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4 INTRODUÇÃO
Dentro de cada ser humano, no âmago de seus corações, reside um desejo essencial. É um
desejo sempre presente de voltar à verdadeira casa, à presença de Deus, ao Eu dos Eus,
à Fonte. Esse desejo inato da alma é a força que nos impulsiona através de todas as encarnações
humanas enquanto lenta, mas continuamente, escalamos a escada evolutiva para estados mais
elevados da existência.
Antigos textos sagrados indígenas referem-se freqüentemente ao corpo humano como a
"Coroa da Criação", porque é uma manifestação mortal, física e uma entrada mística na imor-
talidade espiritual.
O estado de upanishads dessa alma humana é a "Ponte Entre o Tempo e a Eternidade"
e a nossa habilidade para atravessar essa ponte pela dádiva divina da consciência do Eu, que nos
eleva de uma existência meramente natural, animalesca, para a união sobrenatural com
a infinita Fonte onipresente.
Só depois da longa jornada por todos os aspectos da existência material, ao longo de muitas
vidas, é que o ser humano começa a abrir-se para uma consciência mais profunda do verdadeiro
propósito e significado da vida. A presença sutil do Eu espiritual, por muito tempo obscurecida
pela nossa pressa teimosa para absorver as experiências mundanas, começa a se afirmar em
nossas vidas; começamos a ouvir seu chamado persistente dentro de nós para um retomo
à nossa verdadeira casa. O reconhecimento desse chamado interior e o declínio inevitável do
interesse fascinante das buscas puramente materiais marcam a fase inicial do caminho espiritual.

Passos e Estágios do Caminho Espiritual
Os Mestres Ascensos declararam muitas vezes que só há um caminho espiritual e que todos nós
estamos nele. Essa declaração reflete uma vasta perspectiva que vê o progresso evolutivo de
todos os seres sensíveis em muitas dimensões da existência física e não-física.
Tendo como propósito essa condição, e por razões óbvias da minha própria perspectiva humana
limitada, restringirei meu foco para indicar o caminho espiritual como eu próprio o experimentei
pessoalmente, sob padrões do conhecimento oriental e, mais recentemente, do que se tem
denominado "Nova Era". Tentarei, um tanto artificialmente, separar o caminho em seis fases
distintas ou fases de crescimento pessoal, as quais podem ser úteis à compreensão, mas,
na realidade, são apenas rótulos. Cada ser humano as atravessará do seu modo próprio e singu-
lar, levando o tempo que for necessário. Assim, para ser mais didático, usarei os títulos a seguir
para representar os estágios característicos do caminho: a Buscador, a Aspirante, a Iniciado,
a Devoto (ou Discípulo), a Mestre e a Mestre Ascenso.

O Buscador
O buscador ouviu o chamado do Eu espiritual interior e atendeu a esse chamado, abrindo-se à
consciência de um invisível poder mais alto, misterioso, mas real, e está caminhando à procura
de um entendimento mais profundo da existência. a buscador é como um detetive que procura
pistas para resolver o mistério da vida; ele segue o rastro desse mistério usando o intelecto e a
intuição e não deixa nenhuma pista sem examinar.
a caminho do buscador passa por muitas experiências variadas e sempre lê diversos textos
sagrados e livros espirituais à procura do caminho para um contato mais profundo com o mistério
Divino. Ele examina tudo minuciosamente e classifica os ensinamentos em "velho" e "novo",
procurando o caminho mais adequado para si. Freqüentemente se sentirá atraído por encontros
religiosos ou metafísicos e experimentará dos muitos ensinamentos e práticas disponíveis e
também será confundido pelas aparentes discrepâncias desses ensinamentos. a buscado r tem
de perseverar e usar seu próprio "bom senso" e intuição para achar um caminho espiritual no
qual confie e que possa levá-Io mais adiante em sua tentativa de resolver o Grande Mistério.

Finalmente, em resposta aos seus esforços sinceros e no tempo certo, aparecerá um professor
inconfundível ou um caminho, que será enviado de forma adequada às suas necessidades e
preocupações, e um ensinamento que satisfará o seu intelecto e que ressoará no coração como
Verdade.

O Aspirante
Continuando à procura de um ensinamento ou caminho compatível, o buscador coloca-se diante
deste com humildade e sinceridade, pedindo aceitação e treinamento. Ele se toma um aspirante,
aspirando receber os ensinamentos ou iniciações oferecidos por esse caminho e, neste momento,
percebe a necessidade de ajuda direta. Se ele está continuamente avançando para além de um
entendimento meramente intelectual, em direção a uma experiência verdadeira do Divino,
seu coração e sua alma chamam do interior, acenando-lhe para penetrar mais fundo no mistério,
ao que ele responde, comprometendo-se mais seriamente com o estudo e a prática.
Cada caminho espiritual é ímpar e tem a sua própria "entrada", seu próprio método de aceitar
novos aspirantes. A maioria dos Mestres físicos pedem que os novos aspirantes dediquem um
período de estudo sincero e uma prática espiritual para que sejam aceitos. Em caminhos menos
tradicionais, especialmente naqueles sem a presença de um Mestre vivo, o processo é mais
informal e principalmente interno. Não obstante, sempre há uma "entrada" a ser transposta
e uma atitude de dedicação a ser demonstrada antes que ao aspirante sejam concedidas as
bênçãos e responsabilidades do caminho espiritual sério.

O Iniciado
Uma vez que o aspirante tenha demonstrado sua sinceridade e dedicação, o Mestre Espiritual
aceita-o como estudante. Essa "aceitação" ou "iniciação" pode ser uma cerimônia formal ou um
gesto informal do Mestre, mas seja qual for o caso, essa iniciação não é meramente simbólica:
é uma profunda abertura do Mestre para receber o novo estudante, iniciando um compromisso
solene para com o progresso espiritual iniciado. Neste momento o Mestre assume a
responsabilidade pelo desenvolvimento espiritual do estudante exigindo, em troca,
o compromisso de seguir os ensinamentos e práticas do caminho. Um verdadeiro Mestre vivo,
ouSatguru, é capaz de enfrentar e transmutar muito do karma negativo (são as energias positiva
e negativa acumulada, criada por nossas ações em vidas passadas, que deve ser equilibrada
antes que possa acontecer a Realização do Eu) do estudante, acelerando drasticamente o seu
caminho rumo à União.
Se um determinado caminho é tradicional ou metafísico - como muitos dos caminhos da Nova
Era - o ser humano não pode ultrapassar ou ir além da fase de iniciado sem a bênção e ajuda de
um Mestre que já tenha unificado o Seu Eu, esteja Ele na forma física ou não-física (Ascenso).
Independentemente de estarmos atentos ou não à sua presença, os Satgurus e os Mestres Ascensos
têm guiado nosso progresso evolutivo desde que esta "Escola Terra" começou.

O Devoto
Depois da iniciação começa a fase mais longa e mais intensiva no caminho para a Realização
do Eu. Os estágios anteriores podem ser ultrapassados muito depressa, especialmente por aqueles
que seguiram o caminho espiritual em vidas passadas, mas a continuação da jornada exige que
o iniciado faça da prática espiritual sua prioridade 'na vida, tomando-se um devoto. O devoto
deve estar sintonizado com o Eu Interior de tal modo, que seguir a direção de seus Mestres tem
precedência sobre quaisquer interesses mundanos. Isso não implica uma atitude irresponsável
para com as responsabilidades e compromissos da vida material, mas desse ponto em diante,
muito naturalmente, as práticas espirituais se tomam o foco essencial.
E se um estudante está para alcançar o "impulso do regresso ao lar", uma verdadeira devoção é
exigida para sustentá-lo através do constante e intenso processo de crescimento para a volta.



5 Nessa fase do caminho, todas as atividades e atribuições devem ser oferecidas no altar do
Eu Superior. Aqui, o devoto experimentará o amor profundo e a proteção do Mestre e dos seus
Guias invisíveis, como também a força primitiva da resistência do ego para sua própria dissolução,
porque, na verdade, é necessário que a identidade limitada do ego seja "tragada" em união com
o Eu Infinito antes que possamos ser despertados completamente para quem verdadeiramente
somos.
Os véus ilusórios projetados pela mente do ego são tudo o que nos separa da experiência do
Eu Imortal, e como o devoto continua suas práticas, lhe são mostrados muitos vislumbres deste
Eu Definitivo.
Às vezes os véus são vistos de forma insubstancial, como as nuvens; já, em outros momentos,
o devoto sentir-se-á firmemente atado pelas correntes da ilusão, até mesmo ao ponto de desespero.
É só a graça e a proteção dos Mestres que nos levam por essas transformações incríveis.
Em última instância, a devoção é um presente que está muito além da nossa capacidade de
restituí-lo. É um presente precioso que deve ser nutrido no coração; é só a nossa aceitação
e rendição ao presente da devoção que transforma nossas vidas mundanas em uma mágica
aventura amorosa com o Eu Eterno.
Antes de concluir essa argumentação das fases do caminho espiritual, sinto que é importante
dar ao leitor alguma introvisão do meu próprio processo, visto que tento transmitir freqüentemente
esses conceitos sutis. Tenho falado muito da minha experiência pessoal;
contudo, ainda não cheguei às fases de Mestre e de Mestre Ascenso.
Assim, enquanto a experiência de 25 anos de meditação e estudo com vários Mestres vivos
e 10 anos de canalização com os Mestres Ascensos podem me qualificar a falar sobre esses
estados avançados de consciência, não me dão a capacidade de falar diretamente de uma
determinada parte desses estados de consciência, o que faz uma grande diferença. Farei o possível
para ser suficientemente claro e peço desculpas por qualquer inconsistência devido às minhas
próprias limitações.

O Mestre
Embora o devoto possa ter experimentado muitos insights profundos e transformações espirituais,
ele ainda não completou o caminho. Só no momento em que a união completa e permanente
com o Eu é alcançada, o devoto é graduado na mestria. Essa união mística, identificada por
muitos nomes - Esclarecimento, Realização de Deus, Unificação do Eu, Consciência Cósmica,
entre outros - é a obtenção de um estado permanente e sem esforço da unicidade com o Eu
Superior. Todos os professores espirituais bem-conhecidos, como Jesus, Buddha e Krishna,
e numerosos Mestres menos conhecidos, operaram a partir desse estado de consciência.
Os seres nesse estado de Consciência Superior estão cheios do amor infinito e bem-aventurança
do Divino, tendo, finalmente, transcendido à identidade limitada do ego. O Mestre alcançou
a liberação dos efeitos de karma e para sempre está livre dos ciclos ininterruptos de nascimento,
morte e renascimento, experimentados pelos seres humanos mortais. O objetivo individual do
caminho espiritual na Terra foi completado.
Mas, tendo alcançado essa liberação, o que se faz deste ponto em diante? Tendo transcendido
qualquer desejo individual, o Mestre volta sua total atenção para o ensino e ajuda a outros
seres humanos.
Essa atividade abnegada pode tomar muitas formas e cada Mestre parece manifestar aspectos
únicos do Divino. Qualquer que seja sua forma de serviço, cadaM estre atua como uma janela
aberta no infinito, abençoando e fazendo progredir todas as almas afortunadas o bastante para
que venham à sua presença.

O Mestre Ascenso
Embora a obtenção da Unificação do Eu possa marcar a conclusão bem-sucedida do caminho

espiritual na Terra, isso só representa o clímax da fase física da jornada. O crescimento e a evo-
lução continuam gradualmente, conforme o espírito prossegue através das dimensões sempre
mais elevadas e mais espirituais de existência. O primeiro passo decisivo para essas dimensões
mais elevadas é a Ascensão.
Quando o treinamento da alma na Terra é completado com a Mestria e quando o serviço mundial
do Mestre é concluído, é dado ao Ser Unificado a oportunidade para transcender o reino físico,
de forma final e completa, para assumir uma forma exclusivamente espiritual de existência. Em
terminologia budista, essa nova forma é chamada o "Corpo Arco-íris". Nos círculos da Nova
Era é normalmente chamado de "Corpo de Luz". Essa transformação mística marca a conclusão
da viagem da alma através do tempo e do espaço, porque os Mestres Ascensos não mais estão
ligados aos constrangimentos dessas dimensões de existência mais baixas. Há seres
independentes, imortais, espirituais que só existem para servir como guias e curadores para
todas as entidades evoluídas.
Os Mestres Ascensos têm a habilidade de projetar o seu amor e energias de cura para os seres
humanos que estão suficientemente abertos para recebê-Ios. Eles podem transmitir graça espi-
ritual e direção telepática em resposta às nossas orações e têm a habilidade para materializar,
por breves períodos, um corpo visível em Terra - se exigido por uma missão - e desmaterializar
imediatamente ao final da tarefa. Eles são verdadeiros Mestres do Tempo e do Espaço, de quem
o amor infinito simplesmente precisa ser experimentado para ser apreciado. Acima de tudo,
os Mestres Ascensos servem como exemplo do que é possível aos seres humanos, um dia,
alcançar.

A Hierarquia Espiritual
Seguindo-se essa argumentação geral dos estágios do caminho espiritual, eu gostaria de
encaminhar-me tão depressa quanto possível para áreas sobre as quais me sinto muito mais
capaz de falar a respeito: minhas próprias experiências pessoais com os Mestres. Mas, primeiro,
estou sendo guiado para falar um pouco sobre algumas das muitas entidades espirituais que
interagem conosco e com nosso mundo, neste momento crítico do nosso ciclo evolutivo.
Novamente, minha compreensão desses seres espirituais está longe de ser completa, assim,
antecipadamente, peço desculpas a eles e a você, por minhas próprias limitações.

Visitantes Invisíveis
O universo é uma vasta criação multidimensional, habitado por entidades que existem na terceira
dimensão (física) e também por incontáveis seres que existem em formas mais espirituais
(da quarta dimensão e de dimensões superiores). Nossos sentidos físicos só são capazes de
receber informação de fontes da terceira dimensão; é por isso que a maioria dos humanos não
pode "ver" Anjos, Mestres Ascensos ou quaisquer dos outros seres espirituais que nos cercam.
A prática espiritual pode, com o passar do tempo, despertar nosso sentidos espirituais"
adormecidos, permitindo-nos "ver", "ouvir" ou "sentir" ocasionalmente a presença desses seres
de dimensões mais elevadas. Esses tipos de experiências não são, evidentemente, o propósito
do crescimento pessoal, mas são muito freqüentemente um subproduto do nosso despertar.
Encontros conscientes com essas entidades invisíveis podem ser extremamente benéficos, uma
vez que elas podem partilhar energias de cura maravilhosas e inspirações divinas com quem
estiver em preparação para "graduar-se" nas aulas físicas da Terra. Esses encontros também
podem ser bastante desconcertantes para os que não foram preparados anteriormente por alguns
anos de prática espiritual. Por isso, estou incluindo a seguinte informação, de caráter geral, e
alguns breves conselhos sobre o protocolos dimensões.

A Quarta Dimensão
Descrita em termos mais simples, a quarta dimensão ocupa a frequência vibracional que atua



6 imediatamente acima da nossa realidade física. Isso inclui os humanos dos reinos aos quais nos
referimos como os Céus e os Infernos, para onde são enviadas almas humanas depois da morte
do corpo físico. Os seres da quarta dimensão não são físicos mas também não são imortais.
Eles estão aprendendo a partir dos seus vários estados de prazer ou dor, preparando-se para o
seu próximo nascimento humano, a sua próxima oportunidade para alcançar a libertação da
roda de nascimento e morte pelo crescimento espiritual.
Alguns seres da quarta dimensão podem agir como guias de almas na transição entre a vida
física e a morte, outros podem compartilhar informação com exploradores psíquicos; entretanto,
a informação proveniente deles, muitas vezes, é limitada, pois como muitos seres da quarta
dimensão, eles estão, da mesma forma, tão perdidos confusos como a maioria dos humanos
físicos. Na prática, procuro evitar totalmente o contato com entidades da quarta dimensão,
pedindo, antes da meditação e canalização, que eu experiencie só com seres da quinta dimensão
ou de dimensões superiores, que é o domicílio dos Anjos e dos Mestres Ascensos.

A Quinta Dimensão e Dimensões Superior
Fui abençoado através de minhas meditações e canalizações com incontáveis e belas interações
com os Mestres Ascensos e guias Angelicais; porém, da minha perspectiva humana limitada,
ainda é impossível determinar as várias dimensões ou estados mais elevados de existência a
partir da qual esses encontros bem-aventurados originam-se. Honestamente, só posso dizer que
há uma Hierarquia Espiritual entre os seres imortais existentes nas muitas dimensões mais
elevadas e que os mesmos servem a um Plano Divino. Não posso dizer se Sananda (Jesus),
Budha, Mãe Maria ou o Arcanjo Miguel operam a partir da mesma dimensão, nem sinto que
esse tipo de análise seja pertinente à descrição de fenômenos espirituais, muito além da nossa
concepção humana.
O que pode ser dito, sem dúvida nenhuma, é que esses seres de dimensões mais elevadas estão
trabalhando juntos, em harmonia e para o nosso benefício. A intenção suprema atrás desse
esforço divinamente orquestrado não é nada menos que o despertar e o progresso espiritual de
todos os seres sensíveis de todos os cantos e dimensões do universo! A Fonte Criativa,
o Eu Universal, oferece seu amor  e ajuda infinitos por meio destes inúmeros mensageiros.
Os seres de cada dimensão estão "esticando-se" para fazer aqueles que estão abaixo subirem
para o pró-ximo degrau da espiral evolutiva.

Os Mestres Ascensos
O termo Mestre Ascenso refere-se especificamente a esses seres que caminharam na Terra
como humanos e, com sucesso, graduaram-se ao estado de Ascensos, como resultado de sua
conclusão do caminho espiritual. A maioria dos Mestres com quem trabalhei em canalizações
entra nessa categoria, e acredito que são suas próprias experiências como humanos que lhes
permitem entender e ajudar nosso processo tão adequadamente. Alguns desses Mestres são
conhecidos por nomes diferentes em culturas e contextos diferentes; assim, pensei que poderia
ser útil incluir uma lista parcial desses professores, juntamente com algumas de suas vidas na
Terra, as quais são bem conhecidas. Acredito que o motivo pelo qual os Mestres escolhem
identificar-se sob vários nomes, seja possibilitar uma avaliação das limitações individuais dos
sistemas de convicção de quem está tentando contatar-se com eles.
Considerando minha experiência, Sananda (Jesus), responderá efetivamente aos que se dirigirem
a ele pelo seu nome da Terra, ou seja, Jesus, bem como aos que usarem seu nome cósmico
menos conhecido, que é Sananda. Eu, simplesmente, refiro-me a ele como Sananda porque
assim me foi orientado quando lhe perguntei qual nome eu deveria usar no contexto de nosso
trabalho de instrução e canalização.
De qualquer modo, segue abaixo uma lista parcial dos Mestres Ascensos com quem tive contato
pessoal e, ao lado, quando conhecidas, algumas das vidas que viveram na Terra antes da ascensão.

O nome usado atualmente pelo Mestre Ascenso é, muitas vezes, mas não sempre, semelhante
ao usado em sua última vida humana.
Sananda - Jesus
Saint Germain - O profeta hebreu Samuel, São José, Merlin, Cristóvão Colombo, O Conde de
Saint Germain Kuthumi - Thutmose lII, Pitágoras, São Francisco de Assis, Koot Hoomi Lal Lingh
Hilarion - São Paulo
Serapis Bey - Alto Sacerdote de Atlântida, Amenhotep III
El Morya - Rei Artur, El Morya Khan
Mestres dos quais não tenho referenciais de outras vidas: Budha, Krishna, Baba Ji, Meher
Baba, Kuan Yin, Ananda Moyi Ma.

Visitantes Extraterrestres
Em relação aos seres extraterrestres, sugiro as mesmas diretrizes usadas com todos os outros
visitantes invisíveis. Peça ao seu Eu Interior e aos seus guias que só lhe permitam encontrar
seres da quinta dimensão ou superiores, e só se tiver sabedoria suficiente para colaborar com o
seu crescimento evolutivo.
Nós atraímos uma multidão de convidados de todo o universo, pois a Terra é um mundo
extraordinário que está se preparando para dar um profundo salto evolutivo, que muitos chamam
de "Nova Era".
Alguns desses seres são físicos, como nós, e muitos outros são Mestres que, por sua própria
conta, estão aqui a serviço e cooperando de perto com os Mestres Ascensos e os Anjos que nos
são mais familiares.
Eu contatei pessoalmente um grupo de Mestres extraterrestres bastante ativos e estritamente
alinhados com Sananda. Esses Mestres têm sido identificados nos círculos atuais simplesmente
como "Confederados" ou "Comando Ashtar", e um dos que se comunicou através de mim,
e também de outros, identificou-se como Comandante Ashtar.
Esse Mestre poderoso e benevolente compartilha a maravilhosa energia de transfonnação,
junto com informações sobre o processo evolutivo do nosso planeta. Sobre Ashtar e seus com-
panheiros, posso dizer que eles servem ao Plano Divino com carinho e compaixão, guiando
nosso mundo em seu renascimento como um membro da família cósmica.

Canalização
Receber o despertar espiritual e a inspiração através da canalização pode ser extremamente
benéfico. Sentir a presença dos Mestres Ascensos e dos Anjos sempre é uma experiência
bem-aventurada, um vislumbre dos estados mais elevados de consciência que nos esperam no
caminho; porém, para explorar esse fenômeno é preciso muito discernimento.
Os Mestres costumam dizer que não há nenhum canal 100% perfeito na Terra. De fato, há uma
enorme quantidade de canais na arena da Nova Era; uns são mais acurados, ou puros, outros são
menos.
Uma canalização pura é aquela na qual os participantes realmente podem sentir a presença
amorosa e curativa dos Mestres Ascensos. O canal mais puro é aquele que foi preparado por
estudos e prática espiritual durante muito tempo e que não tem nenhum outro motivo que não
seja render-se ao Espírito para a elevação do Todo.
A manifestação mais elevada da canalização envolve os participantes da mesma maneira com
que os devotos sentam-se na presença do seu Mestre físico, aquecendo-se na sua irradiação
e graça curativa.
Canalizar sob uma perspectiva meramente intelectual, para receber "informação cósmica" ou
previsões psíquicas, não é a motivação mais benéfica. Toda informação canalizada deveria ser,
de fato, verificada pelo discernimento do coração do ouvinte. Nosso Mestre Interior sempre
tem de ter precedência sobre a informação recebida de fontes externas.



7 Minha sugestão é que todos os buscadores coloquem na sua prática espiritual, prioritariamente,
ferramentas poderosas como a oração, a meditação e o serviço, permitindo, dessa forma, que a
direção interna do coração os conduza aos Mestres perfeitos - vivos ou ascensos. Se você
dispõe de uma grande sabedoria, que você sirva como um canal para os Mestres Ascensos - eles
entrarão em contacto no momento adequado. Em última instância, todo fenômeno, incluindo a
canalização, será transcendido quando nos aproximamos da meta final da Realização e Unificação
do Eu.

Convicção e Verdade
As convicções são comuns a todos os seres humanos, mas sequer dois deles compartilham
convicções idênticas. O que acreditamos está baseado em nossas próprias experiências e nas
informações que absorvemos de fontes externas. É da natureza humana ter idéias preconcebidas
e formar conceitos errôneos sobre os assuntos espirituais.
O buscador espiritual tem de aprender a reconhecer e a separar o essencial que paira entre as
convicções da mente e a Verdade. A Verdade é a energia primordial, o princípio eterno de toda
a existência, e só pode ser experimentada como resultado de uma prática espiritual que eleva a
nossa percepção além da mente, para a unidade com o infinito. A Verdade não pode ser expressa
em linguagem comum. É, em si, o próprio Eu que só é conhecido pela experiência da União.
É aquilo no que nos tomamos.

Prefácio
Em janeiro de 1990, fui chamado por Sananda para canalizar uma série de aulas semanais tendo como
tema a Ascensão. Essas aulas foram dadas num período de seis semanas, começando em fevereiro daquele
ano. Elas deveriam ser seguidas por dois cursos similares (de cinco semanas cada) durando a maior parte
daquele verão. Durante esse tempo, Ashtar sugeriu a criação de um livro contendo as transcrições do
melhor daquelas aulas e recomendou que não ficássemos muito preocupados com os "méritos literários"
do livro, mas que extraíssemos a informação o mais rápido possível.
Desde a época da publicação deste material, as palavras de Sananda, que se seguem a estas, provaram ser
verdadeiramente proféticas, à medida que a informação encontrou o caminho para chegar às mãos de
muitos "trabalhadores de luz" pelo mundo afora. Espero que esta nova edição encontre agora um público
ainda maior para esta informação vital.
Sinto que é importante declarar, com relação a este ou a qualquer outro material canalizado, que essa
informação não é para ser encarada como a verdade evangélica do processo de ascensão planetária. Fiz o
possível para divulgar as palavras e a presença dos Mestres com clareza, sabendo que no interior deste
universo multidimensional há sempre muitas perspectivas possíveis para cada evento. Como Ashtar muitas
vezes disse: "A canalização, é antes, um meio restrito de comunicação" .
Não obstante, a despeito de restrições inerentes a essa forma de comunicação, um ponto é muito claro: a
necessidade que temos, cada um de nós, de resgatar com confiança e humildade aquilo de sermos abençoados
para receber o Espírito. Eu os deixo com amor com estas notas oportunas:

"Um homem alcança a perfeição quando seu trabalho é um culto a Deus, de quem todas as coisas vêm e
em quem tudo está".

"Maior é teu próprio trabalho, ainda que seja humilde, do que o trabalho de outro, ainda que este seja
grande. Quando o homem faz o trabalho que Deus lhe atribuiu, nenhum pecado pode tocar este homem".

"E um homem não deve abandonar seu trabalho, mesmo que não consiga realizá-lo com plena perfeição;
porque em todo trabalho pode haver imperfeição, como em todo fogo há fumaça". Bhagavad Gita

"Se você exteriorizar o que está dentro de você, isto poderá salvá-lo. Se você não exteriorizar o que está
no seu interior, isto o destruirá". Evangelho Gnóstico de São Tomás

Eric Klein
Santa Cruz, CA

Abril de 1992

Palavras de Sananda
Muitos têm sido ajudados, e muitos mais serão, pelas canalizações apresentadas nesta coleção. É nosso
desejo que esta informação se tome pública para ajudar na poderosa transformação que agora está ocorrendo
na Terra. A Ascensão é e sempre foi a meta e o resultado final da existência tridimensional. O que está
acontecendo agora neste mundo não é novo no contexto da evolução universal aconteceu em muitos
mundos e ocorrerá novamente em planetas de evolução recente ao longo da criação.
O que apresentamos aqui é uma lembrança energética deles, para todos vocês, que têm papéis a desempenhar
no desenvolvimento dos dramas dos tempos. Se essa informação provocar-lhe uma sensação de prazer e
excitação ou se você sentir uma harmonia com a sua perspectiva, considere a possibilidade de estar
caminhando para uma participação efetiva nisso.  Se a informação a respeito das "Mudanças da Terra"
causarem medo, por favor, lembre-se de que em qualquer processo de nascimento há um breve período de
sofrimento, seguido por um tempo de grande alegria.
Assim será no nascimento da Nova Terra. Cada ser humano ascendente experimentará seu próprio
nascimento dentro da próxima dimensão de consciência, tendo como pano de fundo a transição poderosa
da própria Terra. Não há como colocar em palavras a importância desse evento. Fica a critério de cada um
abrir-se à sua Divindade Interna e assumir seu lugar no vasto oceano do amor que está se quebrando, neste
momento, em sua praia.



8 PRIMEIRA AULA
INTRODUÇÃO À ASCENSÃO
Sananda

Alô! É bom estar com vocês nesta ocasião auspiciosa. Eu sou Sananda e os iniciarei na maior
aventura de suas vidas. Poderia dizer que os reiniciarei em algo cujo conhecimento já se encontra
em algum nível de vocês mesmos, há muito tempo. Então, por favor, fiquem à vontade e relaxados.
Esta noite, nós os iniciaremos no processo da ascensão. A primeira aula é sempre o maior
desafio para nós. Há muito o que discutir e é difícil saber por onde começar, mas com sua ajuda,
na forma de perguntas, nós conseguiremos ordenar as informações que vocês precisam saber
referentes à ascensão e a estes tempos em que estão vivendo.
Estes tempos são bastante extraordinários. O que está ocorrendo agora não ocorreu antes, neste
mundo - é uma transformação. Há uma quantidade inacreditável de conhecimento disponível.
A oportunidade de dar um salto quântico para uma consciência mais elevada está aqui e agora,
para vocês. Vocês podem ter uma certa consciência disso em suas vidas e cada um pode, a seu
modo, experimentar uma aceleração de crescimento, um coração mais receptivo, mais luz e
amor na vida e um maior desejo de conhecer a verdade. Isso é resultado da ampliação de
energia que está ocorrendo. Eu estou aqui para conversar, assim como os outros que falarão
com vocês nessa série de aulas, sobre a implementação ou meta de toda esta transformação,
pois vocês não estão aqui, neste planeta, para crescer incessantemente e processar suas emoções
- isso é parte de um quadro maior. É apenas parte de um crescimento rumo a uma conclusão.
E agora, neste momento, mediante uma concessão especial do Pai Criador do Universo e todos
os Universos, nós exteriorizamos o apelo a esses seres, que são vocês, esses Trabalhadores da
Luz e Semeadores de Estrelas, e que serão os primeiros a aprender que esta é a oportunidade de
retornar aos seus verdadeiros estados de consciência, às suas verdadeiras identidades, o que a
culminará no processo da ascensão.
O que é Ascensão? É um grande salto de experiência em todos os níveis de sua existência.
No geral, vocês poderão dizer que é um salto da realidade tridimensional para uma quinta
dimensão ou mais alto estado de consciência, sendo que a realidade tridimensional, é tudo o
que vocês agora vêem, ouvem, saboreiam e experimentam com seus sentidos; é tudo o que
pareça ser sólido ou ter a dimensão de solidez. Eu gostaria de incluir nessa definição, embora
elas sejam manifestações mais quadridimensionais, seus pensamentos, idéias e emoções - tudo
que existe neste reino planetário. Vocês poderiam dizer que a quinta dimensão ou mais alta - o
estado ascendente - é um estado de freqüência de vibração ampliada. É como se vocês tivessem
um prisma e irradiassem uma luz branca através dele, fracionando-a em várias cores e vários
comprimentos de onda e luz. Poder-se-ia dizer que a existência tridimensional, como vocês a
conhecem, reflete o espectro de luz visível que pode ser visto com seus próprios olhos, do
violeta às outras cores. A ascensão é um assunto que vai além deste limitado espectro de
experiência. A natureza do universo não muda muito e as leis da física também não, mas vocês
expandem e aumentam suas freqüências vibratórias e suas consciências para um ponto onde
podem ver aquelas cores movendo-se dentro desses reinos, agora invisíveis para vocês.
Então, parte do processo é um despertar para seu potencial oculto. Ele tem sido muito oculto,
não é? Vocês têm usado só uma pequena porcentagem de sua massa cinzenta. Algo em vocês
está ficando mais ativado através da meditação e dos poderes psíquicos, mas, mesmo assim,
vocês têm vivido dentro de uma estrutura limitada de consciência. Assim, a outra diferença
entre um ser ascendente e vocês é que nós temos 100% de capacidade mental operando totalmente
em nossas consciências e vocês têm bem menos. Eu diria que vocês usam apenas entre 10 ou
15%. Talvez eu venha a dar a alguns de vocês o benefício da dúvida, e então dizendo-lhe que

têm usado até 20%. Parabéns. Mas vejam, é preciso muito mais para ficarem mais conscientes
e mais experientes. E isso é muito agradável de fazer.
Existe muita felicidade e tranqüilidade no ato de envolver-se no amor continuamente presente
do Pai, sentindo-se um com o Criador. Assim, ascendente é aquele ser que deu aquele salto e,
pelo menos, alcançou o nível de consciência da quinta dimensão, ultrapassando o nascimento e
a morte e alcançando o estado de imortalidade, mas no qual a consciência não será interrompida
pelo sono que vocês conhecem como morte. E nem o envelhecimento existe. Vocês têm visto
fotos de Mestres Ascensos que parecem belos o tempo todo. Se vocês têm visto fotografias
minhas (existem poucas), sabem que não tenho mudado muito em 2.000 anos ou muito mais
tempo que isso. Logo, um dos aspectos da ascensão, é que ela os fará livres do nascimento e da
morte, bem como de todas as limitações da realidade tridimensional.
Essa transformação não pretende ser seletiva para poucas pessoas.
É algo que está ocorrendo agora numa escala planetária e que ficará à disposição de todos os
seres humanos nesta vida, em pouquíssimo tempo. Vocês têm ouvido à respeito disso. Vocês
estão na primeira onda daqueles que têm escutado sobre isso, daqueles que estão interessados.
Então, isso não é uma opção - para vocês, apenas a con- .
tagem é opcional. Não é um automóvel novo que estou lhes vendendo e vocês decidem se
compram ou não. Estou lhes contando algo que irá ocorrer, de um modo ou de outro, de forma
que cabe a vocês alinharem-se consigo mesmos e abrirem~se à transformação se desejarem
estar entre os primeiros a dar aquele salto de consciência.
Por que são vocês os primeiros? Por que há tão poucos prontos para ouvir sobre isso agora?
Porque vocês são diferentes, poderia ser a resposta. Por que o coração de vocês está um pouquinho
mais receptivo? Por que um pedacinho da sua mente está mais receptiva para esta possibilidade?
É porque vocês têm uma origem mais elevada.
Todos os que estão comigo, agora, são os que eu classificaria de Trabalhadores da Luz ou
Semeadores de Estrelas. Vocês são, acreditem ou não, seres muito evoluídos. Vocês são seres
muito belos e corajosos e estão entre aqueles que escolheram deixar o estado de ascendência, e
vir para cá, captar encamações tridimensionais, há muitos milênios atrás, para ajudar a
humanidade e participar da transformação deste planeta. É o momento de vocês compreenderem
- até certo ponto suas origens e começarem a se apreciar por estarem além de seus pensamentos,
suas personalidades e de suas próprias concepções limitadas. É por isso que vocês estão entre
os primeiros a sabe disso. É por isso que estão despertos para essa possibilidade. Muitos ouviram
a descrição da ascensão e, por alguma razão, não estão despertos para ela. Por algum motivo
estão um tanto quanto adormecidos ou descrentes. O tempo deles virá. Agora é o seu momento.
Assim, parte do que trabalharemos juntos nesta série de aulas, será a descoberta do seu "Eu"
Superior, a consciência ampliada de que vocês estão realmente além de suas personalidades e
experiências individuais de vida.
Vocês começarão a vivenciar uma expansão em suas concepções. Começarão a sentir uma
grande parte de sua verdadeira existência, seu Eu Superior, porque faremos tudo o que pudermos
para conectá-los com esse aspecto do seu eu. Nós estaremos trabalhando na sua integração com
seu "eu" de forma que você não se sinta separado de Deus ou de seu verdadeiro "eu" e nem se
sinta sem poder, fraco ou perdido neste lamaçal tridimensional a que chamam de "experiência
do planeta Terra".
Existem muitos benefícios nesse processo. De fato, é um processo. Eu os parabenizo pela
evolução desta noite, pela coragem e iniciativa em virem e ouvirem sobre isso. Eu os encorajo
a perguntar o que quiserem. Esta aula que vocês estão tendo não é comum. Não é um workshop
onde a participação de vocês manifesta-se, exclusivamente, com mais dinheiro. Esta é uma aula
direcionada à essência do seu ser, e é uma aula de muita transformação.
O que é diferente no que está ocorrendo agora? Por que este momento é mais poderoso e
intenso? É porque a própria Terra está passando pelas fases iniciais de sua transformação para



9 o estado ascendente. A Terra, como uma manifestação tridimensional, tem pouquíssimo tempo
para continuar. Haverá inacreditáveis transformações neste planeta e neste sistema solar em
que vocês habitam. Todos os átomos e moléculas da Terra, do sistema solar e de todos os seres
existentes na Terra estão se transformando em direção a uma freqüência mais elevada e logo
estarão na quinta dimensão de experiência. É por isso que essa experiência não é opcional para
vocês. Se vocês estão habitando o planeta Terra, saibam que estão aqui, neste momento, por
algum motivo. Vocês são Trabalhadores da Luz e têm esperado por este momento. Muita coisa
aconteceu em suas vidas na Terra, muitas águas se passaram e, em muitas de suas vidas, vocês
tentaram ao máximo como ser os cidadãos normais. Às vezes, foram oprimidos por seres
extraordinariamente normais, em outras, foram grandes professores ou já foram iogues e
meditaram em suas cavernas. E outras, ainda, foram bruxas ou qualquer outra espécie de
manifestação, tentando fazer o melhor para cumprir a missão de canalizar a energia de Deus na
consciência do mundo então vazia, como um deserto. Vocês têm feito muito. Têm sido
particularmente bem-sucedidos; mas, coletivamente, eu diria que a mudança planejada para
este planeta não tem acontecido como o esperado, como quando vocês escolheram encamar
aqui. Assim, o plano original exige um pouco de auxílio neste momento. O que tem acontecido
é que a maioria dos Semeadores de Estrelas sentem-se adormecidos porque há uma aura de
sono e confusão em torno do planeta. A luz ainda não irrompeu totalmente, mas está fazendo
grandes progressos.
Peço-Ihes que se abram ao seu Eu mais elevado, à sua própria divindade e se abram à possibi-
lidade de serem os seres ascendentes que desceram, num certo tempo da história, para fazer o
trabalho que vocês vêm fazendo. E agora é o momento - seus despertadores internos tocaram
e os despertaram. Vocês ouviram a palavra "ascensão", ou talvez leram alguma coisa sobre isso,
e seus alarmes internos tocaram.
Alguma coisa dentro de vocês diz: "Isso é comigo". É porque vocês foram programados para
despertar. Vocês estão programados para despertar neste momento porque, não importa o que
aconteça em suas vidas tridimensionais, vocês não serão deixados para trás quando a Hierarquia
chegar para desenvolver a consciência, para elevar e transformar tudo. Logo, agora é o momento,
e vocês estão recebendo o chamado. Vocês estão despertando totalmente belos. Há muito o que
fazer e experimentar. Vocês vivenciarão isso. Falarei um pouquinho sobre o processo de ascensão
e na próxima semana Ashtar estará aqui para falar mais detalhadamente, dentro de sua área
específica. Vejam, há um grande envolvimento do Comando Ashtar e dos mestres Extraterrestes.
Há muitas naves rodeando a Terra. Elas não são visíveis para vocês, pois encontram-se em
dimensões mais elevadas; não são visíveis aos radares terrestres nem aos viajantes do espaço.
Mas digo-lhes que os céus, neste momento, estão repletos de seres ascendentes que têm ajudado
com seus trabalhos.
Então, qual é o processo? Vocês têm crescido acostumados a experiências de reencarnação,
isto é, tendo a alma encarnada dentro de um corpo e passando pelas vidas por um certo número
de anos, experimentando a morte e o abandono do corpo para, depois, retornar à Terra.
Entre uma vida e outra, vocês têm ido para alguma quarta dimensão. Há céus e infernos em
abundância, com muitas experiências.
Contudo, vocês sempre retornam ao corpo, porque ele é a plataforma na qual suas naves
conquistarão o espaço na quinta dimensão. Esta é a intenção, de se ter um corpo físico,
especialmente neste momento.
Eu diria que sua ascensão será total, idêntica à minha. Vocês não deixarão o corpo para trás e
irão para o mais alto estado de consciência - seus corpos também serão transformados. As mo-
léculas e átomos, as partículas subatômicas, tudo o que vocês são, será transformado e acelerado
na quinta dimensão. Vocês não precisarão morrer. Bem, estas são as boas novas! Apesar de que
os seres humanos, de tão acostumados à morte, considerem-na uma coisa comum. Mas agora
estou lhes dizendo: vocês não precisam morrer. E vocês não morrerão. A experiência atual da

ascensão envolve a elevação de sua freqüência de vibração, a qual culmina na elevação física do
seu corpo para um estado elevado de consciência vinda da superfície do planeta, oos veículos
de luz que os esperam. Quando alcancei minha ascensão, também fui elevado ao veículo de luz.
Vocês poderiam dizer que subi no interior de uma espaçonave, se preferirem. A experiência de
vocês será a mesma que a minha, se bem que suas exigências serão menores.
Felizmente, vocês não terão de passar por interrogatórios e testes como eu passei. O que eu
passei foi por tudo, por vocês e por toda a humanidade. Vocês poderiam dizer que eu pavimentei
o caminho desse longo processo e tenho esperado vocês por um longo tempo. Logo, estou
muito excitado para ver o resultado de todo o trabalho que empreendemos há milhares de anos.
Por milhares de anos o Comando Ashtar e a Fraternidade Ascensionada têm estado trabalhando.
Por milhares de anos esperamos este momento e estamos muito felizes e excitados porque
nossa espera está chegando ao fim e em breve estaremos reunidos com toda a nossa família.
Agora, estou falando de vocês, mas também teremos a oportunidade de fazer um trabalho de
importância vital à maioria da humanidade e assim todos se elevarão.
Vocês podem chamar isso de evacuação ou ascensão. Esses termos são relativos, mas evacuação
refere-se à elevação de sua forma física e ascensão à experiência de fazer a troca dentro da
quinta dimensão e além dela. Isso vai ocorrer logo após a elevação. Pode-se dizer que é um
processo em duas fases que está à disposição de vocês. Ele é disponível, acima de tudo, devido
ao amor do Pai pela sua criação e aos seres inocentes que estão aqui, que vieram para este
mundo e cujos corações estão clamando por mais amor, realidade e luz, de tão influenciados
que foram pela escuridão e confusão.
Por conseguinte, minha recomendação é - se estiverem interessados neste processo e se isso faz
sentido como realidade para vocês, preparem-se. Abram seus corações e investiguem isso.
Assimilem este curso. Nós trabalharemos com vocês em vários níveis e faremos o máximo para
explicar, dentro dos limites da palavra, tudo sobre ascensão. Trabalharemos, também, com seus
corações e chacras, com o despertar, a abertura e o equilíbrio, preparando-os para a ascensão.
Se é seu desejo estar entre os primeiros, nós o concretizaremos.
O plano corrente exige, e na minha opinião é um plano brilhante, três ondas de ascensão. A meta
do curso, por mais difícil que possa parecer, é fazer com que todo ser humano deste planeta
possa vivenciar a ascensão nesta vida. Dificilmente isso ocorrerá, mas faremos o possível para
colher tantos quantos puderem estar prontos. Por isso, teremos três ondas de ascensão. As duas
primeiras ondas serão destinadas, na maior parte, ao retorno dos Semeadores de Estrelas aos
seus estados verdadeiros, pois reascendente originalmente são seres ascendentes que vieram
para cá. Esperamos que muitos Trabalhadores da Luz despertem e aproveitem a oportunidade
de serem elevados na primeira ou segunda onda de ascensão. A primeira onda é iminente.
Desejamos que isso ocorra muito em breve. Quanto mais cedo melhor, na minha opinião. Os
que ascenderem dentro da primeira onda terão a oportunidade de retornar à Terra como Mestres
Ascensos, para caminhar entre a humanidade ensinando e fazendo "milagres", espalhando essa
mensagem inacreditável e participando da transformação dos seres humanos. Este é um ultimato
para que vocês venham para cá e abram à possibilidade de concluir suas missões na Terra e de
uma perspectiva mais elevada, podendo fazer um pouco mais do que vocês têm feito por estarem
enredados na vida tridimensional e suas limitações.
Portanto, quando da ascensão da primeira onda, haverá uma oportunidade de escolha. Muitas
opções lhes serão dadas. Vocês podem escolher retornar como um Mestre Ascenso num corpo
iluminado, tendo um corpo imortal, capacitado para materializar-se, desmaterializar-se e a
transitar rápida e visivelmente entre as naves e o planeta, para realizar milagres, criar
espontaneamente a partir da matéria etérica, curar e fazer muitas coisas maravilhosas. Em resumo,
isso é para atrair a sua atenção. Sua atenção não tem sido muito atraída, tem? Em todo trabalho,
em todas as meditações e ações, vocês têm feito algo de bom. Mas, em geral, isso tem servido
apenas para reunir os Semeadores de Estrelas e não tem surtido um grande efeito na humanidade



10 como um todo. Isso não é tão profundo quanto o efeito que estamos esperando ter, à medida que
vocês retomem como Mestres Ascensos e criem um completo tumulto e uma agitação. No estado
ascendente, vocês não serão afetados pela negatividade, pela dúvida, pelo medo, pelo dinheiro...
esses tipos de limitações. Vocês serão capazes de ser tão radicais e ultrajantes como realmente
são e como foram antes de se disfarçarem. O disfarce será retirado de vocês. E uma escolha. É
a escolha que esperamos que muitos aceitem. Fazer isso não é obrigatório. Se vocês, como
Semeadores de Estrelas, escolherem ascender na primeira onda e fazer algum outro serviço em
outra área com o Comando Ashtar, ou retornar para suas origens, isso será perfeitamente aceito.
Como seres ascendentes, vocês sempre estarão fazendo algum tipo de serviço, simplesmente
sendo e expondo sua presença onde quer que estejam. Vocês vieram de vários lugares diferentes,
níveis de consciências diferentes, reinos angelicais diferentes, estados diferentes e terão, todos,
a oportunidade de retornar às suas famílias de alma e pontos de origem. Se vocês não têm se
sentido confortáveis e totalmente à vontade na Terra, há uma razão muito boa para isso - é uma
bênção que vocês não se sintam bem, pois significa que estão um pouco mais acordados e
esperançosos por algo mais.
Esse algo mais está aqui. Vem vindo numa bandeja de prata com toda a nossa luz e todo o nosso
amor.
Eu acho que falarei sobre a Grande Fraternidade Branca e a hierarquia dos seres que estão
trabalhando neste momento. Talvez vocês tenham ouvido falar da Grande Fraternidade Branca.
É uma organização de serviço dos seres que ascensionaram. Vocês também podem ter ouvido
sobre o Comando Ashtar ou os Mestres Ascensionados, extraterrestres, como vocês poderiam
chamá-los. Há uma pequena diferença entre eles. A Grande Fraternidade Branca tende ser
constituída por seres que encamaram na Terra, mas não exclusivamente.
Porém, os que estão trabalhando mais perto de vocês, geralmente tiveram alguma experiência
terrestre e se comprometeram com essa esfera particular de atividade, a Terra, este belo planeta
que necessita de muita assistência. Para o trabalho que estamos fazendo, pode-se dizer que
existe uma estrutura organizacional. Há uma corrente de comando procedente do Pai/Criador
que passa por todos os hospedeiros angelicais, deuses criadores, espíritos e seres. Dentro dessa
esfera terrestre de atividade, eu sou o comandante supremo de todo o Comando Ashtar e suas
atividades, e dos Mestres Ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Este é o meu serviço.
Digamos que sou o coordenador do amor. Existe, também, uma grande parte de hospedeiros
angelicais neste momento. O Arcanjo Miguel e sua legião estão aqui para proteção e
transformação, para despachar todas as forças da escuridão que assumiram o controle da Terra.
Como vêem, há muita coisa prestes a acontecer. Isso está ocorrendo e está se tornando muito
mais físico e evidente. À medida em que a Terra passa por sua transformação dentro da quinta
dimensão, haverá muitas experiências cataclísmicas. Ocorrerão movimentos, tremores e
atividades vulcânicàs na Terra. Muitas transformaçõesjácomeçaram, muitas enchentes têm
ocorrido, muitos terremotos, etc. Isso continuará e aumentará de intensidade. É parte do processo
de transformação da Terra. É inevitável. Precisa acontecer. Como resultado disso, os seres
humanos serão sacudidos dentro de outros estados de consciência. Começarão a questionar suas
vidas e se tornarão um pouco mais acessíveis. Muitos deles recorrerão ao estado de medo e pânico.
Nós estaremos aqui para "salvar", tantos quantos pudermos, da experiência da morte e completar
o ciclo deste planeta. É uma experiência inacreditável fazer parte disso. Esta noite, eu os convido
a participar disso; a participar de um grande caminho, não como um espectador passivo, mas
como um participante ativo, para retornarem ao seu mestrado, ao seu Deus natural para retomarem
o poder que vocês abandonaram por estarem tridimensionalizados; para reativar os outros 85%
de seus cérebros, acelerar seus átomos, ascender e retomarem aquela plena consciência pela
qual vocês ansiaram em muitas existências.
Eu falarei sobre as exigências para isso. Sim, temos exigências. Emprego essa palavra um tanto
jocosamente porque, comparado com o que se exigiu dos que ascenderam antes de nosso tempo,

na verdade, são requisitos fáceis de atender. Primeiramente, é necessário ter algum entendimento
de Deus ou alguma experiência de Deus, ter um coração aberto em direção àquele aspecto de
seu Eu Superior. Não importa muito como vocês filosofam, enxergam ou classificam isso,
mas é importante ter uma consciência do Criador, seu Eu Superior. Vocês necessitam ter uma
abertura dentro do coração, ter um coração aberto e capaz de amar-se incondicionalmente antes
de mais nada, porque é aí que se começa a amar absolutamente tudo. Na verdade, vocês precisam
ser irradiados de amor. Muitos de vocês são tão belos que se tora redundante, falar sobre isso.
Todavia, é uma exigência. Não é necessário vocês entenderem cientificamente tudo o que ocorrerá
no processo de ascensão. Na verdade, não penso que alguém, possa assimilar isso sem uma
grande quantidade de estudo. Não é necessário entender nada além da explicação limitada que
já lhes dei. É mais que uma consciência, mais que uma expressão de amor em seus corações,
uma abertura para o processo, e acima de tudo, um desejo, uma vontade de retornar, uma saudade
de conhecer completamente sua verdade e completar seu crescimento espiritual aqui na Terra.
É isso. Não é muito difícil. Realmente, quando a primeira onda de ascensão ocorrer, se vocês
estiverem dando de si mesmos para esse processo e desejando a ascensão, vocês poderão ter
essa experiência durante o sono. Vocês não precisam voltar como um grande santo ou iogue.
Se vocês não estiverem meditando agora, eu os encorajo a começar. Se estão, eu os encorajo a
continuar e se concentrarem um pouco mais. Não é necessário a nenhum de vocês alcançar um
perfeito auto-controle. Eu não acho que isso será possível no tempo em que foi estipulado.
Sei que já são santos. Talvez, para vocês seja mais fácil fazê-lo.
Sei que vocês estão voltando a ser quem realmente são, em vez de desenvolverem um novo
aspecto em vocês mesmos. De fato, vocês estão caminhando para a remoção dos véus que
encobrem o seus corações e consciências. Isso eu garanto, ocorrerá brevemente em suas vidas.
Nós teremos um grande progresso em nossas aulas. Confiantes, poderemos dividir informações e
suficiente experiência, e vocês irão superar qualquer dúvida ou confusão. É claro que dúvidas surgirão.
Vocês não serão humanos se escutarem essas informações e não tiverem algum ceticismo sobre
isso. Eu os encorajo a fazer perguntas.
Sei que há partes de vocês, suas mentes racionais ou suas naturezas céticas, que podem não
acreditar nisso. Nós lhes daremos a maior quantidade de informação e experiência para validar
isso, embora sempre haja uma parte sua que terá uma pequena dúvida atormentando, isso pode
estar ocorrendo ou é possível ocorrer. Saibam que vocês não precisam banir este pedaço de sua
consciência para ter esta experiência. Isso é parte do que vocês experimentarão, quando acontecer.
E então vocês saberão. Acima de tudo, agarrem-se a si mesmos.
Assim, deixem-me abrir para perguntas. Por favor, sintam-se à vontade e perguntem o que
desejarem perguntar. Isso não significa que eu possa responder a todas as suas perguntas.
Dentro da estrutura de comunicação há certas limitações, mas eu farei o melhor que puder.

Eu não entendo o que seja um Semeador de Estrelas ou um Trabalhador da Luz, nem sei
como procurar. Eu posso ser um ou não?
Eu lhe direi. Vocês são. Há muitas manifestações e experiências de Trabalhadores da Luz.
Há muitos Semeadores de Estrelas, ou Trabalhadores da Luz, como eu os denomino, que são,
na verdade, completamente inconscientes de tudo que diga respeito à espiritualidade, meditação
ou ascensão. Poderíamos dizer que eles estão em variados graus de sonolência. Isso não é uma
censura a eles como indivíduos. É meramente uma demonstração do poder e da ignorância
existentes no planeta Terra. Os véus são muito espessos aqui. Se vocês não forem limpos, quer
sejam Semeadores de Estrelas ou Trabalhadores da Luz, não significa que vocês não sejam um,
mas que vocês terão a oportunidade de ascensionar. Vocês terão essa oportunidade.
Um dos aspectos do amor incondicional, que é uma exigência para esse caminho, é pararmos
de nos censurar. Todos nós carregamos interiormente modos de criticar ou julgar nossa conduta
e níveis de sucesso.



11 É tempo de vocês amarem-se total e incondicionalmente, tanto quanto puderem, independente
de quão bem estiverem se saindo em relação às suas metas, ideais e modos esperados de ser.
Assim, para vocês, como pessoas, eu diria que, se puderem fazer alguma meditação e continuarem
a vir para estas aulas, nós trabalharemos com vocês. Se continuarem a freqüentar este curso, vocês
terão uma experiência do seu Eu Superior, muito maior do que experimentaram até o momento.
Este é o nosso intuito e a nossa promessa para vocês. Há alguma exploração que precisa ser
feita. É o processo mais sábio de ação para qualquer umde vocês que não têm certeza total
sobre esta verdade. É sábio continuarem a persegui-la, a fazer perguntas e procederem a uma
abundante e completa investigação. Se o que eu estou dizendo é verdade, vocês têm muito a
ganhar fazendo isso. E o que eu estou dizendo é verdade.

Você poderia comentar a expressão "alma gêmea"?
Uma alma gêmea é seu semelhante e duplo oposto, o outro aspecto de seu Eu Superior, um ser
completamente conectado a você.
Eu poderia dizer, um ser que se originou ao mesmo tempo em que vocês se originaram. Pode-se
dizer que foram manifestados, num determinado ponto, como individualidade. Vocês vieram
de uma combinação de almas gêmeas. Assim, se vocês são o aspecto feminino de si mesmos, há
um aspecto masculino, à falta de uma terminologia melhor.
Há um ser que é seu companheiro ideal. Um aspecto de ascensão é que, geralmente, vocês estão
reconectados à essência de suas almas gêmeas. É muito belo. O desejo de ser reconectado a sua
alma gêmea - ter o relacionamento ideal, a expressão ideal de amor - é um impulso muito forte
no ser humano. É a origem do seu esforço para o relacionamento. Em algum nível, vocês estão
cientes de que, em algum lugar, deve haver um relacionamento ideal, porque sentem isso
naturalmente em vocês. Então, a alma gêmea é o perfeito relacionamento, o ser que é mais
perfeitamente alinhado com vocês e é, de fato, uma parte de vocês em algum nível. Muitas de
suas essências de almas gêmeas não estão em forma física neste momento. Elas estão trabalhando
no estado ascensionado. Realmente, alguns de vocês têm almas gêmeas com as quais serão
reunidos quando da ascensão. Se vocês estão tendo problemas na descoberta de seus
companheiros, há provavelmente uma boa razão: eles não estão aqui. Conforme vocês crescem
espiritualmente, algo cresce como uma atração magnética entre as almas gêmeas levando-as
juntas a um certo ponto. Se ambos não estiverem encarnados, a atração se completará quando
ocorrer a ascensão. Isso é um livro, propriamente dito. É um pequeno resumo da situação em
relação às almas gêmeas. É realmente uma bela experiência.
Vocês também têm famílias espirituais. Vocês estarão mais e mais reconectados a elas conforme
forem crescendo e, especialmente, após a ascensão. Há seres que foram criados ao mesmo
tempo em que vocês, no mesmo espaço e no mesmo caminho, que têm as mesmas características
que vocês. É um sentimento de amor familiar poder estar novamente unidos a esses seres.
A maior parte das suas famílias está na realidade, na terceira dimensão; mas, a maior parte de
suas conexões espera que vocês ascendam e reunifiquem-se com elas.
Quando da ascensão, vocês terão consciência novamente de quem realmente são e dessas
conexões. Estarão como que acordando de um sonho e relembrando quem são. Quando acordarem
de manhã, poderão estar conscientes que tiveram apenas um sonho estranho e, trinta segundos
depois de acordarem, retornarão totalmente a consciência e personalidade normal. Isso é parecido
com o processo de ascensão - quer dizer, vocês acordam de uma experiência tridimensional
para serem reunidos e reconhecidos por seu próprio Eu Superior, sua real personalidade - então
esta vida terá sido um sonho.

Sananda, as pessoas que foram nossos pais e filhos nesta vida, podem fazer parte da nossa
família espiritual?
Não necessariamente. É possível, e há uma leve tendência de que façam parte, mas o

relacionamento ou a conexão é mais forte do que o que vocês têm comumente com seus pais
ou filhos. Contudo, se forem um Semeador de Estrelas ou um Trabalhador da Luz, há boas
possibilidades de que seus filhos também o sejam. Então, há uma acentuada possibilidade de
que eles estejam na sua família espiritual.
Não é, necessariamente, o caso de que seus pais sejam Trabalhadores da Luz. Alguns são, mas
a maioria não.

Você disse que a ascensão acontecerá muito rapidamente, e eu imagino que o elemento tempo
seja difícil de traduzir - o que você quis dizer com "rapidamente"?
Você está se referindo a quando ocorrerá a primeira onda de ascensão?
Sim.
Eu diria que é iminente. Iminente para nós pode parecer um longo tempo para vocês. Há muitas va-
riáveis que ditam o período deste evento. Não está no nosso controle, sequer em meu próprio controle.
Eu gostaria que estivesse. Mas a palavra final virá apenas do alto.
Nós estamos esperando buscar tantos Semeadores de Estrelas quanto pudermos na primeira
onda. Na verdade, chamamos a primeira onda de "salto da fé", porque aqueles que irão na pri-
meira onda, pouco tiveram que acreditar além das nossas mensagens canalizadas, da própria
experiência espiritual da nossa presença e da sua própria crença e fé.
Aqueles que entrarem na segunda e terceira ondas já terão alguma experiência visível, que é
possível porque eles estarão face a face com alguém que já fez isso. Logo, é impossível dar-lhe
um tempo exato.
Na minha opinião, o Criador está esperando até o último momento possível para reunir tantos
Semeadores quanto for possível na primeira onda, tanto que há um grande número de Mestres
Ascensos retornando para fazer o máximo de caridade, para cobrir a Terra com Cristos.
Então, se levar um pouquinho mais de tempo do que se deseja, é porque, na minha opinião, Ele
está esperando até o último momento.
Quantos mais vierem na primeira onda, mais poderão ser salvos nas ondas subseqüentes, e
maior será essa experiência. Novamente, a primeira e segunda ondas serão constituídas
basicamente por Semeadores de Estrelas. A primeira onda será, sem dúvida, de Semeadores de
Estrelas, e apenas uma pequena porcentagem deles estão despertos para isso. A segunda será,
mais provavelmente, a maioria de Semeadores de Estrelas. Temos a esperança de que haja
alguns humanos preparados para ir. A terceira onda ocorrerá no último momento, antes e du-
rante as grandes transformações e os grandes cataclismas, como poderão observar. Eu chamo
isso de transformação da superfície da Terra.
Nesse momento, é provável que não seja mais possível sustentar a vida neste planeta. Tudo isso
pode ocorrer durante a vida de vocês. Eu acho que Ashtar pode dar mais informações científicas
e específicas sobre isso. Sei que a meta é elevar tantos seres quanto possível deste mundo para
dentro do mais alto nível de consciência, nestas três ondas. A Terra passará por essa
transformação. Virá a constituir uma entidade da quinta dimensão e mais tarde será repovoada
por seres compatíveis com a realidade da quinta dimensão. Então, ninguém será capaz de ser
deste mundo exceto os que ascenderam.

Chama a minha atenção o fato de que muita autocura precisa ser feita. Estou tendo problemas
para conciliar em minha mente como o processo da ascensão pode ocorrer antes de ser feita
a própria cura.
É uma ótima pergunta. A autocura de que você está falando, é algo que vamos discutir muito
neste curso. Deixe-me dizer que você tem um corpo emocional que tem estado com você em
muitas vidas.
Ele tem vivido o impacto de muita negatividade, medo e confusão.
Você está, por isso, até certo ponto amedrontado por todo o seu corpo emocional. Se você tem



12 se trabalhado, fazendo sua cura e meditação, você já processou a maior parte disso. Se é muito
jovem para isso, então você tem um trabalho mais longo a fazer. Eu ainda diria que a transfor-
mação necessária não é algo que tomará a maior parte do tempo. Você não precisa estar 100%
curado e ser totalmente emotivo ou espiritualizado para ascender. Torne isso mais fácil, mais
divertido, pois há a oportunidade para fazê-lo. Nós podemos realizar milagres com cada um de
vocês. É a nossa intenção. Houve pessoas das primeira e segunda aulas que não faziam muita
meditação, mas no decorrer das aulas começaram a meditar e sentir a conexão com suas direções,
e, por fim, foram canalizando Mestres Ascensionados neles mesmos.
Isso pode ocorrer como resultado da sua interação conosco. Nós estaremos trabalhando com
vocês - especialmente se escolherem o caminho de ascensão como meta - direta e freqüentemente
lhes mostrando o nosso amor e cura. Nós os ajudaremos a se liberar das limitações que têm
aceitado para si, - toda dor e todo sofrimento que cada um de vocês têm absorvido - aquelas
que, até certo ponto, ainda se agarram ao seu corpo emocional. Isso pode ser submetido liberado.
E não é preciso ser doloroso. Não precisa ser demasiadamente difícil, embora seja um desafio.
Vamos supor que no final desta aula você se sinta comprometido a buscar a ascensão e a fazer
este curso. Você pode achar que tem muito trabalho e cura para fazer. Apenas faça o melhor que
puder para estar receptivo esse processo e medite. Você pode conseguir certa orientação na
meditação, se assim o desejar. Eu ajudarei ou outros poderão ajudar. Se você recorrer a si
mesmo, sinceramente, e se tiver o desejo sincero no seu coração, não vejo razão alguma para
você não ir. Se você não for na primeira onda - se não for o seu momento (talvez você não esteja
totalmente pronto ou escolheu não ir agora) haverá outra oportunidade, que ocorrerá não muito
depois. Não desista de você mesmo e sinta que não dá para vivenciar a cura e fazer a primeira
onda. Você não sabe quando isso ocorrerá. Reconheça que você é um ser divino e muito poderoso.
Você tem, como todos, aceitado limitações e véus, aceitado mais da dor da vida e da ignorância
que existem aqui, dentro de você e do seu corpo. Isso será liberado. Se você desejar sinceramente,
será liberado. Você pode participar disso, mas isso ocorrerá muitas vezes sem a sua participação
ativa. Esse é o momento em que os milagres acontecerão. Um milagre não é tão raro como você
pode imaginar. Portanto, seja positivo e não faça sua escolha baseado no que você gostaria se
tudo lhe fosse possível, pois você pode estar sentindo em seu coração que não é merecedor ou
não está pronto para a ascensão. E, mesmo assim, seu coração pode estar lhe dizendo que
gostaria de ascender mais que qualquer coisa neste mundo. Você pode escolher relacionar-se
com a parte de você que não pode fazer isso, ou você pode escolher conversar com a sua parte
que sabe que quer fazê-lo. Assim, relacione-se com essa parte de si mesmo. Isso é basicamente
tudo o que você precisa fazer. Você será orientado e conduzido a várias experiências como foi
conduzido nesta canalização em particular. Não há acidentes. Aqui, não estamos coletando
nenhuma floresta morta. Estamos apenas coletando belos seres e vocês estão todos nesta
categoria. Haverá mais orientações. Vocês podem perguntar o que desejarem. Podem pedir
orientação sobre meditações e uma sessão particular com este canal. Ele ficaria feliz por fazê-
lo. Uma experiência individual é possível para todos. Estou fazendo o melhor que posso neste
modo de uma maneira um tanto genérica.

As pessoas, com o passar dos anos, afirmam ter visto espaçonaves. Eles vêem as naves de
vocês ou algumas naves tridimensionais?
Deixe-me dizer que não há seres extraterrestres na esfera de atividade da Terra além dos seres
divinos do Comando Ashtar e da Fraternidade Ascensionada. Há seres, espiritualmente, de níveis
mais baixos e que são neutros em suas atitudes com relação à Terra, ou melhor, científicos. Há ou-
tros seres que são perfeitamente negativos em seus efeitos sobre a humanidade. Geralmente suas
naves são visíveis. Você pode, às vezes, enxergar uma nave do Comando Ashtar (elas podem
logicamente materializar-se na terceira dimensão, onde você poderá testemunhá-las). No futuro,
isso acontecerá em massa. A Terra será rodeada por naves visíveis durante o estágio final de evacuação.

Na terceira dimensão, permanecemos invisíveis para a maioria. É mais seguro. O Comando
Ashtar tem contatado todos os líderes mundiais.
Os líderes do mundo não têm estado disponíveis para trocas de informação nem têm se aberto
para sua presença. Por essa razão, não é totalmente seguro para esse Comando manifestar-se na
realidade tridimensional. Vocês deverão ficar despreocupados com as naves que estão aqui e
preocuparem-se mais com suas origens. Se você enxergasse uma nave manifestada visivelmente,
você não iria fugir e, provavelmente, diria: "Aqui estou eu Ashtar, leve-me". Eles poderiam
levá-lo, mas não para Ashtar, pois são seres que têm feito alianças com governos secretos. Eles
estão fazendo de tudo para confundir os assuntos terrenos. O Comando Ashtar é mais poderoso
e iluminado e pode se cuidar quando chegar a hora. Se você avistar uma espaçonave, limite-se
a observá-la e pergunte ao seu coração e à sua natureza emocional, se sente uma vibração cristã.
Eu acho que isso não acontecerá, mas se puder enxergar um ser espacial e se ele não tiver a
aparência de ser humano, eu ficaria preocupado. A maioria dos seres. extraterrestres negativos
não enxergam como nós. Os seres humanos são a maioria da criação humana nos universos.
Você poderia dizer que a humanidade está formada à imagem do Pai. Conforme a perspectiva,
há seres que não são totalmente belos de se observar. Você se surpreenderia ao saber que eles
não são bonitos, observados da nossa perspectiva. Alguns deles não têm corpo astral. Em outras
palavras, nunca vivenciaram o amor. Assim, podem ser detectados apenas pelas suas emanações.
Todos vocês estarão protegidos se, simplesmente, pedirem para sê-lo e o serão de qualquer
coisa negativa dessa natureza que possa ocorrer com vocês. Isso é muito improvável.

Os seres de Plêiades são bons?
Os pleiadianos são positivos e estão na aliança do Comando Ashtar. Os seres da constelação de
Órion também são positivos. O portal interior da constelação de Órion é um caminho interdimen-
sional para outras dimensões. É através desse umbral que muitos seres ascensionados atravessam
com os seus veículos de luz.

Sananda, é verdade que há toda uma população no centro da Terra?
Sim, Eu não chamaria a todos, necessariamente, de humanos, mas certamente são seres em
evolução. Eles caminham para o ápice de suas experiências, como o faz a humanidade.
Eles podem ser considerados Yetis?
Não, esse é um cavalo de cor diferente; eles têm embarcações especiais que utilizam para entrar
na atmosfera da Terra, mas não podem viajar interdimensionalmente como o Comando Ashtar,
ou como os seres mais evoluídos. Eu acho que se você perguntar a Ashtar sobre questões espaciais,
ele estará um pouco mais informado. Eu tenho informações, mas não porque quero fazer a sua
parte. Desnecessário dizer que há seres em todos os universos. Aqui é uma galáxia e um universo.
Há vários universos. Há várias dimensões de existência, uma se sobrepondo à outra. Há seres
de poder inacreditável e existência magnífica. A Terra está perto de uma esquina distante do
universo mais próximo. É um dos lugares mais atrasados na criação. Portanto, o que você
vivenciar mediante o Comando Ashtar, será totalmente esclarecedor, inesperado e encantador.
O seu lugar na hierarquia e a forma como você experimenta os benefícios de ser um ser
ascensionado e da mesma grandiosidade inacreditavelmente, bela e objetiva da Criação. Vocês
já viram um cavalo com viseira? Uma realidade tridimensional é como usar viseira, então você
poderia dizer que todas as viseiras seguem o mesmo caminho. Quando começar a abrir-se para
uma consciência maior, haverá uma pequena ruptura nas viseiras e um pequeno facho de luz
entrará. Você não tira totalmente a sua viseira até completar sua vida na Terra e experimentar a
ascensão. A partir daí serão totalmente removidas as viseiras e todos os milagres serão verdadeiros
para você. Veja que este momento é muito importante para você na ascensão. É o seu próximo
passo. É uma chance, que vale muito mais que uma em um milhão. E vocês estão aqui: vocês
têm corpos físicos, são Trabalhadores da Luz, estão informados sobre isso e são seres muito



13 abençoados. Então, parem de pensar que estão limitados e que há algo de errado com vocês.
Vocês são especiais e sentirão isso cada vez mais.

O estudo do Urantia Book é importante?
Não é muito importante. Isso é para aqueles que estão mais inclinados para o lado intelectual,
para quem precisa de uma prova mais concreta de realidade e informação sobre a ascensão.
Nessa leitura há uma grande parte sobre a vida de Jesus, de uma perspectiva mais real. Na Bí-
blia há muita perda, há uma pequena menção objetiva sobre a possibilidade da ascensão humana.
A maior parte foi mudada ou deixada de fora. Portanto, nesse livro há um pedaço maior da ver-
dadeira história, e você pode lê-lo se quiser. É muito grosso e as letras são compactas, dificultando
a leitura. "A Chave de Enoch" é a mesma coisa. Porém, há seres que necessitam de uma dose de
provas concretas e verificação.

Nos últimos meses, tenho tido a impressão de que estou morrendo. Isso ficou intenso nas
duas últimas semanas, pois tive pesadelos, ataques de pânico e outras coisas relativas à morte.
Astrologicamente, estou passando por alguma espécie de morte. Estou achando um novo jeito
de me relacionar com o mundo. Eu tive problemas dormindo e desde que tomei a decisão de
vir aqui, tenho dormido bem e me sentido melhor.
Eu acho que você está destinado a estar aqui e a ouvir sobre isso. Se está tendo uma experiência
de morte, é porque seu ego está mudando, ou "morrendo", como dizem. Algumas pessoas
necessitam de um impulso maior para virem aqui. Mas se você está aqui não é uma coincidência.
Seu Eu Superior está tentando obter a sua atenção.
E conseguiu, por isso você está aqui. Há um aspecto de cura e crescimento que, às vezes, você
pode sentir como dor, por estar preso ao seu ego, à sua própria limitação. Quando essa limitação
sofre uma expansão ou cura, é sentido, às vezes, como uma espécie de dor - e o Arcanjo Miguel
estará trabalhando especificamente nisso - estará separando suas funções dessas experiências
limitadas. Ele ajudará cortar as ligações com esse processo pelo qual seu ego está passando.
Na verdade, você estará cortando completamente a ligação com seu ego. E a transformação
continuará. Há uma cura emocional, acontecendo.
Nem sempre será dolorido, mas eu acho que você terá uma maior consciência da perfeição
disso à medida que se tornar mais livre, pois terá mais poder e sentimento, o que agora está
muito distante. Sinta isso vindo do seu Eu Superior, sinta a melhora do seu coração e tenha uma
experiência amorosa mais contínua. Isso é muito curativo. Eu acho que é um aspecto que você
apreciará cada vez mais. Nós estaremos trabalhando com vocês. Você pode recorrer a mim para
sua cura emocional, e lhe darei uma sugestão. Qualquer um que tenha se curado, especialmente
no aspecto emocional, ficou satisfeito. Se você recorrer a mim, eu o ajudarei. E eu virei se você
invocar meu nome com sinceridade.

O processo de ascensão é o mesmo que está descrito na Bíblia: pessoas sendo arrastadas pelo
ar, assim como descritos pelas Testemunhas de Jeová?
Sim. O evento de que falam no Apocalipse é a última onda ou o processo de evacuação final. O
modo como parece que acontecerá para o inocente espectador é que a pessoa perto de você no
"ônibus" desaparecerá. É assim, quando o Apocalipse diz que duas pessoas estarão sentadas
uma ao lado da outra e uma será levada e a outra não. Na verdade, isso se refere mais à evacuação
final. O processo que você sofrerá será o mesmo. Você será erguido. A maior parte das Escrituras
Sagradas são exatas, se bem que toda profecia necessite de alguma flexibilidade. Estamos nos
reservando o direito de fazer uma adaptação para salvar este mundo. Não estaremos vinculados
a qualquer Escritura Sagrada ou profecia, se bem que a maioria delas seja bem minuciosa.
É para vocês todos ficarem espontâneos, de coração aberto e alegres com o fato. Há uma ação
ocorrendo em grande escala.

Vocês estão caminhando para ter uma poltrona reservada. Realmente, se você escolher ser um
Mestre Ascensionado e voltar assim capacitado, será a causa de uma ação em grande escala.
Você será a origem de muita perplexidade e de pesquisa para os outros seres.

Quando você esteve num corpo nesta terra, como Jesus Cristo, você se casou?
Não. Eu não me casei. Eu conheci uma Maria.
Tenho uma amiga que insiste em dizer que foi casada com Jesus.
Há muitos seres que sentem esta conexão amigo. Mas, formalmente, não.

Você está com sua alma gêmea, agora?
Minha alma gêmea vive em outra esfera, neste momento. No entanto, estaremos juntos em
outro nível. Somos conscientes um do outro.
Porém, não no nível em que trabalho com o Comando Ashtar e com vocês. Isso não significa
que vocês não possam propor-me estar consciente em outro nível, se desejarem muito. Eu estou
disponível para sessões amorosas. De fato, espero que vocês todos namorem muito comigo.

O quadro que está nesta sala é sua figura exata?
Muito aproximada da minha manifestação da quinta dimensão, o reino em que tenho um corpo
iluminado; sim, está perto. Você não gostaria de saber com que se parece num corpo penta-
dimensional? Vamos voltar ao trabalho?

Você pode descrever isso?
Eu diria que na sua ascensão você atingirá uma idade mais jovem.
A maioria aparenta estar na idade anterior aos 20 ou a meio caminho entre os 20 e os 30 anos.
Esta será sua aparência enquanto tiver seu corpo ascendente e raramente sairá disso. Os filhos
dos Trabalhadores da Luz ascensionados ascenderão também, e terão suas idades aceleradas
para a mesma idade em que você estiver. Assim, eu estou avisando de que seus dias de paternidade
estão no fim.

Você pode definir uma criança?
É uma fina linha, durante um certo tempo. No entanto, há uma linha benigna dentro de cada ser,
onde eles se tornam responsáveis por suas próprias ações e escolhas. Isso ocorre, geralmente,
na adolescência e antes dos 20. Se você tem filhos nessa faixa de idade, saiba que, se ainda são
dependentes seus, há uma ótima chance de ascenderem contigo. E as crianças serão os primeiros
a serem elevados durante a evacuação final. De fato, todas as crianças da Terra serão evacuadas
primeiro, pois são consideradas seres inocentes.
Bem, meus amigos, receio que nosso tempo esteja esgotado. Sei que terão muitas oportunidades
para fazerem suas perguntas. Peçolhes que nos próximos dias reflitam sobre o que
compartilhamos esta noite. E espero que se decidam a participar desta aventura que temos nos
esforçado para descrever. Aprofundem-se e peçam orientação.
Talvez possamos nos encontrar no interior dos seus corações. É aí que vocês encontrarão a
verdade. Até a próxima aula. Boa-noite.
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Boa-noite, caros amigos. Eu sou Ashtar. Alegro-me de estar aqui com vocês esta noite, para
juntos compartilharmos informações e amor nestes tempos difíceis. Por favor, relaxem e fiquem
à vontade, eu lhes darei uma introdução. Gostaria de dar uma informação geral sobre o Comando
Ashtar: nossa proposta, quem somos, e o que estamos fazendo aqui, falando com vocês de uma
maneira diferente. Eu lhes darei a oportunidade de fazerem perguntas, mais tarde. Tenho certeza
que terão muitas.
Assim, foi-Ihes apresentado o conceito de ascensão, o nosso plano. Deixem-me dizer-Ihes que
este é um conceito do Cristo, e que estamos trabalhando diretamente sob seus auspícios. Eu
gostaria de falar um pouco sobre minha lei e a Lei do Comando Ashtar, do seu cumprimento.
Talvez isso deixe suas mentes mais tranqüilas quanto aos seres extraterrestre ascensionados
que os rodeiam. Se esse é um novo conceito para vocês, então é certo que vocês precisam estar
um pouquinho alertas, e eu vim tranqüilizá-Ios. Podem ver que não tenho chifres na cabeça e
nem pele verde. Nossa aparência é humana, como a de vocês. Há humanos por todo o universo.
A Terra não é o único planeta habitado, e como o Senhor criou o homem à Sua imagem, é
lógico que há imagens Dele espalhadas por toda a Sua criação. O Comando Ashtar é uma
aliança intergaláctica de naves etéricas, seres humanos e seres angelicais. Nós estamos aqui
numa missão e temos estado por milhares de anos. Temos monitorado e ajudado na evolução do
planeta e na consciência da espécie humana. Temos nos manifestado fisicamente de tempos em
tempos, mas trabalhamos sobretudo espiritualmente.
Haverá um tempo - provavelmente virá um tempo - em que nossas naves serão vistas, mas
ainda é cedo para isso. Permanecemos na quinta dimensão. Logo, estaremos rodeando vocês
com milhões de voluntários, servidores e seres ascensionados. Vocês não podem nos enxergar,
a menos que diminuamos nossa freqüência para um tempo e espaço tridimensionais. Não obstante,
estamos aqui e funcionando totalmente. Na verdade, nossos esforços têm sido redobrados, neste
momento, e temos um grande número de frotas rondando o planeta, trabalhando muito.
Nosso trabalho consiste em muitas áreas diferentes. Sobretudo, estamos ajudando muito na
elevação da consciência durante esse período no qual o planeta está crescendo em direção à
ascensão. Estamos ajudando na evolução, dando-lhes instruções enquanto dormem.
Levamos nossas mensagens telepáticas a cada um de vocês que possam ouvi-las e recebê-las.
A cada dia abrimos novos vínculos de comunicação. Há cada vez mais de vocês se iniciando
como intermediários na comunicação telepática conosco. E quando digo conosco, refiro-me ao
Comando Ashtar, a todos os Mestres Ascensionados e à Grande Fraternidade Branca.
Percebam que trabalhamos em uníssono. Cada um de nós, em nossas áreas específicas distintas,
porém com esforço coordenado. Somos um grupo de seres muito organizados. Temos tempo
para nos divertir e brincar, assim com vocês. Isso para nós é um pouco mais complexo do que
para vocês. Nós temos um pouco mais de liberdade, e ainda assim, somos totalmente organizados
e impecáveis em nossas manifestações. Pelo menos, tentamos ser. Independentemente do trabalho
que fazemos de comunicação e mensagens para estimular o crescimento espiritual individual,
trabalhamos com o planeta e temos ficado algum tempo ajudando-o a manter seu equilíbrio.
Até pouco tempo atrás estávamos trabalhando para dissuadir atividades ao longo da linha de
erros. Essa atividade cessou. Este é o momento para deixá-la ocorrer e está ocorrendo (terremotos,
etc.). Trabalhamos com nossa tecnologia para ajudar no controle da rotação da Terra, controlando
a oscilação que resultará inevitavelmente numa nova mudança polar. Fazemos de tudo para
focar a luz que está sendo emitida pelo Criador para todo o universo. Temos estado trabalhando,

especificamente, com grades energéticas. Elas são difíceis de descrever.
Parecem linhas medianas com vórtices que rodeiam o seu planeta, e usamos essas grades para
ajudar no equilíbrio e controle da taxa e da natureza do raio espiritual que está sendo emanado
para o seu mundo. E isso, como tenho dito, ajuda no equilíbrio, por seu mundo estar em equilíbrio
precário. Neste momento estamos fazendo o possível e temos permitido a vocês e a toda a
humanidade ter o tempo máximo para progredir espiritualmente e preparar-se para a mudança
e a ascensão que está ocorrendo neste mundo.
Com respeito à ascensão, eu diria que a Terra está se auto-ascendendo. Este é um crescimento
inevitável que deve ocorrer e resultará numa mudança da Terra. Ela será, provavelmente, muito
drástica. Estamos trabalhando com ascensão individual, com mais intensidade neste momento,
pois a hora é muito crítica. Estamos tentando alcançar todos seres quanto possível, especialmente
os Semeadores de Estrelas ou voluntários - vocês já estiveram no passado e tornarão a estar.
Estamos ajudando a todos deste planeta que estão abertos para o crescimento espiritual e para
a consciência de si mesmos, neste período. Todos aqueles que têm amor em seus corações estão
percebendo nossa ajuda e recebendo nossas mensagens subconscientemente.
Estar aqui com vocês me dá um grande prazer. Alguns de vocês são novos para mim, pelo me-
nos pessoalmente, se bem que estivemos assistindo a vocês e observando-os por algum tempo.
Devo dizer que vocês são seres individualmente marcados. Todos vocês estão brilhando um
pouco mais intensamente do que seus colegas aqui na Terra. É muito difícil vocês escaparem da
nossa atenção. Por estarem brilhando tanto, torna-se mais fácil para nós conectá-los e encontrá-
los, não importa onde vocês possam tentar se esconder, e compartilhar nosso amor com vocês,
bem como a dádiva por os estarmos aguardando. Esta é uma hora de grande celebração de
nossa parte, eu acho que de vocês também. É uma questão de assimilarem esta informação e,
especialmente, assimilarem esta energia nova que está se manifestando. Assim fazendo, desco-
brirão que sua vida se tornará cada vez mais uma celebração, com mais alegria e amor dentro de
vocês e que as coisas parecerão bem mais positivas. Vocês têm estado rodeados por pensamentos
negativos e emanações durante muitas existências.
Estamos desprogramando-os, não por lavagem cerebral, mas com muito amor, o que deve
amolecer os seus corações. Assim, se há alguma parte do seu coração endurecida, com o intuito
de proteger-se, eu entendo. É parte do seu processo de crescimento, mas o amor derreterá esse
gelo porque o que vamos compartilhar é o mesmo amor que tem sido expressado por todos os
Mestres que aqui estiveram.
Cristo é o nosso comandante supremo. Nós trabalhamos em união com os arcanjos, especifica-
mente com o arcanjo Miguel. Nós somos uma aliança de um espectro amplo de seres. Viemos de
perto e de longe deste e de outros universos. Viemos como voluntários e servidores e agora lhes
contaremos como viemos. Por termos vivenciado muito amor, não sabemos o que fazer com ele
e devemos compartilhá-lo.
Viemos de cantos diferentes do universo, para áreas que têm, ainda, de alcançar a reestruturação
e reorganização ordenadas pelo Criador, e viemos ajudar temporariamente. Agora nós os
ajudaremos em suas ascensões.
Assim, falarei um pouco sobre seu trabalho de ascensão individual, já que esse é o objetivo de
nossa aula e o nosso papel. Digo que esta ascensão é uma ciência espiritual, envolvida de amor
e de crescimento espiritual primário, mas há também um certo aspecto de alta tecnologia, por
onde nossas naves etéricas ou veículos merkabah entram. Estamos aqui, rodeando o planeta e
entrando em contato com todos vocês, esperando sua evacuação e ascensão. Essa elevação
física é voltada para dentro de nossas naves, onde seu processo de ascensão será completado.
Aqueles que estão atentos e sentindo-se à vontade com os extraterrestres, com a Fraternidade
Espacial e com o aspecto da ascensão, experimentarão entrar em nossa nave na hora da sua
elevação. Existem outros seres que não têm esse conhecimento e, ao se encontrarem nessa
situação, poderão se sentir amendrontados ou desorientados. Eles perceberão a ascensão de um



15 modo diferente, mas também serão levados para dentro das naves. No entanto, poderão ter a
impressão de estar acompanhados por anjos, e não por seres espaciais. Como vêem, há pouca
diferença ou nenhuma.
Assim, a primeira onda é a que estamos focalizando neste momento, como dissemos em nossa
aula anterior. Como Sananda disse com respeito à primeira onda, ela deverá se manifestar tão
logo haja voluntários suficientes. De nossa parte estamos prontos para concluir o assunto.
Estamos continuando a alinhar as grades de energia, a concentrar a energia, a ajudar no crescimento
da presença de Deus acima deste planeta, em seu interior e no íntimo de cada um. Estamos fazendo
o trabalho de limpeza do corpo astral da Terra, da aura emocional, contém muitas emoções e
projeções negativas, que podem às vezes manifestar-se como poluição do ar. Estamos trabalhando
para limpar isso, de alguma forma. Todo esse trabalho toma o caminho da ascensão mais fácil,
já que haverá menos camadas densas para vocês ultrapassarem. Contudo, estamos esperando,
principalmente, por mais voluntários que estejam interessados nesta primeira onda de ascensão
e que estejam dispostos a ganhar tempo e energia para se prepararem para ela. Sananda já tem
um esquema geral de como se prepararem.
Eu diria que no momento da sua elevação, independentemente de ser a primeira elevação ou as
subseqüentes, sua experiência será algo que Ele traçou. Vocês serão pegos por uma nave e
elevados fisicamente como seres físicos e etéricos. Terão a oportunidade de fazer escolhas com
respeito às suas próximas manifestações. Você poderá continuar a trabalhar com o planeta Terra,
como um Mestre Ascensionado ou poderá retornar a um dos reinos mais espirituais de onde
veio. Alguns de vocês têm origens extremamente diferentes das suas manifestações atuais. Uns
são seres angelicais e outros da Fraternidade Espacial. Uns humanos e outros seres ascensio-
nados. Vocês serão reconectados a suas existências originais, àquilo que verdadeiramente são.
Assim, recebida a informação necessária à ocasião, vocês farão a escolha para, de qualquer
forma, continuar a trabalhar nessa área.
Isso eu recomendo, como o maior salto espiritual que você poderá dar: tomar-se um Mestre
Ascensionado e retornar. Há várias escolhas e a escolha será sua. Você receberá treinamento se
desejar ser um Mestre Ascensionado e retornar para ajudar ao resto da humanidade em seu
processo de ascensão. De alguma forma, todos deverão ser elevados ou deixar este planeta nos
próximos anos, para permitir a limpeza da Terra. Será dado a vocês muito treinamento. Vocês serão
capazes de vivenciar, primeiramente, um grande número de milagres até readaptarem-se ao clima.
Vocês serão carregados por uma das naves-mãe, e haverá uma grande comemoração, pois estamos
impacientes para nos reunir-nos com vocês e vocês conosco. Constataremos, provavelmente,
que alguns de vocês podem ter nos superado em sua evolução espiritual. Eu lhes recomendaria
não enxergar-nos como deuses que estão acima de vocês, para serem adorados, mas antes como
seus irmãos e irmãs.
Vocês terão a oportunidade, se escolherem, de permanecerem nas naves. As naves em que
vocês serão hospedados são muito grandes. Naturalmente, haverá plataformas e facilidades de
ir e vir. Nesse lar terá um ser superior, assim como no quartel-general do Comando Ashtar.
Nós temos uma plataforma de comunicação etericamente localizada acima desta moradia.
Vocês serão carregados pelas naves mães onde serão capazes de descansar e relaxar, já que
alguns de vocês cresceram totalmente cansados pelas limitações tridimensionais.
Será o momento para vocês conhecerem seu próprio poder espiritual e sua existência. Vocês fundir-
se-ão e tomarão a ser um ser ascendente.
Serão treinados, de novo, no aspecto da criatividade, manifestação e como usar seus poderes.
Vocês não precisarão mais empenhar-se num nível de sobrevivência. Vocês terão o que desejarem e
instantaneamente manifestado pelo seu próprio desejo. Todos os seres ascendentes podem fazer isso.
Na minha opinião, uma das circunstâncias desastrosas dessa vida terrestre ou tridimensional é
que todos os que estão aqui são muito limitados e escravizados pela necessidade de ter um
salário para pagar comida e moradia. Tudo isso toma muito tempo e energia. Vocês têm épocas

difíceis e deixam pouca energia para equilibrar um mínimo de trabalho e serviço espiritual.
Alguns de vocês têm como se "virar", mas a maioria da humanidade, ainda luta para sobreviver.
Assim, vocês terão de se acostumar a terem muito mais liberdade. Eu acho que vocês gostarão
disso. Vocês terão de se acostumar a estar ligados consciente e constantemente com o Criador.
Agora, vocês estão trabalhando para isso. Alguns de vocês estão tendo grandes progressos em
seu crescimento. Todavia, até a sua ascensão final, vocês terão uma sobra de ego limitado ou de
ignorância ao seu redor. Assim, apesar do estado que você possa alcançar (que pode ser muito
expandido), haverá ainda uma transformação que ocorrerá no último momento.
Como é viver numa nave etérica pentadimensional? É totalmente agradável e estético. Algumas das
naves têm centenas de quilômetros de diâmetro. Há ciclos diurnos e noturnos, conforme sua
experiência aqui - ciclos simulados. A luz solar é processada de tal maneira que se mantém a
experiência de dia e noite. Existem ambientes naturais. Temos florestas, rios, lagos e oceanos
cheios de criaturas. No entanto, não temos carvalho venenoso. Selecionamos sabiamente, a
mistura de todas as espécies, evitando qualquer coisa tipo "carvalho venenoso". Você poderia
dizer que é um paraíso. É parecido ao que a Terra virá a ser após ter ocorrido sua ascensão para
uma entidade pentadimensional.
Haverá uma época, quando todos tiverem sido evacuados, em que lhes será dada oportunidade
de retornar à Terra, como seres ascensionados, para recolonizá-la. A partir daí, a Terra será
melhorada, drasticamente. E aqueles seres que a habitavam terão as mesmas capacitações dos
Mestres Ascensionados, como alguns de nós, agora, em outros planos. Não precisarão ter uma
"boa avaliação de crédito".
Todos vocês terão crédito ilimitado com o Criador. Todos usarão seus créditos sabiamente e
com responsabilidade para criar manifestações que estarão alinhadas com a vontade de Deus.
Isso será automático para vocês a partir daí. Não haverá medo e abuso de poder. Vocês serão
purificados a ponto de não terem mais o desejo de abusar dos privilégios que estiverem recebendo.
Após passarem um tempo a bordo da nave, vocês terão completado o treinamento. Então retor-
narão (os que decidirem seguir esse curso como Mestres Ascensionados) para a Terra, para
viverem aqui e caminhar lado a lado com humanos - para criar um vínculo com suas
manifestações: seus milagres, sua habilidade para materializarse e desmaterializar-se, sua facili-
dade de criar exteriormente toda matéria etérica que desejarem. Penso que devem ter ouvido
falar dos poderes de Sananda quando aqui esteve como Jesus. É isso a que estou me referindo.
Assim como está escrito nas Escrituras Sagradas, é nosso desejo que vocês façam mais do que
Ele fez. É uma avaliação para vocês. Estamos esperando, com este plano brilhante, que retome
um número suficiente de Mestres Ascensionados pelo mundo todo, desejamos que ele crie uma
agitação total. Eu poderia inspirar muitos outros a achar a saída para o que está ocorrendo e
para a questão desta Nova Era que está se manifestando. Haverá muito que ensinar e treinar.
Vocês saberão como protegerem-se de qualquer negatividade, e saberão como interpretar os
seres humanos, decifrar seus pensamentos.
Vocês terão domínio total de sua mentes. E, como Sananda disse, vocês serão imortais e
eternamente jovens. Quando retornarem parecerão um pouco mais jovens e radiantes, mas ainda
parecerão os mesmos.
Ainda serão os mesmos seres, embora um tanto quanto transformados.
Este é o trabalho que estamos fazendo nesta aula, preparando-os para isso e respondendo às
perguntas que surgirão. Estamos trabalhando mais e mais experimentalmente com vocês, de
um posto mais avançado nestas aulas, ajudando-os, preparando-os, purificando-os e curando-os.
Isso serve para abrir seus corações para um amor incondicional por si mesmos, de forma que
possam realizar o necessário para compartilharem desta aventura. Se estiverem entediados com
a vida terrestre, e muitos de vocês estão tendo alguma lembrança do que é ser um ser ascensionado
ou Deus-Criador, suas horas de tédio acabaram-se. Agora é tempo de acordar e prepararem-se.
Tomem suas decisões com respeito a esse processo de ascensão. É sua principal tarefa.



16 Entregando-se ao processo de ascensão, vocês reorganizarão suas prioridades e as atenderão
mais facilmente, sabendo onde colocar a energia. Vocês serão mais objetivos, se não o foram
até agora. Vocês estarão mais inspirados para meditar, terão mais motivos para fazê-Io e sentirão
mais que algo está iminente. Vocês perceberão a existência ao seu redor, se entregarão a esse
processo. A escolha é de vocês. Estou aqui como um recrutador. Eu não os farei assinar nada,
vocês serão marcados em seus próprios corações. Mas, digo-Ihes que o amor e alegria que
temos a oferecer e compartilhar vão além do que têm visto.
Vocês podem ter a experiência do crescimento no dia-a-dia e a companhia de Mestres Ascensionados.
Podem ter acesso e comunicação mais fácil com o Comando Ashtar e a Fraternidade Ascensionada.
Na verdade, isso faz parte do nosso ensinamento e preparação.
Esse contato está aberto para vocês, pois é muito benéfico, neste momento. Vocês têm alguma
pergunta?

Seu calendário geral ainda é o mesmo? No meu ramo, não seria apropriado deixar os meus
clientes na fila por muito tempo, senão eu seria abandonado logo.
A despeito do fato de que a primeira onda ocorrerá a qualquer hora, não há garantias de quando.
Não é nosso intuito que você ou outra pessoa atire sua segurança para o alto. É para continuar
a agir como se fosse ficar aqui. Se você sentir-se fortemente inspirado a mudar algo no seu
calendário de trabalho, pode fazê-lo. Eu gostaria de acrescentar que isso é de sua total
responsabilidade e não da minha.
Eu não quero escutar que alguém aqui saiu do seu emprego achando que no prazo de dois dias
estaria em uma das naves. Nós não estaremos dando data alguma, pois não sabemos exatamente
qual. Há apenas um ser que sabe a data e Ele não nos informou.

Quem é Ele?
Diria que é o comandante supremo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nem Sananda sabe.
Você pode perguntar e ele lhe responderá a mesma coisa. Nós somos muito pacientes, pois
entendemos que o tempo e o espaço são aspectos muito importantes da realidade tridimen-
sional. Você tem de entender que para nós, isso é completamente diferente. Para nós, um dia se
passa num piscar de olhos ou num instante. O tempo, que não conhecemos, para nós também
parece ser eterno. É muito difícil de especular.

Será mais fácil para nós de agora até o momento de ascendermos?
Eu diria que o seu trabalho espiritual será mais fácil. Seu trabalho material será mais fácil se
estiver alinhado à sua proposta mais elevada.
Se o seu trabalho material não estiver lá muito alinhado com a sua proposta ou missão mais
elevada, talvez, nesse ponto, você perceba um pouco de atrito. Haverá, provavelmente, algum
ajustamento ocorrendo com você, mas nada a ponto de alterar drasticamente seu estilo de vida.
Seus estilos de vida são, provavelmente, refinados como são.
Porém, sugerimos que você medite mais e aumente a concentração na meditação. Mas não
altere seu estilo de vida completamente. Isso dificulta, pois há um processo de cura emocional
que ocorre quando você aceita o desafio de estar no caminho espiritual. Fazer isso, às vezes,
dificulta sentir totalmente o funcionamento do reino e suas situações de trabalho. Para a maioria
haverá uma grande quantidade de ajustes acontecendo, emocionalmente falando, tanto que todos
encontrarão um maior número de iluminados, como resultado do processo. Assim, haverá
momentos que serão desafiadores, pois seu crescimento estará sendo acelerado e resultará num
período mais favorável a vocês.

Você precisa de uma certa porcentagem correta de voluntários ou basta abrir o coração
Como você mede quando o planeta está alcançando, em massa, a meta da ascensão?

Com relação à primeira onda, certamente há uma massa crítica que deve ser alcançada.
É, provavelmente, uma faixa de um a dois mil seres. É nossa previsão quanto ao número que
será necessário. Poderá se mais ou menos. Achamos que se houver dois mil Semeadores de
Estrelas prontos para ir na primeira onda, será o suficiente. Insisto: isso é uma estimativa.

O número 144.000 adequa-se à ascensão como um todo?
Você leu o livro “A Chave de Enoch” - 144.000 é uma estimativa geral do número de Semeadores
de Estrelas ou seres ascensionados que estão aqui no momento. Veja, pois, que a grosso modo,
existem 144.000 de vocês que aceitaram essa missão de Semeadores de Estrelas, há muito
tempo atrás. E estamos apenas buscando uma porcentagem pequena, nessa ordem, para tornar
possível a primeira onda. Suponha que haja um fator de porcentagem. Mas é mais um fator de
amor que estamos analisando. É mais uma abertura. Desnecessário dizer que esperávamos que
houvesse muito mais rapidez. Esperávamos que a situação aqui fosse vivida de uma maneira
diferente. Isso prova que a grande maioria daqueles que encarnaram aqui como Semeadores de
Estrelas entregaram-se a um sono profundo e têm vivido como se fossem, obrigatoriamente,
seres tridimensionais. Haverá necessidade de sacudir até acordá-los, quando mais não seja,
para acordar a massa de humanidade que eles vieram servir.
Estou honrado em ser um de vocês e estar acordado, neste instante. E saber que vocês eram a
minoria até o movimento da Nova Era! Há muitos seres que estão familiarizados com a Nova
Era filosófica, mas que não estão acessíveis para essa informação e experiência. Há vários
casos-limite, e estamos esperando trazê-los para dentro.
Esperamos que muitos de vocês nos ajudem a fazer isso. Esse é um número necessário: o
número de seres humanos, o número de Semeadores de Estrelas. Há outros fatores, mas este é
o primeiro que lhes diz respeito. Estejam certos do seu desejo e prontidão. E depois divulguem
essa informação.

Eu li que quando retornarmos à Terra, viremos com a conexão de proteção da nave. É isso mesmo?
Sim. Teremos todos uma espécie de jóia, a qual será parte de um plano de comunicação, e tam-
bém algo que permitirá a vocês irradiaram-se de volta a bordo, instantanemente.

Isso soa muito como Viagem nas Estrelas. Isso foi canalizado?
Não objetivamente, mas com certeza as idéias foram colhidas.
Existiam muitos deslocamentos de figuras e objetos daquela espécie, os quais tinham aspectos
positivos. Mas, não foram canalizados diretamente. Eu acho que vocês encontrarão muito mais
abertura na comunidade artística. Eles têm capacidade para canalizar canções, peças musicais
ou livros. Isso talvez, tenha sido inspirado em alguma parte desse caminho.

Eu estou tendo um problema para equilibrar minha meditação com meus deveres diários.
Você poderia sugerir o quanto devo meditar?
Eu diria que não é necessário criar caos em sua vida por esquivar-se de suas responsabilidades
para meditar. Eu acho que se você começar o processo com sinceridade e usar antes qualidade
que quantidade, então criará automaticamente o espaço onde você encontrarse-á tendo mais
tempo para isso. Se utilizar o tempo que tem agora para meditar, será um sinal para os guias e
professores que estão trabalhando com você, de que se você tiver mais tempo livre irá usá-lo
sabiamente. Não seja excessivamente preocupado. Tente meditar pelo menos duas vezes ao dia.
Eu recomendaria metade de um dia por semana só para aqueles que estão acostumados à
meditação: seria uma total intensificação de sua experiência manifestando-se na sua conscienti-
zação da presença dos seus guias e do seu próprio Eu Superior.
Mas, isso é relativo. Comece com intervalos de quinze minutos ou meia hora e trabalhe seu ego.
Nós encontraremos um jeito de elevá-lo, se o seu coração for sincero.



17 Há alguma técnica de proteção que você possa autorizar?
Sim. Chame por Miguel Arcanjo. Peça para ele rodeá-lo com sua luz azul e use a sua espada
para cortar sua conexão física com todas as criações humanas. Você perceberá, com essa
separação, que você se elevará totalmente, quase que instantaneamente, das conexões pessoais.
Eu diria que as criações humanas têm mais probabilidade de causar-lhe perigo do que quaisquer
outras entidades. Isso é suficiente.

Quando ascendermos, haverá alguma notificação para os familiares do que nos aconteceu
ou eles descobrirão do melhor jeito que puderem?
Esta é uma pergunta comum. Haverá dois modos pelos quais eles poderão entender. Primeiro,
haverá aqueles que estarão próximos o suficiente, para saber que você está seguindo o caminho
da ascensão e que, talvez, desapareça um dia. Àqueles que estiverem muito próximos de você e
forem orientados espiritualmente para entender que não é loucura sua, isso poderá ser contado.
Eu não comunicaria isso aos que não estiverem esclarecidos, visto que você receberá parte de
uma responsabilidade negativa pelo que lhes acontecer. Então aqueles que estiverem esclarecidos
sobre isso podem ser avisados que se você desaparecer num certo momento, não se alarmarem
porque significará que você está ascendendo. E há outros modos de comunicar àqueles familiares
não esclarecidos. Temos como nos comunicarmos com eles através de mensageiros ou
mensagens. Nós poderemos confortá-los, se este for o seu desejo. Naturalmente, não podemos
desperdiçar todo o tempo em alcançá-los ou tocá-los: você os encontrará em suas vidas e
manifestações e contará a eles que está ascendendo. Este é um trabalho completo. Se houver
alguém muito próximo a você, talvez possamos confortá-lo, informando que você não morreu
nem enfrentou algum perigo. Nós temos como nos comunicar com as pessoas desde que estejam
acessíveis. Talvez enviemos uma carta ou as visitemos mediante uma presença angelical.
E também seus corações contarão a tais pessoas, que receberão mensagens dormindo, seus
subconscientes, sendo preparadas para a informação apresentada a elas. Eu diria a vocês que é
importante estar preparado para deixar a cena e desligar-se de seus relacionamentos e conexões.
Esta é a atitude correta a tomar. Não é benéfico ficar muito preocupado com aqueles que você
deixará para trás, visto que você os está deixando para servi-los melhor. Talvez seja possível
você retornar pessoalmente e cumprimentá-los via materialização em suas salas de estar. Se você
achar que eles têm um coração forte, talvez possa fazer isso. Temos informado a vinda de suas
crianças, previamente. É claro que eles nos são prioridade, assim como para você.

Em consideração aos nossos familiares que não estão acordados ou não estão tão próximos, o
que podemos fazer para motivá-los e animá-los um pouco sem parecermos estar "muito longe"?
Amor incondicional. Você não precisa falar sobre esta informação se eles não lêem ou escutam
sobre ela. Todavia, todos os corações estão receptivos para o amor. Há um caminho para amar
a todos e tocar o coração de todos da maneira que estiverem receptivos. Pode não ser nada do
que você consideraria prática espiritual. Seria uma massagem básica. Seja lá o que você fizer
pelos outros de um jeito carinhoso estimulará seu crescimento espiritual. E a tarefa número um
que você pode fazer por eles é vivenciar sua própria ascensão, portanto, irá ao encontro deles
quando acordados. Sua primeira prioridade na tarefa é seguir o caminho da ascensão, se for a
sua escolha.
Você fará mais como um Mestre Ascensionado do que tem feito como um ser tridimensional.
Você será capaz de transmitir muito mais amor de maneira que as pessoas possam, realmente,
sentir e serem transformadas através dele. Esta é a sua regra neste momento, e é uma honra que
você tem diante de si. De fato, mesmo escutar sobre essa informação, neste momento, é uma
honra, assim como eu estou honrado em trazer-Ihes esta comunicação.
Acima de tudo, tenha consciência de que esses momentos não são normas, não são "objetivos
comuns". São tempos grandiosos em suas oportunidades e possibilidades. Vocês têm uma

oportunidade que foi concedida a pouquíssimos seres. Os resultados de sua aceitação desse
desafio serão totalmente surpreendentes. Vocês receberão uma promoção em seu desenvol-
vimento. Há uma hierarquia espiritual, e quanto mais próximos vocês chegarem do Deus Supremo,
a presença do Único Criador, maiores oportunidades e maiores experiências haverão: vocês
receberão mais vantagens adicionais com mais escolhas de serviço e terão a oportunidade de ir
além do reino do qual vieram originalmente. Então, se vocês foram anjos na sétima dimensão,
talvez possam atingir uma dimensão superior e chegar muito mais próximos da Origem. Esta é
a aspiração máxima de todos os seres que estão na criação manifestada, sem considerar quais
deles são presenças angelicais, nuvens de consciência espiritual, formas físicas ou formas físicas
ascensionadas. Todos nós aspiramos estar mais próximos do trono.

Podem os Semeadores de Estrelas partir em família?
Eu diria que todas as variações são possíveis. Há a probabilidade de alguns em sua família
imediata serem Semeadores de Estrelas, ainda que haja a possibilidade de muitos não o serem.
É impossível dizer, com segurança. Como tenho dito, dos muitos Semeadores de Estrelas que
estão aqui, a maioria tem se perdido num estado de sono profundo. Então, o fato de não estarem
agindo como Semeadores de Estrelas não quer dizer que não o sejam. Apenas significa que
estão um tanto quanto encobertos. Eu não me preocuparia com isso. Eles encontrarão seus
lugares certos.

O que acontece àqueles que são Semeadores de Estrelas, que não querem acordar e tornaram-
se seres ascensionados?
Muitos experimentarão aquilo a que vocês se conhecem como morte, se não fizerem a escolha
para serem evacuados na última elevação. Eles serão transportados em espírito para um lugar
adequado ao seu nível de desenvolvimento. Aqueles que escolherem ser evacuados na evacuação
final, quando todos os seres humanos terão a oportunidade de ir, isto é, logo antes de ocorrerem
os cataclismas tais como descrevemos, aqueles que tiverem amor suficiente em seus corações
para se oferecerem ao processo de ascensão, mas que ainda não estiverem preparado para a
ascensão, serão mantidos e colocados num artefato tridimensional e serão transportados para
planetas onde se sentirão mais à vontade e poderão continuar a trabalhar em função de seu
carma. Aqueles que não estiverem esclarecidos sobre o processo de elevação terão mais
probabilidade de experimentar o processo de morte naquele momento. Suas almas serão eva-
cuadas sem seus corpos.
Aqueles que estão aqui em forma de seres humanos, mas que são verdadeiramente os Deuses
da Escuridão e outros tipos de emanações similares serão tratados sumariamente. Alguns serão
devolvidos ao sol central para reestruturação. Existem muitos seres neste mundo que não
pertencem a ele e que têm criado caos desde o momento que colocaram os pés em cima deste
planeta, que escravizaram outros seres, a mais inocente massa da humanidade, com seus poderes
variados, jogos poderosos e desejos de domínio. Eles são anjos caídos.
Todos existem e deles se cuidará. Há uma grande quantidade de reorganização ocorrendo em
todo universo neste momento. O mecanismo de reorganização terá reordenado a Terra, e a
Terra será reordenada de acordo com o desejo do Pai; então nenhum ser será punido, mas todos
serão levados para onde ficarão na companhia daqueles com os quais estão alinhados.
Seres ascendentes ficarão com seres ascendentes e humanos ficarão com outros humanos que
tiverem inocência e abertura para o desenvolvimento. E eles não serão submetidos a esses
poderes e à presença da escuridão terão a oportunidade de mudar seus caminhos. Mas aqueles
que não quiserem, muito provavelmente serão desintegrados e reestruturados. É possível, para
uma alma, morrer.



18 É difícil entender que se existem 144.000 Semeadores de Estrelas e vocês estão tentando
acordar 2.000, muitos foram esquecidos. Eu acho que existirão lembranças celulares que
serão um gatilho potente de entendimento. No nosso estudo de sonhos, estamos trabalhando
nisso; então eles podem estar conectados dessa maneira? Eu estou espantado que nós
estejamos em tão mau estado. Penso apenas que se os Semeadores de Estrelas concordaram
com essa missão, por que isso não foi mais produtivo? Quão bem-sucedido é o despertar do
estado de sono?
Com relação ao trabalho do sono que estamos fazendo: isso está progredindo e existem muitos
seres que estão na linha divisória da Nova Era, pessoas que ainda não despertaram consciente-
mente para isso. Não é tanto que não estejam despertos, mas ainda não captaram a informação
relativa a essa ascensão. Existem muitos que estão no limite desse desafio, mas precisam que a
informação seja introduzida neles em nível consciente. Na verdade, as palavras "ascensão" e
"evacuação" são como uma mensagem codificada para eles. Existe uma grande quantidade de
trabalho que pode ser feito, como muito canais dirão a si próprios e como muitos outros que
espalharão esta informação. Haverá um grande prazer em fazê-Io. Nós também estamos bastante
desapontados com o resultado desse experimento. Faz milhões de anos desde que a maioria dos
Semeadores de Estrelas aceitaram esse desafio e isso é um longo tempo para ser submetido ao
materialismo e a limitações tridimensionais. Então, existem muitos governos que têm tomado
lugar no mundo externo, dentro do corpo emocional. Tem sido muito difícil manter isso
conscientemente. Contudo, estamos fazendo o melhor que podemos para trabalhar com todos
os seres e para introduzir esta informação a eles na forma de ensino, treinando seus corpos
etéricos à noite. Mas a comunicação consciente deve ser levada na direção deles, para que
possam despertar e elevarem-se para isso. Não é suficiente estarem ouvindo em seu sono. Eles
precisam ouvir isso conscientemente e precisam fazer uma escolha consciente mental-emocional
com relação a isso. Eles precisam trazer seu livre-arbítrio para desejar, sustentar, reconhecer e
entender suas opções e estarem dispostos a suportar a transformação necessária.
Então, vocês podem simplesmente fazer um grande negócio dizendo aos outros que estão
disponíveis e partilharem informações, fitas e mensagens canalizadas. É minha esperança que
vocês estejam inspirados para fazer isto.

Como o livro "A Chave de Enoch" encaixa nisso?
Este é um livro completo. Eu poderia dizer que ele é muito seguro em sua apresentação.
Ele tem um princípio muito claro. Aqueles que desejarem podem olhar profundamente e eu
acho que vocês acharão que algo que temos mencionado nesta aula é baseado nessa Escritura
na Nova Era. Eles se referem à Irmandade Espacial como a Evolução Suprema. Assim, penso
que seus estudos de A Chave de Enoch são muito benéficos. Tenham em mente que em cada
tipo de mensagem canalizada ou em escritura. há sempre um certo grau de desinformação.
É uma escritura sagrada muito clara, mas mesmo assim há a necessidade de sempre, em qualquer
canalização, usarem sua própria discrição e levarem as palavras e ensinamentos para o coração,
para ver se são verdadeiros para vocês. Mas eu os encorajaria, e a qualquer outro, a um maior
estudo sobre isso, se desejarem aprender mais. É mais válido o que estamos lhe comunicando.
É muito proveitoso ouvir isto de outra fonte e ver que existem semelhanças na evacuação,
ascensão e irmandades espaciais. Vocês podem ler sobre o nosso trabalho de um ponto de vista
mais científico, que pode ser trazido através desse canal particular não científico. Esse trabalho
é excelente, mas alguns de vocês podem não ser capazes de "interiorizar isso".

Faz um ano que estudo sobre isso.
Vocês podem ver que existem níveis de entendimento. Seu próprio consciente está
compreendendo mais e está mentalmente mais desperto para sua compreensão. Então, é bom
lerem isto regularmente, se não entenderem tudo lógica e intelectualmente. Isso será relembrado

para vocês com mensagens e ativações. Isso tem auxiliado em seu crescimento, ativando sua
sabedoria espiritual.

Gostaria de saber por que outros grupos espirituais não estão falando sobre ascensão.
É uma questão muito controvertida. Inclusive estou quase hesitando em responder, porque pode
parecer uma crítica, mas não o é.
Existem muitos mestres espirituais que são mestres em certas áreas de desenvolvimento, mas
que não têm administrado, inteiramente, seu próprio processo de ascensão ou não estão acessíveis
para isso ou não recebem esta informação em particular. Essa informação será mais sentida e
mais apreciada por aqueles que são mais modestos e infantis em seus aspectos. Aqueles que
investem em uma conduta espiritual particular e na tentativa de entender coisas com observações
em um treinamento particular, talvez encontrem dificuldade em integrar essa informação.
Existem "zonas confortáveis" em qualquer conduta espiritual. É difícil para alguns deixar o
conforto dos ensinamentos aos quais foram acostumados e aceitar a possibilidade dessa outra
informação. Até agora, essa informação não tem sido feita publicamente. Apenas tem começado
a ser feita publicamente nos últimos anos. O trabalho espiritual que as pessoas vêm fazendo, as
têm preparado, sem dúvida, para sua ascensão. Não obstante, despertarem para isso será um
outro passo. Eu penso que a primeira onda será constituída, sobretudo, por voluntários que são
muito acessíveis, inocentes e modestos em seus comportamentos. É claro que isso representa a
maioria de vocês. Aqueles que têm um grande investimento em uma conduta espiritual particu-
lar, terão de ser "sacudidos" um pouco mais pelo retomo dos Mestres Ascensionados em forma
física. Alguns podem estar em sua própria zona confortável, mas, sem dúvida, eles são
Semeadores de Estrelas. Até agora, eles ou qualquer um, simplesmente não foram apresentados,
conscientemente, a essa informação.

Esta é a Segunda Vinda?
Ainda não completamente. Estas são as preliminares.

Quando existirem muitos Mestres no estado ascensionado e muitos seres ascensionados no
planeta, será a Segunda Vinda? A Segunda Vinda é uma multiplicidade de Cristos?
Eu, como um, não me sinto competente para predizer o que Cristo fará em seguida. Ele é
completamente espontâneo. Foi escrito que ele retornará dos céus nos últimos dias. Eu não
poderia adiantar isso, ultrapassando-o. A Segunda Vinda refere-se à Segunda Vinda de Cristo.
Na verdade essa Segunda Vinda é para fazer a fusão de seus corpos crísticos e haverá, com
efeito, milhares de Cristos andando sobre a face da Terra. Mas a chegada daquele ser particular
ao qual vocês se referem como Cristo, é provável que só aconteça nos últimos dias. Talvez não.
Isso cabe a ele. Eu posso dizer algo do que eles farão, para aqueles sob o meu comando, mas
àqueles aos quais estou servindo, eu não poderia começar a ser arrojado.

Maitreya, em Londres, é o Cristo ou é Jesus ou são apenas um?
Neste momento Jesus, o Cristo, está em um estado ascensionado, ainda que existam avatares
presentes na Terra. Neste despertar da humanidade muitos Mestres Espirituais estão, consciente
ou inconscientemente, desempenhando seus papéis. Então, este ser também se esforçará para
fazer sua parte, à sua própria maneira. Se ele é ou não uma entidade cristã, vocês poderão julgar
por si mesmos. Neste caminho eu não passarei pelo julgamento. É parte do crescimento de
vocês diferenciar a verdade da ficção. Se eu estabelecesse categorias e desse a vocês minhas
impressões de cada ensinamento ou verdade que tem sido falada ou não, seria uma falha minha.
Separar o joio do trigo é parte do seu processo. Eu poderia dizer que dentro de cada ensinamento
existem verdades e elementos que estão menos focalizados na verdade. Se vocês captarem isso
com seus corações e isso lhes servir no processo de crescimento, deixem que assim seja.



19 Se não, deixem pra lá. Não há necessidade de se entregarem a qualquer Mestre Espiritual
encarnado neste momento. Isso é algo que está fora de época. Daqueles Mestres que têm sido
seguidos, que são mais modestos e informados, existem alguns que já têm os seus devotos,
levando-os para seus próprios cursos e têm realizado a união para terem um grande número de
seguidores. Outros, ainda, têm o desejo de ter seguidores. Mas isso está fora de época, este é um
momento em que cada ser individualmente tornar-se-á Cristo. Dentro de pouco tempo existi-
rão somente Cristos remanescentes na Terra. Assim, não haverá mais necessidade de professores
e devotos. Isso tem servido a um propósito, mas agora, eu poderia lhes dar o desafio de serem
seus próprios Mestres. E vocês também podem se tornar, trabalhando diretamente com os Mestres
Ascensionados. Se desejarem receber ensinamentos de um mestre encarnado, poderão, mas
não receberão nada mais do que têm em sua própria sala e através de sua própria orientação e
canalização. Vocês estão se administrando. Este é o desafio que está perante vocês e o planeta.

A nave de Sananda ainda está mandando curas para a Terra entre 20 e 21 horas toda noite
e vocês estão no comando dela?
Sim e sim. De fato, a cura é mais intensa nessa hora, mas isso é um processo contínuo. Então,
a qualquer hora vocês podem se sintonizar na presença dele e estar recebendo isso.

A cura para todos os corpos é espiritual, emocional, física ou está além da alma? Todos os
corpos dos seres multidimensionais estão obtendo cura?
Sim. O pacote inteiro. Nós estaremos fazendo algum trabalho.
O próprio Sananda estará novamente com vocês em outra aula e estará trabalhando especifica-
mente na cura do corpo emocional, e como isso é um aspecto importante do trabalho, você o
estará fazendo. E se ele seguir o modelo do último curso, ele os levará à meditação orientada e
lhes dará alguma assistência no relaxamento e na cura de seus corpos emocionais. Está é a área
número um onde, neste momento, a cura é obrigatória. Através dos seus seres completos, o
poder do amor é igual à sua cura. É muito simples. Não faz diferença, quer vocês entendam que
têm corpos múltiplos ou não. Vocês podem ser curados simplesmente dando a si próprios o raio
do amor. Nós temos feito isso de uma forma muito simples. De fato, vocês devem ter algum
motivo para se elevarem no processo. Os que são mais sofisticados, encontrarão caminhos para
evitar isso.

Por que as igrejas cristãs são tão violentas contra os grupos da Nova Era?
Elas estão com medo. Estão com medo de perder seus poderes.
Estão com medo de que, se a Nova Era for manifestada, todos terão uma experiência individual
de Deus e aí não haverá uma grande a razão para ir-se a uma igreja particular ou doar para uma
causa particular.
Eles poderão se achar prejudicados financeiramente e em outros assuntos. Existe um grande
grau de impureza na organização religiosa.
Muitos deles serão os últimos a despertar e, na verdade, muitos nunca o farão. Eles estarão,
provavelmente, entre aqueles que sobrarão. Se vocês sentirem uma queda do sentimento religioso
na natureza de alguém, ame-o incondicionalmente, mas em silêncio, para sua própria proteção.
O Cristo é amor. O Cristo é a nossa presença que compartilhamos. Isso é muito simples. Nisso
não há necessidade de trazer medo, julgamento ou crítica de outros. O Cristo não foi crítico,
mesmo com aqueles que o estiveram perseguindo. Então, deixem que isso seja um modelo para
vocês. Se alguém os estiver perseguindo, usem o exemplo Dele. Não contem com isso para
serem observados. Mas façam-no para sua própria elevação.

Você pode falar sobre os sete raios e se os Semeadores de Estrelas estão encarnando em um
raio particular ou misturado?

Muito misturado. Aqui existem seres muito diferentes, de origens, grupos angelicais e Mestres
Ascensionados diferentes. Vocês estão caminhando para serem reunidos com suas famílias espirituais.
Vocês entenderão mais como isso ocorre. Esses limites ocorrem em meio a muito entendimento
esotérico. Deixem-nos simplificar e dizer que existem muitos voluntários em todo o universo,
de todos os tipos de envolvimento e de todos os tipos de manifestação. Então, vocês se sentirão
conectados com suas naturezas superiores verdadeiras. Se acontecer de serem presenças ange-
licais, vocês se sentirão mais angelicais e serão capazes de conectar, talvez, seus irmãos angelicais.
Eu estou certo de que eles já o fazem. Haverá uma reunificação com suas famílias verdadeiras.
Não será igual a um sentimento de divisão como existe aqui entre famílias, tribos ou governos.
Haverá um sentimento de amor e divisão, mas também haverá um sentimento de familiaridade,
um sentimento de estarem sendo acalentados e de serem rodeados por seres aos quais sentirão
conectados interiormente, em um nível muito profundo. As experiências que vocês tiveram há
mais tempo em suas vidas familiares, as quais têm sido um tanto imperfeitas, serão manifestadas
nesse caminho. Vocês têm tentado experimentar o sentimento de suas famílias espirituais em
suas amizades e em seus relacionamentos. Mas isso é muito mais profundo.

Este trabalho ajudará a transformar nossos corpos físicos para estarmos em melhor forma
ou perdendo peso ou sendo mais saudáveis?
Vocês podem estar inspirados para ascender nessa área. Deixem-me dizer que quanto mais
saúde emocional vocês tiverem, mais alinhados espiritualmente estarão e mais fácil será ficarem
curados das enfermidades que tiverem suas raízes no corpo emocional. Então, haverá uma
grande quantidade de trabalho concluído em nível emocional. Isso já começou e ajudará vocês
a liberarem as energias que têm causado certas doenças dentro de vocês. Vocês não receberão,
necessariamente, uma cura milagrosa até o final do curso. Eu não faço afirmações dessa natureza.
Mas isso será uma grande melhoria para inspirá-Ios a ascender nessa área. Vocês, neste momento,
realizarão suas próprias metas e se aproximarão de suas sintonias físicas espiritual, emocional,
mental e fisicamente, e se vocês apenas aproximarem-se espiritual ou emocionalmente, talvez
leve mais tempo para realizar a limpeza delas. Mas vocês podem estar sendo curados de muitas
coisas que sentiram ser crônicas e de parte de suas máscaras. Como vocês se tomarão iluminados,
podem estar achando que suas dores e mágoas começarão a desaparecer, mas eu acho que
vocês experimentarão mais dores e mágoas durante o processo. E assim, vocês passarão da fase
dentro da fase do ser muito iluminado e muito jovem.
Eu acho que antes de acabarmos ainda temos tempo para uma meditação breve. Por ora me
despeço. Até a próxima vez. Boa Noite.


