentes inesperados. - Pude curar leprosos, paralíticos e cegos de nascimento;
no entanto ainda não consegui curar nenhum egoísta. Que terrível mal é o egoismo !"
Uma profunda decepção pareceu desenhar-se no expressivo rosto de Jhasua, cuja
palidez assustou sua mãe.Meu filho - disse ela, estás tão pálido que me pareces
enfermo. - Jhasua fica assim quando salva os demais dos males.
Dir-se-ia que, por alguns momentos, absorve em seu corpo físico o mal de todos aqueles
a quem ele cura - acrescentou o "pai". - Jhasua olhou para ambos e sorriu em silêncio. Vejo que ides ficando muito observadores - disse finalmente.
Quando curaste Jhosuelin e a mim, observei também esta palidez - disse Joseph. - Mas
parece-me que, assim como o Senhor te dá energia para curar os demais, também
repõe aquela que gastas neles. É exatamente assim como pensais, pai. Logo passará
este estado de lassidão, porque os enfermos já se recuperaram. - Mas todos ficarão
curados? perguntou alarmada Myriam, tenebrosa de que tantos corpos enfermos
esgotassem a vida de seu filho. Jhasua compreendeu o motivo de seu alarme. Mãe! disse com infinita ternura, - Não me causes a dor de perceber em tua alma (psicossoma)
uma só centelha de egoísmo. A vida de teu filho vale tanto quanto estas vinte vidas
salvas. "Também eles têm mães que os amam como tu a mim. Coloca-te no lugar de
uma delas, e então pensarás de outra forma." - Tens razão meu filho! Perdoa o meu
egoísmo de amor de mãe. És a minha luz e, sem ti, parece que ficarei às escuras. Terás que aprender a sentir-me ao seu lado, ainda que eu desapareça do plano físico... Deus-Pai não haverá de querer, não ...morrerei antes de ti... - disse ela através de um
soluço de angústia. Percebes, mãe, a dor dessas mulheres que vêem seus filhos
morrerem vivos nas cavernas dos leprosos? Sim, meu filho! já vejo e sinto. A partir de
hoje, prometo averiguar onde há um leproso para que possas curá-Io. Fui a primeira
pessoa que curaste do egoísmo. "Já estou curada, Jhasua!... Ante Deus-Pai, que nos
ouve, entrego meu filho à dor da humanidade !" E a meiga mãe começou a chorar em
grandes soluços. Que fizeste, Jhasuá, meu filho, que fizeste?
- indagou Joseph, tomando uma das mãos de Myriam e beijando-a ternamente. - Nada
Pai! É que ao retirar ela mesma o espinho que estava cravado em sua alma, sentiu toda
esta dor. - Mas, já está curada para sempre, não é verdade, mãe? - Sim, meu filho,já
estou curada." As Out-of-the-body-experiments, saída lúcida da base fisica, permitem
com que você através das dimensões, acesse o passado e o futuro, podendo checar
fatos, pois o infinitamente ontem está aqui no infinitamente presente.
Espaço e tempo só existem aqui na dimensão física do universo físico, visível aos seus
olhos de carne, que nada mais é que um instrumento que usamos para "perceber" tudo,
essa técnica muitos usam e tomam conhecimentos como é o caso acima citado por
Josefa R. L. Alvarez, J. J.Benites, Waldo Vieira, Wagner Borges, Divaldo Franco e por
que não Ademar de Lima? ou melhor, e por que não você? Busque fazer o mesmo, sem
excessos, sem exageros, fanatismos. O máximo que poderá acontecer é chamarem-no
(na) de louco(a). Mas isto não é problema, levando-se em conta que para a maioria, ser
normal, é falar bobagens, naquelas rodinhas nos bares, vi ver rindo à toa ou reunindo-se
para falar mal dos ausentes. Fato normal praticado pela nossa sociedade patológica.
Comece a perguntar a si mesmo, os amigos que tenho, o que querem de mim? Eu, como
sou super-otimista e não penso mais coisas ruins a respeito dos' outros diria que, todos
eles querem ver você feliz e com saúde, assim como você a eles!

Fui! Saí de fininho...
CONSOLAÇÃO & ESCLARECIMENTO (II)
Mencionei a carência afetiva que todos os seres humanos possuem, uns em doses
excessivas e de forma patológica outros com doses menores, causando pequenos danos
no dia-a-dia rotineiro em que vivem. Expliquei que quando essa carência é proveniente
de vivências passadas, nesta ou noutras vidas, e por respeitar você por esse
desconhecimento, é um fato normal. Particularmente acho cruel, pois se você soubesse
com certeza, tomaria algumas atitudes para evitar esse mal que tanto assola os seres
humanos.
Como a projeção consciente é um fato real e concreto, afirmo que só não é um assunto
popular e de domínio público, por questões meramente políticas de alguns sobre outros,
com o único intuito de levar vantagens, tanto financeiras quanto do próprio conhecimento
mesmo. Todos nós estamos num círculo vicioso dentro da afirmativa de que: dar-se bem
na vida é ter coisas e mais coisas, não importando como, se foi de forma lícita ou ilícita,
onde as minicorrupções do dia-a-dia tomaram-se normais.
Houve uma inversão de valores, que ficou normal demais, principalmente pelo lado
liberal, no sentido de libertinagem e não de liberdade, inclusive de expressão e ninguém
está percebendo isso. Mencionei um texto de Josepha Alvarez, conseguido através das
projeções lúcidas e conscientes, onde Jhasua (Jesus) aos vinte anos resolveu o
problema de egoísmo de sua Santa mãe Myriam (Maria).
Exemplifiquei um fato real e normal de egoísmo de mãe. É natural que também as
nossas mães ajam de forma egóica, querendo ver todos os seus filhos se "dando bem na
vida" e muitas vezes fazendo vistas grossas com respeito àquelas minicorrupções do
dia-a-dia, numa grande maioria porque realmente são "santas", outras cegas e não
apontam nossos defeitos como deveriam.
Consolam-nos, mimando e inconscientemente incentivam, pois o referencial é o
pseudoprogresso material, é uma forma de egoísmo que se mascara de amor de mãe.
Mencionei também, em outros artigos as corrupções triviais, onde mamães sem
conhecimento subornam o filhinho com chocolates, naquela célebre afirmativa: "se você
ficar quietinho, a mamãe te dá um chocolate". Esses sujeitinhos maravilhosos, crescem,
e entram para a vida pública, candidatam-se e vão para Brasília DF, e, lá aquelas
"negociações" continuam em forma de troca, onde o "chocolate" aparentemente é light,
não causa problemas, mas sim muitas felicidades ! ( ? ) O esclarecimento é mais
violento, é tapa na cara, responsabiliza, obriga a resolver os problemas, não vira a
página se tudo não estiver correto; ele incomoda, perturba.
Quem vive mais para o esclarecimento muitas vezes é mal visto pelos amigos e pela
sociedade. Jesus ESCLARECIA mais do que CONSOLAVA, por problemas de
traduções, os católicos erram na oração de Francisco de Assis, onde o correto é "que eu
procure esclarecer mais, do que consolar... " Pois a consolação engana, tapa o sol com
apagões, já o esclarecimento não; ele desperta, ativa todas as suas defesas energéticas,
coloca-o em posição qe positivismo, de querer, de conquista, de garra, atributos
essenciais para o verdadeiro progresso humano; o esclarecimento abre os olhos da
alma, do espírito ativando aqueles aparelhinhos que há muito estão desativados em
você, causando-lhe uma cegueira para a vida.
Por causa da consolação, a raça humana do planeta Terra está em colapso, pois todos
vivem sob a máxima de que: "você tem um anjo de guarda que te protege, tem um Deus
que te perdoa, só fica faltando um salário bom do governo e de preferência sem fazer

nada". Além do mais se você for para o céu, ficará ETERNAMENTE sem fazer nada,
absolutamente nada! Já imaginou que maravilhoso ficar sem fazer nada, sem dor,
problemas deA espécie alguma?
Sinto muito ESCLARECE-LO de que não é nada disso, não gosto muito de freqüentar a
dimensão dos nossos mortos queridos. Geralmente apareço por lá para resgatar ou fazer
esclarecimentos, para os que buscam desesperadamente e ainda possuem lúmens
energéticos, adquiridos aqui, através de boas ações, pensamentos, atos e atitudes.
Muitas vezes ficam "enrroscados" em picuinhas, vingancinhas, birrinhase outras inhas
que aqui passam despercebidas, mas lá do outro lado nos causam vergonha, sofrimento
e muita dor, isso não é invenção, ficção, é fato real e muito triste, trágico. Sempre estou
afirmando que você não morre, apenas desativa o corpo físico o qual usamos nesta
dimensão Terra para manifestarmos e adquirirmos lúmens energéticos, aqueles méritos
conscienciais aos quais me referi.
Pare de ficar enganando-se a si próprio, não fuja da responsabilidade vida, escondendose atrás de filosofias, credos, seitas e bulas. A maioria das pessoas hoje quer que
apareça de pronto um GURU, que resolva todos os seus problemas e ainda mostre o
caminho, os atalhos, evitando turbulências futuras. Isso não é possível, muito menos
verdade, eu posso ajudá-Io (la) ensinando-o (a) a nadar, mas nadar por você eu não
posso. Quem terá que se jogar n'água é você. Tudo o que você vive agora, nada mais é
do que uma reação, causada anteriormente por ações nos ontens já vivenciados. Se por
acaso é depressivo, a culpa não é do padre, nem do pastor, muito menos foi praga da
sua madrinha, a culpa é toda sua; assuma e procure resolver.
Na vida não podemos fazer como fazíamos no colégio: "professora Maristela passava
problemas de matemática, lá no "Joaquim Murtinho", para serem resolvidos, eu
enganava minha mãe e dizia que não era preciso estudar aqueles difíceis, e, justamente
eles caíam nas provinhas".
Dentro do contexto vida, principalmente fora do corpo, não se consegue enganar
ninguém muito menos você.
Não existe consolação que resolva apenas o esclarecimento correto e a resolução
pacífica, harmoniosa de aceitação, enfrentamento e reconhecimento de todos os erros,
não importa quantos e quais.
Assuma e não suma !
ESTUPRO EVOLUTIVO
As experiências fora do corpo, conhecidas também como desdobramento espiritual,
viagem astral, projeção consciente, arrebatamento de espírito, enfim conforme o nível de
compreensão e cultura recebe um nome uma denominação, apesar de já ter sido
comprovado pela ciência, bem como pela medicina científica de países desenvolvidos,
esta comprovação ainda é mantida sob segredos e mistérios, e quando da existência da
tal "guerra fria" essa prática dita como parapsíquica, havia sido muito usada.
Como sempre o homem tenta utilizar os dons que Deus lhe deu para: fins ilícitos,
espionar, manter os outros sob domínio. Como hoje no atual estágio que nos
encontramos isso fisicamente é "quase" impossível. Essa técnica que eu chamo de
"manusear-se realmente", ainda é usada para espionar, pois conscientemente é possível
permanecer lúcido, raciocinando e pensando em qualquer universo ou dimensão. Por
isso tenho afirmado que não somos o que aparentamos; nós usamos esse corpo de
carne e compostos carbonos, para nos manifestarmos aqui somente nesta dimensão
denominada de fisica.

Isso que para você talvez seja absurdo, sinto muitíssimo, para mim não é. Nós realmente
somos energias que ocupamos este corpo temporariamente. Este NÓS que me refiro,
não é o corpo nem a imagem refletida no espelho. Este corpo com todos os órgãos não
significa nada se NÓS não tivermos consciência plena disso, assim como este mesmo
corpo significa tudo, pois é através dele que NÓS iremos adquirir mais luz, mais brilho,
mais tônus energético, para podermos galgar outras dimensões e mundos mais sutis,
inimagináveis e indizíveis com palavras humanas do atual estágio em que nos
encontramos.
Quando criança e saía do corpo, eu não compreendia nada e comentava muito pouco
com as palavras da época, conforme o meu nível de conhecimento e minha mãe
interpretava conforme o nível de conhecimento dela. Certa vez levou-me às freiras para
me benzerem, tentando afastar um possível mal; a noite saí e fui brincar no "céu" com
minha cachorrinha que a jardineira matou. Reclamei para Deus, dizendo que as freiras
apertaram um crucifixo na minha testa e pediam para Ele (Deus) me curar. Agora com
mais experiência, lúcido, através da retrocognição volto nesse mesmo instante e revejo
toda a cena; a preocupação de mãe pelo filho que às vezes falava coisas que não
"existiam" e das freiras tentando ajudar, buscando explicações dentro de um
limitadíssimo conceito vago, de hipóteses e suposições.
Hoje sei tratar-se de um Orientador Evolutivo, nome usado pela projeciologia, ciência
que estuda os "fenômenos e correlatos", que me explicou todas as dúvidas de outrora e
também de certas dificuldades dos Avatares em passar o conhecimento, face as
limitações de idioma, compreensão e cultura dos nossos ancestrais que, diga-se de
passagem, éramos nós mesmos! Naquela época lá na colônia (hoje Indápolis MS), fui
orientado a não comentar os meus "sonhos" de permanência no céu, assim como fui
tranqüilizado de que um dia eu iria crescer e compreender tudo. Realmente aconteceu
isso, embora tendo sido muito "danado" na infância e na adolescência, após muitos e
muitos erros consegui me organizar e harmonizar as experiências com uma vida
"normal".
Atualmente, apenas faço o que me pedem, "passe o conhecimento tudo que te
mostramos e te ensinamos deve ser passado adiante". As vezes eu menciono minha
segurança, ou do meu comprometimento perante a sociedade intrafísica, doentia, cega e
injusticeira, sobre as religiões vigentes, leis, regras etc. Apenas passe o conhecimento,
pois somente alguns ficarão interessados e compreenderão.
Porém já será um bom começo para uma nova era de aprendizados, de tolerância,
compreensão e quem sabe até fraternismo e amor! "A raça humana do orbe Terra, corre
grande risco de ser exterminada e ter que recomeçar em orbes planetários inferiores".
Nesse momento estremeço por inteiro e peço que repita por gentileza, e palavra por
palavra são ditas em bom e compreensivo "som" (na realidade não se ouve, percebe-se
de uma maneira que não tem como negar o ocorrido).
Pergunto os porquês, e o estupro evolutivo começa. Só exercitamos o ego, o ódio, a
vingança, a inveja. Na maioria das vezes, apesar de raciocinantes e pensantes, agimos
pior que muitos ferozes animais, que também raciocinam e pensam, porém não como
nós. Somos individualistas, calculistas, maldosos, perversos conosco e com nossos
semelhantes. Negligenciamos tudo, o próprio corpo, a alimentação, a vida; somos
perigósos e destrutivos; somos cegos, estúpidos, ignorantes, estamos na contramão da
evolução e vamos sofrer as conseqüências disso muito breve.
Nesses momentos fico roxo de vergonha, encolho-me tanto, que a cabeça dum alfinete
transforma-se num deserto. Eles percebem e dão uma trégua. Reconheço também que
nada do que foi dito tenha sido novidade para mim. Confesso que acordo de manhã e
chego a passar mal, faço um exercício Prânico, harmonizo-me e pronto. Uma coisa ficou

marcada; disseram-me que a maioria das pessoas deste planeta, já está começando a
perceber que evoluir é algo mais profundo e silencioso. Esta percepção que muitos já
estão captando é um trabalho árduo de amparadores, orientadores, "anjos de guarda",
aqueles seres celestiais a que sempre me refiro. Nós não estamos sós, assim como
também não somos propriedade ou marionete de alguém que nos criou, dentro daquela
comparação absurda, em que você cria um animal qualquer para servir-lhe ou não.
Estamos na escala evolutiva humana. Como viemos parar aqui também é outra história,
(real e dura de encarar) pois, às vezes nem eu com todas as experiências, consigo
aceitar a realidade que tenho comprovado. Tudo é tão rápido e lerdo ao mesmo tempo
que fica possível compreender o infinito no simples, a harmonia silenciosa na revolução.
Para os nossos sentidos é muito primário, primitivo, pois queremos acelerar, correr,
quando na realidade deveríamos ser mansos e pacíficos. caminhar juntos, evoluindo
juntos, sem ego, ricos diante de "olhos" Superiores, com discernimento, conhecimento e
convicção de que somos eternos e que temos que seguir em frente, exercitando o
fraternismo e se possível, o amor.
Acessei através de uma precognição que isso será possível muito breve em 2109, e o
bom de tudo é que estaremos lá! Desde já, estou plantando sementes selecionadas
através dos pensamentos átos e atitudes, pois SEI que o amanhã será uma reação
causada pelas ações que eu criar hoje. Busque comprovar isso tudo através da intuição
e de alguns "sonhos" que lhe acontecem. Pare de criticar e reclamar! Desasne-se,
DESPERTE!
Comece agora! Ou depois em planetas inferiores.
AS EXPERIENCIAS FORA DO CORPO (E.F C.)
Desde a época Mousteriana, 250 mil anos antes de Cristo, consta em documentos
históricos, que o homem, conhecido como o "homem de Neanderthal", usava a técnica
de deixar o corpo em repouso e sair em espírito para acertar e conversar com a "senhora
dos animais". sobre a caça ou alimento para a tribo nos seguintes dias, historiadores
denominavam esta técnica de Xamã, mais em nível de nomenclatura antropológica.
Essa civilização sucumbiu aos terremotos e movimentações das placas tectônicas junto
com os habitantes de Atlântida, "tribo" mais organizada tecnologicamente, pois a
anestesia e a cesariana eram práticas normais da medicina daquela época, tanto é que
muito mais tarde nascia em Roma, através da mesma técnica, o grande Imperador Júlio
César.
As catástrofes naturais eram constantes, pois o nosso orbe Terra estava passando por
uns ajustes, em virtude de um equilíbrio cósmico natural de forças e de energias. O
principal equilíbrio de forças é a pressão e devido ao movimento de rotação a tendência
da esfera é espalhar-se pelo espaço, isso não acontece devido às forças energéticas
que mantém o conjunto de gases, nossa atmosfera, pressionando tudo ao centro, no
caso o núcleo do planeta que por esse motivo é incandescente, altíssimas pressões em
constante atrito energético, lembrando você, que tudo isso está vivo, a Terra é um ser
vivo que pertence à escala evolutiva mineral, da qual você, acreditando ou não, já fez
parte um dia.(com essa idade, ter que acreditar é mau, hein?! - que tal sair da casca e
conhecer-se?).
E fazendo parte de todo esse equilíbrio encontram-se as escalas evolutivas vegetais,
animais e humanas, o nosso planetinha é um refúgio de manifestação de nossos
espíritos e desse detalhe o Xamã já sabia e participava ativamente dessa harmonia, com

um detalhe, respeitava - a "Senhora dos animais" era um espírito iluminado a quem toda
a fauna e flora "deviam submissão".
Hoje sei e conheço (sem vangloriar-me); trata-se dos refúgios faunísticos- florísticos
extrafisicos, onde sou bem recebido, Graças a Deus! A "Senhora dos Animais",
realmente é um SER de luz pertencente à escala evolutiva Essênica, a mesma escala
evolutiva de Jesus, e é quem organiza tudo com Amor o seu braço direito é conhecido
como São Francisco de Assis. Aqui no nosso Brasil ainda é Padre Cícero, que, por inveja
de seus colegas clérigos, todos os milagres que fez com animais e com vegetais são
segredo, inclusive praticava a bi-Iocação consciencial física, o mesmo que Santo Antônio
de Pádua, o qual se manifestava em dois lugares ao mesmo tempo, mas como não é
descendente de Italiano... (não existe, tomando-se mais uma história verídica sonegada
e roubada pelos mesmos romanos de antigamente).
Todos os raciocinantes e pensantes, quando dormem saem do corpo para que este se
restabeleça quimicamente.
Isso, hoje, já está comprovado cientificamente, porém ainda é assunto tratado com
misticismo e segredinhos, pois se se tomar popular, a raça humana despertará, e
aqueles que se acham donos de verdades deixarão de "reinar". Já imaginou a Terra
habitada só com gente evoluída? Imagine todos os eleitores conscientes e sábios, quem
seriam os nossos políticos? Como seria o nosso sistema sócio-educativo?
Haveria polícias? Haveria fome? Injustiças?
Com certeza tudo mudaria, inclusive a maneira com que nos alimentamos, aliás,
devoramos quantidades e comemos com os olhos, sabe por quê? Ainda somos
obnubilados, não somos despertos. Quanto ao processo VIDA, tudo o que fazemos e
pensamos, inclusive nossa fé, está alicerçada em hipóteses, suposições, claro! Por
acaso você sabe como é o outro lado da vida? Quem é você? E, o que faz aqui?
Através das Experiências fora do corpo, é possível que se conheça, e melhor, que se
situe dentro da escala evolutiva humana, e você descobrirá, de onde veio, quem é, e
para onde vai. Tudo em você mudará para melhor, o senso crítico será interno, ao
contrário do que é hoje, (externo, atira em todas as direções, julga, condena, comenta,
inventa). Esse auto conhecer-se não~.é fenômeno, é algo possível, basta querer,
substituindo alguns maus hábitos por outros menos nocivos, desvencilhando-se de
amarras energéticas incompatíveis com a real vibração do nos~o espírito, fazendo
retrocognições lúcidas, saberemos sem misticismo, sobre os passados, maus passados
com certeza, pois, caso contrário, não renasceria aqui novamente passando o que
passa, colhendo as sementes plantadas há séculos atrás.
Esse despertar, é individual, não adianta estudar em livros, tem que por em prática
certas ações bem pensadas e planejadas, buscar o auto controle em todas as situações,
em casa, no trabalho, no trânsito, na escola, na igreja em todos os lugares.
Mude uma postura para melhor em qualquer circunstância, lembrando-se sempre de
que, dentro de seu peito pulsa um coração que a qualquer momento poderá parar de
bater. Estas coisas em outras dimensões não são possíveis de se realizar, portanto as
ações pensadas devem ser colocadas em prática aqui nesta dimensão densa, sob este
sol. É aqui que se adquirem lúmens, tônus energético, aquele esmerilhamento para que
nossa alma e nosso espírito tornem-se iluminados a tal nível que um corpo físico
terrestre e esta dimensão não sirvam mais. É a chamada ressurreição, renascer noutros
mundos mais sutís, outras paisagens hoje inimaginadas pelos que ainda vivem
mergulhados no universo umbilical, fétido, limitado e cego.
Para tanto, não é preciso mudar de religião, de partido político, muito menos de time de
futebol; é só começar a agir com discernimento em tudo, respeitando os semelhantes
como a si próprio, começar a raciocinar coletivamente, evitando exaltar o ego, o orgulho,

a prepotência, o "eu primeiro", erguer a cabeça sem empinar o nariz e olhar o horizonte,
em silêncio, em harmonia física e energética, paz interna, com o verbo perdoar na ponta
da língua, com as virtudes paciência, tolerância, fraternismo e amor.
Chegar ao ponto de poder dizer até mesmo para os que o prejudicam que: "Amo você,
muito mais do que você a si próprio", por conhecer-se, saber que sabe, ter certeza por
comprovações, deixar a base física em repouso e consciente, lúcido, navegar no imenso
oceano multidimensional, sentindo as vibrações de ser eterno, de ser luz, percebendo
claramente que não é apenas terráqueo, que não se limita a este corpo, que é tudo, que
está em tudo, que não é uno, que, apesar de indivíduo, não é individual, você eu, os
amigos os inimigos, fora do corpo raciocinando e pensando fazemos parte de uma
imensa luz Maior, que é Deus pura Energia, puríssimo AMOR.
A projeção consciente não faz mal à saúde.
FALA-ME DE DEUS... POIS, EU JÁ ESQUECI
Após um final de semana de muito trabalho no foyer de um edifício no setor bancário de
Brasília DF, a exaustão física estava quase no limite percebi que por trás do cansaço
havia um grande chamado para "trabalhar" em dimensões extrafísicas. Fui para a casa e,
sob uma chuveirada, restabeleci as energias.
Ainda pude ver o meu corpo deitado com o "piloto automático", uma pulsação e
respiração, necessárias para o equilíbrio e restabelecimento químico. Volitando aos pés
da cama, fiz minha invocação, um agradecimento e me pus a disposição da
multidimensionalidade. Percebi as luzes do aeroporto de Brasília lá embaixo e adentrei a
dimensão turbulenta, terrível, com gritos, berras de dor, horror, pavor.
Senti que estava muito bem acompanhado e sabia que a tarefa era um resgate, porém
não sabia de quem, onde e como. Os amparadores ficaram e mergulhei feito uma bola
de luz numa escuridão sem igual. Os gemidos, grunhidos, gritos e urros foram
aumentando, percebi que estava perto e pude ver milhões de consciências, com forma e
corpos humanos, mergulhados num lamaçal fétido, borbulhante assustador, um lodo
grosso e pegaj asa.
Volitava por sobre aquela tétrica cena e parei sobre uma senhora. Percebi logo que era
aquela pessoa que eu deveria retirar de lá, iluminei o local e "espichei os braços".
Ela agonizava e não podia erguer os seus braços que estavam submersos naquela
gosma nojenta: pus-me a orar e pedir a Deus que me ajudasse naquele momento, e
percebi que minha luminosidade aumentou contagiando a todos, fazendo-os calar e um
enorme silêncio instalou-se. Aproximei-me da senhora com muito custo, pois muitas
falanges assediadoras e mantenedoras daquele local tentavam impedir a minha tarefa.
Ampliei o campo áurico afastando-as e novamente estendi as mãos e nada; ela não
conseguia se mover, sentia muitas dores. Coloquei minha mão direita dentro de seu
cérebro e acessei tudo que ela fez de ruim em várias existências; percebi que aquele
sofrimento já tinha uma duração de quatrocentos e um anos, tempo aqui da nossa
terceira dimensão.
Envolvi-a com o amarelo-ouro que meus amigos Essênios me ensinaram. Ela levantou a
cabeça suja pela lama podre e disse-me: "Fala-me de Deus..." aos soluços e chorando
continuou, "pois eu já o esqueci, quero o perdão de tudo e só ELE pode me dar".
Vislumbrei a vastidão daquele ambiente horrível, e comecei a falar que Deus era uma
energia muito boa, que jamais quis que tal situação acontecesse com quem quer que
seja, que tudo aquilo era devido a vibrações, reações de ações causadas na terceira

dimensão e que todos poderiam sair dali, era só arrepender-se com vibração íntima,
perdoar a tudo e a todos e buscar a luz.
Todos voltaram a berrar e gritar, queriam se livrar dos sofrimentos, ela conseguiu livrar
os braços e a tirei. Percebi que subíamos em alta velocidade. No caminho mudei sua
vibração e sua energia e pude ver tratar-se de uma mulher muito bonita, porém muito
má, que cultuava as energias de ódio e havia, em três encamações seguidas, destruído
a vida de umas trinta pessoas pelo bel prazer de exercitar o ódio.
No ano de 1594 todas as suas crueldades haviam chegado a um limite. Muito rica e
poderosa, mandava torturar e assassinar quem ousasse cruzar o seu caminho.
Muitos dos crimes que cometeu foi por puro capricho, exercício das energias de ódio,
causando gratuitamente sofrimentos horríveis para mulheres e homens. Era ajudada
pelo seu companheiro, um bárbaro torturador e gostava de assistir às torturas, chegando
a sentir êxtase em muitos casos até hoje (1995) em Barcelona, ainda existem marcas
destes tétricos acontecimentos, e dentro da cosmo ética universal não posso revelar seu
nome pois a quinta geração ainda vive na superfície da Espanha; muitos se odeiam com
diversos tipos de rixas e desavenças, reações energéticas causadas por essas ações há
quatro séculos atrás, ela executava os crimes junto do companheiro. Os parentes que se
omitiram, aqueles que sabiam, mas faziam vista grossa também hoje sofrem
conseqüências, formando um clã coletivo kármico de umas trezentas pessoas
envolvendo-os em suicídios "inexplicáveis" e doenças incuráveis.
Após tomar conhecimento de tudo isso com a maior clareza e lucidez, chegamos a uma
espécie de teto onde os amparadores e muitos outros seres de luz nos aguardavam.
Como sempre tenho presenciado, fico prestando atenção aos detalhes. Eu e os "meus"
amparadores ficamos; ela seguiu em frente rumo aos reformatórios extrafísicos com mais
três em direção a um recomeço árduo, difícil, porém uma Divina chance de poder
recomeçar e reparar os erros dos passados.
Quanto ao seu companheiro, talvez ficará naquele local terrível mais alguns séculos, pois
a reação é proporcional à ação. Não que Deus determine um tempo para "pagar", não
existe isso, muito menos a Suprema Energia, a qual denominamos de Deus, está
"envoh:ido ou determinando" tais situações. Inclusive é a maior falta de respeito dizer
que isso é justiça divina. Tudo é energia e esse é mais um caso do tipo: plantou
sementes ruins, vai colher frutos péssimos com certeza. Portanto, vigie o que você tem
semeado ultimamente e procure de forma silenciosa o perdão ou a reversão de ações
não muito humanas e recomece com um plantio de sementes selecionadas, pensadas,
planejadas para que num futuro bem próximo possa desfrutar com discernimento as
reações que virão. Por isso tenho sempre afirmado que no futuro, você poderá planejar
da melhor maneira; os erros dos passados você pode "substituí-los" com boas ações ou
boas sementes, pois uma coisa é absolutamente certa; um dia você irá desativar esse
corpo físico o qual você usa temporariamente, e aí como será? E onde será? Nas
subdimensões de lodo, limbo escuro e frio, ou nas mônadas de aprendizados e desfrute?
Aquele denominado "céu" Bíblico que tanto foi frisado, só que com um detalhe: não
existe apadrinhamento e perdão fácil do jeito que as religiões apregoam pelo mundo.
Deus não é um carrasco muito menos um julgador, você é livre para fazer o que bem
quiser e por tudo o que você fizer de bom ou ruim, só você vivenciará as reações,
energias indissolúveis criadas por você, através dos pensamentos, sentimentos, atos e
atitudes.
Depois das despedidas volitei sobre Barcelona, bem que tive vontade de fazer um
"turismo", mas fui "convidado" a retomar ao corpo. Agradeci a Deus por mais essa
maravilhosa oportunidade; fiz minha invocação cósmica e acordei para mais um dia na
Brasília seca e barulhenta, como sempre com a boca fechada e pensando naquele

terrível local, com milhares de seres humanos sofrendo reações, causadas por ações
praticadas aqui nesta dimensão, sob este céu e este sol escaldante, muitas vezes
silenciosa e impunemente.
Impunidade que só pode ser adiada aqui nesta dimensão, por isso desejo que alguns
seres, dirigentes e políticos do nosso Brasil possam vislumbrar, pelo menos por três
segundos aquelas cenas que tenho presenciado nos resgates que faço. Com certeza as
suas verdades e paradigmas mudariam para melhor, compreenderiam que todos nós
estamos interligados e que apesar de indivíduos, não somos individuais, somos tudo,
estamos em tudo e fazemos parte de um processo evolutivo inimaginável devido a nossa
cega ganância e ignorância.
FORÇA DE CONVICÇÃO OU FÉ
O fato de ter aprendido a praticar as retrocognições, acesso sadio a vivências passadas
neste ou noutros planetas, e de dominar a técnica da bi-locação consciencial de
psicossoma através das projeções lúcidas e muitas vezes assistidas ampliou em mim a
tão falada e pouco exercitada FÉ.
Há o fato de a maioria dos seres humanos desconhecerem essa "técnica", pois todos
acham que para ter fé é necessário ser freqüentador ou participante ativo de religiões,
credos, seitas e filosofias. Muitos vão mais além: é necessário obedecer rigorosamente à
Bíblia e aceitar Jesus em suas vidas e o que não consta no livro sagrado é coisa ruim.
Sou pesquisador e não tenho o objetivo de ferir quem quer que seja, agredir religiões ou
credos. Navego sozinho por dimensões inimagináveis, vivencio situações incríveis,
muitas das quais indizíveis com palavras humanas, que posso garantir não são frutos de
imaginação ou ficção, como muitos afirmam por não possuírem, em sua rede neuronial
física, referenciais para fazer comparações.
A técnica é muito simples: após um relaxamento muscular completo e consciente,
começa-se a manipular cores vibrantes através do pensamento. Sempre tenho afirmado
que tudo que se pensa instantaneamente se manifesta em nossas psicosferas, aquela
atmosfera energética que todos os seres vivos possuem. Venho policiando meus
pensamentos e atitudes há vinte anos, quando aquele copo de bebida explodiu em
minhas mãos e escutei aquela voz suave e meiga dizer mansamente: "Filho, não faça
isso!" e numa atitude de moleque, fiz que não percebi e insisti em colocar o copo à boca.
Quando tudo aconteceu. Fui dormir cedo naquele sábado de abril/77.
Percebi que nosso corpo físico possui pontos energéticos, por onde recebemos as
energias imanentes da mãe natureza. Após várias experiências sem referencial algum,
amigos me falavam da cultura lnduísta onde eles estudam esses pontos, denominados
de chákras. Sempre com a curiosidade voltada ao conhecimento sem excessos,
fanatismos e latrias, e como sempre sem poder dividir com ninguém tais experiências,
(sequer podia tocar no assunto), muitas vezes sempre tomava notas, registrava todos
aqueles "sonhos" maravilhosos, que apelidava, na época, de presente dos deuses.
Uma das pessoas que me acompanhavam e que muitas vezes desprezei por
desconhecimentos, eu achava tratar-se de meu anjo de guarda, quando, na realidade,
trata-se de uma freira francesa que desativou o corpo físico em 1905, numa cidadezinha
na França. Por afinidade, sempre me ajudou e me explicou todas as dúvidas que eram
naturais (inclusive justamente uma ex freira estar energeticamente sempre lá quando eu
saía do corpo); os por quês foram tantos, mas o que importa são as respostas, quase
sempre contundentes e cruéis até, pois como sempre achamos que estamos aqui nesta
vida por obra do acaso e que iremos para o lado bom ou mau, onde seremos julgados
por alguém que achamos ser o criador de tudo.

Na realidade, aprendi que o fazendeiro cria o gado, mas DEUS criou o fazendeiro e seu
gado. Compreendi no mais perfeito francês que DEUS é uma energia e que jamais virá
julgar e condenar ninguém. Aprendi também que somos energias conscienciais em
evolução e que neste momento estamos na escala evolutiva humana pertencemos a
outras escalas evolutivas, e somente através do AMOR é que conseguiremos galgar os
degraus evolutivos. Enquanto não atingirmos um nível sutilíssimo de energia como seres
humanos, continuaremos voltando aqui neste plano para resgatar, recomeçar.
Para um jovem humilde e simples como eu, realmente tudo isso foi um "estupro
evolutivo". Todos os meus referenciais de nada mais serviam e as experiências cada
noite se acentuavam. Eu meditava muito, pedindo equilíbrio para suportar toda aquela
barra sozinho. Certa vez cheguei a solicitar um descanso, e percebi claramente que não
estamos aqui, na dimensão Terra, para descansar, como se a vida fosse um feriadão.
Descobri que apenas o corpo físico usado por nós é que descansa, para se restabelecer
quimicamente. Nós jamais dormimos, nós somos energias multidimensionais, estamos e
fazemos parte de tudo. O cérebro físico, a audição e a visão são apenas aparelhos que o
nosso verdadeiro cérebro, que é, ou está no psicossoma (alma) e no mentalsoma
(espírito), usa para compreendermos a dimensão física terrestre.
Aprendi que fé é uma força de convicção, comecei a ter fé na vida, fé em mim mesmo
como ser humano; passei a respeitar mais os outros em pensamento e posteriormente
na prática. Ainda estou exercitando a paciência, e a tolerância, atributos indispensáveis
para o autoconhecimento, além da humildade. Se não se exercitar a lição de humildade,
é muito difícil descobrir as maravilhas da vida. Tudo está em você, tudo depende de
você, não adianta deixar de lado, fingir que não vê, ou pôr a culpa em Deus, no célebre
comodismo.
"Seja o que Deus quiser!" E, quando acontece algo ruim, também temos o descaramento
de afirmar: "foi por vontade de Deus".
Eu compreendi que não está na vontade de Deus que catástrofes aconteçam,
principalmente assassinatos, acidentes fatais ou todos os surtos de doenças existentes
hoje e que estão aniquilando a raça humana na face da Terra. É muita falta de respeito,
falta de conhecimento alegar que um câncer num ente querido foi "Deus que quis assim",
ou mesmo no caso da vítima de assassinato, considerarmos como vontade de Deus.
Tudo isso é absurdo e só cabe na cabeça de quem desconhece a si mesmo e o
discernimento e, por egoísmo, esconde-se ou amarra-se nas letras das filosofias e
credos. Muitas vezes reconheço também que não é possível mesmo que percebam, pois
seus universos são restritos, seus referenciais são arcaicos ou nem existem.
Percebi claramente que os famintos de comida na Terra, antes de tudo são famintos de
Deus; erraram no passado, pisaram, humilharam, enriqueceram ilicitamente.
O que muitos não querem é admitir essa realidade, pois exercitam muito bem esse livre
arbítrio cego. Mas o AMOR imanente é tão poderoso que continua proporcionando que
se manifestem quantas vezes for necessário aqui no plano Terra até reconciliarem-se e
recomeçarem a grande jornada.
Essa força de convicção, hoje sei que se ampliou um milhão de vezes, e, de forma
anônima, em várias dimensões tenho procurado pô-Ia em prática, esclarecendo,
resgatando, sempre de forma assistida e sempre aberto ao conhecimento e aprendizado.
O fato de acessar facilmente o passado não é para mim motivo de orgulho, no sentido de
ser mais que os outros, mas sim motivo para buscar a perfeição através dos erros
passados e principalmente verificar com cautela, lucidez, segurança, fatos históricos e
religiosos, que ainda hoje servem de referenciais para a raça humana terrestre.
Posso tristemente afirmar que mudaram muito os conhecimentos deixados pelos
AVATARES para beneficiar alguns com riquezas materiais. Tenho dito que não o

podemos criticar, pois eu e você, ajudamos a criar horrores no passado e, com certeza,
estamos hoje aqui, para reparar erros através de outras atitudes mais pensadas, outros
pensamentos mais elaborados, num exercício de fé, de força de convicção de que
precisamos mudar para melhor, tanto para com nós mesmos como para com nossos
semelhantes.
Até parece papo de padre ou de pastor, garanto-lhe que não é. É sério, é profundo, é
realidade dura de encarar, e posso dizer mais, não adianta deixar para amanhã ou adiar.
É AGORA!
JESUS SIM, CRISTOLATRIA NÃO
Desde quando me considerei um projetor consciente, após ter pesquisado muito sobre o
fenômeno, analisando os porquês, e ter conseguido, graças a Deus, superar os medos,
(pois diante de fatos desconhecidos geralmente nossa reação é um certo receio ou de
crítica por desconhecimento, por falta de informação, cultura mesmo, aquele bairrismo
ignorante onde todos os referenciais são quando muito regionais). Concluí que tendemos
em seguir os hábitos e costumes daquela região, no meu caso a nossa querida
Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Como sempre estava fora do corpo, noutra dimensão, achava que havia somente aquela
e esta em que nos manifestamos. Não compreendia muito, falava pouco ou quase nada,
me assustava o fato de freqüentar lugares para onde iremos após a nossa "morte". Dava
o nome de pesadelos quando voltava dessas colônias extrafisicas, pois não era nada
normal um jovem ter tido contato "pessoal" com pessoas que já não existiam mais. Os
conflitos eram tantos. Além dessas pessoas continuarem a existir, mantinham os
mesmos hábitos e atitudes, inclusive faziam as mesmas coisas desta dimensão. Para
mim aquilo era muito, eu buscava extrafisicamente a Bíblia e não encontrava respostas
satisfatórias para o que vivenciava.
Descobri que os considerados espíritas, estavam mais próximos da realidade, porém
com muitos erros e excessos.
Como Cristão, não aceitava muito a idéia da reencarnação ou de estudar sobre o
assunto; sempre achei que existia uma disputa entre os credos e religiões em arrebanhar
fiéis.
Hoje com os pés no chão, com paz no coração e muito discernimento, posso afirmar com
todas as letras que nenhuma religião credo ou filosofia é melhor que a outra, o caminho
é o mesmo; o único erro de todas são os excessos e o exercício prático do egoísmo. Não
existe uma melhor nem uma pior; o que ocorre são diferentes níveis de compreensão
devido à cultura e ao conhecimento de cada um. Essa compreensão está intimamente
ligada ao nível energético vibratório do indivíduo, que são os inúmeros casos onde
alguns compreendem a reencarnação. Outros sabem e conhecem muito bem o outro
lado da vida. O medo e a falta de conhecimentos aprisionam outros tantos naquele
ostracismo cego. Mesmo assim buscam a paz espiritual.
Existem também os eufóricos filosóficos que se prendem às letras das filosofias,
deixando para depois a grande realidade. Outro erro gravíssimo é intitular-se Cristão e
falar mal de Budistas, Cardecistas, Xintoístas, Islamistas filósofos e ateus.
Quanto ao Brasil, além da nossa civilização ser Adâmica Cristã, somos uma
miscigenação de raças e não faz muito comemoramos apenas quinhentos anos de
existência.
Nossa cultura ainda é muito unilateral estamos sempre procurando progredir
materialmente. Espiritualmente, buscamos seguir este ou aquele, aprisionando-nos em
regras pré-estabelecidas, muitas delas absurdas e imperceptíveis, pois fomos

"doutrinados" para enxergar apenas um lado da moeda. A psicologia do medo ainda
serve para manipular a opinião pública. Pois o público não é esclarecido, não é desperto,
está preso a crenças e conceitos, limitando seus horizontes, a tal ponto que muitos nem
sequer esperança de uma vida melhor conseguem vislumbrar.
Somos Cristãos, pois buscamos os ensinamentos do Essênio Pleiadiano Jesus. No
entanto ficamos apenas na filosofia, na prática não fazemos nada. Através das projeções
conscientes, conheci outros Avatares, que tem o mesmo Amor e ensinamento que o
nosso Jesus, e busquei saber por que tanta preocupação conosco, a raça humana da
Terra. Além de ter tomado conhecimento do processo evolutivo de todas as espécies em
todas as escalas evolutivas, conheci de perto outras civilizações, umas muito mais
adiantadas que nós, outras terrivelmente mais atrasadas. Conheci e transito em outros
universos além deste físico e visível nas nossas noites estreladas, onde os nossos
referenciais de tamanho, distância, tempo, peso, só servem para nós, habitantes, dentro
da atmosfera da Terra. Já estive em orbes planetários, onde alguns veículos possuem
até quarenta quilômetros de diâmetro e singram o imenso oceano cósmico pesquisando,
analisando, muitas vezes até colonizando; são raciocinantes e pensantes.
Quanto a mentalsoma (espírito), eu consigo ficar infinitamente pequeno e infinitamente
grande dentro dos meus referenciais e o mais incrível: existe uma linguagem cósmica de
entendimento entre todos nós, não importando a qual planeta, região, universo você
pertença. Nessa ocasião perguntei sobre Jesus, pois senti que estava algumas centenas
de anos luz daqui (toma-se conhecimento). Fiquei surpreso em saber que Ele como
tantos Outros estiveram aqui pois pertencem a escalas evolutivas muito mais evoluídas
que nós e por AMOR, não poderiam deixar esta civilização acabar ou ficar marcando
passo "eternamente" pois o objetivo de tudo é o AMOR, energia sutilíssima que nós,
terráqueos, estamos longe de compreender e sequer praticar, pois estamos numa
vibração meramente sexual, e através das energias de kundaline, por desconhecimento,
misturamos as coisas, além de exercitarmos apenas o ego.
Estamos aqui nesta dimensão para superar as dificuldades e não adiá-Ias. Essas
dificuldades foram contraídas por nós mesmos em outras ressurgências (encarnações)
passadas, e não conseguimos alcançar o nível energético vibratório para mudarmos de
escala evolutiva (para os Essênios, a mesma de Jesus, Buda, Krishna, Giwa e muitos
outros). Com isto, estamos reprovando e voltando a cursar a mesma "série"
anteriormente mal vivida, devido a esse terrível fato. O Essênio Jesus e tantos outros se
manifestaram aqui dentro de um corpo físico, com a mesma linguagem, ensinando-nos
os caminhos corretos da evolução. Vieram mostrar que em apenas um estágio é possível
alcançar a ressurreição. Para tanto é só por em PRÁTICA todos os ensinamentos.
Apesar de que antepassados nossos terem alterado os textos, (pois era como hoje, uns
tentando serem mais que os outros, ou tentando dominar os outros: a arma é a mesma;
a desinformação com ênfase para o lado emocional e não racional). Hoje a mídia está
ajudando, todo ano surge um "esporte radical" diferente, onde se estimula apenas a
EMOÇÃO, energia situada no cérebro inferior, cérebro terrestre ou subcérebro
abdominal, aquele no qual alegria e felicidade são sinônimos de friozinho na barriga e o
riso fácil; a galera cega e conduzida, além de uniformizada vibra em uníssono.
As latrias, os excessos, a ignorância, a falta de conhecimento e até instrução básica de
higiene corporal são algumas das causas que contribuem para que continuemos nesse
"renasce, erra e morre", onde tomei conhecimento que em média nós, terráqueos, já
estivemos aqui umas seiscentas e cinqüenta vezes. Pare e pense nisto com carinho,
olhe para você, analise, reflita, ouça, perceba, DESPERTE! - Com os olhos abertos você
já está.

MULHER, A SALVAÇÃO DA HUMANIDADE !
É a ÚNICA salvação para esta humanidade terrestre. Não estou exagerando estou
afirmando como projetor consciente, superconsciente e lúcido. Conheço uma boa parte
do que é evolução e quem somos dentro do contexto evolutivo. Através da retrocognição
acessei várias jornadas vivenciadas como mulher, e digo mais, a opção por "estar
mulher" nesta jornada é uma decisão sábia, até costumo brincar, dizendo: "É preciso ser
muito "macho" por optar em renascer mulher".
Custou-me compreender porque o Essênio Jesus subiu para o nível 33°. Monádico e
Ana (a avó) e Maria (a mãe), estão no nível 12 da mesma escala celestial. Não são elas
inferiores, são a mesma energia consciencial do Essênio Jesus, ou seja; são a "mesma
pessoa". Foi mostrado a mim que tais energias são simplesmente o lado feminino
cósmico da porção energética consciencial de Jesus, que por sua vez é também um
fragmento energético de uma outra LUZ superior.
Compreendi perfeitamente que nossa dimensão é feminina e que toda a raça humana
também é feminina; como energia consciencial e seres de Luz que somos, não temos
sexo. Realmente apesar de não parecer e ficar difícil de acreditar, mas É. Esse estágio
em que nos encontramos, somos e estamos femininos cósmicos. O fato de revezarmos
em reencarnações como homem e mulher é apenas um ajuste energético: como SER
manifestante tenho que adquirir mais luminosidade nas duas "polaridades". Por isso,
estamos subdivididos em homem e mulher.
Descobri que o homossexualismo é uma energia não manifestada, acontecendo através
do revezamento consciencial na hora errada. Por desconhecermos a nós mesmos por
completo, ressurgem para resolvermos ódios dos passados.
Por não sabemos separar as coisas, as energias não manifestadas quando eu era
mulher na dimensão física dos passados, podem ressurgir em qualquer idade na atual
ressurgência.
Como exemplo, tomo a mim mesmo que nesta jornada renasci com o sexo masculino.
Como tenho um certo conhecimento de causa, seleciono os revezamentos e procuro
resolvê-Ios numa seqüência, dando prioridades para as "amarras energéticas" de
jornadas em que eu também era do sexo masculino. Mostraram-me, com clareza, que a
opção estar mulher aqui é uma decisão de altíssimo nível, pois são muito poucos os
seres que compreendem e ao menos aceitam tal idéia.
Essa maravilhosa decisão só ocorre na intermissividade (berçário cósmico) e com
lucidez. Eu, por exemplo, acessei várias "pendengas" dos passados que só superarei se
nas próximas ressurgências optar, de livre e espontânea vontade, renascer mulher. Caso
eu nunca mais queira ou aceite, aquelas energias não manifestadas femininas,
inconscientemente eu tentarei superar mesmo sendo homem. Daí os problemas
homossexuais incompreendidos por todos.
Somos reencarnações sucessivas, tendo você condições de acreditar ou não. A
evolução é completa e jamais se evolui apenas uma parte ou porção. E digo mais, com
os papiros e os ensinamentos que a Essênia Maria deixou, os romanos acenderam suas
churrasqueiras, pois além de politeístas, gays, cegos, eram prepotentes e juntamente
com os "coleguinhas" gregos, persas e outros eliminaram dos escritos tudo sobre os
seres femininos.
Simplesmente não gostavam das mulheres, inclusive a medicina greco-romana da
antigüidade extraía o clitóris das recém-nascidas e os persas as criavam apenas para
escravas e serviços leves. Não posso dizer mais, pois EU já fui daquela época várias
vezes; são as encarnações mais vergonhosas que já constatei e vivi. Talvez você ache
muita graça, mas eu lhe pergunto: E você? Por acaso, sabe o que está fazendo hoje

dentro desse corpo? E as energias não manifestadas de outro sexo, como você está
resolvendo? Se você nasceu homem, resolva só aquelas e negue o resto, se veio
mulher, proceda da mesma forma, evite misturar as coisas, lute, tente, peça ajuda
celestial. Não reprove!
Voltarei como mulher, sapientíssima, e serei Presidenta deste pobre e emburrecido país.
MULHER, A SALVAÇÃO DA HUMANIDADE! (II)
Nos papiros e escritos de Maria os quais os romanos fizeram questão de destruir, pois
era muito para aquelas cabeças treinadas apenas para conquistar, destruir e expandir o
Império; consta que os Essênios continuam atendendo a vários planetas como fizeram
aqui, onde as forças do mal atuam. Por isso as porções energéticas femininas cósmicas
que são o nível 33 desceram até o nível 12, para auxiliar e amparar os humanos da
Terra.
Esses detalhes bem como essa realidade, foram muito bem explicados e podem ser
acessados através da projeção consciente. Qualquer ser humano tem esse direito; pode
até não saber ou não querer por medo. Realmente é necessário eliminar todas as fobias;
não tenha medo, saia do corpo, TENTE! Depois ficará automático e nunca mais você vai
querer ficar preso(a) e obnubilado(a) dentro do veículo físico, que é emprestado da mãe
Terra. Chegará um dia em que terá que devolvê-Io. Nesse dia você deverá estar
lúcido(a), consciente, com uma bagagem de conhecimentos de tal ponto a não precisar
ser socorrido(a) ou ser levado(a) para os reformatórios ou hospitais extrafísicos, ter
condições energéticas para galgar livre níveis existenciais de altíssimas vibrações, para,
com sabedoria, saber reorganizar a árvore genealógica física e extrafísica,
compreendendo todos os desígnios cósmicos.
O título deste artigo é de propósito como os outros, devido a grande realidade que é,
somente a porção feminina possui a informação mais correta sobre o AMOR. Não esse
amor sexual pênis (x) vagina; o AMOR na plenitude de SER.
Estamos no nível evolutivo 21, e só compreenderemos o AMOR celestial no nível 25. O
amor entre o homem e a mulher, que nada mais é do que o encontro da outra porção
energética, hoje erradamente denominada de alma gêmea (erradamente devido ao nível
evolutivo ainda muito aquém da grande realidade cósmica, visto que, nossas
reencarnações geralmente são para resgatar (kármicas), para dissolver, anular amarras
energéticas nocivas contraídas nos passados). Por isso, afirmei anteriormente que, se
estou masculino nesta jornada, devo com lucidez e consciência, resolver as amarras
energéticas de jornadas que também renasci com o sexo masculino. Isso devido ao
"afunilamento" energético,"à aceleração das partículas cósmicas as quais somos e
pertencemos, além da conscienciogeníase, excesso de energias conscienciais no
planeta Terra. Essa "disfunção" energética, onde energias não manifestadas de ambos
os sexos, nos assediam para serem resolvidas. E somente as mulheres estão
resolvendo essas energias com mais tranqüilidade: em cada dez mulheres, seis buscam
mais a conexão cósmica, ligam-se com mais freqüência a suas partes divinas. Enquanto
que os homens em cada dez, apenas quatro buscam suas conexões cósmicas e divinas,
dos quais dois quase sempre desistem não têm FÉ, e aquela força de convicção em si
mesmo é muito inferior em relação à mulher. Extrafisicamente amparadores Essênios me
confirmam e me mostram essa terrível realidade. O homem é mais perverso, maldoso
inclusive consigo próprio, é mais corrupto, é mais homossexual, é mais negligente etc.
O "bicho homem" realmente é inferior, a energia é mais densa. "Não foi à toa que Deus
fez o homem, pensou, analisou, refletiu e resolveu fazer um projeto melhor e definitivo,

que é a mulher". (quando eu voltar prá lá, irei agradecer pessoalmente!!! - e se fez
"coisa" melhor ficou só para Ele). Se você veio mulher nesta jornada, parabéns! Procure
não contrair amarras nocivas e com lucidez, paciência, equilíbrio, resolva com amor
todos os resgates. Também não vá transformar-se em vaquinha de presépio, busque em
silêncio uma sintonia cósmica com ANA e MARIA; procure harmonizar-se, refletir,
perdoar e auto perdoar-se, reconciliar, reciclar-se.
Pratique um silêncio consciente, peça saúde, perdão, proteção, cura, amor, paz, ELAS
estão lá esperando, eu conheço, conferi, constatei, é somente na décima segunda
mônada (nível existencial), que você. conseguirá ajuda. Vá buscar não fique esperando
cair do céu, mexa-se! Pois a sua missão encarnatória é muito mais nobre que a minha,
que também é, mas não tanto.
E você que "está macho" que tal mudar na próxima?
Seremos amigas e tricotaremos felizes!
NÃO HOUVE A TEMPESTADE...
Muito se tem escutado sobre regressões a vidas passadas realizadas por terapeutas
famosos, principalmente se forem norte-americanos. Muita gente que dispõe de algum
dinheiro sobrando submete-se a essa prática psíquica, voltando no tempo para resolver
problemas atuais que se originam há muito tempo atrás, (ou por curiosidade muitas delas
pouco sadias), pois ódios e mágoas esquecidos podem vir à tona.
Com o aperfeiçoamento das projeções conscientes e após muito treinamento, aprendi a
fazer a chamada bilocação de mentais orna, por meio da qual consigo acessar várias
situações ao mesmo tempo e tenho encontrado muitos vivos projetados, freqüentando as
mesmas salas de aulas extrafísicas. São pessoas conhecidas no Brasil e citar nomes fica
desagradável, pois a maioria não possui rememoração devido aos maus hábitos
alimentares. Refiro-me mais especificamente, às bebidas alcoólicas que causam um mal
irreparável em nosso cérebro físico, causando uma espécie de cancelamento das
sinápses, (elo energético de ligação entre os neurônios, células importantíssimas para
que o nosso verdadeiro cérebro que está no psicossoma (alma), possa decodificar as
sinaléticas e as percepções). Com isso perdemos toda a lembrança das nossas jornadas
noturnas fato este denominado de estado de obnubilação, em que a energia consciencial
fica "inconsciente". A psicologia, através do mestre Freud, quase decifrou esse fato. Ele
fazia suas projeções e tinha muita certeza que, se viessem à tona, hoje ele não seria
considerado o pai da psicanálise, mas sim o deus dos loucos.
É no mentalsoma que está o cérebro integral; lá está o registro de todas as vivências que
já experimentamos ao longo de milhares de anos. Através deste corpo sutilíssimo é
possível voltar ao passado e rever todos os passos e situações, inclusive "bisbilhotar"
épocas não vivenciadas, ou seja, aquele, espaço de tempo em que você não esteve
encarnado, porem esteve vivo, consciente lúcido. Na realidade, você sempre existiu, e
milhares de vezes se manifestou em dimensões físicas, como esta agora, de várias
maneiras e formas em diversas outras escalas evolutivas, intraduzíveis, indizíveis com
palavras humanas. Digo isso pois simplesmente ainda não consigo explicar, verbalizar.
Uma coisa aprendi: consigo me controlar para não entrar no euforismo projetivo, quando
as energias de plexo solar ( emoções) superam as energias racionais de coronochákra.
Esse equilíbrio adquiri treinando; claro que fui muito bem orientado pela minha
amparadora, apesar de ela ter sido uma freira francesa e de viver presa num convento
cheio de regras e proibições.

Essa volta ao passado, através de mental soma, eu chamo de retrocognições. Como
pesquisador humilde e amador, porém aberto ao auto conhecimento sem aqueles
excessos e fanatismos, já estive em situações históricas para checar fatos que até hoje
influenciam tanto o comportamento, quanto a maneira de ser e agir de todos os seres
humanos. Não foi fácil aceitar e compreender.
Dessas situações históricas a mais linda, mais lúcida foi poder entrar em contato direto
com Krishna e com Giwa, o Avatar que introduziu a música e revitalizou as cores através
das flores e as notas musicais através de certos e abençoados pássaros. Descobri que
não são dois Avatares.
Na realidade é apenas um só, é uma espécie de união de seres de altíssimo nível
vibratório, oriundos da chamada dimensão filosófica, onde tudo é poesia, música e arte,
inclusive nós seres humanos. Acredite se quiser, ou se puder; somos um poema
encarnado, todas as suas células estão vibrando numa harmonia sinfônica, arquitetadas
com as energias do AMOR. Tudo planejado conscientemente, sabe por quem? - Nós
mesmos!
A mais triste dessas experiências foi voltar há mil novecentos e setenta anos atrás mais
ou menos, pois o nosso calendário está errado. Descobri que essa "civilização" foi a
única em toda a galáxia que humilhou e "tentou" assassinar o Avatar denominado Jesus,
oriundo das Plêiades. Aquele Essênio que, humildemente e por AMOR, se preparou
durante novecentos anos para encarnar um corpo físico igual ao nosso, para com a
mesma linguagem nos passar conhecimentos e, por puro egoísmo humano e a
politicagem de conquistas da época, fez com que o Império Romano colocasse tudo a
perder.
Já passava do meio-dia, quando o pequeno vilarejo se agitava com as execuções,
através do processo de crucificação. Eu era um escravo Filisteu, devido ao porte físico,
porém de morte marcada, pois sempre que podia destruía os algozes centuriões. Fomos
colocados numa espécie de pátio para assistir à leitura de mais uma sentença.
Tratava-se da sentença de Jesus, que foi considerado agitador e chefe dos rebeldes,
pois para os romanos invasores, aqueles que não obedecessem assim eram
denominados e marcados. esses rebeldes eram vítimas e Jesus os estava sempre
ajudando, ensinando inclusive a perdoar, que era uma tarefa muito difícil alguém pedir
para perdoar justamente aqueles que invadiam os lares matando, estuprando, destruindo
sem qualquer motivo.
Após a leitura da sentença, o flagelo começou. Não houve em instante algum a figura do
tal Barrabás que também foi morto posteriormente; esse sim organizava resistências
contra os romanos. Logo em seguida a cúpula do Império se reuniu para almoçar. Fomos
levados para uma espécie de corredor e fomos todos assassinados friamente.
Eu morri, mas levei dois comigo, fato este de que hoje eu não me orgulho nem um
pouco. Morto aparentemente, pois eu ainda rondava tudo por ali mergulhado num
silêncio profundo. Fui a todos os calabouços e prisões; tentava libertá-Ios, mas não
conseguia. Claro, eu estava de psicossoma e não tinha conhecimento. Saí dali e fui ao
local das crucificações, tentava tirar meus amigos num desespero sem fim. Foi quando
percebi aquele que eu conhecia muito bem através de contos e feitos realizados por
ELE. Estava sendo cravado na cruz. O centurião ao perceber o silêncio, olhou nos olhos
DELE e percebeu a brandura dos universos, a doçura de ser e se manifestar. Largou as
ferramentas e saiu correndo. Lá mais à frente foi capturado pelos colegas e executado
por descumprir ordens.
O silêncio e a escuridão tomaram conta de tudo em todas as dimensões. Todos saíram
correndo apavorados e o abrigo mais próximo ficava a uns trezentos metros do local.

Estrondos ensurdecedores amedrontavam a todos, Maria e os mais chegados
abrigaram-se em túmulos perto do local.
Eu me senti subindo; atravessei uma "parede" e repentinamente, tudo ficou claro. Não
sabia o que estava acontecendo. Voltei, olhava e não entendia nada. Lá embaixo a cena
terrível, muito sangue escorria. Entrei novamente através da parede, a claridade
ofuscava-me por inteiro. Por um átimo de tempo pensei estar com a glória de Deus
devido aos meus pobres conhecimentos da época. A calma, o silêncio e a plenitude
eram sensações maravilhosas.
Foi quando percebi que era uma enorme nave-mãe de uns trinta quilômetros de
diâmetro, cuja sombra causava a escuridão lá embaixo. Sua vibração produzia estrondos
e pânico tanto nos romanos invasores assassinos, quanto no vilarejo invadido e
dominado.
Você pode checar tudo isto, saia do corpo!
NÃO HOUVE A TEMPESTADE... (II)
Antes de continuar com esse polêmico acontecimento, como considero-me um
pesquisador amador, afirmo que minha intenção jamais será de ir contra as doutrinas
vigentes hoje no planeta Terra. Se você é um humano de nível energético inferior a
menos cinco, (-5) está claro que não terá a mínima condição de compreender o que aqui
escrevo.
Peço-lhe, leia e tente assimilar o que lhe seja possível, ou faça de conta que tudo isso é
apenas uma ficção. (um dia você comprovará, aguarde!) Quando percebi naquela tarde
quente e escura o que estava realmente acontecendo, saí novamente da nave e desci.
Minha intenção era checar os fatos sem emoções, sem me prender à tristeza do
momento apesar de já ter começado a chorar, no mesmo tempo sabia que já não tinha
mais um corpo físico. Percebi que chorar é uma vibração e que as lágrimas aqui na
dimensão física são apenas uma reação causada pela ação da vibração de tristeza, que
naquele instante era somada pelo pânico. Todos estavam diante do desconhecido e
jamais visto. Tudo estremecia. Percebi pois pequenas rochas rolavam de todos os lados.
Procurei ficar ao lado de Maria e mais uns cinco que estavam com Ela; encontrei-os num
amargo pranto, algo intraduzível, uma tristeza, uma energia pesada de condolência, não
pelo Mestre que estava cravado na cruz; era visível a Sua preocupação (Maria), por
todos nós. A situação eu compreendia, a dor que Ela estava sentindo era mesmo por nós
humanos todos, não só os daquela época. Ela sabia que aquela perda e os
acontecimentos futuros, resultariam em grande prejuízo para todas as gerações, pois o
objetivo não é apenas a "salvação" de alguns, mas a evolução de toda a raça humana
terrestre. Muitos mortos ou desativados também estavam ali presenciando tudo, inclusive
extraterrestres.
Disso eu tenho certeza, não eram humanos como nós. Saí dali e fui lá diante dos
crucificados. O silêncio às vezes me incomodava. Cheguei mais perto pois queria ver o
verdadeiro rosto do Mestre, e lá estava, de olhos fechados o sangue ainda escorria pelo
seu rosto. Levei a mão e tentei tocá-Io. Foi quando percebi que estava novamente dentro
da forte luz da nave. Saí outra vez e voltei diante dos crucificados. Agora eu queria saber
onde ELE se encontrava, já que não estava com Maria. Comecei a achar que por eu ser
um errante e pecador não tinha condições de encontrá-Io. Junto comigo havia uma
centena de desativados, uns de semblantes felizes, outros como se estivessem com
medo e muitos dormiam (obnubilavam) sobre o local.

Fui ao palácio, uma espécie de Q.G., onde os chefões romanos imploravam aos seus
deuses o fim daquele pavor.
Até gostei de ver aquelas cenas onde os poderosos tremiam de medo debaixo de
enormes mesas; gritavam e chamavam os centuriões para protegê-Ios. Muitos
suicidaram. Chamou-me atenção, o fato de um dos centuriões ter matado a esposa e o
filho e logo após suicidar-se para não sofrer. Logo após o mórbido ato, todos ficaram
obnubilados sonolentos, não subiam e nem desciam. Saí dali e voltei ao lugar onde
estava Maria. Percebi que todos notavam que eu estava ali. Ela olhava pela fresta de
uma porta e lá mais ao alto estava o corpo pendurado inerte daquele que foi Seu Filho.
Em seus olhos não mais haviam lágrimas. Tentei chegar mais perto para um possível
diálogo e novamente eu caía dentro da luz daquela imensa nave extraterrestre; a lucidez
ainda era boa e resolvi explorar. Fui em direção ao centro da nave, tentei subir para a
parte de cima. Aquela iluminação me atrapalhava (ou impedia-me). O silêncio profundo e
uma espécie de pressa foram tomando conta de mim. Eu tentava compreender,
buscando decifrar todas aquelas cenas jamais vistas, jamais imaginadas. Tudo era novo
e inusitado.
NÃO HOUVE A TEMPESTADE (final)
Como não precisava caminhar e atravessava paredes, desloquei-me para o lado com a
vontade de encontrar alguém e nada. Somente aquela iluminação muito forte. Eu sentia
que aquela luz me penetrava, senti a base física me puxando de volta, eu não queria,
lutava mas não foi possível, acordei com a luz acesa, o rosto todo molhado pelo choro
inevitável. Não conseguia me mexer. Comecei a fazer um exercício prânico, e através da
respiração restabeleci os movimentos. Fiz uma harmonização, uma oração de
agradecimento e me pus a anotar todos os detalhes.
De tudo que constatei e vivenciei, resolvi comentar somente uns dez por cento, para não
ferir as verdades absolutas inquestionáveis que ainda existem dentro da nossa
civilização pois eu apesar de ter feito essa experiência por três vezes, ainda estou em
conflito e muito com os fatos.
Realmente são fatos vivenciados; não se trata de ficção, imaginação, ou pura invenção.
Por isso refiz as experiências em diferentes épocas. Pelo que já assisti três vezes, o
Mestre Jesus jamais disse: Pai por que me abandonaste? Posso dizer tranqüilamente
que foi mais uma invenção dos medrosos romanos que eram politeístas e queriam
melindrar os ensinamentos de Jesus.
Outro fato realmente ocorrido foi o da lança em que os centuriões faziam uma perfuração
na base do pulmão direito para que o crucificado sangrasse até morrer. As zombarias
foram poucas pois o olhar silencioso do Mestre fazia até os mais destemidos
estremecerem, inclusive o centurião que matou a esposa e o filho e se matou. Foi o
mesmo que sangrou Jesus. Sinto muito dizer, mas toda aquela "conversa" entre ELE e
os outros condenados também não ocorreu; a exaustão e a dor os tomava inconscientes.
Porém desde quando estava sendo espancado, o Mestre mantinha aquele semblante de
perdão, de amor, que nenhum humano evoluído consegue compreender ou traduzir.
A nave-mãe que pairou sobre o acontecimento, era a mesma que surgiu no céu quando
do nascimento de Jesus.
Aquela que conduziu os reis magos. Que são os seres de Luz, os ESSÊNIOS, aos quais
tenho me referido anteriormente. E, dentro da escala evolutiva Essênia, existem os
níveis de zero a dez. Nível dez dos que já passaram por aqui, foram somente Jesus e
Maria, que hoje dão sustentação energética para que tudo seja harmonia nesta galáxia,

apesar de tudo. Esses Essênios habitam as Plêiades. (galáxia aberta). Inclusive o início
dela você poderá ver a olho nu, quando o céu estiver estrelado, sem lua.
É aquele amontoado de estrelas, que aqui em Dourados da primavera ao outono, por
volta das vinte e duas horas é possível que se veja ao Nordeste.
Essa nave pleiadiana que "assessorou" Jesus nos "trinta" anos de estadia aqui na Terra,
na realidade fornecia alimento para o Mestre que não comia as guloseimas daqui.
Não possuía presas, aqueles dentões caninos que você tem, e ajustava o corpo humano;
terrestre, para suportar a vibração de um ser de LUZ. Para que você compreenda, é o
mesmo que tentar colocar toda a energia do Sol dentro de uma caixa de fósforos.
Esses Pleiadianos Essênios estão nos observando e monitorando tudo, dentro das
hierarquias celestiais. Nós os apelidamos de "anjos de guarda" e cometemos um
gravíssimo erro achando que eles só atuarão quando morrermos. Talvez você ache que
pegarão na sua mãozinha, conduzí-lo-ão ao Senhor e pedirão perdão por você. Afinal a
burrice, a ignorância, a arrogância, a cegueira e o nivel energético humano apesar de
toda a pompa e tecnologia ainda é este.
Fugir das responsabilidades para consigo mesmo, escondendo-se atrás do "eu não
sabia".
NÃO SERÁ NECESSÁRIO SOFRER
Apesar dos diferentes níveis evolutivos existentes aqui na Terra, está-se formando a
consciência dos que buscam respostas sobre a própria manifestação e para o que,
muitos estão se esbarrando em falsas verdades, baseadas em teorias, não totalmente
condenadas, pois estamos aprendendo, é natural cometer erros. Neste caso eu não
posso deixar de comentar a respeito.
Existem aqui no nosso meio falsos pastores, falsos padres, falsos espíritas, falsos
mestres, falsas filosofias, etc.
Porém nada é condenável pois além do nosso nível evolutivo não permitir esta pratica,
fazemos isso com a maior naturalidade, não é condenável e além de tudo é perdoável,
pois tudo está alicerçado sobre a compreensão de cada um, ou nível evolutivo.
Por exemplo, quem sou eu para dizer que este ou aquele está errado. Eu jamais posso
fazer isso, mas, existem criaturas que não possuem espelho em casa e que estão
agitando os subnutridos de conhecimentos com palavras de ordem, agressões verbais,
cegos e aprisionados dentro de suas latrias, criticando a latria dos outros. São os falsos
Cristãos, pois se verdadeiros fossem, limitar-se-iam apenas a passar os ensinamentos
deste ou daquele Mestre, no caso aqui Jesus, que frisou bastante o não julgar, não atirar
pedras, conciliar, respeitar, não praticar o ódio, a discórdia e que não esteve aqui para
criar uma religião específica. Esteve aqui mostrando caminhos e opções a serem
seguidos, conforme a capacidade, o nível de compreensão e o livre arbítrio de cada um.
Se o seu nível de compreensão são apenas algumas parábolas Bíblicas, ótimo! Procure
pôr em prática, não é necessário gritar aos quatro ventos que você está certo e o
restante errados. Se o seu nível de compreensão está além dos textos Bíblicos,
parabéns! Procure pôr em prática, sem julgar os que compreendem menos que você e
sem humilhá-los também. Se o seu nível de compreensão é superior aos anteriores
citados, ótimo! Você tem consciência cósmica e mais responsabilidades que os demais.
Deus permitiu que você conhecesse um pouco mais devido ao seu nível energético.
Procure pôr em prática ensinando os outros, sem forçar, sem lavagens cerebrais. Use
argumentos gerando omniqüestionamentos; não dê o peixe, ensine a pescar...
Agora se o seu nível de compreensão é inferior a todos os citados, não desanime,
procure compreender a si próprio primeiro. Perceba os que te rodeiam; procure pensar

somente coisas boas; evite desejar mal aos outros, mesmo que eles lhe desejam o mal.
Abrace a Divina chance que Deus lhe deu de ressurgir para corrigir erros dos passados.
Procure amar os problemas que lhe surgem, não os deixe de lado. Não é castigo é
apenas falta de resolução. Resolva da melhor e mais pacífica maneira e perceberá que o
seu nível de compreensão irá aumentar e você compreenderá outras coisas que até
então nem sonhava.
Se você sofre, não lamente; busque solucionar o problema; não estamos aqui para
sofrer. Muitos acham que devemos aceitar calados os sofrimentos. Está errado.
Devemos resolver da melhor e mais pacífica maneira todos os sofrimentos e problemas
que nos surgem. Estamos vivendo mais uma Divina chance de superar as dificuldades e
erros para galgarmos os degraus da evolução espiritual.
Se um assunto qualquer foge dos seus níveis de compreensão, não tente esconder-se
atrás desta ou daquela latria. Isso é covardia diante da vida. Deixe de lado e procure por
em prática o que você sabe, o mundo está desmoronando por causa disso uns querendo
ser mais que os outros, ou alguns querendo ditar verdades e regras inquestionáveis,
absolutas. Nada nos universos e dimensões é absoluto, imutável. Perceba em você
mesmo; suas verdades de dez anos atrás já não servem mais, ou sofTeram
modificações. Há 550 anos atrás pessoas eram assassinadas barbaramente porque
discordavam de teorias sobre o centro do universo; achava-se que a Terra era plana e
quem ousasse contrariar este absurdo era eliminado, e hoje?
Pense, quem é você para bradar aos quatro ventos que este ou aquele está errado,
somente você ou o que você defende é o correto? Mire-se num espelho irmão, e procure
perceber. Busque eliminar os maus hábitos; procure fazer um jejum de pensamentos
ruins, quem sabe a pedra, o tampo que paira sobre sua cabeça acabe e você perceberá
que a ignorância não está em não saber, mas sim em não querer enxergar.
Estive e ainda estou em contato direto com consciências extraterrestres, mais evoluídas
tecnológica e energeticamente que nós. Estão tentando para o ano de 2018 um contato
mais amplo e direto conosco. Perguntei por que não agora? Taxativamente me
responderam; é impossível, vocês não se conhecem uns aos outros, muito menos a si
próprios e me mostraram os falsos "religiosos" atravancando a evolução, incitando os
ignorantes, isso sem falar na mentalidade belic0sa que todos possuímos, ou seja: se
algum visitante chegar, os assassiná-Io-emos para roubar-lhe o veículo para estudarmos
o meio de locomoção e o combustível usado por eles com a intenção de dominar os
outros, como já ocorreu na década de sessenta, quando Terráqueos, antas,
assassinamos doze deles, os melhores cientistas que aqui vieram em missão pacífica,
nos ajudar tanto espiritual como tecnologicamente.
Sim, estou falando dos nossos vizinhos de Ganímedes, onde o tamanduá é animal
doméstico; não existe matança de nenhuma espécie; alimentam-se de raízes e alguns
vegetais; compreendem-se como seres em evolução e respeitam todas as espécies de
vida, inclusive o próprio Orbe. Existem os fora da "lei" porém bem menos em relação aos
daqui. Lá polícia, político não existem, a família é um grupo forte de ajuda mútua e
respeito ao próximo, estudam e pesquisam. O entretenimento é de alto nível, exercitam
as boas vibrações, já possuem naves colonizadoras e desenvolveram a locomoção
através do magnetismo cósmico. Suas naves atingem 600 mil Km/hora, irão nos ajudar
quanto aos dois meteoros que estão em rota de colisão com a Terra, um deles para
junho de 2008, provavelmente a ciência terrena vai assistir o "desvio" e às divisões como
ocorreu em Júpiter em 95. Enquanto assistíamos e achávamos um "espetáculo" eles
"suavam" para dividir o meteoro em pedaços e desviar para um local deserto, uma das
partes era maior que a nossa lua.

Somente dois astrônomos perceberam a ação, mas guardam segredo, por puro medo de
serem ridicularizados.
Caso este assunto seja muito para a sua compreensão, esqueça e mergulhe nas suas
crenças. Caso queira checar, harmonize-se física e energeticamente e saia do corpo e
confira. Eu estou a disposição do lado de fora do corpo.
Alguns douradenses, porto alegrenses, brasilienses e muitos pelo Brasil já estão
começando a perder o medo e a comprovar. Não critique, ao menos TENTE!
Na casa de meu Pai existem muitas moradas.
O CANCER... TUDO TEM CURA
Não estou mexendo com a medicina legal, que muito têm se empenhado na busca da
cura não só dessa como de outras doenças.
Como projetor consciente não posso calar-me diante de outras realidades, que
infelizmente os microscópios eletrônicos da Ciência não alcançam. Sei também que
muitos profissionais médicos intitulam-me louco. Não mereço,:mas sinceramente
agradeço, pois o que seria do azul, se todos gostássemos só do amarelo? Além de que
nível de compreensão é algo intimamente ligado ao nível vibratório de cada um, ou seja:
conforme minha vibração "eu me afinizo" com isto ou aquilo. Inclusive meu amigo
multidimensional Sigmund Freud, já afirmava que até o gosto por tudo, até pelas artes
depende não só da cultura física, mas sim da "cultura espiritual" do indivíduo.
A realidade extrafísica dessa patologia assustadora, cruel e atualmente "sem cura", na
maioria dos casos está ligada a fatores dos passados da pessoa enferma. É correto
afirmar que os maus hábitos e vícios podem gerar no organismo a predisposição para
que tal doença se instale.
Afirmo que o câncer tem cura, pois depende única e exclusivamente do despertar
consciente da pessoa para o contexto VIDA. Não esta curtíssima jornada de resgates à
qual todos nós estamos agora. Constatei isso extrafisicamente; acompanhei vários casos
de pessoas que desencarnaram com essa patologia e o tratamento continuou "post
mortem" vindo a restabelecer o psicossoma por completo. E têm mais, foi com a ajuda
dos pat.:entes "vivos" daqui da terceira dimensão. Acompanhei um caso de perdão
consciente de uma pessoa aqui da nossa sociedade que ao saber que o outro havia
"mudado de- dimensão", sinceramente perdoou as quizilas, as picuinhas que havia entre
ambos e lá EU que humildemente passo estes conhecimentos neste maravilhoso e
abençoado espaço, constatei, conferi que a "mancha cancerígena" dissipou-se para
sempre do psicossoma daquele ser.
Imediatamente busquei confirmar com os amparadores e anjos de guarda o acontecido,
e mostraram-me inúmeros casos no Brasil e no planeta Terra. Pedi a fórmula para ajudar
a resolver o mesmo problema com milhares de irmãos nossos que se encontram na
mesma situação. Senti que mudei de corpo, o mentalsoma (uma bola amarela) havia
ficado para trás e EU simplesmente era outra bola de luz, amarela e branca agora
girando a cem milhões de voltas por segundo, superlúcido e consciente. Como sempre
faço, agradeço a Deus LUZ, Deus cósmico e aos Essênios pela experiência e uma
fortíssima luz tomou conta de tudo e ELE falou: "Eu estive aí e falei que somente o
perdão e o amor propiciariam a jornada sem sofrimentos na Terra e levariam todos à
vida eterna. Os poucos que ouviram e praticaram, bem sabes, estão comigo. Aqueles
que relutam porque querem sofrem desnecessariamente, EU mostrei com muita dor e
sacrifício como deveriam agir. Minha Mãe mostrou com palavras e sofrimentos. Depois

enviei os meus discípulos e não foram ouvidos, enviei os meus anjos e não foram
recebidos... enviei os meus mensageiros e não foram aceitos, enviei todo o meu AMOR
e não fui compreendido... todos os dias em todos os tempos de diversas formas e
maneiras em todos os idiomas falei a mesma coisa, vou repetir para você que crê:
Perdoe... perdoe com sinceridade e ame a você e a todos os que se assemelham. Se
houver o perdão sincero e o amor verdadeiro, as dores, os sofrimentos e o caus
dissiparão. Somente aquele que crê na força do amor e do perdão sobreviverá às
turbulências da carne. Agora vá, nada tema e torne público o que presenciou e ouviu."
Aproveito este último parágrafo para dizer que até a minha família não acredita nessas
experiências. Além de perdoar-Ihes como faço consciente com você, reconheço que
certas coisas não são para todos. Não que seja proibido, é pela preguiça mental
incrustada há milênios e pelo comodismo de que sempre "alguém" irá resolver tudo para
você, além da falta de humildade e da prática cega do ódio, inveja, ciúme, ambições e
pensamentos torpes.
PERDOE E AME. Continue com o tratamento clínico/médico, e não volte mais com isso!
O GRANDE ELO DE LIGAÇÃO
A partir de 2010, a ciência terrena, através de novos inventos, conseguirá ver o invisível,
ocorrendo muitas respostas que até hoje ainda são incógnitas ou hipóteses, melhorando
o nível de vida em 30%, pois a cura de doenças serão efetuadas antes que elas se
manifestem. Porém o ódio, a ignorância entre os povos também será maior, pois o
homem, ainda não se compreendeu dentro do contexto evolução.
Essas não são palavras minhas, mas sim de mestres ascencionados, acessadas em
dimensões extrafísicas, através da projeção da energia consciencial para fora do
invólucro físico, de forma natural que muitas vezes me assusta. Deixando a estupefação
e a impressionabilidade de lado o que tenho adquirido de conhecimentos é simplesmente
maravilhoso. Tenho'rememorado todos os detalhes, mas confesso que muitas são as
coisas e que ainda não tenho referenciais para decifrá-Ias. Mesmo assim tomo nota, pois
ocorre que a solução ou explicação para algo que não compreendi no momento surgem
espontaneamente em outras experiências.
E a minha maior preocupação, além de me sentir sozinho, é saber por que os outros
humanos normais como eu, não acessam todas essas maravilhas. Não se trata de
privilégios, mas sim uma busca normal, sem interesses egóicos. Eu achava que esses
experimentos me atrapalhavam como cidadão. Hoje já estou mudando de idéia, pois
percebo claramente que a evolução é conciliável. Depende exclusivamente da vontade
própria de cada um.
Em qualquer instante estamos sabendo de alguma forma, o que está acontecendo
dentro e fora de nós. Muitas vezes ficamos em contato com um fluxo sinuoso, misto de
pensamentos, sentimentos e percepções. Nossa consciência normal em vigília, ou
consciência racional como a chamamos, é apenas um tipo especial de consciência,
enquanto ao seu redor e dela separadas pela mais tênue das películas, jazem formas
potenciais de consciências inteiramente diferentes. Podemos e muitas vezes passamos
a vida toda sem suspeitar de sua existência; mas, aplicando o estímulo necessário, como
um simples toque, lá estão elas em toda a sua plenitude.
Esse fato já está sendo visto e comprovado através de poderosíssimos microscópios
eletrônicos. Quando se focaliza uma pequena célula de um neurônio qualquer, nessas
células entre um axônio e um dendrite, você encontrará um minúsculo "espaço vazio",
mais ou menos da largura de dezoito milionésimos de polegada, denominado pela

ciência terrena de sinapse. Onde cada neurônio liga-se com outros e com todos; e todos
com os neurônios de todas as células do corpo fisico. Exemplo: Uma alfinetada no dedão
do pé, resulta em dor instantânea, e você acha que doeu o local, quando na realidade a
corrente elétrica desprendida entre o neurônio da célula do dedão, com os neurônios das
células cerebrais provocaram a dor em todo o trajeto da descarga elétrica, que é mais
rápida que a velocidade da luz.
Se você ajustar o microscópio, perceberá uma pequena protuberância em forma de
botão, na ponta de cada uma das ramificações do axônio, onde todos eles contém
minúsculos reservatórios denominados vesículas sinápticas, que guardam um
"neurotransmissor".
Isso é um fato já comprovado pela ciência terrena.
Através dele fica mais fácil explicar o que acesso nos aprendizados extrafísicos. Nós,
com os nossos deliciosos, saborosos maus hábitos, principalmente os alimentares,
estamos destruindo os neurotransmissores, que, na realidade, não são exclusivamente
condutores energéticos fisicos, e devido à falta de equipamentos necessários, não
conseguimos ver outras realidades, que comodamente chamamos de invisível ou
inexistente e a ciência "burgo mercantilista" terrena, só trabalha com fatos "concretos",
ou seja: a minha estrada acaba aqui e fim. Então todas as definições, verdades,
comprovações, não passam daquele limite. Se passarem é hipótese, teoria, pode-ser,
talvez, etc., e se alguém foi mais adiante e não "joga no nosso time" não tem
credibilidade.
Em muitos casos são expostos ao ridículo pela mídia, que é composta de seres que se
acham na obrigação de apenas acreditar. Isso sim é ridículo, pois somos adultos e
amadurecidos fisicamente apenas, os nossos diplomas, posição social de nada
adiantam.
Mas não é preciso sentir-se ferido em acreditar em certos fatos desconhecidos. Deve-se
buscá-Ios, pois em se tratando do auto conhecimento, a comprovação só acontece
individualmente, e quanto mais pessoas comprovarem pelo menos a saída lúcida do
próprio invólucro físico, já será um grande passo dado. O resto é a superação das fobias,
o controle dos ímpetos e o exercício prático da tolerância, da paciência, sempre
buscando sem enroscar-se na estupefação e impressionabilidade, (palavras estas que
mestres enfatizam sempre, pois esses excessos, quando não abortam as experiências,
não nos deixam realizá-Ias). Por exemplo: o que atrapalha muitos ufólogos de um
contato direto com extraterrestres é a obsessão em excesso, deixando-os cegos, surdos
e sem percepções. Isso sem falar na ufolatria em que muitos estão mergulhados. Repito:
não são palavras minhas, são recados diretos de consciências extraterrestres amigos
nossos, porém de vibrações e mundos completamente diferentes, quimicamente.
Não quero que você acredite, nem me esforçarei para tal, mas eu humildemente tenho
feito muitas reuniões com eles, tanto projetado fora do corpo, como "fisicamente".
Sinto muitíssimo mesmo, não poder praticar isso, (dó), não poder abrir esses
conhecimentos para todos, pois a dura realidade é que 98% dos humanos da Terra são
verdadeiras "antas", com o perdão da palavra, pois através dos maus hábitos: álcool,
fumo e a ingestão de cadáver animal, aquelas carnes podres bem temperadas, estamos
destruindo o único elo de ligação com a multidimensionalidade, que é o cérebro físico,
órgão único e indispensável para que possamos nos compreender como seres em
evolução.
Estamos a todo instante destruindo as sinapses e os neurotransmissores de forma
irreversível, pois por enquanto é muito dificil recuperá-Ios. Ou mudamos nossa maneira
de ser, pensar, alimentar e agir, ou continuaremos navegando no oceano da

obnubilação, da ignorância, da cegueira consciencial, da bestialidade egóica, dos
fanatismos e da unilateralidade de ser e pensar.
Quando "eles" falam dessa maneira, eu engulo em seco, com um nó na garganta,
aumentando mais a lucidez do momento, que é para não ter dúvida, nem um resquício
sequer. Claramente me mostram que estamos comprometendo a própria raça, a Terra e
tudo que há nela.
O pior é que estamos sendo observados silenciosamente. Não se pode culpar alguém; é
individual, não interessa aos outros. O que interessa é somente você, onde a sua
metade extrafísica ou "divina':, vai cobrar-lhe sem palavras e sobre o caos criado por
você mesmo. Irá lamentar por décadas e até séculos, irá fazer parte de um contingente
desesperador de consciências, energias raciocinantes e pensantes na essência, real
"concreta", com sede de evolução, porém será necessário outro corpo, outro planeta,
outras paisagens e quem sabe começar tudo de novo, por pura negligência em não
querer enxergar.
A vida não é um feriadão, não é brincadeira.
O RECADO MARAVILHOSO DOS ESSÊNIOS
Mais uma vez acordo para mais um dia com um maravilhoso recado dos meus amigos
Essênios Pleiadianos.
Para eles e por eles eu faço e passo por qualquer coisa, lembrando a todos que Jesus é
o nível mais alto dessa escala evolutivaque realmente existe. Estiveram aqui em carne e
osso e agora voltam em forma de energia, imperceptível aos nossos olhos físicos, porém
bem visíveis aos olhos dos corações e das mentes daqueles que buscam trilhar os
caminhos da evolução, mesmo tropeçando, errando, caindo e duvidando.
Anote na sua agenda, nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2004,16,17,18,19 e 20 de
setembro de 2006, as energias conscienciais de MARIA, a porção monádica feminina
cósmica do Essênio mais evoluído, estarão banhando o planeta Terra com as energias
de AMOR amarelo-ouro e rosa, da saúde perfeita, da cura, do perdão, proteção, da paz,
equilíbrio, sabedoria, do discernimento e das riquezas.
Os Essênios Pleiadianos estarão enviando energias douradas para a Terra na vibração,
dimensão e tempo deles, nesses dias do nosso calendário, de forma pensada, planejada
e .consciente. No "calendário" deles são "datas" de "comemoração" pela primeira etapa
da missão dos Essênios na Terra, onde culminou com a crucificação covarde do filho
enviado de Deus. Não tomamos nenhuma atitude correta nesses dois últimos milênios.
Mesmo com o ocorrido conseguimos parar, raciocinar e despertar outra vez. À distância
voltam, a interceder por nós, só que devido à incompatibilidade vibratória, a ajuda será
através de energias imanentes de amor e perdão em forma de luz, para tocar sutilmente
e ajustar nossas energias, podendo ocorrer manifestações físicas visíveis de MARIA em
vários lugares da Terra, como: aqui sobre Dourados MS, Vicentina MS, Aparecida do
Norte SP, Maringá PR, Águas de Lindóya SP, Triângulo Mineiro, Amazonas, Balneário
Camboriú SC, Litoral Sul do Rio Grande do Sul, Salto Uruguai (Aurora), Capilla del
Monte Argentina (Erks), Montanhas Chilenas, Portugal, Espanha, Escócia, Itália, Ilhas do
Caribe, Filipinas, Índia, em outros santuários ou vórtices planetários, apesar de ter
estado em todos os locais simultaneamente, não contive as emoções: eu vi muita cura,
eu vi as forças antagônicas chefiadas por Lúcifer serem massacradas e afastadas das
crianças, dos rios, florestas, animais e daqueles que lutam e ainda têm um mínimo de fé.
(Esta visita também aconteceu em julho de 2000, tomei público, mas poucos
compreenderam) Estive nas quatro imensas naves que orbitam a Terra.

Há três meses (abril, maio e junho de 2000) venho freqüentando junto com muitos
douradenses, brasileiros e estrangeiros essas naves, constatei que a Terra está
passando por uma limpeza geral, uma mudança o fim de um ciclo. As mãos de DEUS
estão atuando silenciosamente, os falsos cordeiros estão sendo revelados e removidos.
Fique atento, procure perceber.
Se você quer mesmo virar gente, honrar o nome de Humano e Cristão, independente de
preferências religiosas, místicas, inclusive você que trabalha para o "anjo caído", esta é a
grande oportunidade de retomar o caminho dentro dos desígnios cósmicos e divinos,
pois, acreditando ou não, nestas datas mencionadas os Essênios em vários lugares das
Plêiades, estarão pensando em nós e exteriorizando energias "milagrosas" em nossa
direção. Devemos através do silêncio, da meditação, da oração, elevar nossos
pensamentos e pedidos de perdão, cura, saúde etc., preparando nossa morada corpo
para que essas energias divinas possam adentrá-Io, purificá-Io, restabelecer células e
órgãos doentes, energeticamente dissolver todos os ódios, rancores, maledicências que
bestialmente insistimos em guardar. Buscar fazer um jejum consciente de pensamentos
nocivos, funestos, um jejum consciente sem excessos e exageros dos alimentos, evitar
os álcoois, o tabagismo e outros vícios que escurecem a aura. E você que não quer ver,
zomba e debocha, acha que tudo isso é loucura, deixe para rir quando passar desta para
a outra dimensão. Lá eu lhe mostrarei o que você não quis ver, aí você poderá achar a
maior graça e até "morrer" de gargalhar se puder.
Evitem histerias, romarias, aglomerações; toquem a vida normal, meditando apenas.
O RECADO MARAVILHOSO A DOS ESSENIOS (II)
Fique tranqüilo(a) que o mundo não vai acabar. Bem capaz que por sua causa (?!) Deus
iria prejudicar os outros! É certo que este planeta por ser vivo, mexe aqui, acolá, um
terremotozinho, um vulcãozinho, furacãozinho, maremotinho, tudo básico e normal. Ele
também ajusta-se fisica e energeticamente. Por isso temos que manter nossas energias
sempre compatíveis com as energias da natureza. Caso contrário seremos, como muitos
já estão sendo removidos da superfície deste maravilhoso planeta. Eu sei e os Essênios
confirmam, nestas redondezas da galáxia, não existe um lar tão lindo quanto este.
E somente um AMOR como o dos Essênios para conosco poderia dar sustentação e
respaldo para que todos nós possamos .evoluir. Graças a Deus ELES tem paciência,
pois depois de tudo o que fizemos com Jesus, a Energia consciencial mais adorada por
todos eles, inclusive os amigos de Andrômeda, Hydel, Pégasus e Sírius até este
presente momento, assustam-se e não se conformam com tamanho absurdo cósmico.
Está ficando comum o fato de milhares de pessoas perderem o sono sem saber por quê,
me foi mostrado que os mais sensitivos, quando passam pelo ajuste energético,
instantaneamente acordam do sono profundo e ficam lúcidos. Nesses dias se isto
acontecer com você, agradeça com sinceridade, levante, harmonize o plexo solar,
(estômago, fígado, pâncreas e rins), o Umbilico chákra (região intestinal), através das
necessidades fisiológicas. Escove os dentes, beba três goles d'água natural e volte para
a cama, em decúbito dorsal (barriga para cima). Independente de sua agremiação
religiosa, faça um relaxamento físico e uma oração de sua preferência com os olhos
fechados, através do pensamento consciente. Inunde o seu corpo e toda sua casa, com
uma luz amarelo-ouro e rosa, abra o seu coração, a sua mente e mentalize por três
vezes:
"Agora sou digno(a) que entreis em minha morada".

Essa reflexão pode ser feita a qualquer hora do dia ou local individualmente. Em silêncio,
procure perdoar tudo, desde você por não ter perdoado antes, perdoe os passados, os
que o prejudicaram e os que você prejudicou. Não importam os motivos, perdoe. Se você
puder enumerar mentalmente todos aqueles que o prejudicaram e que você prejudicou,
coloque energias douradas em cada um deles, como se fosse uma roupa, uma aura,
uma psicosfera energética, que todos temos. Conforme o nível dessa atmosfera, somos
reconhecidos, pois ela reflete e revela tudo o que pensamos e fazemos.
Limpá-Ia, purificá-Ia é fácil, basta querer mudar para melhor, com consciência, lucidez e
convicção. Negar todo o mal, evitar julgar em pensamentos e verbalmente. Não criticar,
ser humilde com os que estão aquém de você ensinando-os, ser humilde com os que
estão além de você ouvindo-os e aprendendo, pois cada um de nós tem um nível
-vibratório, um nível diferenciado de compreensão de tudo, inclusive dos desígnios
cósmicos e divinos.
Essas experiências extracorpóreas que realizo com facilidade, na Bíblia denominada-se
de arrebatamento de espírito. São inerentes a qualquer ser humano; não é preciso ser
"santo" para ficar frente a frente com as energias conscienciais de Jesus, Maria ou
mesmo DEUS. É preciso querer e buscar com sinceridade íntima, devido àqueles níveis
diferenciados de compreensão e conhecimentos de todos nós. Evite as latrias, as
frescuras religiosas, rituais, alguns de respeito. Não é necessário nada disso, estamos
ainda muito incrustados em religiosidades que muitas vezes até atrapalham o nosso
desenvolvimento. Não sou contra religiões, seitas, filosofias e ismos, mas posso afirmar
que algumas teatrolatrias e rituais, passaram a ser automáticos, secos, sem vibrações.
Devem-se evitar a todo custo as emoções umbilicais, dando lugar aos sentimentos
nobres, raciocinados, pensados; devemos buscar alcançar a consciência Crística,
consciência cósmica, respeitar a nós mesmos e aos outros, desativar o cérebro umbilical
e ativar o cérebro CELESTIAL.
Este é um dos poucos e últímo Papa "santo" que a Terra já teve. Mostraram-me isto.
ÓCIO ETERNO. PARAÍSO?
Estamos há dois mil ou mais anos sendo "doutrinados" de que temos que ser bonzinhos,
obedientes, e quando morrermos iremos ter o descanso merecido, indo habitar o paraíso
ao lado de Deus, eternamente sem fazer nada, sem dor, compromissos. Ficaremos para
todo o sempre louvando, adorando a Deus tão misericordioso e bom, lá o mal não nos
atingirá Ele nos protegerá, bem, isso se todos conseguirem ser perdoados, pois muitos
Deus "jogará" duro enviando-os ao castigo eterno, um sofrimento sem fim, inimaginável.
Além do mais sem chance nenhuma, semelhantes nossos, ou talvez nós, ficaremos lá no
bem mau eternamente, enquanto outros ficarão no bem bom para sempre.
Hoje, estamos no terceiro milênio e apesar de toda a tecnologia de que dispomos, dos
meios de comunicação, da agilidade de locomoção, 95,1 % da população da Terra ainda
se manifesta de forma obnubilada inconsciente tanto na terceira dimensão fisica como na
quarta e quinta dimensões, isso eu comprovo todas as noites ou toda vez que deixo o
invólucro físico em repouso. A raça humana do planeta Terra está cega perdida,
marcando passo dentro do contexto evolução.
O processo de ressurgências passa despercebido muitos complicam ainda mais as
amarras energéticas nocivas, existentes, e adquirem outras mais difíceis que vão ficando
para os amanhãs. Terão que ser resolvidas noutras ocasiões, outras épocas, outros
corpos outras tecnologias também, isso é fato, não está escrito em livro algum, é acesso
direto através do oitavo corpo o denominado pelos Mestres de SM2, que será

comprovado pela ciência terrestre na oitava década do primeiro século do terceiro
milênio. De 1980 até 2020 estarão ressurgindo na face do planeta os "escolhidos", uma
seleção de 4,9% de seres despertos com outros referenciais. Muitos já sofrem por não
encaixar-se nos atuais sistemas sociais vigentes, pois eles são "diferentes" possuem
outros referenciais; não cabe na cabeça deles a ridícula idéia de que existe um Deus
vingativo, "alguém superior e poderoso".
Acessei também que, de dez adolescentes, seis estarão vivendo na Terra pela última
vez e por pouco tempo. Suas energias estão incompatíveis com as energias do próprio
planeta. São os filhos errantes, muitos de pais bem sucedidos, porém obnubilados até a
quinta geração. É a "galera" do riso fácil, do enriquecer-se rápido, aqueles que passam
por cima dos outros para se darem bem na vida. Existem também os excluídos, violentos
e violentados. Roubam, usam drogas, são delinqüentes e rebeldes sem causa definida,
também filhos de pais obnubilados inconscientes quanto ao processo vida. Atribuem
suas vinganças a uma "justiça divina" mais para uma "vingança divina" e não percebem,
esperam viver eternamente na ociosidade ao lado da "divindade" criada por eles.
Quanto aos que estão desativando o corpo, com a esperança de viver eternamente na
ociosidade, estão caindo num abismo sem volta, além de acessarem apenas o corpo
astral o quarto ou o quinto invólucros em dimensões semelhantes a esta física,
(confundem-se achando que voltando para cá é o paraíso), desconhecendo
completamente o processo das ressurgências usam apenas o cérebro umbilical;
escondem-se atrás de regras absolutas ou latrias; criam "cercadinhos" mentais para
fugirem da grande realidade do processo vida. Não querem enxergar para não terem
responsabilidades; alimentam os desígnios do governo oculto, da anti-cosmoética
universal e só perceberão quando levantarem suas cabeças.
Pare e pense. Você ainda duvida ou vai arriscar?
PASSEANDO NO COLO DE DEUS
Ao longo dos últimos 26 anos, tenho desvendado os segredos cósmicos através das
projeções conscientes espontâneas e lúcidas. Muitas vezes fiquei e ainda fico
apavorado, entristecido com certas descobertas e constatações. Ao mesmo tempo fico
maravilhado grato e muito feliz, por DEUS permitir que eu um "simples mortal", pudesse
tomar conhecimento de TUDO isso.
Menino pobre, criado entre a colônia (Indápolis) e Dourados; considerado pelos próprios
pais como "doença", pelo fato de uma criança na sua mais pura inocência, acordar pelas
manhãs e falar para a mãe que durante a noite esteve passeando no céu e que
conversava com Deus, além de brincar com' sua cachorrinha que havia sido esmagada
pelos pneus da jardineira (ônibus de 1960). Levava tapas para ficar calado, além de não
ter com quem conversar. Ainda hoje os poucos que me ouvem, devido à umbilicalidade e
ignorância em que estão mergulhados, envergonham-se de mim o fato da não
possibilidade de acreditar, eu compreendo muito bem: estão vivos de olhos abertos mas
não são DESPERTOS, são fantoches, marionetes do próprio fel energético criado há
milênios atrás. O fato de não ler e não estudar esses assuntos, para não interferir nos
experimentos, assusta muitos. Para sentirem-se aliviados, alguns dizem tratar-se de
ficção.
Hoje resolvi assustá-Ios e desacreditá-Ios ainda mais, pois não apenas vou narrar como
vou afirmar que vi DEUS, FALEI com "ELE", não como conhecedor e descobridor da
conscienciogênese e da cosmogênese as origens da LUZ do "espírito" e dos Universos,
este fisico e imaginável pela Ciência, como outros inimagináveis tanto pela Ciência,

como pelas mentes obnubiladas. ELE mostrou-me e exemplificou TUDO sobre todas as
escalas evolutivas, inclusive a escala evolutiva à qual ELE pertence e disse: "Filho, bem
aventurado sejas! Conseguiste o que muito poucos conseguiram, EU te acompanho
desde o INíCIO (trilhões de anos terrestres. - Ao mesmo "tempo" ELE permitia que eu
compreendesse que falava COMIGO na minha integralidade (onisciência) e eu via
perfeitamente que sou uma pequena PORÇÃO deste EU com quem ELE falava, e todas
as dúvidas que palpitaram em teu peito ao longo das jornadas, hoje por mérito e busca
conhecerás a verdade; a escala evolutiva a qual pertenço, vai do zero (0) ao mil (1000),
filho, EU SOU e trabalho no nível CEM (100) desta escala, veja... " Olhei e vi as 148
galáxias que formam o Universo que a Ciência consegue estudar e compreender, dentro
de uma bolha translúcida, e que me levou a passear por todas as galáxias( onipresença).
Como se não bastassem o êxtase, a felicidade, ao sairmos da bolha, mostrou-me
milhares e milhares de outras bolhas, umas maiores outras menores, embaixo, em cima,
a perder de vista.
Dentro da minha insignificância energética, porém consciente e lúcido como nunca,
jamais estive, pois ao mesmo tempo, eu checava experiências anteriores e confirmava
todas. Percebendo e sabendo o que eu estava pensando, ELE com sua candura e uma
doçura intraduzível com palavras humanas, dizia; "Sim filho, não duvides e não temas,
todos estes conhecimentos meus filhos foram enviados para ensinar; seres como tu,
desvirtuaram e esconderam em "beneficio" próprio. Hoje diante de tudo o que divulgas,
EU os coloco ao par dos fatos outra vez, e no íntimo eles sabem que tudo é verdade pois
a conhecem. Muitos através da humildade e do silêncio retomam o caminho, outros
não;..apesar de toda ajuda, de todo AMOR, não querem enxergar e insistem, no
contrário..." e continuamos flutuando entre as bolhas. Foi aí que percebi que eu não ERA
nada, não tinha aparência alguma. Não sei dizer se EU estava, se EU era, e ELE me
confortava. Percebi a diferença do SER e do EXISITIR, do ESTOU e do EU SOU. Fico
tentando traduzir em palavras dentro da nossa insignificante ignorância, para que o leigo
também possa compreender essas maravilhas e consiga DESPERTAR, pois é uma
vergonha também intraduzível, ESTAR ANTA, ter apenas a aparência de Ser Humano!
E se você acha que é preciso ser "santo" para tal, enganou-se completamente.
PASSEANDO NO COLO DE DEUS (II)
Foram tantas as constatações e comprovações...
Traduzirei por partes. A que me deixou preocupado, foi saber que a maioria dos
"desativados" (mortos) não seguem em frente, ficam dentro das casas ou nas costas dos
entes queridos e entes inimigos.
Outro fato terrível foi constatar que muitas mamães queridas ficam grudadas nos filhos,
atrapalhando-os.
Devido a diferença de referenciais e tempo, sabiam da lei cósmica de ação e reação mas
aqui faziam vista grossa. Hoje sofrem as conseqüências, pois após muitas ações nocivas
praticadas de forma consciente, assistem, sem poder fazer nada; as reações nocivas
sobre os filhos. Como tudo é proporcional e tudo é aprendizado, estamos aqui para
esmerilharmos traços, fardos de personalidade e caráter, criados por nós mesmos em
virtudes plenas, ou seja: devemos "lixar" a paciência, a tolerância, transformando esses
fardos, em jóias de luz, isto sem falar que devemos praticar o fraternismo irrestrito, o
perdão e o amor. Só que para compreendermos esses atributos maravilhosos,
necessitamos de milhares e milhares de anos. Por isso a ressurgência, além de ser uma
realidade dura e sem lembranças é proporcional, pois não suportaríamos tomar

conhecimento de tudo que já fomos, fizemos e aprontamos, não só com a mãe natureza,
os animais, mas com os nossos semelhantes.
Quando eu sentia que estava exercitando uma onipresença assistida por ELE próprio,
pois em certos casos confortava-me, para que eu suportasse e assimilasse, aproveitei
para confirmar a existência dos umbrais e infernos e de outras escalas evolutivas
nocivas a tudo isso, que denomino de forças antagônicas orquestradas pelo "anjo caído"
Lúcifer.
Conferi que a energia consciencial, denominada por nós de Jesus, encontra-se no nível
monádico 33 e que entre o Essênio Jesus e DEUS que é o nível cem (100), existem
seres ou Energias conscienciais atuando em universos físicos, talvez noutras galáxias ou
até mesmo nesta em que estamos, visto que constatei que nos encontramos na 7ª.
região da galáxia e esse "tipo humano" não necessariamente com essa aparência, só
existe nessa região. São milhões de escalas evolutivas e como "anta" onipresente,
questionei; QUEM está acima Dele, já que os níveis existenciais vão até o mil e ELE É e
trabalha no nível cem? Graças aos "DEUSES" dos níveis 200, 500 etc., ELE é o próprio
amor em forma de energia e apenas mostrou-me sem palavras: é a mesma relação
evolutiva entre mim e uma formiga. Depois dessa restou-me apenas praticar o silêncio
consciente, pois continuou mostrando-me a relação evolutiva entre nós e ELE, por isso é
bom apenas AMÁ-L O sobre todas as coisas, nunca temê-Io, pois não se trata de
"alguém" que castiga, que pune, mas sim de uma LUZ maravilhosa que a tudo permite,
ampara, orienta, e sobretudo a TUDO mantém em equilíbrio com uma consciência que
sequer conseguimos imaginar.
SABE das maldades que fomos e que ainda seremos, mas não interfere, aguarda com
urna paciência de que só ELE dispõe.
Conferi também que os umbrais e os infernos são OPÇÕES LIVRES daqueles ou por
aqueles que simplesmente não querem trilhar os caminhos corretos. Mostrou-me que
todos sabem e conhecem os caminhos a serem seguidos.
A auto-enganação, ou mentir a si mesmo é algo que só existe nas mentes humanas
quando estão dentro dos corpos, assim como certos "deuses" justiceiros, punitivos, que
são meras formas pensantes, potencializadas pelas mentes maléficas.
Mostrou-me que o mal só atuará comigo, se EU permitir, essa permissão é o nível
vibratório conseguido através dos pensamentos, atos e atitudes. Conferi que nenhuma
religião é correta, porém dos ensinamentos em todas uns 10% são verdadeiros, o resto é
puro comércio e um jogo de interesses nocivos, devido à condição econômica criada
pelo homem do planeta Terra. São milhares de constatações maravilhosas, mas às
vezes você fica perguntando-se: Se o Essênio Jesus está no nível 33, quem estará nos
níveis; 40,50,60,70,80,90 e 99? Não se preocupe, no próximo livro eu voltarei com.esse
assunto.
Mas, que tal perguntar-se: Quando EU vou tornar vergonha na cara e virar Gente!?
REFÚGIO FAUNÍSTICO EXTRA FÍSICO
Estamos destruindo o nosso lar Terra inconscientemente, mas muitas vezes
conscientemente, pois sabemos as conseqüências e mesmo assim seguimos em frente
com a destruição, tanto do meio ambiente, como a nossa própria decadência como seres
humanos.
Aprendi em universidades extrafisicas que nós não compreendemos o que e o por que,
nos manifestamos aqui neste planeta, com a pseudo-idéia de que progresso é ter coisas,
é destruir para adquirir riquezas, como já ocorreu aqui na nossa região Centro-Oeste,

onde o cerrado foi eliminado, surgindo grandes áreas de pastagens. Realmente muitos
enriqueceram, aparentemente a vida melhorou, pois temos a fixa idéia de que se dar
bem na vida é ter coisas, quanto mais, melhor!
Terrível engano esse nosso, pois ao destruirmos pequenas florestas e vegetações,
estamos interrompendo um ecossistema e se tivéssemos noção, com certeza, não o
faríamos. Quando questiono isso, sou contestado com veemência por consciências
superiores (uma espécie de hierarquia celestial que ainda estou em fase de
compreender), alegando esses, que TODOS NÓS SABEMOS, apenas não queremos
pôr em prática, tornando-:nos omissos, negando conhecer.
Segundo essas consciências superiores agimos de forma irracional de propósito, pois
colocamos a riqueza diante do que somos realmente. Às vezes eu tento rebater, dizendo
que a maioria não tem cultura suficiente para entender. Aí me explicam que todos nós
temos em nossos espíritos conhecimentos corretos do certo e do errado, do bem e do
mal. Nós é que não queremos enxergar por livre e espontânea vontade, substituímos o
SER pelo TER e isso se transformou em lei para todos.
Causamos um desequilíbrio de forças em nosso planeta, interrompemos milhares de
ecossistemas, diminuímos o nosso tempo de estadia aqui, encurtando literalmente o
nosso tempo de vida nesta dimensão pela metade. O correto seria vivermos uns 150
anos mais ou menos, uma vida plena, mansa, sem correrias, poderia até ser com a
tecnologia de hoje, mas com discernimento, onde todos teriam o mesmo nível de
vibração e compreendendo os motivos e os porquês, manifestamo-nos aqui.
O homo sapiens ainda não percebeu que seus pensamentos geram energias que
instantaneamente passam a existir em suas psicosferas, e que se somadas darão um
resultado total que poderá ser bom ou nocivo para todos. Por isso é que tudo não
depende de um, mas de cada um, individualmente. Cada ser humano tem que fazer a
sua parte de forma lúcida e consciente, mantendo seus pensamentos em alto nível
vibratório para que o "clima" sobre nossas cidades, estados e países se tome ao nosso
favor. Criaríamos uma energia de boa qualidade, onde desfrutaríamos igualmente de
tudo.
Os AVATARES que aqui se manifestaram de forma humana para nos ajudar, frisavam
que deveríamos sempre perdoar os nossos inimigos e sobretudo deveríamos AMAR
nossos semelhantes, como a nós mesmos. Talvez para muitos isto ainda seja
considerado filosofia, mas se você analisar com lucidez, perceberá que é a base de tudo,
inclusive de nossas existências manifestadas em um corpo fisico e neste plano. Vai
perceber claramente que tudo é energia que se manifesta e que tudo que se pensa se
cria. A nossa existência é uma reação causada por uma imensa e linda ação pensada
por "alguém" realmente SUPERIOR.
Deslocamo-nos para um local maravilhoso, uma floresta cheia de rios cachoeiras,
animais de todos os tipos.
Chamou minha atenção o convívio pacífico de animais silvestres e domésticos, inclusive
os ferozes felinos, todos juntos com crianças e pessoas como se fosse um passeio ao
zoológico, com o detalhe de que não havia muralhas ou cercas. Todos comungavam um
clima amigável, sem igual.
Não agüentei e perguntei; isso aqui é o paraíso?
Uma senhora muito bonita com sua aura dourada disse: é apenas um refúgio; como você
sabe, nada se perde nos universos, tudo o que se manifesta não acaba, transforma-se.
Lá no plano físico terrestre, as vibrações nocivas estão superando as vibrações do bem,
não existindo lugar para a harmonia. Os raciocinantes não querem, a maioria optou pelo
caos. Uma enorme vibração de tristeza transpareceu naquele rosto meigo e sereno e eu

estremeci em minhas bases, mas me mantive controlando as emoções, para não
interromper aquela vivência maravilhosa.
Mais adiante pessoas replantando em silêncio espécimes de vegetais, perguntei a uma
delas se era para plantar aqui na Terra para refazer os estragos causados pelos
desmatamentos. Ela acenou que sim e disse: fazemos isso todos os dias; tudo isso
precisa se manifestar e prosseguir, inclusive todos aqueles animais, dentre eles os
humanos. Não é possível progredir dentro da evolução se não tivermos o habitat
propício; todos nós dependemos de elementos básicos para viver, água, florestas, ar.
Sem esses mínimos detalhes, fica impossível a vida humana, animal e vegetal no
planeta Terra.
Muitos lá (referindo-se aqui à nossa dimensão), tentam justificar dizendo que é preciso
resolver o problema de fome na Terra; não é verdade, é apenas uma justificativa para
enriquecerem e que só serve lá. Você já tomou conhecimento, em outros contatos, que o
sistema digestivo dos humanos foi totalmente feito para ser vegetariano, inclusive é
recente- que muitas glândulas foram criadas e adaptadas para digerir matérias em
decomposições, restos de animais que também precisam continuar evoluindo. Interrompi
e perguntei: vegetal também não é vida? - Sim! É uma espécie de vida que serve de
alimento para diversas outras espécimes. O propósito destes (mostrando a flora), é
exclusivamente esse, sentem-se felizes, quando são consumidos como alimentos ou
medicamentos. Veja esta semente (era uma semente de manga). Ela abdica de
continuar vivendo como semente, para dar lugar a uma maravilhosa árvore repleta de
frutos deliciosos, que poderão ser desfrutados por muitos, inclusive em outras árvores
alegres e frondosas. Aquelas palavras meigas e aquela energia fizeram com que eu me
sentisse dentro de todas as células que compõem uma mangueira. Percebi a harmonia e
a alegria de cada elemento se aglutinando trabalhando em prol de frutos doces e
deliciosos.
Eu estava radiante, ela percebeu que naquele instante agradeci a Deus por estar
presenciando e vivenciando tudo aquilo em algum lugar dentro da nossa atmosfera.
Agradecia a certeza de que não se tratava de sonho, como a psicologia moderna tenta
catalogar. Resolvi explorar mais o aprendizado e perguntei: A Senhora não poderia me
acompanhar até a Terra, quando estiver reunido com amigos (reunião no Guaraoby, ou
nos cursos) e fazer-nos uma visita de forma visível?
Ela respondeu: não se preocupe, todos eles sabem e compreendem, já conhecem o
caminho é só pôr em prática.
Percebi que mudamos de local e percebi também que vários humanos se diferenciavam
uns dos outros, antes que eu indagasse sobre a diferença, ela respondeu: ninguém é
semelhante, porém somos iguais, cada um tem o seu jeito de compreender, de evoluir e
saber, e aqui neste refúgio existe um congraçamento, uma troca de experiências, uma
forma de aprendizado um estágio tal qual aquele no qual você se encontra. Perguntei:
Eu virei para cá ?
Acordei, com a querida companheira me "cutucando" carinhosamente, com a sutileza de
um rinoceronte... para mais um dia...
SEGUIR EM FRENTE, ESTA É A LEI
E não olhar para trás em qualquer circunstância, só assim é que se evolui corretamente.
Aqui na terceira dimensão é errado ficar revivendo os passados; até a fotografia é algo
que não deveria existir, principalmente em. túmulos.
Todos nós estamos seguindo fisicamente um caminho pela Via-láctea; hoje estamos no
planeta Terra para exercitar e aprender sobre o perdão e o amor. Enquanto não

aprendermos essas lições ficaremos neste processo reencarnatório errado. Eu pretendo
ressurgir num planeta mais evoluído, com seres mais humanos em todos os sentidos.
Sei o que estou afirmando, pois fui autorizado para isso. Acredite se você tiver
condições, mas não descarte a idéia da evolução fisica e espiritual (energética).
Não é invenção da minha cabeça como os céticos por comodismo e desconhecimentos
me atribuem. Tenho constatado e conferido estas realidades todas as vezes que saio do
corpo de mentalsoma ou do oitavo corpo. Todos nós recebemos ajuda extrafísica para
melhorarmos nosso nível vibratório. Tenho visto que apenas 10% da população do
planeta conseguem assimilar ou aceitar pelo menos um pouco.
Reconheço que é uma evolução de assustar qualquer um, mas pude comprovar que
DEUS não é um velho barbudo sentado em algum lugar da galáxia, "fabricando" almas e
colocando aqui na Terra. Na realidade este planeta é uma imensa sala de aulas de
oitava série e existem muitas sétimas séries na vizinhança cósmica, enviando os
aprovados para cá, e nós, por comodismo e falta de autoconhecimento, estamos ficando
e adquirindo Karmas, amarras energéticas nocivas prendendo-nos aqui neste planeta
maravilhoso e lindo. Só que é uma vergonha cósmica, ficar ressurgindo no mesmo local
como estamos fazendo. Eu por exemplo: esta é a 639ª. (sexcentésima trigésima nona)
vez que me manifesto dentro de um corpo de carne no mesmo planeta, ainda mais que
confirmei várias partes energéticas que sou aqui na terceira dimensão com outro sexo, e
outras tantas nos umbrais, infernos e dimensões. (veja detalhes de meu livro: "Onde
estão tuas almas gêmeas", em breve nas melhores livrarias do Brasil.) Apesar de
complexo é bastante simples, basta você superar o egoísmo e exercitar o perdão
consciente e praticar o amor incondicional sem trocas, além de vigiar o máximo que
puder todos os seus pensamentos atos e atitudes. Não é fácil, mas também não é
impossível. Não adianta você buscar a evolução financeira, sem antes organizar-se
energeticamente. Caso contrário as suas riquezas poderão fugir pelos vãos dos dedos,
isso está ocorrendo todos os dias com milhares de pessoas. Priorizaram a matéria e
deixaram em segundo plano o lado espiritual.
Lembre-se de que antes de você construir este corpo você já existia. Então, procure por
VOCÊ como ser em primeiro lugar em tudo. Inclusive pergunto para os Essênios se para
evoluirmos é preciso ser pobre, burro e anta. NADA DISSO! Estamos aqui para sermos
ricos em tudo, porém com discernimento. Caso contrário, de nada servem as riquezas e
foi dessas riquezas que Jesus falou. O império romano aproveitou para tomar dos menos
esclarecidos suas fortunas, em troca da vida eterna no céu, inclusive o Imposto de
Renda existente hoje foi criado há dois mil anos atrás. IR era Imposto Romano (e o
leão ?!).
Aqui sob este sol e este céu maravilhosos devemos perdoar a tudo, autoperdoar-se
também, reconhecer um erro e não praticá-lo mais, não ficar valorizando ou relembrando
coisas ruins dos passados. É preciso olhar para frente sempre, planejar o amanhã tanto
aqui no fisico como o amanhã multidimensional. Basta ser sincero consigo mesmo e
buscar evoluir, respeitar os semelhantes, pois nível de compreensão depende de
inteligência, conhecimento e sabedoria e nem todos somos iguais. Então procure a todo
custo trilhar somente os caminhos do BEM. Seja bondoso consigo próprio e para com os
outros; exercite a paciência, a tolerância, evite os ódios, rancores, vinganças, pense só
nos FUTUROS. Planeje, pense, raciocine até no mais trivial dos atos; esta jornada é
preciosíssima, é uma divina chance de perdoarmos aos passados e seguirmos em
frente.
Quero encontrar você nas próximas ressurgências, em Deneb, Pégasus, Hydel e nas
Plêiades, não volte!

SOMOS ENERGIAS LUMINOSAS E ETERNAS
Consegui ver-me sem espelho. Não estou falando sobre o corpo físico que uso, nem o
psicossoma alma, que também utilizo temporariamente tal qual o corpo, mas sim o
mentalsoma espírito, que SOU em apenas 3,3% de energia, um espectro energético
cintilante em forma de luz. Consegui graças à lucidez plena e à ajuda dos Mestres,
sutilizá-Io e comprovar a existência de mais dois invólucros, ou duas porções energéticas
que SOU, porém com um percentual maior de energias inimagináveis, incompreensíveis
pelas mentes obnubiladas. O oitavo corpo que por ora eu apelido de SM2, super mental
soma 2°. E outro SSM3, supersutil mentalsoma 3°.
Com a mesma tranqüilidade de sempre constatei e conferi com os Mestres; o
mentalsoma ou espírito assemelha-se a uma bola de ping pong amarela e branca e
como esfera cósmica, gira em torno de si em dez milhões de voltas por segundo. Já o
SM2 assemelha-se a uma bola de tênis nas cores amarela, branca e violeta e gira em
tomo de si mesmo em CEM milhões de voltas por segundo, e pasme, o SSM3 do mesmo
tamanho apenas branco cintilante, gira em torno de si em um bilhão de voltas por
segundo.
Fiquei com esses conhecimentos guardados por onze anos; conferi umas seis vezes
para não cometer erros e nem faltar com detalhes sobretudo a verdade, pois esses
ensinamentos, Abraão, Elias, Salomão, Noé, Moisés, Chiwa, Krishna, Giwa, Buda e
Jesus de Nazaré e muitos outros ensinaram, explicaram e exemplificaram. Mas, as
políticas de conquistas pelo poder mantiveram esses conhecimentos ao alcance de uma
pequena "meia dúzia" de ditadores e ignorantes, os quais por não compreenderem
absolutamente nada destruíram os escritos. Chegou-se ao ponto de que um deles nós
tivemos o desprazer de conhecer na Alemanha.
Além de destruir todos os registros históricos, tentou destruir também o povo onde se
iniciou tudo. Mas não parou por aí; outras políticas até hoje jogam uns contra os outros,
para perderem de vez a credibilidade, ou você acha que toda a raiva que eles têm do
Ocidente é por causa do sol escaldante do deserto?
Os doze Avatares que passaram pela Terra nos últimos 330 mil anos, e diga-se de
passagem, esta é a sexta vez que a raça humana tenta acertar, de nada adiantou, sabe
por quê?
Eu, você, nós só pensamos pelo cérebro do umbigo, tudo que queremos (desejamos),
em primeiro lugar eu e os meus, o resto que se vire ou que se dane. De tão umbilicais e
ignorantes que somos e estamos, ficamos cegos, surdos e mudos diante dos desígnios
cósmicos e divinos. Isso sem comentar que para buscar a eternidade ou ócio eterno,
muitos mergulham dentro de credos, religiões e filosofias absurdas, castradoras, cheias
de regras, quando na realidade e dentro da simplicidade do universo, bastava apenas
seguirmos os ensinamentos dos Mestres, sem latrias, frescuras religiosas, rituais e
excessos.
E não se iluda que quando você desativar este corpo físico, que não passa de uma
roupa emprestada pela mãe Terra, irá ficar à toa, sem fazer absolutamente nada. Puro
ENGANO seu; se você não continuar obnubilado(a), verá, que o "trabalho cósmico" o
qual se propôs ainda nem começou. Vai compreender e aceitar na marra, a tal
reencarnação, ainda por cima proporcional e sem lembranças, pois você tem por
obrigação um dia tornar-se uma consciência livre, não precisando mais voltar aqui para
resgatar, perdoar, tolerar, conviver fraternalmente e AMAR, que são os pequenos
atributos que devemos aprender e pôr em prática.
Enquanto isso companheiro(a), ficará no que estamos hoje:

renasce, "morre", renasce, "morre", até um dia DESPERTAR e seguir corretamente os
carninho~ cósmicos do BEM. O último Avatar que esteve aqui foi bem claro quando
disse: "É possível em apenas uma jornada, alcançardes a ressurreição", RESSURGIR
pleno noutra escala evolutiva, a Dele. OS ESSÊNIOS, seres de luz um bilhão de anos
luz na nossa frente, e que nos assistem, importam-se conosco, não nos deixam sozinhos
e nos AMAM.
Comece agora; perdoe, reconcilie, ajude, respeite, não julgue e AME.
SOMOS ENERGIAS LUMINOSAS E ETERNAS (II)
São poucos os que compreendem o que deixo aqui registrado, devido ao altíssimo índice
de analfabetismo em nosso país, sem falar naqueles diplomados que não sabem ler,
devido ao turbilhão energético de ignorâncias em que vivem mergulhados. É possível ver
claramente esse aspecto negativo quando estou projetado de mental soma. Por mais
que eu tente junto com os Mestres a desobnubilação desses seres, não consigo pois
depende intimamente de cada um e devido aos "brilhos" da terceira dimensão todos vêm
adiando tudo há milhares de anos.
Sinceramente eu quero que todos os seres humanos possam comprovar ou
experimentar tudo o que tenho vivenciado, não apenas como um vivente de boca aberta,
mas como Ser Humano de Fato que somos. Descobri que ser humano não é apenas ter
essa aparência que vemos refletida no espelho; é algo mais, é algo realmente divino.
Somos fagulhas energéticas, raciocinantes e inteligentes. Tudo é fascinante e dessas
separo' o que descobri a respeito do tempo. A porção energética que está neste
momento ocupando um corpo fisico, é lerda, pesada de vibração energética densa, tal
qual a vibração energética planetária. Para o mentalsoma tudo já é mais rápido e para o
SM2 tudo é instantâneo, o ontem o agora e o amanhã. Para o SSM3 os doze milhões de
anos que estamos vivendo como humanos, não passaram de alguns segundos apenas,
além de que TUDO está registrado lá. O que é mais incrível, EU posso alterar os
"desígnios" para o bem ou para o mal, só que isso fazemos "inconscientes", (palavrinha
usada muito pela ciência da Psicologia). Na realidade, trata-se do consciente do SM2.
Por isso o Essênio Jesus frisou que deveríamos "salvar" nossa alma (psicossoma). Essa
palavrinha também foi mal traduzi da, devemos na realidade, SUTILIZAR nossa alma,
para que este invólucro passe a vibrar na mesma freqüência energética que o
mentalsoma ou espírito, pois se conseguirmos isso não precisaremos mais de corpos
físicos em terceiras dimensões. Passaremos a ocupar outro veículo de manifestação das
energias conscienciais que SOMOS e iremos habitar orbes planetários mais sutis,
inclusive deixaremos de habitar planetas e passaremos a habitar ESTRELAS.
Mesmo assim, as hierarquias celestiais continuariam, claro que sem as "inhacas" que
conhecemos muito bem. Através do SM2 descobri que acima de DEUS, a escala
evolutiva cósmica continua e ELE encontra-se no nível CEM de uma escala que vai até o
MIL. Jesus e outros Avataes encontram-se no nível 33 e nós, neste exato momento,
estamos entre os níveis -8 e -5, ou seja; como humanos estamos muito aquém do
mínimo necessário. Por esse motivo os ESSÊNIOS intercedem por nós em tudo, além de
nos ajudarem a todo o instante, através dos amparadore3 e "anjos de guarda", para que
não pereçamos como humanos; AMAM-NOS a tal ponto que não conseguimos
compreender ou imaginar.
Enquanto isso, continuamos aos trancos e barrancos nos acotovelando e nos achando
melhores que os outros, ignorância esta que só comprovaremos quando desativarmos o
corpo físico e percebermos que continuamos "vivinhos da silva" do outro lado da fronteira

física. Inclusive o muitos que aqui eram os tais, andavam de nariz empinado só porque a
classe social era um pouco mais elevada, hoje, voltam para me falar: "Seu Ademar era
tudo verdade, e eu ainda zombava do senhor." Pena que não posso nem pensar no
"gostinho da revanche", senão eu diria: "Pois é, agora se vire e tchau!", só para ver o que
aconteceria. Mas não, independente se você me ama ou me odeia aqui, fique
tranqüilo(la), lá eu o(a) levarei para "lugares seguros e maravilhosos" e não se preocupe
não vai "custar-lhe" nada da minha parte, mas quanto aos que você prejudicou... deixe
prá lá! Falando nisso, DEUS vai perdoar-lhe quanto a parte DELE não se preocupe, mas,
pergunte-se: E os outros?
A primeira lembrança do outro lado será: "esqueci de perdoar ao fulano, ao cicrano" e
comprovará que lá de nada adianta perdoar, TUDO, simplesmente tudo, deverá ser feito
AQUI, sob este Sol maravilhoso, e, o que é pior, não existem lágrimas para chorar, mas
a DOR será por todo o "outro corpo".
Esta é a realidade para qualquer ser vivente, LÁ não importam esta ou aquela religião.
TRANSMIGRAÇÕES INTERPLANETÁRIAS
Todos nós temos ao longo dos anos de escola, estudado sobre civilizações antigas
como; o Egito, Grécia, Mesopotâmia, Roma e muitas outras, que aparecem somente em
citações bíblicas, principalmente no Velho Testamento, tentando explicar de forma
religiosa para os povos daquela época, de como surgimos aqui na face deste planeta.
Muitas vezes com exemplos absurdos, que devido ao comodismo ainda até hoje são
empregados, sem que ninguém questione, ou faça uma pequena investigação íntima
com o que é dito, como verdade absoluta inquestionável.
Eu sou pesquisador amador e projetor consciente, pesquiso de forma lúcida, tenho
sempre o cuidado de não cometer erros tanto em fazer comparações que mudam os
fatos, como também evito os excessos, mantendo o entendimento sempre em nível
científico sério e correto, evitando deixar que se manifestem emoções ou qualquer tipo
de vibração que possam comprometer os ensinamentos.
Percebi que ao longo destes anos de pesquisa fora do corpo físico, nós estamos
marcando passos no que se refere à evolução espiritual (o que não tem nada a ver com
religiões, credos ou seitas), pois é comum que se vincule o assunto a tais palavras
levando também em consideração que assunto desse nível deva somente ser
comentado por algum filósofo, ou teólogo graduado.
Presenciei o fato ocorrido com nosso planeta há trezentos e onze milhões de anos atrás,
(através' da experiência de retrocognição), quando nossa galáxia ainda se expandia em
luz, poeira, névoa, numa revolução indizível çom palavras humanas. E posteriormente o
nosso pequenino sistema solar atravessou uma nebulosa riquíssima em hidrogênio, que
se uniu com o oxigênio em abundância aqui resultando em água, formando os oceanos e
diferenciando o nosso orbe dos outros vizinhos e arredores. Esse fenômeno é natural,
propício para que estas paragens pudessem reproduzir os carbonos, que é o que somos,
verdadeiros compostos químicos à base de matéria orgânica, um lar para habitar outro
tipo de energia, o nosso espírito, que não é terráqueo, mas sim, cósmico.
Essa energia raciocinante e pensante é que necessita evoluir, ou continuar evoluindo.
Ainda não sei dizer os motivos, mas pelo que compreendi é como se fosse algo que não
existe para viver estagnado ou marcando passo. Esse evoluir é adquirir lúmens, luz,
quanto mais luz tivermos em espírito, mais sutil nos tornaremos e conforme essa sutileza
energética é que nos manifestamos em dimensões físicas, ou em universos físicos,
como este que habitamos temporariamente. Tomei conhecimento também que, aqui na

nossa sétima região do terceiro universo, existem quarenta e dois planetas habitados
com as mais diferentes energias conscienciais e invólucros físicos. Digo que se
acotovelam tentando evoluir e nesta batalha, apenas oito planetas são evoluídos. Dentro
dos trinta e quatro restantes, numa escala crescente, somos o vigésimo primeiro, ou
seja; ainda assim somos mais evoluídos que os vigésimos, décimos nonos e os terríveis
décimos oitavos, no plural sim pois não se trata de apenas um orbe planetário mas de
níveis energéticos. Por exemplo: existem planetóides orbitando além de Plutão que estão
no nível dezoito, alimentam-se de si mesmos; a gestação é longa e dolorosa chega a
durar de seis a oito anos. A palavra sofrimento é leve para tentar exemplificar, agora
pare e reflita sobre os inferiores a eles.
Mas o que me prende a; atenção não é o que fomos ontem, mas sim o que seremos
amanhã. Já estive lá e mantenho contato com seres do plano vinte e dois, vinte e três e
muitos outros. O vigésimo quinto por exemplo orbita o sol de Aldebaram, eles não vivem
para comer, não caminham e seus corpos são sutis Ramatís é o Mestre e Alan Kardec
vive lá, inclusive chequei o fato de Kardec nunca ter-se "manifestado" em espírito em
nenhum centro espírita do planeta Terra, devido ao nível energético sutil no qual se
encontra.
De forma lúcida, consciente, quando fita as estrelas sente uma espécie de nostalgia,
sabe que nós estamos aqui numa ignorância mística sem igual, transformando alguns
ensinamentos científicos seus em religião, como se esse fosse o caminho para a
evolução.
Fiquei pasmo quando percebi o por que nosso planeta está superhabitado tanto fisica
quanto espiritualmente, devido ao fato de que nós terráqueos não estamos alcançando o
nível sutil de energias necessárias para não habitar mais este plano. Em contrapartida,
os inferiores estão cada dia que passa alcançando a glória de poder progredir e estão
migrando para cá aos milhares. Naquele clássico exemplo: a nossa oitava série está
inchando devido ao elevado número de repetência e nas sétimas séries a maioria passa
de ano ou de nível. Tudo isso devido ao nosso módus vivendi, aquele jeito egóico de ser,
onde uns querem ser mais que os outros. Daí o doce motivo dos Essênios, seres de luz
milhões de vezes mais evoluídos prepararem vários invólucros físicos, para se
manifestarem aqui entre nós e transmitir os ensinamentos.
Só que dentro das leis celestiais ou cósmicas, o livre arbítrio das civilizações não pode
sofrer interferências diretas. Por isso a retirada de cena do Mestre Jesus (Lc 9,28B-36):
Ele pregava o esclarecimento e o conhecimento. Após sua partida mudaram os textos,
deixando toda a população terrestre em busca de consolação, de alguém sempre à
disposição para nos perdoar, fazendo todos usarem apenas o cérebro terrestre, (aquele
cérebro estomacal das emoções, que cega, tapa os ouvidos e neutraliza os sentidos),
evidenciando as latrias, os fanatismos, os mitos, causando essa cegueira consciencial
em que todos se encontram.
Desesperadamente, buscam em vão a paz eterna, proporcionada por alguém Superior
gratuitamente, como num passe de mágica e pronto tudo será resolvido.
Quando passam para outra dimensão, percebem que não morreram, caem na real
tornam-se violentos comatosos evolutivos, buscam suas vinganças particulares, não
percebem em qual dimensão se encontram, estão de olhos abertos, como muitos que
estão aqui nesta dimensão, porém não estão despertos. E, adiam mais uma vez a
mudança, tanto de nível como de planeta...
VIAGEM NOUTRO MAPA...

Morrer, além de ser apenas um detalhe, pois na realidade você não morre, muda de
corpo, deixando este lerdo pesado e denso, para usar outro mais leve de pura energia,
não deve ser encarado como algo tenebroso. No começo é estranho, mas aos poucos
acostuma-se. Essa adaptação para os "espiritualistas" dura uns quatro meses, para o
restante pode levar séculos.
Esse estado de obnubilação (inconsciência pura) falta de "desperticidade", muitas vezes
ocorre também na dimensão física. Muitos são os humanos viventes que não sabem que
vivem, apenas passam de um dia para o outro.
Geralmente são sempre presos à próxima refeição, estão sob a égide do cérebro
estomacal, das emoções baratas, dos sentimentos mesquinhos, armazenam ódios,
vingancinhas, energias de inveja, evidenciam o ego, não se alimentam, devoram
quantidades, negligenciam a própria morada (corpo). Quando dormem exalam gases
fétidos e produzem ruídos ou grunhidos; vivem falando mal da vida alheia; afirmam
inverdades e geram discórdias por onde passam.
Não crêem em nada, nem possuem condições para tal pois seus níveis de vibrações
geralmente oscilam próximo de zero, sofrem de angústias, ansiedades, stress, são
infelizes vivem mergulhados num mar de descontentamentos contagiantes. Infelizmente
ainda estão muito longe de vencer a morte, alcançar a ressurreição, devido aos maus
hábitos que são tantos, além de existir uma preguiça ou falta de interesse em
autoconhecer-se, buscar situar-se dentro do contexto vida, eliminando as fobias, o
misticismo, olhar-se no espelho e compreender que aquela imagem que aparece não é o
próprio, mas sim apenas uma roupa que usamos para nos manifestar aqui nesta
dimensão, ter consciência de que somos seres de luz, pura energia, imagem e
semelhança de Deus, sim! pois ELE é puríssima energia que permeia todos os universos
e dimensões. É preciso buscar compreender o que Jesus ensinou e tentar ao menos pôr
em prática, em silêncio, harmonizando-se física e energéticamente, desacelerando os
ímpetos, tomando-nos mansos e pacíficos.
Buscar o discernimento, a lucidez, deixar de lado as mesquinharias e voltar-se a si
próprio, fazer uma reflexão sobre os atos cometidos, cujas ações em breve transformarse-ão em reações inevitáveis, buscar plantar sementes selecionadas de concórdia, paz,
saúde, evitar se irritar, passar raiva, exteriorizar energias de vibração ruim, que é uma
ação e que também terá uma reação. Deve-se lembrar sempre que não foi Deus quem
criou a infelicidade e infortúnios, somos nós que os estamos criando a todo instante sem
percebermos. Por comodismo colocamos a culpa nos outros; temos o mau costume de
não assumir absolutamente nada.
Não estou dizendo que é tarefa fácil, pois fazemos parte de um mundo cão, onde viver
se transformou em disputa e disputa desleal, um verdadeiro quem pode. mais chora
menos, ou seja: estamos repetindo as mesmas barbáries de dois mil anos atrás; que
aliás não se trata de novidade, pelo menos para mim, pois sou absolutamente seguro
que apenas somos os mesmos, um pouco mais moderninhos, porém tão ignorantes
quanto antes!
Para você que lê sobre este e outros assuntos, eu tenho sempre insistido que não
acredite no que escrevo, apesar de ser verdade. Busque fazer pelo menos uma
experiência fora do corpo através da projeção consciente; é uma prova que somente
será confirmada individualmente, não é com a intenção de provar para os outros, é para
si próprio é algo de foro íntimo, ver o próprio corpo deitado e andar sem ele de forma
lúcida; não tem contraindicação e não faz mal à saúde, basta querer e buscar
harmonizar-se sem usar nenhum tipo de droga ou medicamento. Antes de dormir,
mantenha o forte desejo de se ver fora do corpo; é o mesmo que se programar para
acordar tal hora, sem despertador. Muita gente já consegue, é apenas treinamento.

Psicólogos dizem que é condicionamento; eu particularmente chamo de vontade, que é o
mesmo caso com a natação, só aprende a nadar quem estiver disposto e com vontade
de aprender. Essa ordem na verdade é a anulação das fobias, aqueles medos e para
quem não consegue eliminá-Ias eu recomendo um bom analista ou psicólogo.
Geralmente esses bloqueios psíquicos são traumas desta vida, ou costume familiar que
vem sendo , passado de pais para filhos uns quatrocentos anos, cultura mesmo, em
tratar certos assuntos como segredo e permitido só para pessoas "esclarecidas". Isso
não é real, qualquer ser vivente sai do corpo para que este se restabeleça quimicamente.
O problema é apenas rememoração, falta de lembrar (e esse detalhe j á me foi dito
várias vezes) que é devido aos maus hábitos diários. Os principais e mais maléficos são:
os alucinógenos, o álcool, a nicotina e a gordura animal.
Hoje a sua fé está alicerçada na suposição ou na hipótese, após uma, apenas uma
experiência fora dc corpo, tudo mudará em você. Seus referenciais serão comple amente
outros, você passará a ter certeza de que a vida não se resume apenas o que aparenta;
vai compreender-se como ser humano, um ser de luz que habita temporariamente um
corpo; compreenderá (sem latrias) o que é ser imortal, o que é ser eterno; vai
simplesmente perceber que o corpo fisico é algo igual às roupas do armário. Com um
detalhe, você irá cuidar dele como jamais cuidou, não pelo medo da morte, mas por
conhecimento de causa, aquelas negligências triviais, deixarão de existir e você vai olhar
para os semelhantes com outros olhos, os amigos vão chamar-lhe de louco, mas você
terá a doce certeza de que ser "normal" como eles; é uma tremenda enrascada. O riso
fácil vai acabar, você acionará o cérebro celestial e será mais um que descobriu a
eternidade de SER.
Você perceberá claramente, que os Essênios continuam organizados e ajudando-nos a
todo o instante. Irá sentir uma vergonha cósmica, algo intraduzÍvel com palavras
humanas e jamais vai ser o que era.
NOTA: em 1984, quando os Essênios me intimaram em tornar público todos os
ensinamentos recebidos; solicitei que me amparassem para que não cometesse erros
nem excessos.
Afirmaram-me que as pessoas que se interessariam, seriam escolhidas para tomarem
conhecimento e fixar-Ihes a certeza de que não estão e nunca estiveram desamparadas.
Em todos os cursos e palestras já realizados, na noite anterior recebo todas as
orientações de como proceder, inclusive vejo as pessoas no auditório, sem conhecê-Ias.
Fico sabendo quem irá perturbar, muitas delas são convidadas a não comparecerem,
geralmente acontece imprevistos e uns 18 tipos de preguiça. E a criatura fica em casa
dormindo.
A partir de hoje, você, seu elemental, suas almas gêmeas em qualquer universo ou
dimensão, bem como seus amparadores, anjos-de-guardas, amigos e familiares, estarão
recebendo as energias douradas de prosperidade dos Essênios.
Energias de saúde perfeita, de cura para todas as doenças, en~rgias de perdão para
todos os erros e de proteção contra todos os males.
Ademar de Lima
EXERCÍCIO DO PERDÃO CONSCIENTE
Faça uma harmonização energética, pensando ria energia dourada inundando o seu
corpo da cabeça aos pés.

Faça uma oração de sua preferência. Em seguida mentalmente ler o Happort do perdão.
Ao término, refaça as energias e agradeça. (fazer por 90 dias)
Eu, (seu nome completo) (mentalmente) no dia - de de (data atual) Ocupando um corpo
físico, na terceira dimensão do planeta Terra. Com lucidez, consciência e convicção,
utilizando a força Rhamana da Vontade e do Poder, ensinada pelo Essênio Jesus.
Intenciono, invoco e quero, que as energias douradas e brancas, da saúde perfeita, da
cura, do perdão, da proteção, da paz, sabedoria, equilíbrio,discernimento e das riquezas.
Sejam enviadas a todos os elos nocivos de ligações dos meus passados com:
(através do pensamento) (nomes, imagens de pessoas, sonhos, situações passadas
desta, e de outras jornadas)
E, que essas energias douradas e brancas também sejam enviadas aos amparadores,
anjos-de-guardas e porções energéticas em qualquer universo e dimensãó. Aos amigos
e familiares de todos para ANULAR, DISSOLVER, ROMPER, com os mal entendidos,
com ódios e vinganças dos nossos passados. Perdoando e sendo perdoado(a), para que
possamos seguir em frente o processo evolutivo.
Que assim seja e assim será.

