REGINA KAUTZMANN
Eu, Regina Kautzmann, despertei em 2012, devido um evento, o qual fez
com que eu buscasse saber mais sobre minha essência. Comecei o
processo de expansão de consciência, pela minha intenção pura, sentindo
um amor maior por mim mesma, por tudo e por todos. Aprendi a me fundir
com a natureza, isto é muito importante. Então, ativei meu DNA e comecei
a receber as informações superiores, dos meus Eus multidimensionais.
Tudo de acordo com minha compreensão, as informações foram chegando
e fui confiando. Desde então, tudo vem mudando. Em cinco anos de busca
de informações, mais foi sendo enviado, pelos meus Eus
Multidimensionais.
Com a ativação de meu DNA, comecei a ter acesso as minhas vidas, por
meio de visões, cenas. Também comecei a bilocar a lugares e ir a outras
dimensões. Este acesso acontece em Estado de Consciência Theta, não
estou dormindo, mas, acordada. Principalmente, ao acordar, com a mente
limpa e desacelerada, alcanço este estado de consciência superior, que me
permite ir a lugares e receber informações superiores.
Compreendi então a minha missão, após, já estar percebendo as pessoas,
sabendo o que dizer a elas, ao contatá-las. Fui instruída a fazer um curso
de Registros Akáshicos, apenas para uma confirmação do que já fazia.
Hoje, compreendo não só a importância de ler os Registros Akáshicos,
como também, liberar e transmutar os bloqueios, as limitações, os padrões
negativos e repetitivos que ainda carregamos, e que estamos prontos para
liberar. Não podemos apagar o passado, mas podemos liberar e aglutinar
em Amor e Luz.
Recebi orientação de repassar as informações recebidas, em forma de
curso. Por isso, estou disponibilizando este Curso de Registros
Akáshicos Theta. No qual, serão abordados os seguintes estudos:
Expansão de Consciência, Ativação do DNA, Leitura de Registros
Akáshicos, Liberação/Transmutação de Padrões e Manifestação de
Potenciais.
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REGISTROS AKÁSHICOS
Nosso DNA está nas células de nosso corpo, cada célula contém nossa
existência física e, ali se encontram armazenados as informações. Nossos
Registros Akáshicos, que são as memórias de todas as nossas existências.
A ciência reconhece dois filamentos de nosso DNA, onde carregamos
códigos com nossa genética. Os outros filamentos restantes são
considerados “lixo”. Porém, hoje, com o recebimento de energias
superiores, de vibrações elevadas, emitidas pelo Sol, estamos com nossos
DNAs sendo ativados.
É este processo de aumento da vibração no planeta, que faz com que as
consciências se expandam, trazendo sabedoria e lembranças de quem
realmente somos, seres de Luz. Embora, em corpos de carbono, vivendo
em uma dualidade, mas com o poder de mudar nossas consciências, assim
como, de todo planeta.
É por meio do Amor, com sua intenção pura, que você consegue altera seu
campo vibratório e, pode conversar com suas células. E, no Estado de
Consciência Superior Theta, você pode reivindicar, comandar e ativar seu
DNA, bem como manifestar curas.
Tudo está dentro de você, tudo que precisa é, parar, silenciar e ouvir seu
coração. Conversar com seu Eu Superior, saber ouvi-lo, pois ele tem
acesso aos seus outros Eus Multidimensionais. Ao ativar seu DNA, você
poderá elevar sua consciência ao Estado Theta e acessar os seus Registros
Akáshicos.
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EXPANSÃO DE CONSCIÊNCIA

Expandir a consciência é aumentar o autoconhecimento, ver além do
visível, liberar as limitações, as crenças, os medos, que lhe impedem de
explorar seus potenciais. Ter consciência de quem realmente você é aqui
neste planeta e no universo, como também, perceber outras realidades.
Pela primeira vez está ocorrendo um grande despertar de consciência na
terra e em todos os seres que vivem nela. Isto é devido às energias
eletromagnéticas que entram no planeta, as quais são emitidas pelo Sol,
pelos seus campos magnéticos, por ventos solares, que enviam
comunicações ao corpo magnético da terra, entrando nos cérebros e
calibrando o sistema nervoso de cada ser humano, a fim de que seja
ativado seu DNA, despertando sua consciência, bem como de todos os
seres, inclusive à terra, que também é uma consciência viva.
Assim, com estado de consciência mais elevado, é permitido que cada um
retome seus potenciais que estavam adormecidos, como também, possa ter
acesso as suas memórias, compreender e liberar o que está pronto para
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liberar, aglutinando-as em forma de luz, no registro cósmico. Pois não
podemos cancelar nosso passado, mas, sim, transmutar em novas energias
e em novos padrões.
Tudo está e, sempre esteve dentro de você, o que precisa é se permitir,
abrir as portas internas de sua alma, pois todas as almas são muito
poderosas, com capacidades de criar realidades que desejam manifestar.
Como também, todos possuem habilidades de cura dentro de si. Porém, é
necessário um alinhamento energético para vibrar em harmonia, que tudo
que esteja limitando sua consciência seja liberado, substituído por energias
de consciência solidária, com compaixão, Amor e Luz.
O infinito está dentro de você, dê um passo para dentro de você e,
encontrará infinitas alegrias.
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Amor/Compaixão
O Amor incondicional serve como um portal de Luz, que liga você as
dimensões superiores. Somente por meio do Amor é que você consegue
expandir sua consciência, não há outra maneira se não esta. Nenhuma
técnica de abertura de consciência funciona, se não sentir amor por você
mesmo, pela natureza e por todos. Por isso, aprenda a se amar, em
primeiro lugar, se abençoar quem você é, um ser de Luz, esquecido de
todos seus potenciais.
Sinta sua Energia, sua força, se olhe no espelho e veja toda perfeição nos
seus olhos, sua boca, sua face, todos seus sistemas funcionando:
circulatório, digestivo, endócrino, nervoso, respiratório, esquelético e
urinário. Veja o quanto grandioso você é. Se ame!
Se Ame! Isso mesmo, diga: eu me amo, amo meus olhos, minha boca,
meus cabelos, meu sorriso, minha face. Sorria! Olhe nos seus olhos agora,
veja o brilho quando sorri, veja a transformação! Repita: Eu me Amo! Eu
Sou o que Eu Sou, Eu Sou o que Eu Sou, Eu Sou o que Eu Sou. Cada vez
que você faz estas afirmações, você afirma a sua divindade.
Sinta compaixão por você e pelos outros. Compreenda que todos são Um!
É na consciência coletiva que você sente unidade com toda humanidade e
pensa no seu Eu como um membro da família. Use sua percepção
expandida para se comunicar com Gaia e todos os habitantes dela. É
preciso estar em fusão com o todo e sentir compaixão.
Perdão
Se perdoe, diga: eu sinto muito, eu me perdôo, eu me amo e sou grato. É
importante se perdoar. Se perdoe sempre, pois cada dia tudo começa, tudo
muda. Também agradeça todos os dias, pois a mudança é contínua e as
energias estão sempre em movimento.
Perdoar significa desistir de permanecer alimentando mágoas e
ressentimentos. É um ato necessário para se livrar das correntes do
passado, porém, o não perdoar, por outro lado, significa se permitir uma
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autodestruição silenciosa, que aos poucos vai minando sua força, seu
entusiasmo e sua vontade de viver.
Todos cometem falhas e erros, que na verdade são escolhas, para
determinado momento, porém, tudo são experiências, que servem para o
crescimento. Por isso, qualquer julgamento que alguém faça do outro, será
sempre sob sua perspectiva pessoal. Sempre que você mede algo, está
utilizando a sua medida, por isso o julgamento humano é falho e limitado.
Então, deixe o universo trabalhar livremente.
Gratidão
Quando você vive com sincera gratidão, você muda a vibração da sua
energia e atraí o que quer com mais facilidade, pois já é grato. O que você
pensa é o que você recebe. Mas, se pensar no que lhe falta, criará
bloqueios, pois você aprisiona as energias, focando no negativo.
Ser grato é aceitar, estar em graça com que tem. Não é fácil pensar neste
sentido quando se está vivendo situações difíceis, porém é preciso muita fé
para acreditar em algo que você nunca reconheceu trabalhar em sua vida.
Sentir gratidão, não significa negar que existem problemas, é claro que
você enfrenta desafios e dificuldades, no decorrer de sua vida. O que isto
significa é que você pode usar esta prática simples que faz com que seja
mais fácil aceitar essas experiências.
Ser grato por pequenas coisas, como gestos ou presentes, procurando
aceitar o que recebe e não dizer, dizer “não precisava”, por exemplo.
Assim, você estará mudando a maneira de pensar, assumindo a
responsabilidade e reconhecendo algo positivo nas situações que se
encontra.
Quando você mostra gratidão à vida, a vida mostra gratidão por você,
quando você é grato pelo que tem, tem mais para ser grato. Simplesmente
é a lei da atração.
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Medo
Existem somente duas emoções ou energias que um ser humano enfrenta:
O Amor e o Medo, uma energia contrária a outra.
Medo não é um poder, pelo contrário, é a ausência dele. Lembre-se que
você tem o livre arbítrio sobre a luz e a escuridão, pois está na dualidade,
da 3ª dimensão. Porém, quando está desequilibrado, você teme não estar
no controle das situações, fazendo que as coisas não fluam.
O poder do medo pode escravizar nações, como todos sabem, basta olhar
para o passado e o presente. São muitos exemplos de consciências
inferiores, que criam padrões básicos e simples, mas que formam barreiras
contra as vibrações superiores, fazendo um círculo ao redor do indivíduo,
como uma prisão padronizada, a qual é influenciada e alimentada com as
vibrações baixas. E, este círculo pode se tornar mais amplo e maior, em
sua capacidade de aprisionar consciências ao seu redor, tornando-se um
círculo maior ainda, mas continuando a ser apenas um círculo único.
Um indivíduo aprisionado, não consegue ver o do lado de fora, só enxerga
a si mesmo, e só sabe de seu próprio mal. Faz julgamentos e toma decisões
baseadas apenas do que conhece de si próprio. Essa é uma consciência
inferior.
Já, uma consciência elevada, está envolvida de amor, compaixão,
pensamento generoso, carinho e integridade. Ela cria energia harmônica de
si própria, e irradia para fora, expandindo ao redor dela num ciclo infinito,
pois é uma consciência expansiva e cativante.
Por isso, não se repreenda pelos seus medos, permita que eles mostrem o
caminho para o seu crescimento e expansão. Não esqueça que você está
numa dimensão densa, escolheu estar aqui e enfrentar todos os obstáculos.
Sua energia é feita de luz, pode brilhar e dissipar qualquer escuridão,
qualquer medo, pois a escuridão não tem poder, já que ela desaparece
simplesmente com a sua luz. É você que cria sua luz, é você que sustenta
sua luz! Tudo que precisa fazer é se amar, em primeiro lugar.
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Intenção Pura
A expansão de consciência se dá com a sua intenção pura, do seu jeito,
pois não esqueça que você sempre está no seu comando. Você pode ler
livros, fazer meditações, no propósito de procurar se expandir, evoluir.
Todos são poderosos e podem criar tudo na terra, pois a escuridão e a luz
mais brilhante estão em sua paleta de cores de energia. Tudo o que precisa
é querer e fazer.
Você pode reivindicar, reaver o seu poder, que está em suas células, para
criar uma nova realidade. Pela sua presença divina Eu Sou. Ela é sua
presença sagrada, seu centro. E, é a partir do seu próprio centro, que você
entra em ressonância com o centro do universo e com o espírito do criador.
Quando estiver no seu espaço, só seu, de sua consciência, ali onde habita
seu Inato, em estado “Theta”, você, no seu comando pode reivindicar tudo
que é seu, porque o Criador lhe criou para isso, lhe deu o livre arbítrio,
para que você mesmo busque. Por isso, não precisa ajoelhar, não precisa
implorar nem suplicar, por tudo que já é seu. Apenas deve se permitir, se
amar, se honrar e reivindicar o que precisa, pois você é um ser de Luz,
apenas não lembra.
Você aprendeu por sistemas de crenças que devia orar, suplicar, aprendeu a
temer a Deus. Isso são crenças! Seu eu divino sabe de tudo o que você
precisa. Você pode orar, como uma conexão, mas não como uma crença.
Pois, como já foi citado, tudo já está dentro de você, deve apenas
reivindicar com sua intenção mais pura.
Peça ao Seu Eu Superior para mostrar sua Luz, peça que lhe leve para
dentro de si mesmo, pois você está pronto. Só precisa é abrir sua porta de
permissão, o modo de abrir não importa, pois o resultado será o mesmo,
apenas abra.
Quando compreender que existe uma luz dentro de você, vai depender de
sua intenção querer ir adiante, expandir sua consciência.
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Eu Superior
O Eu Superior é uma parte de você, do outro lado do véu, que faz
funcionar o que não podemos compreender. Por isso você se sente tão bem
quando finalmente se conecta com ele; quando finalmente se realiza esta
reunião, nesta encarnação de você consigo mesmo. Parte de você, seus
fragmentos também, são seus guias, que também são você mesmo.
É como se você estivesse jogando um jogo, envolvendo muitos outros Eus
Superiores, daqueles que você está interagindo, então eles trabalham
juntos para criarem o que você está tentando fazer no planeta.
Deus trabalha através da divindade do ser humano na terra. Não há
nenhuma outra forma. Você é um pedaço de Deus que eleva a vibração do
planeta, através do seu trabalho neste “jogo”. Deus Não desce e toca os
seres humanos. São os humanos, pelo seu livre arbítrio, que abrem portais
dentro de si mesmos e permitem a luz de Deus fluir através deles. É assim
que Deus trabalha, através dos seres humanos.
Compreenda que o sofrimento, por exemplo, é algo que você faz por suas
escolhas. Não é o que Deus quer para você, ele jamais pediria para um ser
humano sofrer. O que Deus quer é que você, por sua própria conta, veja
quem você realmente é.
É pelo coração que você acessa seu Eu Superior, que é sua presença
divina, sua supraconsciência, manifestando o seu poder, através da
consciência desperta na sua existência. Ao invocar sua Presença Eu Sou,
dizendo: “Ehyeh Asher Ehyeh” (Eu Sou o Que Sou). Você assume a
atitude de que está acessando outro estado de consciência.
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Confiança
A vida é feita de escolhas e desafios constantes, como você lida com eles é
que faz a diferença. Tendo a consciência que você tem o livre arbítrio para
escolher, mesmo escolhendo um caminho que lhe leva ao fracasso, isso
também é uma experiência. Pois, você está aqui vivendo uma dualidade,
não há de acertar sempre.
Sendo assim, aprenda a não se punir pelos seus “fracassos”, são eles que
lhe ensinam e fazem você crescer na sua caminhada. Não se culpe por
nada. As críticas, os julgamentos, as culpas, são sentimentos criados pelas
suas crenças. Deus jamais pune, ele nos deu o livre arbítrio, lembra? É
você quem cria padrões para seguir, você!
Por isso, é essencial que você adquira a Confiança em si mesmo, para
superar seus desafios, mesmo diante dos fracassos. Pois, somente com a
confiança, você continua firme. Sabendo dentro de seu coração, onde mora
sua confiança, que você é capaz, que tem seus potenciais e pode mudar
tudo, a qualquer momento.
Sem a confiança, você não avança, é impedido pela barreira do medo e da
insegurança. Por isso, Confiar em seu próprio poder não é para qualquer
um. No entanto, é nesta hora que você retoma seus potenciais, quando
expande para 5ª, 6ª e 7ª dimensões, daí você obtém liberdade do tempo e
espaço. Assim, você está num pensamento multidimensional quântico,
para receber as mensagens e entendê-las.
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Criança Interior
Você já pensou que, talvez, uma parte de você precisa ser expressa?
Passamos vidas e, nesta atual existência também, convivendo com muitas
crenças e, por isso, pode ser que durante sua formação, você não
conseguiu expressar o que sua criança precisava, e tenha suprimido algum
dom seu.
Ao permitir sua criança interior se expressar, você se conecta com seus
dons, que talvez estejam escondidos, ou cujo acesso foi bloqueado por
alguma razão, com isso realinhar o seu propósito de vida.
Sua criança interior precisa de seu Amor, de sua compaixão. Talvez, por
algum motivo, você possa ter bloqueado e ela não pode se expressar algum
sentimento, ou vários.
Na sua criança interior também contém a memória do Contrato de sua
alma. Quando você veio ao mundo, você teve que se adaptar às regras dos
adultos, regras da escola, dos amigos, para poder ser aceito no meio deles,
etc. Quando isso acontece, sua criança é suprimida, e acaba perdendo a
conexão com sua essência e dons.
Por isso é muito importante conectar com sua criança interior, se você tem
situações no passado que ainda não foram resolvidas. Pois, para a maioria
das pessoas, no momento que se tornam adultos, começam a operar no
piloto automático, passam por adaptações para caber na sociedade, em vez
de ser o que são, em sua essência, que é a essência de sua criança interior.
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Passos para fazer o Aterramento
1. Em pé, de pés descalços, tocando a terra ou areia. Se posicione, com os
braços ao lado do corpo, com as palmas viradas para o sol.
2. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
3. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz. Dali, ela
desce pelo seu cordão de aterramento até entrar na Mãe Terra. Visualize
seu cordão descer e sinta as energias da terra, dê o comando para seu
cordão se acoplar numa bola de cristal, no centro da terra.
4. Convide 15% de energia da Terra, dizendo: querida Mãe Terra peço que
envie 15% de energias de vitalidade, sabedoria e equilíbrio para meus
corpos. Visualize, a energia subindo pelo cordão de aterramento, entrando
pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas pernas,
chegando e abrindo seu chakra Raiz. Ali, as energias ficam girando.
5. Agora, convide 85 % de energia do Sol, dizendo: querido Sol, peço que
envie 85% de energias, trazendo informações luminosas, discernimento e
confiança. Visualize as energias entrando pelo topo de sua cabeça, no seu
chakra Coronário. Visualize a energia descer, percorrendo e abrindo todos
os seus chakras, até se reunir com os outros 15% de energia da terra, no
chakra Raiz, formando 100% de energia.
6. As energias começarão a bombear, então comande que todas as cargas
negativas que você esteja pronto(a) para liberar, que sejam liberadas. As
energias densas subirão pela sua coluna, chuveirando pelo topo de sua
cabeça. Outra parte vai bifurcar pelos seus ombros e descer pelos seus
braços, chuveirando pelas palmas das mãos. E parte vai descer pelas suas
pernas, chuveirando pelas palmas de seus pés. Imagine toda carga de
energias negativas saindo como uma fumaça.
7. Enquanto isso receba e absorva as energias que entram do sol e da terra,
circulando, limpando e purificando todas as áreas de seu corpo. Afirme: Eu
Sou o que Eu Sou, três vezes. Pois, ao fazer isso estará se centrando com
seu Eu divino.
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8. Fique pelo tempo que quiser. Quando sentir que deve parar, coloque as
duas palmas das mãos no chão para parar de correr as energias. Agradeça
ao Sol e a Mãe Terra. Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Ao dizer as
palavras, “grato” e “E Assim é”, você está expressando gratidão pela
benção e afirmando ao seu subconsciente, que já está feito.
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ATIVAÇÃO DO DNA

Saiba que seu DNA é magnético e reage com a grade cristalina da terra,
com o magnetismo e gravidade. Suas vivências e escolhas estão
padronizadas no seu DNA, por isso quando você muda sua realidade, pela
sua intenção, muda também a grade cristalina da terra.
Sua biblioteca de memórias está dentro do seu DNA, em partículas
subatômicas, em campos magnéticos, que são afetados pela freqüência do
Amor, já que a programação do DNA, é tanto consciência magnética –
Amor, quanto consciência plasmática – Luz.
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O DNA do Ser Humano está pronto para se transformar, mas você nunca
verá isto num microscópio, porque não é química, é física. Os 97% de
DNA, que até pouco tempo atrás eram considerados sucata, agora são
entendidos pela ciência, como informações, um manual, um painel de
controle para os genes. O que eles realmente têm e como transmitem as
informações aos genes, continua sendo um mistério.
O que ainda não foi reconhecido é que essa transmissão é
multidimensional. Para a maioria dos biólogos, isto seria uma extensão,
mas, na verdade, existe um aspecto quântico no DNA, estes 90% são como
trilhões de antenas no corpo de cada um de nós, prontas para receber
informações e depois reescrever o manual, através das mudanças das
grades do planeta.
O genoma humano foi criado pelos Pleiadianos, há 100.000 atrás, os quais
plantaram a semente da sacralidade dentro do nosso DNA, quântico.
Implantaram em 20 tipos de seres humanos, mas somente um tipo restou, o
nosso, o restante se extinguiu, lentamente. Eles deram à humanidade duas
camadas extras de DNA, mas somente uma estava preparada para receber.
Quando esse grupo de humanos recebeu estas duas novas camadas da
consciência no DNA, subitamente, começaram a se expressar no processo
da dualidade, do livre arbítrio, na consciência da luz e escuridão. Uma
camada incluiria o Registro Akáshico.
Nesse despertar e expansão de consciência, aqueles que viveram no tempo
de Lemúria e Atlântida, estão recuperando suas habilidades, que foram
perdidas, quando eram sábios; quando a evolução e o avanço de
tecnologias foram interrompidos. Porém, hoje, tudo retorna em sua forma
original.
Veja mais informações sobre os Lemurianos, no final desta apostila, no
texto de Kryon, A História da Humanidade no Planeta Terra – Kryon.
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Merkabah
O Merkabah, é um veículo de luz, que cada ser humano tem, com alcance
de 8m de diâmetro a sua volta. Seu formato é de um duplo tetraedro e tem
uma geometria sagrada conectada a ele, porque está no seu campo
interdimensional e tem uma estrutura. Seu formato é de duas pirâmides
invertidas e encaixadas.
Sendo assim, cada um pode estar em contato com o Merkabah de outro ser
humano, visto que cada Merkabah possui 8m de diâmetro. Sim, talvez,
sobrepondo três, quatro ou cinco pessoas. Por isso, uma consciência
coletiva é muito poderosa, pois, quando um grupo de pessoas com o
mesmo pensamento, estão juntas, podem fazer grandes mudanças.
Merkabah, é o seu veículo de luz, o qual pode ajudar a sua mente, corpo e
espírito a acessarem e vivenciarem outros planos de realidades; outras
dimensões de consciência e novos potenciais de vida. Pois, ele é um
campo contra-rotatório de luz, gerado pela rotação de formas geométricas
específicas.
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Energia
Tudo é energia. Seu corpo é feito de que?
Sistema circulatório, digestivo, endócrino,
respiratório, esquelético, urinário.

muscular,

reprodutivo,

Que são compostos de que? De tecidos e órgãos.
Os tecidos e órgãos são feitos de que? Células.
As células são feitas de que? Moléculas.
As moléculas são feitas de que? Átomos.
Os átomos são feitos de que? Partículas subatômicas.
As partículas subatômicas são feitas de que? Energia.
Tudo é energia! Estamos todos ligados por fios prateados energéticos,
como uma imensa rede sobre o planeta, onde estamos conectados por
pontos e, de acordo com a nossa vibração, mexe toda grade cristalina da
terra.
A grade cristalina é uma ligação direta entre você e Mãe Terra, a qual está
se elevando em vibração, devido estar sendo afetada, por aqueles que estão
no planeta vibrando em energias de luz. Portanto, comece a ver a energia,
que é multidimensional, como informação energética, pois uma grande
quantidade de energia, é somente informação.
E, se você pudesse mudar os 97% da informação de seu DNA? E se você
pudesse mudar não somente a informação sistematicamente, mas também
subconscientemente? Dirigindo a informação energeticamente ao DNA, de
modo que as células-tronco recebam um padrão de perfeição, em vez de
doença?
Isso não é química, é energia. É energia multidimensional! Somente,
quando você muda as instruções, com uma consciência elevada, é capaz de
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mudar e alterar os padrões. Tudo está dentro de você, mas as instruções ao
nível do DNA, dizem que você não pode fazer. Mas, você pode!
Ao movimentar suas energias, você pode criar a sua própria harmônica
interior, ao respirar profundamente, energizar os centros energéticos, os
chakras. Ao sintonizar pelo som, pelo comando de sua voz, estará
combinando energias, a sua energia de manifestação.
Como também, você pode usar formas geométricas, símbolos, que são
representantes da sua inteligência superior, pois quando você os usa, você
chama sua inteligência superior para atuar a seu favor. Por isso cada um
pode criar suas ferramentas, sua linguagem, que é seu conhecimento inato,
sua essência, sua linguagem de luz.
Ao centrar no seu coração, você estará combinando, com a sua intenção
pura, padrões coerentes de ondas no seu coração. Pois os pensamentos
emitem ondas elétricas e as emoções emitem ondas magnéticas. O
magnetismo do coração transforma em energia, e sua intenção é conduzida
por ela, assim, você transmite para seu campo quântico. Pois tudo já está
dentro de você, só precisa sintonizar na frequência e, você faz isto em
estado superior de consciência, no Estado Theta. Isto é trabalhar
quanticamente.
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Padrões Quânticos
Como já foi citado, à ciência ainda está pesquisando sobre os 97% do
DNA, considerados lixo. Há mais de uma década atrás, Vladimir Poponin,
cientista russo, usou a luz num experimento com uma molécula de DNA,
descobrindo um campo multidimensional ao redor do DNA. Ele descobriu
que o DNA tinha um campo quântico, preenchido com informação.
Os 97% do DNA são quânticos cheio de informações esotéricas e
atemporais. Eles constituem um modelo quântico para tudo que você já foi
desde que chegou neste planeta. Nele, estão contidos conjuntos de
instruções para sua vida, seu Registro Akáshico completo. Todos seus
talentos que você já teve, toda predisposição à fraqueza e à força, estão lá.
Assim como, todas as instruções, para cada célula estão lá. O corpo
humano foi projetado para rejuvenescer, em velocidades diferentes, em
tempos diferentes e de maneiras diferentes.
O modelo está disponível na célula-tronco, onde estão as informações da
parte quântica do DNA, que nunca mudou desde que você nasceu, porque
nada o modificou. Porém, hoje, com as consciências despertando, você
pode reivindicar seus potenciais, novamente. E, os primeiros a fazerem
isso, são as velhas almas, você que está lendo estas palavras.
Somos todos seres quânticos, ligados numa teia invisível de energia, onde
as partículas estão interligadas, por isso os acontecimentos afetam a todos,
na terra. Pois, cada pensamento é uma intenção, uma energia que leva à
ação, e toda ação tem uma reação, e toda reação causa uma mudança, e a
mudança é a cura.
Por exemplo, com sua intenção, você pode, com o som de sua voz, gerar
cargas de energia e velocidade, para modificar um padrão repetitivo e,
ocorrer uma transformação energética. Saiba que existe um poder soberano
co-criativo nas suas palavras, se você fala em voz alta ou escreve.
Comece usando sua imaginação, seus pensamentos pentadimensionais,
para ver como o mundo tridimensional facilmente se mistura a realidade
de 5ª dimensão. É preciso ouvir o ruído das águas; observar as cores, os
tons; observar os padrões dos números, padrões que se formam todos os
dias em sua vida. Observe!
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Os sons, as cores, os cristais, todos possuem energias quânticas, as quais,
em combinação, podem gerar padrões de mudanças, como à cura de
alguma doença, por exemplo.
O som é vibração, além do que se escuta nos seus ouvidos, há um chamado
“som harmônico”. Alguns tons que estão fora da capacidade de escuta
humana, se misturam quando a vibração de consciência está elevada,
criando um acelerador potente, o poder da energia meditativa.
Os cristais são quânticos, tem o poder de conter memórias, por isso
conversam com a rede cristalina da terra. Eles são catalisadores de
informações e ajudam a acelerar as mudanças, pois são portadores de
freqüências que equilibram o planeta.
A cor também tem sua vibração, é por isso que as cores do arco-íris se
combinam para fazer o branco. Os arcos têm cores diferentes, não só para
combinar com os elementos da terra, mas, também com o som e a
consciência humana. Formando um tremendo acelerador de poder.
A numerologia também obedece padrões quânticos. Os numerologistas
sabem o que as combinações dos números representam. Dependendo da
combinação, eles desenvolvem uma quanticidade. O número 7, por
exemplo. E se ele veio do 691? Ao somar 691, obterá 16, que somando,
obtém o 7, o qual representa a realeza e sacralidade. Isso serve também
para as letras, dependendo das combinações, muda o significado.
Quando você começa acessar seu estado superior de consciência, você
começa a perceber seus potenciais de compreensão se elevar. Você alcança
uma expansão de suas células, que são as leis do movimento, em padrões,
de 1 para 2, para 4, para 8. Quando alcança as Leis das Oitavas.
Em cada corpo existe uma oitava de glândulas e órgãos, que ressoam em
uma determinada frequência. Quando a luz branca da consciência entra no
corpo, ela viaja pelos sete órgãos e glândulas, com sete frequências
diferentes. Cada frequência regula as características e a cor da luz emitida.
Quando você se eleva, alcança seu estado de consciência superior, você
pode reivindicar seus poderes e potenciais, que sempre estiveram dentro de
você. Seu poder de criação e manifestação.
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O Sol
É o Sol central que transmite as energias da fonte ao universo.
Desde 2012, uma energia evolutiva está afetando o Sol, a sua heliosfera,
que passa para o campo magnético da terra, em ondas eletromagnéticas,
emitidas pelos ventos solares, permitindo que a consciência humana mude.
Na, verdade isso sempre esteve nos aguardando, para que
ultrapassássemos o marcador, para uma nova consciência.
Compreenda que é o campo magnético que se comunica com o seu DNA,
desbloqueando-o, ocorrendo o que chamamos de acuidade akáshica, um
tributo que lhe ajuda a recordar quem você é. E, com essa lembrança, vem
energia, mas não se trata de quem você foi, e, sim, do que você fez. As
memórias voltam energeticamente e mentalmente, porque você encarna em
grupos familiares. E, sempre há uma razão benevolente nisso.
A cada mudança de vibração energética, ocorre algum desconforto,
fazendo você se sentir fora de alinhamento, porque, primeiro, acontece nos
planos internos da sua consciência. Isso é devido alguma conclusão no seu
propósito de vida, o qual está integrando a sua cura e alinhamento, para
um novo propósito. Isso ajuda expandir sua vibração energética para uma
nova freqüência.
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Ativação do DNA – Energia do Sol
Ao nascer do Sol ou um antes dele se pôr, quando os raios ultravioletas
estão mais baixos. Você pode fazer este exercício:
1. Em pé, de pés descalços, tocando a terra ou areia. Se posicione, com os
braços ao lado do corpo, com as palmas viradas para o sol.
2. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
3. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz. Dali, ela
desce pelo seu cordão de aterramento até a Mãe Terra. Visualize seu
cordão descer e sinta as energias da terra, dê o comando para seu cordão se
acoplar na bola de cristal, no centro da terra.
4. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz, enquanto sobe, a energia vai
abrindo os chakras inferiores, até alcançar o seu coração, seu chakra
Cardíaco.
5. Agora, sinta a energia dourada do Sol, entrar pelo topo de sua cabeça,
entrar no seu chakra Coronário. Permita que ela desça, abrindo seus
chakras superiores, até chegar no seu chakra Cardíaco, em seu coração.
6. Com as mãos no coração, abra seus olhos e conte até três, olhando para
o Sol. Feche seus olhos e diga: Querido Sol eu reivindico agora, à
Ativação de meu DNA, de acordo com minha capacidade de recebimento.
Então diga: Sou Gato(a), e Assim é! Ao dizer as palavras, “grato” e “E
Assim é”, você está expressando gratidão pela benção e afirmando ao seu
subconsciente, que já está feito.
7. Sinta a energia eletromagnética do Sol, entrar e preencher com Luz
dourada todos seus chakras: seu chakra Coronário, seu chakra Frontal, seu
chakra Laríngeo, seu chakra Cardíaco, seu chakra do Plexo Solar, seu
chakra Esplênico e seu chakra Raiz.
8. Ao terminar, diga: Eu Sou o que Eu Sou, Eu Sou o que Eu Sou, Eu Sou
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o que Eu Sou. Agradeça a Mãe Terra e ao Sol e coloca as palmas das mãos
no chão para parar de correr as energias.
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Estados de Consciência
“Há cinco diferentes frequências de ondas cerebrais: Beta, Alpha, Theta,
Delta e Gamma. Elas estão em constante movimento, já que o cérebro está
constantemente produzindo ondas de todas as frequências. Tudo que você
faz e diz é regulado pela freqüência de suas ondas cerebrais, e uma
freqüência predominará em determinada situação.
Beta
Sempre que você está pensando, falando e se comunicando, sua mente está
em Beta. Neste momento, ela está em Beta. As ondas Beta tem uma
frequência de 14-28 ciclos por segundos. Beta é o estado em que se está
ativo e alerta.
Alpha
Alpha é a ponte entre Beta e Theta. Em um estado Alpha, suas ondas
cerebrais estão se movendo em uma frequência entre 7 e 14 ciclos por
segundo. A frequência Alpha é comparada a um estado de mente muito
relaxado e meditativo.
Pessoas que não funcionam bem nessa frequência terão dificuldades de
memória. Por exemplo, se você está consciente de um sonho específico ou
se uma meditação foi muito poderosa, mas não pode se lembrar dos
detalhes, não foram geradas frequências Alpha suficiente.Você não teve a
ponte entre o subconsciente e a mente consciente.
Theta
Um estado Theta, é um estado muito profundo de relaxamento. Este é o
estado utilizado na hipnose e no sonho. Nele, as ondas cerebrais ficam
mais lentas, com uma frequência de quatro a sete ciclos por segundo. Na
verdade, os sábios meditam por horas e horas para chegar a este estado.
Nele, são capazes de acessar a calma absoluta.
Acredita-se que o estado Theta nos permite agir em uma camada abaixo da
mente consciente. É a primeira fase do estado de sonho. É o estado que
chegamos quando estamos no topo de uma montanha, completamente
absortos com o que nos rodeia. Neste momento de realização,
experimentamos a absoluta certeza de que Deus é real.
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Delta
Um estado da mente Delta acontece quando você está em um sono
profundo. Em um estado Delta, as ondas cerebrais são menos densas a uma
frequência de zero a quatro ciclos por segundo. Este é o estado que
também acessamos quando o telefone toca e nós intuitivamente “sabemos”
quem está ligando.
Gamma
A onda cerebral Gamma é o estado acessado quando aprendemos e
processamos informações. As ondas Gamma estimulam a liberação das
endorfinas Beta. Elas parecem estar ligadas a uma alta atividade mental,
incluindo percepção e consciência. Neste estado o ciclo de ondas cerebrais
está entre 40 e 5 mil ciclos por segundo.
Acredita-se que quando se chega a um estado Theta-Gamma, você está em
condição mais favorável para a cura instantânea. No milagre da cura
instantânea, o cérebro Pode ir de 4 a 5 mil ciclos de ondas por segundo.”
(Vianna Stibal), ThetaHealing. Pág. 37 a 39.
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Passos para Entrar em Estado de Consciência Theta
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º, mirando no centro de seus olhos. Com as
pálpebras fechadas, abra os olhos internamente. Observe as cores que vê,
não importa se tudo está escuro, isso é um início, com o tempo verá a sua
luz interna. A sua Luz é do seu veículo de Luz, seu Merkabah. Agora você
está dentro dele e vai para o 7º plano. Visualize, um portal de luz a sua
frente, um corredor, entre nele e vá com sua consciência.
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6. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço claro (mesmo em
imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada. Sinta que neste espaço
tudo é somente energia, tudo é neutro. Perceba que você é somente luz,
energia, tudo é Energia e você está completamente em fusão com ele.
Você está no 7º Plano, onde tudo é Luz! É aonde você pode receber suas
respostas, dar os seus comandos de manifestação. Pois, você está num
Estado Superior de Consciência, no Estado Theta. Agora, no seu espaço de
Luz, se torne luz, você é luz! Diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que
Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz.
7. É nesse estado de Consciência, que você pode reivindicar a ativação de
seu DNA. Dar comando de rejuvenescimento às suas células; fazer a
liberação e transmutação dos padrões negativos que carrega em sua linha
do tempo. Como também, buscar no seu Registro Akáshico, padrões e
potenciais, para manifestar no agora.
8. Sempre deve chamar seu Eu Superior e seus guias para lhe guiarem.
9. Conforme citado, é muito importante que tudo que você reivindicar,
comandar seja no Agora. Suas palavras devem ser claras.
10. Expressar gratidão é reconhecer a graça e saber que tudo já está feito,
apenas você está dando o comando para a manifestação. Sempre agradeça:
diga: Sou Grato(a), e Assim é! Ao dizer as palavras, “grato” e “E Assim
é”, você está expressando gratidão pela benção e afirmando ao seu
subconsciente, que já está feito.
11. Ao terminar sempre agradeça seu Eu Superior e seus guias.
12. Após, centre em seu coração, novamente, envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e
traga novamente a energia da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela
está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
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Passos para Ativação do DNA
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para esta ativação, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
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Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz.
6. Agora, centre no seu coração e diga: pela minha presença divina Eu
Sou, eu reivindico e peço ao meu querido Inato, que busque no meu
Akasha, os potenciais do meu DNA perfeito, do meu estado original
divino, e coloque na minha estrutura celular, ativando as camadas 1 e 9,
agora mesmo. Então diga: Sou Grato(a), e Assim é! Ao dizer as palavras,
“Sou Grato” e “E Assim é”, você está expressando gratidão pela benção e
afirmando ao seu subconsciente, que já está feito.
7. Visualize uma espiral de luz azul magnética, que entra em você e
começa a girar, sinta ela dentro de você. Visualize a série de filamentos do
DNA em pares, os cromossomos e as mitocôndrias, sendo ativados, com
esta energia azul, brilhante. É importante que veja à ativação (mesmo em
imaginação).
8. Assim que tiver terminado o processo. No seu espaço branco, faça um
enxágue, imaginando uma luz colorida, de arco-íris lhe banhar.
9. Após, centre em seu coração, novamente e, envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e
traga novamente a energia da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela
está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
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Passos para Ativação do DNA – Dos Cromossomos da Juventude
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para esta ativação, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
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Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz.
6. Agora, se concentre no seu coração. Coloque as mãos no seu coração e
diga: pela minha presença divina Eu Sou, eu reivindico e peço ao meu
Inato, que busque no meu Akasha, o potencial de rejuvenescimento, e
coloque na minha estrutura celular, ativando os cromossomos da
Juventude, agora mesmo. Então diga: Sou Grato(a), e Assim é! Ao dizer
as palavras, “grato” e “Assim é”, você está expressando gratidão pela
benção e afirmando ao seu subconsciente, que já está feito.
7. Visualize uma espiral de luz azul, de energia magnética, que entra em
você e começa a girar, sinta ela dentro de você. Visualize a série de
filamentos do DNA em pares, uns sobre os outros, com os telômeros
protegidos nas extremidades, sendo ativados com a energia magnética
azul, brilhante. É importante que veja à ativação (mesmo em imaginação).
8. Assim que tiver terminado o processo. No seu espaço branco, faça um
enxágue, imaginando uma luz colorida, de arco-íris lhe banhar.
9. Após, centre em seu coração, novamente. Envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela, e
traga novamente a energia da terra. Subindo pelo seu cordão de
aterramento e passando pelos chakras, até sair pelo seu chakra Coronário.
Pois, ali ela está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e
Assim é!
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LEITURA DE REGISTROS AKÁSHICOS

Quando comecei acessar os Registros Akáshicos, eu iniciei acessando os
Registros de outras pessoas, aliás, eu sentia o que dizer a elas, antes
mesmo de fazer o curso. O curso foi uma confirmação e uma soma de
aprendizados, que me trouxe mais confiança, de estar no caminho certo.
Foi pela confiança, que as portas foram se abrindo uma a uma, do meu
aprendizado. Também, percebi que tudo foi se apresentando, de acordo
com a minha capacidade de compreensão. Ou seja, desde meu despertar,
em 2012, pela minha confiança, eu me permiti e mergulhei dentro de mim.
Então, fui descobrindo o mundo interno dentro de mim. Descobri que tudo,
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absolutamente tudo está dentro de nós. E, quando você vai sem medo, mas
com Confiança, em busca de se reconhecer, você nunca mais volta ao que
era antes.
Por isso, quanto mais você permitir e confiar em si mesmo, em sua
intuição, sem duvidar, mais lhe será apresentado. Posso lhe garantir isso!
Tudo que lhe apresento neste curso, são experiências, que passei e estou
vivenciando, bem como, informações que me foram orientadas e guiadas
para lhe transmitir.
Ao acessar seus Registros Akáshicos, você receberá informações, de seus
guias, por meio de mensagens, as quais você irá escrevê-las, a sua maneira.
Ao escrever, deve deixar fluir, sem pensar no que está sendo informado,
apenas, escreva e escreva. No final, você vai perceber que as palavras não
vieram de você.
Por isso, ao ler um Registro Akáshico, deve se preparar com papel e lápis.
Depois desacelerar a mente com respirações, daí sim, poderá se preparar
para entrar em estado Theta.
Quando chegar no seu Espaço Sagrado, dos Registros Akáshicos.
Pergunte aos seus guias, se pode conversar, se aquele momento é o certo. E
sinta a resposta. Saiba esperar, para vir claramente as ideias, as
informações à sua mente.
Lembre-se, também, que você está conversando com seus guias, faça as
perguntas de maneira clara. Se for perguntar de outra pessoa, explique o
que entendeu para os guias, ou seja, repasse a informação de maneira
clara.
Quando for digitar as informações procure somente corrigir algo, para ser
compreendido, porém, deixe as palavras intactas, para que os pensamentos
dos guias não sejam modificados.
Também, siga sempre sua intuição, se perceber que será melhor para a
pessoa, você explicar de forma mais clara, sempre pense que sua intenção
é pura e verdadeira, isso é o mais importante para o universo.
Procure não julgar o que quer que venha à sua mente, pois ela estará
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movendo por si só e não deve interferir. Mesmo que venham informações
que para sua realidade, possa estar muito à frente.
Tudo isso, aos poucos, lhe dará mais confiança e você perceberá que sua
escrita, se tornará mais leve e com maior fluidez. Quanto mais prática e
confiança você tiver, mais perceberá que será desnecessário saber se os
pensamentos são seus ou dos guias, pois isso será uma sabedoria adquirida
e guiada, orientada. Confie!
Quanto mais prática, mais suave isso será para você, pois você tem a
habilidade de acessar a sabedoria dos guias de seus Registros Akáshicos.
Os Quatro Elementos: Terra, água, fogo, vento
É muito importante que você compreenda a importância de estar em
comunhão com a Natureza, estar em harmonia e honrá-la. Pois, o Amor
Incondicional flui quando você faz a fusão com o todo. Se amando,
amando e honrando tudo e a todos. Assim, você estará pronto para
expandir sua consciência. Aliás, acontecerá natural e automaticamente.
Os quatro Elementos para expandir sua Consciência e se alinhar com seus
Registros Akáshicos:
Terra
A Mãe Terra representa o ambiente no qual você está imerso. O que você
vê ao seu redor (pessoas, a sua casa, sua vizinhança e suas finanças), é o
que você manifestou, com as crenças que você atualmente tem.
Tudo está conectado, a forma como você lida com as pessoas, com o seu
dinheiro. O dinheiro é uma forma de energia, quanto mais grato você for
por onde você está, mais oportunidades serão atraídas para você.
Então, quando você diz que se curva à Terra, está aceitando e sendo grato
para onde você está, da maneira que tudo é, por tudo que você vê ao seu
redor, as amizades, sua casa, sua vizinhança, o dinheiro que tem. Está
grato por estar onde está.
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Fogo
O Fogo representa os obstáculos ou as crenças que causaram os obstáculos
em seu caminho.
Aqui você honra as crenças negativas (não precisa saber quais são), que
criarem o ambiente no qual você está vivendo e os obstáculos à sua frente.
Dessa maneira, você está sendo grato por seus obstáculos, quando estiver
passando por uma situação de sofrimento. É difícil enxergá-la como um
todo, e quando você aprende a lição, e diz: eu me curvo ao fogo, você está
honrando e sendo grato a tudo aquilo que as crenças que criaram o
ambiente no qual você vive, tem para lhe ensinar.
Chuva
A Chuva representa libertação. À água é uma forma de libertação. Quando
você deixa ir tudo que não lhe serve mais. As crenças que você criou, os
obstáculos, dão a oportunidade de trazer mudanças para você.
Você, agora tem a oportunidade de: 1. Entender o que aconteceu. 2. Tomar
posse de suas ações. 3. Perdoar a si mesmo, perdoar a situação e deixá-la ir
embora. A representação do “deixar” ir embora é à água.
Vento
O Vento vem com as sementes da sabedoria que irão florescer, como
crenças positivas, pois sempre temos um lugar para crescer.
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Passos para Criar seu Espaço de acesso aos Registros Akáshicos
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para este processo, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
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Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz.
6. Agora, olhe à direita, veja uma porta de luz. Vá até ela, em consciência
e entre nela. Que espaço você vê? Agora você pode criar seu próprio
espaço. Imaginar, mesmo estando no 7º Plano. Imagine um espaço só seu,
pode ser num campo, numa floresta, num platô, imagine. O que você
imagina? Preste atenção! Pois este é seu lugar especial, espaço onde você
acessará os seus registros, sempre que quiser. Então diga: Grato(a), e
Assim é! Ao dizer as palavras, “grato” e “E Assim é”, você está
expressando gratidão pela benção e afirmando ao seu subconsciente, que
já está feito.
7. Agora, chame seus guias. Queridos guias, peço que se apresentem.
Mesmo que você não os veja, pergunte seus nomes. Pode ser que venha
somente um nome a sua mente. Anote tudo.
8. Agradeça e se despeça de seus guias.
9. Vá para a porta de Luz. Veja seu Guardião, sorria para ele e
cumprimente.
10. Saia pela porta de luz e retorne ao seu espaço de luz. Centre em seu
coração, novamente e, envie sua energia à Mãe Terra. Sua energia desce,
passando pelos seus chakras, descendo pelo seu cordão de aterramento,
até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e traga novamente a energia
da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela está em conexão com os
chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
É nesse lugar, criado por você, que pode vir sempre que desejar acessar
seus Registros Akáshicos.
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Chave para Acessar os seus Registros Akáshicos
Em honra de um bem maior, sabedoria maior e livre arbítrio, hoje, eu (seu
nome completo), peço permissão para acessar os meus Registros
Akáshicos.
Eu, me curvo as forças da natureza, honrando à terra, honrando o fogo,
honrando à chuva, honrando o vento.
Me curvo ao universo e suas possibilidades.
Me curvo e honro tudo e a todos que contribuíram para a minha história.
Eu entendo que não há escolhas erradas, apenas experiências e, estas
experiências estão aqui para permitir meu crescimento, por isso honro
minhas experiências, minhas escolhas e minhas trajetórias.
É com Amor Incondicional no meu coração, minha cabeça no momento
presente, e uma clara intenção. Que eu peço ao guardião dos meus
Registros Akáshicos, permissão para acessar meus registros.
Os registros estão abertos...
Os registros estão abertos...
Os registros estão abertos...
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Explicação da Chave para acessar seus Registros Akáshicos
É importante que você entenda o que está por trás das palavras que você
usa para acessar seus Registros. Essas palavras são poderosas, e deve ser
dito do fundo do seu coração. Por isso, você estará com as mãos no
coração.
“Em honra de um bem maior, sabedoria maior e livre arbítrio, hoje
eu....(seu nome), peço permissão para acessar os meus Registros
Akáshicos.
Você sempre deve pedir permissão para acessar seus registros, mesmo que
esteja abrindo os registros de outra pessoa, deve ter uma autorização desta
pessoa. Também, está honrando seu Criador e se permitindo usar seu
próprio poder.
“Eu...(diga seu nome), me curvo em reverência as forças da natureza,
honrando à terra, honrando o fogo, honrando à chuva, honrando o
vento. Me curvo ao universo e suas possibilidades. Me curvo e honro
tudo e a todos que contribuíram para a minha história.”
Quando você diz “me curvo”, é como dizer Namastê. Você está
reconhecendo e agradecendo a divindade deles (elementos). Como
também, ao universo e a todos, pois estamos conectados, contribuindo para
os registros o tempo todo.
“Eu entendo que não existem escolhas erradas, apenas experiências, e
elas estão aqui para permitir meu crescimento, por isso honro minhas
experiências, minhas escolhas e minhas trajetórias.”
Aqui você honra a si mesmo e as escolhas que você fez no passado. A
intenção aqui é não julgar a si mesmo.
Tudo que você fez, suas ações e reações a pessoas ou situações, é parte de
seu crescimento. Você fez o melhor que poderia na situação, no seu
entendimento que possuía no momento.
“É com Amor Incondicional no meu coração e minha cabeça no
momento presente, que eu peço ao Guardião de meus Registros
Akáshicos, permissão para acessá-los.”
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Aqui um lembrete para que você esteja no momento presente. Não abra
seus registros pensando no amanhã ou o que fará mais tarde, esteja 100%
no agora.
Você é um instrumento, você não cura ninguém, não tem todas as
respostas. É por isso que você pode usar esta ferramenta para cirar uma
conexão forte e profunda, com seu Eu Superior e os guias de seus
Registros Akáshicos. Depois disso, cabe a você seguir os conselhos deles,
praticar ações para alcançar suas metas e sonhos.
“Os registros estão abertos...
Os registros estão abertos...
Os registros estão abertos...”
Você sentirá quando os registros estão abertos para acessar. Mas, se
quando pedir permissão e sentir que NÃO deva acessar, então, não é o
momento, espere para outra hora.
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Passos para Acessar os seus Registros Akáshicos
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para este processo, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. De olhos fechados, comece, fazendo três respirações profundas,
inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Para desacelerar sua mente.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
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Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz.
6. Agora, vá para a direita e entre na sua porta de luz. Cumprimente seu
Guardião. No seu espaço sagrado, Chame seu Eu Superior e seus guias.
Cumprimente-os e Leia a chave para acessar seus registros.
7. Sente e espere. Então, faça as perguntas de maneira clara e observe tudo
o que vem a você, cenas, ou o que vier na sua mente. Escreva tudo, a lápis,
mesmo que sejam coisas que não compreenda. Escreva, sem pensar. Então
diga: Grato(a), e Assim é! Ao dizer as palavras, “grato” e “E Assim é”,
você está expressando gratidão pela benção e afirmando ao seu
subconsciente, que já está feito.
8. Ao terminar, agradeça e despeça de Seu Eu Superior e de seus guias.
9. Vá para a porta de Luz. Agradeça e se despeça de seu Guardião. No
momento que passar por ele, ele fechará seus registros.
10. Saia pela porta de luz e retorne ao seu espaço de luz. Centre em seu
coração, novamente e, envie sua energia à Mãe Terra. Sua energia desce,
passando pelos seus chakras, descendo pelo seu cordão de aterramento,
até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e traga novamente a energia
da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela está em conexão com os
chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
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LIBERAÇÃO/TRANSMUTAÇÃO DE PADRÕES NEGATIVOS
MANIFESTAÇÃO DE POTENCIAIS

E

Na sintonização você vai liberar e transmutar de seu sistema, tudo o que
estiver pronto para liberar, bem como vai calibrar em novos padrões de
Amor e Luz.
Quando você libera padrões de energias, de sua linha do tempo, não está
apagando nem cancelando suas experiências. Pois, elas estão relacionadas
aos seus sentimentos e, cada uma delas foi necessária para a sua
caminhada e chegar onde você está. Por isso, deve honrá-las, liberá-las e
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transmutá-las em Amor e Luz.
Ao transmutar uma energia, você a transforma em luz, aglutinando-a, no
8º chakra, que é regido pelo 10º raio, da união do violeta com o dourado.
Neste chakra acontece a liberação dos outros 7 chakras, elevando ao 9º
chakra, para transformar o negativo em Luz. As experiências
permanecerão no registro cósmico de nossa alma, aglutinadas em
sabedoria e iluminadas.
Ao dar o comando de liberar somente o que estiver pronto para liberar.
Fica entendido que é preciso permanecer o que precisa ser vivido, pois é
necessário viver as experiências, para o seu crescimento e evolução.
Porém, na medida do seu crescimento, você vai liberando o que não
precisa mais, e deixando fluir o novo em você.
Ao trabalhar em cada centro energético, chakra, você sentirá em sua
intuição o que precisa liberar e transmutar, pois Seu Eu Superior sabe, e
lhe dirá em seu coração, mas somente com sua confiança, sem duvidar,
que você receberá as informações.
Ao dizer as palavras: “grato”, e “Assim é”, você está expressando
gratidão pela benção e afirmando ao seu subconsciente, que já está feito.
Lembre-se, você sempre está no seu comando, e pode fazer sempre a sua
maneira, pois a Intenção Pura é que vale.
Alguns padrões negativos, que lhe afetam mais profundamente, devem ser
liberados e transmutados como Crenças, separadamente. Veja, mais
adiante, na transmutação de Crenças.
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Chakras
São centros de energias, de nome chakra, por se tratarem de vórtices de
energia, pois estão sempre em movimento em torno de seu centro ou
núcleo (somente não se apresentam assim quando estão bloqueados ou
desarmonizados e pulsam irregularmente ou ficam paralisados). Eles são
compostos de vórtices ou pétalas que variam em número de acordo com a
natureza do chacra e sua localização.
A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro ou plexo.
São sete os principais chakras dispostos desde a base da coluna vertebral
até ao alto da cabeça, e, cada um corresponde a uma das sete principais
glândulas do corpo humano. Sua função é de receber e transmitir energia
para as áreas afetadas do corpo físico, trazendo o equilíbrio através de
energização.
Trabalhando com os chakras, é possível restaurar, limpar e fortalecer.
Colocar a pessoa em contato com a fonte da qual se originou,
reintegrando-a com a natureza, através da harmonização e fortalecimento
dos campos físico, mental, espiritual e emocional.
. O 7º chakra ou coronário se situa no alto da cabeça e corresponde a
glândula pineal. Controla a consciência do espírito. A cor associada ao
chacra é o violeta.
. O 6º chakra ou frontal se situa no meio das sobrancelhas e corresponde a
glândula pituitária (hipófise). Controla a percepção do conhecimento do
universo. É o centro de poder da mulher, pois representa a criação. A cor
associada ao chakra é o índigo ou roxo.
. O 5º chakra ou laríngeo está localizado na base do pescoço e corresponde
a glândula tireoide e sua função é a ligação do físico com o psíquico onde
se situa a comunicação. A cor associada ao chacra é o azul claro.
. O 4º chakra ou cardíaco está localizado no meio do peito e corresponde a
glândula timo. Controla as emoções, o amor ao próximo e o amor
universal. A cor associada ao chakra é o verde.
. O 3º chakra ou plexo solar (umbilical) está localizado na altura do
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esôfago, logo abaixo do cardíaco, e corresponde a glândula pâncreas.
Controla as emoções inferiores e o sistema digestivo. A cor associada ao
chakra é o amarelo.
. O 2º chakra ou esplênico ou ainda sexual está localizado abaixo do
umbigo, e corresponde a glândula supra renal. Controla a paixão,
sensualidade e criatividade. A cor associada a este chakra é o laranja.
. O 1º chakra ou raiz, está localizado nos órgãos genitais e na pélvis e
corresponde a energia telúrica. Regula o instinto de sobrevivência e o
poder. Corresponde as gônadas sexuais controlando o sistema reprodutor.
A cor associada a este chakra é o vermelho.

Kundalini
A Kundalini é uma energia que começa na base e vai ao longo de sua
coluna, a qual tem a capacidade de transmutar em iluminação, como a terra
que tem no seu interior cristais, os quais lhe dão esta capacidade, pois ela é
um ser vivo como nós. O pólo norte e sul que são a base do seu corpo,
assim como ela tem um coração e uma alma dentro de seu núcleo, núcleos
de cristais.
Quando a Kundalini começa a despertar, suas percepções começam a se
calibrar, para incluir percepções conscientes da informação
pentadimensional ( de 5ª dimensão), de onda gama. Realidades podem ser
visitadas pela sua consciência multidimensional. Quando ela subir, sua
realidade tridimensional nunca mais será a mesma. Você se tornará corpo
de luz, começa a ver dentro de você.
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Chama Violeta
A Chama Violeta é uma freqüência de energia elevada, um dos maiores
presentes sagrados da Nova Era. Deus concedeu à humanidade para a cura
e a purificação de nossa vida, tanto, física, emocional, material e espiritual.
O Mestre Ascensionado Saint Germain é o Guardião da Chama Violeta, e
leva o conhecimento dela à mentes conscientes da humanidade.
Quando você invoca esta energia, com sua presença EU SOU, você utiliza
a Chama Violeta Solar da 5ª Dimensão, da perfeição infinita de Deus, para
transmutar tudo que esteja causando dor e sofrimento, tristeza, depressão
etc. Bem como curar seu corpo e elevar sua consciência.
Quando ela entra no seu chakra Coronário e desce ao seu coração, ela é
carimbada com o seu Padrão de Luz eletrônico, individual e exclusivo.
Depois, ela aguarda a direção de sua Presença EU SOU, expande, curando,
dissolvendo enfermidades e purificando seu corpo.
A Chama Violeta responde instantaneamente à invocação da Presença EU
SOU, década pessoa, independentemente se ela aceita plenamente ou não a
realidade da Chama Violeta, através de sua consciência humana menos
elevada.
Quando você diz palavras ancorando a chama violeta, você trabalha na
limpeza cármica da situação, que está pronta para ser liberada. Leva em
suas palavras e em seu olhar a energia e a oportunidade de trabalhar uma
situação afetando com sua energia.
Cada vez que você irradia palavras, ancorando a chama violeta, como
transmutação, para o outro. Elas são levadas, recebidas e transmutadas à
sua presença divina Eu Sou, seu Eu Superior.
Você pode invocar dizendo: EU SOU a minha amada Presença Eu Sou,
invoco o pleno poder da Chama Violeta Solar de 5ª Dimensão, para
transmutar a causa, a essência, o efeito, o registro e a memória de cada
pensamento. Bem como o sentimento, palavra, ação ou crença que já tenha
expressado em qualquer estrutura de tempo ou dimensão, tanto conhecida
ou desconhecida. Que reflita a consciência de pobreza, da carência ou da
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limitação de qualquer tipo.
Com esta invocação, a Chama Violeta Solar de 5ª Dimensão entra em ação
e resplandece a partir da Chama de seu coração, estampada com seu
próprio padrão de Luz eletrônico. Ela viaja através da atmosfera da terra e
se expande em direção ao universo.
Em sua jornada, ela busca e atrai para si mesma, cada elétron de energia
que vibre em freqüência de pobreza, de carência ou de limitação, que
esteja marcado com o mesmo padrão eletrônico de Luz. Não importa o
quão densa seja a freqüência de pobreza, que envolva a energia que
desqualificou durante as suas muitas existências.
Esta é uma explicação um pouco complicada, porém, saiba que você pode
invocar e fazer seus pedidos a sua maneira, lembrando que a intenção pura
é que vale. Então, veja outro exemplo de invocação: primeiro, imagine
uma Luz Violeta, imensamente brilhante, vinda lá do espaço, entrar pelo
seu chakra Coronário, ela vai descendo até seu chakra Cardíaco, no seu
coração e, ali, se expande para fora.
Então diga: amada Presença Eu Sou, eu invoco a querida Chama Violeta
Solar de 5ª Dimensão, para transmutar com seu fogo sagrado, todo
sofrimento, toda angústia, todos os meus maus pensamentos, tudo que for
negativo, tanto conhecido como desconhecido para mim, nesta vida e em
vidas passadas, assim como tudo que não vibre na freqüência da nova Era,
que eu esteja pronto para liberar agora. Grato(a) E Assim é! Então, repita
três vezes: Eu Sou um Ser de Chama Violeta, Eu Sou todo amor que Deus
deseja. E, Assim é!
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Sintonização de Liberação/Transmutação de Padrões Negativos
Nesta sintonização você libera e transmuta de seus centros energéticos,
tudo o que estiver pronto(a) para liberar, neste agora. São as energias
acumuladas, devido crenças, bloqueios, padrões negativos e repetitivos,
que geram sentimentos e, que lhe impedem de fluir neste agora.
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para esta sintonização, precisamos entrar em Estado
de Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. Sentado(a), com a coluna reta, com os pés tocando o chão. Feche os
olhos e comece fazendo três respirações profundas, inspirando pelo nariz e
soltando pela boca, para desacelerar sua mente.Vá relaxando seu corpo,
relaxe os ombros, as pernas.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
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5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz. Eu sou um ser de
chama violeta, eu sou todo amor que Deus deseja. Imagine você com um
circulo em volta de Chama violeta.
6. Peça para Seu Eu Superior para vir até seu chakra Coronário. Centre no
seu chakra Coronário, na sua Glândula Pineal e dê o comando: pela minha
presença Divina Eu Sou, eu libero agora tudo o que eu estou pronto(a) para
liberar. Libero todos os bloqueios que estão impedindo de eu receber as
informações superiores. Eu libero qualquer energia mal qualificada ou
obscura, consciente ou inconsciente para mim. Libero os pensamentos
negativos, como julgamentos, críticas, dúvidas, em relação a mim e aos
outros. Eu transmuto tudo em energias de Amor e Luz. (coloque sua mão
no seu chakra Coronário, e imagine a luz violeta girando no sentido
horário e transmutando). Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Eu calibro meu
chakra Coronário com energias de sabedoria, equilíbrio e confiança. Sou
Grato(a), e Assim é! Inspire pelo nariz e solte pela boca. Inspira pelo nariz
e solta pela boca.
7. Peça para seu Eu Superior para vir até seu chakra Frontal. Centre na
área de seus olhos e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou, eu
libero agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. Libero qualquer
bloqueio, crença que esteja impedindo de eu ver minha luz interna.
Também libero as ilusões criadas pelo ego, bem como o medo e falta de
confiança, que me impedem de fluir minha percepção e intuição. Eu
transmuto tudo com a chama violeta em energias de Amor e Luz. (coloque
sua mão no seu chakra Frontal, e imagine a luz violeta girando no sentido
horário e transmutando). Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Eu calibro meu
chakra frontal com energias de sabedoria, equilíbrio, de confiança em
minha intuição e percepção. Sou Grato(a), e Assim é! Inspira pelo nariz e
solta pela boca.
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8. Peça para seu Eu Superior para vir até seu chakra Laríngeo. Centre na
garganta e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou, eu libero
agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. A falta de confiança na
minha expressão, tanto na escrita como na fala. Também libero os
sentimentos negativos acumulados, devido não ter usado minha fala e
meus dons, como o ressentimento, a raiva, a falta de confiança e o
desequilíbrio. Eu transmuto tudo com a chama violeta em energias de
Amor e Luz. (coloque sua mão no seu chakra Laríngeo, e imagine a luz
violeta girando no sentido horário e transmutando). Diga: Sou Grato(a), e
Assim é! Eu calibro meu chakra laríngeo com equilíbrio, sabedoria e
confiança. Sou Grato(a), e Assim é! Inspira pelo nariz e solta pela boca.
9. Peça para seu Eu Superior para vir até seu chakra Cardíaco. Centre no
seu coração e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou, eu libero
agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. A falta de compaixão, a
falta de confiança. Também, libero o desequilíbrio que causa o descontrole
das emoções. Libero os sentimentos de culpa, tristeza, angústia e dor, que
me levam a colocar barreiras no meu coração. Eu transmuto tudo com a
chama violeta em energias de Amor e Luz. (coloque sua mão no seu
chakra Cardíaco, e imagine a luz violeta girando no sentido horário e
transmutando). Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Eu calibro meu chakra
cardíaco com amor incondicional, compaixão, alegria, confiança e perdão.
Sou Grato(a), e Assim é! Inspira pelo nariz e solta pela boca.
10. Peça para seu Eu Superior para vir até seu chakra do Plexo Solar.
Centre no seu Plexo e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou,
eu libero agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. As energias do
medo de fracassar, medo de errar, medo de não conseguir realizar o que
pretendo, gerando insegurança e desequilíbrio. Libero, também, o
desequilíbrio e a insegurança. Libero a energia de poder que meu ego cria
para manter o controle das situações, não deixando fluir as energias. Eu
transmuto tudo com a chama violeta em energias de Amor e Luz. (coloque
sua mão no seu chakra do Plexo Solar, e imagine a luz violeta girando no
sentido horário e transmutando). Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Eu calibro
meu chakra do Plexo Solar com energias de sabedoria, equilíbrio,
segurança e confiança. Sou Grata(o), e Assim é! Inspira pelo nariz e solta
pela boca.
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11. Peça para seu Eu Superior vir até seu chakra Esplênico. Centre no seu
chakra Esplênico e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou, eu
libero agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. As frustrações,
bem como sentimentos reprimidos. Libero também, os padrões de
ansiedade e desequilíbrio. Libero qualquer tabu quanto a minha
sexualidade, como também a baixa auto-estima. Eu transmuto tudo com a
chama violeta em energias de Amor e Luz. (coloque sua mão no seu
chakra Esplênico, e imagine a luz violeta girando no sentido horário e
transmutando). Diga: Sou Grato(a), e Assim é! Eu calibro meu chakra
Esplênico com energias de equilíbrio, segurança e confiança. Sou Grata(o),
e Assim é! Inspira pelo nariz e solta pela boca.
12. Peça para seu Eu Superior para vir até seu chakra Raiz. Centre no seu
chakra Raiz e dê o comando: pela minha presença Divina Eu Sou, eu
libero agora, tudo o que eu estou pronto(a) para liberar. A crença do não
merecimento de abundância. Libero, também, qualquer sensação de pânico
e medo. Libero toda falta de confiança na minha criatividade e inspiração.
Eu transmuto tudo com a chama violeta em energias de Amor e Luz.
Grato(a), e Assim é! (coloque sua mão no seu chakra Raiz, e imagine a luz
violeta girando no sentido horário e transmutando). Diga: Sou Grato(a), e
Assim é! Eu calibro meu chakra Raiz com energias de abundância,
equilíbrio, criatividade e confiança. Sou Grata(o), e Assim é! Inspira pelo
nariz e solta pela boca.
14. Agora, seu Eu Superior e seus guias, levam toda energia transmutada,
para aglutinar em sabedoria e luz, no seu 8º chakra, onde ficam
armazenadas todas suas experiências. Visualize a energia subindo desde o
chakra Raiz, até sair pelo coronário e chegar ao 8º chakra.
15. Agradeça ao seu Eu Superior e seus guias. Agradeça ao Mestre Saint
Germain, pela maravilhosa Chama Violeta.
16. Após, centre em seu coração, novamente e envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e
traga novamente a energia da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela
está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
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Como Trazer Potenciais de Seus Registros Akáshicos e Manifestar
Mudanças
Para que você entenda melhor, como trazer seus potenciais, de seu Akasha,
e colocar na sua estrutura celular, neste Agora. Vamos falar do Inato.
O Inato é a parte inteligente de suas células, ele tem consciência e está
conectado com sua estrutura celular, com a parte quântica do seu DNA e
com seu Eu Superior. O Inato e os Registros Akáshicos estão em todas as
células, em cada molécula do DNA. Então, são três energias humanas que
precisam fundir-se: Consciência Humana, Eu Superior e Inato, para você
manifestar as mudanças em você.
A diferença entre o Inato e o Akasha é que o Inato está em cima (num
conceito linear, para que você entenda melhor), está sempre transmitindo
informações. Ele é a parte inteligente de suas células e pode ajudá-lo a
trazer seus potenciais, de seu Akasha e colocá-los na sua estrutura celular.
E como fazer isso? Minando seu Akasha, com sua intenção pura e livre
arbítrio, conversando com seu Inato, que é sua consciência inteligente que
transmite informações a sua estrutura celular. E, trazer à tona seus
potenciais e habilidades, que você aprendeu no passado. Por exemplo,
você pode trazer a saúde, de uma vida que não teve doença nenhuma, para
o agora.
Para isso, voltamos a falar do DNA:
Cada laço do DNA tem um campo magnético que envolve outro laço
próximo a ele, que envolve o próximo e, assim por diante. Centenas de
trilhões de sobreposições se equiparam à consciência. Isto representa uma
marca magnética que o ser humano mantém com ele. O magnetismo é uma
energia interdimensional, uma energia quântica. O DNA é magnético.
A nova energia, que está girando na terra, está ativando cinco camadas do
DNA, como presentes para você. Cinco energias quânticas.
A camada Um, foi identificada na hélice dupla da 3D, de química linear,
que você pode ver num microscópio, a qual está sempre em mudança.
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A Camada Dois, é sua Lição de vida, qual está ligada as camadas Sete e
Oito, que são as camadas lemurianas do seu DNA. Pois nenhuma camada
funciona sozinha.
A camada Seis está sempre envolvida em tudo, ela continua a mudar com
cada camada com a qual está trabalhando. Ela representa a energia do Eu
Superior. A única parte que é superior, é a percepção de sua vibração.
As camadas Quatro e Cinco são as energias mais importantes do DNA
humano, no planeta. São responsáveis pelas lições de vida e se relacionam
com a camada Seis.
As camadas Sete e Oito são as camadas dos Lemurianos, camadas de
criação, que são seu Registro Akáshico.
A camada Nove é a da Cura, não porque ela cura o corpo, mas, cura o
Akasha.
A camada Dois, a Seis, a associação das camadas Sete e Oito, e a número
Nove. Somando, se chega numa numerologia cinco, que significa mudança
universal.
Você pode entrar em seu próprio Registro Akáshico, arrumá-lo e criar uma
mudança no seu DNA. Ou seja, encontrar o DNA mais puro, que já foi seu,
na época Lemuriana e colocar os atributos para sua saúde atual. Isso que se
refere a camada Nove, curar o Akasha.
Se você quer abundância em sua vida. Você pode orientar seu Inato a
buscar no seu Akasha, e trazer para o agora a sua vida abundante. Como
também, você pode deter o seu processo de envelhecimento, ao
reprogramar seu Inato. Ele precisa do seu comando, do seu sinal. E isso, só
você pode fazer, nenhum terapeuta, nenhum canalizador, somente você!
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Liberação de Crenças e Manifestação de Potenciais
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para este processo, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. Sentado(a), com a coluna reta, com os pés tocando o chão. Feche os
olhos e comece fazendo três respirações profundas, inspirando pelo nariz e
soltando pela boca, para desacelerar a mente. Vá relaxando seu corpo,
relaxe os ombros, as pernas.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
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claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou. Eu sou um ser de Luz. Eu sou um ser de
chama violeta, eu sou todo amor que Deus deseja. Imagine você com um
circulo em volta de Chama violeta.
6. Agora, centre no seu coração e diga: pela minha presença Divina Eu
Sou, eu libero e comando, que a crença,“Eu não confio na minha intuição”,
seja transmutada com a chama violeta, de todos os meus níveis de
consciência, Primário, Genético, Histórico e de Alma. Que seja
transmutado em energias de Amor e Luz. Sou Grato(a), e Assim é!
Visualize a luz violeta brilhando e girando, no sentido horário, no seu
Coronário, no seu frontal, na sua nuca e no seu coração. Transmutando as
energias, enviando ao 8º chakra, acima do seu coronário, e aglutinando em
sabedoria e luz.
7. Agora diga: Querido Inato, eu peço que busque no meu Akasha, o
sentimento, “Eu confio na minha intuição”, e manifeste na minha estrutura
celular, agora mesmo! Sou Grato, e Assim é!
Visualize uma espiral de luz azul magnética, ela entra em você e começar a
girar. Sinta a energia do sentimento, fluir dentro de você, percorrendo em
cada célula de seu corpo e manifestando o sentimento, “Eu confio na
minha intuição”.
8. Agradeça ao seu Eu Superior e seu Inato.
9. Após, centre em seu coração, novamente e, envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e
traga novamente a energia da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela
está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
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Algumas Crenças que você pode liberar e Manifestar
Sentimentos/Energias, trazidos de seu Registro Akáshico:

novos

. “Não consigo perdoar tal pessoa”. “Eu sei qual é a sensação de perdoar.”
. “Eu sinto que preciso sofrer.” “ Eu sei como viver sem sofrimento.”
. “Eu tenho que lutar contra o mal”, “Eu sou imune ao mal.”
. “Eu devo ter alguma doença.” “Eu sou curador e posso me curar.”
. “Eu penso que não tenho dons de cura?” “Eu reivindico meus dons.”
Seu Inato pode Buscar Sentimentos/Energias, de seus Registros Akáshicos,
e colocar na sua estrutura celular. Veja exemplos:
. Eu sou merecedor(a) de abundância de dinheiro.
. Eu sou merecedor(a) de amor e felicidade.
. Eu sei qual é a sensação de saber que tudo é possível.
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Manifestação de Potenciais – Primeiro Potencial a ser Manifestado
Sempre devemos desacelerar nossa mente, quando queremos entrar em
estados de freqüências superiores, já que estamos em Estado de
Consciência Beta. E, para este processo, precisamos entrar em Estado de
Consciência Theta.
É importante que você escute ao fundo, em harmonia com este processo, a
prece hebraica “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth” (santo,
santo, santo é o Senhor). Pois, estará afirmando o acesso a outro estado de
consciência.
1. Sentado(a), com a coluna reta, com os pés tocando o chão. Feche os
olhos e comece fazendo três respirações profundas, inspirando pelo nariz e
soltando pela boca, para desacelerar a mente. Vá relaxando seu corpo,
relaxe os ombros, as pernas.
2. Centre no seu coração. Envie sua energia para seu chakra Raiz.
Imaginando ela descer, percorrendo seus chakras, até chegar ao seu chakra
Raiz. Dali, ela desce pelo seu cordão de aterramento e entra na Mãe Terra.
Visualize seu cordão descer e se acoplar numa bola de cristal, no centro da
terra.
3. Visualize a energia da Terra subindo pelo seu cordão de aterramento,
entrando pelas plantas de seus pés, subindo pelas laterais internas de suas
pernas, chegando e abrindo seu chakra Raiz. Depois, sobe até seu chakra
Esplênico e abre; sobe até seu chakra do Plexo Solar e abre; sobe até seu
chakra Cardíaco e abre.
4. Agora, imagine vir uma energia, em forma de luz branca, lá do alto,
desce pelo seu cordão prata, que está ligado diretamente com a fonte e
você. A luz entra pelo seu chakra coronário e abre; desce até seu chakra
Frontal e abre; desce até seu chakra Laríngeo e abre; desde até seu chakra
Cardíaco e abre.
5. Se concentre no seu 3º olho. Agora você vai, com sua consciência, no
seu Merkabah, seu veículo de luz, para o 7º plano. Mire no centro de seus
olhos e visualize um portal de luz a sua frente, um corredor de luz. Entre
nele e vá com sua consciência. Siga, vendo luzes, até chegar num espaço
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claro (mesmo em imaginação). Este espaço é de luz branca/perolada, sinta
que nele tudo é energia, tudo é Luz. Neste espaço, você é energia, você é
Luz. Então diga: “Ehyeh Asher Ehyeh”, Eu Sou o que Eu Sou, Eu sou o
que Eu Sou, Eu sou o que Eu Sou.
6. Agora, centre no seu Coração e diga: Pela minha presença Divina Eu
Sou, eu peço ao meu Inato, que busque no meu Akasha, o sentimento: “Eu
posso Manifestar tudo que eu quiser na minha vida”, e manifeste na
minha estrutura celular, agora mesmo. Para o Bem Maior. Sou Grato, e
Assim é!
7. Visualize uma espiral de luz azul magnética, ela entra em você e
começar a girar. Sinta a energia do sentimento, “Eu posso Manifestar tudo
o que eu quiser na minha vida”, fluir dentro de você, percorrendo em cada
célula de seu corpo e manifestando o sentimento.
8. Agradeça ao seu Eu Superior e seu Inato.
9. Após, centre em seu coração, novamente e envie sua energia à Mãe
Terra. Sua energia desce, passando pelos seus chakras, descendo pelo seu
cordão de aterramento, até chegar ao centro da terra. Se enraíze nela e
traga novamente a energia da terra até seu chakra Coronário. Pois, ali ela
está em conexão com os chakras superiores. Sou Grato(a) e Assim é!
Outros exemplos:
Pela minha presença Divina Eu Sou, eu peço ao meu Inato, que busque no
meu Akasha, o potencial: “Eu sou merecedor de abundância, eu sempre
tenho dinheiro”, e manifeste na minha estrutura celular, agora mesmo. Para
o Bem Maior. Sou Grato(a), e Assim é!
Pela minha presença Divina Eu Sou, eu peço ao meu Inato, que busque no
meu Akasha, o potencial: “Eu posso deter o envelhecimento de minhas
células”, e manifeste na minha estrutura celular, agora mesmo. Para o Bem
Maior. Sou Grato(a), e Assim é!
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A História da Humanidade no Planeta Terra – Kryon
A terra é muito velha, mas a humanidade não. Tem havido uma jornada
biológica muito longa e evoluída, muitos a chamaram de evolução.
Certamente a biologia do planeta evoluiu, e este é o modo sagrado que
Deus escolheu para desenvolvê-lo. Não é o contrário a qualquer coisa, mas
o pensamento limitado de muitos Humanos que o desejam. Não foi deste
modo.
Deixem-me levá-los de volta há um breve tempo, como vocês o vêem,
como as pedras o vêem. Deixem-me pintar um quadro do planeta para
vocês. Eu estou dando o meu sócio muito para observar e muitos fatos, e
poderá haver pausas enquanto, ele compreende isto. Pois estas coisas das
quais eu falo serão transcritas e vistas por milhares.
Há cem mil anos atrás, foi o início do que vocês chamariam de Ser
Humano iluminado. Isto tudo é apenas 100.000 anos. Oh, houve um
desenvolvimento humanóide muito antes disso, mas o Ser Humano não
tinha equipamento espiritual, dentro do DNA. Era apenas biologia. Seus
antropólogos lhes dirão sobre a idade dos humanos. Eles desenterrarão
muitos ossos e lhes contarão muitas histórias sobre como a humanidade
pode ser. Estas são apenas criaturas evoluídas biologicamente, não parte do
cenário onde os seres angélicos fazem parte do DNA.
A história que eu lhes contarei é aquela que aludimos muitas vezes. Mas
deixem-me pintar a cena, primeiro: havia muita biologia evoluída até
então. Havia cerca de vinte tipos de Seres Humanos no planeta, e seus
antropólogos identificaram muitos deles. Eles eram todos muito diferentes,
entendem? Alguns tinham cabeças que eram configuradas de modo
diferente, e alguns tinham até caudas. Cerca de vinte tipos de Seres
Humanos existiam juntos. Este é um fato da evolução normal no planeta,
pois se vocês observarem qualquer mamífero, há muita variedade.
A evolução criou, lentamente, muitos tipos de Seres Humanos, como a
natureza faz com tudo. Então o planeta foi afetado pelo projeto sagrado. O
planeta foi visitado de um modo quântico, por criaturas iluminadas, que
não eram anjos. É difícil de descrever como seria tal coisa, mas foi.
Ouçam, há vida abundante neste universo, e isto está nas suas lições,
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outros não. Há seres biológicos que vivem no planeta como vocês, com
atmosfera como a sua, mas onde não há guerra. Eles vivem num estado
quântico, onde há acordo para os que estão lá. Eles representam sociedades
duas vezes tão velhas quanto a Terra. A humanidade e tal grupo iluminado
existiam e ainda existem nestes dias. Eles estão localizados há anos luz,
distantes de vocês, mesmo que sejam visitados por eles facilmente. Eles
vieram a este planeta para plantar as sementes da sacralidade dentro do seu
DNA.
Eles vieram com permissão, por projeto, de acordo de todos os seres
angélicos no Universo. Não foi por acaso, e não foi parte de um plano de
conquista. Era o seu trabalho amoroso. Eu falo dos Pleiadianos e, muito
tem sido dito sobre eles. Pois, quando vocês falam dessas coisas, quando
um tipo de criatura vêm e afeta todo um planeta, haveria aqueles que
diriam: “Bem, isso é inapropriado, isso tem que ser do mal, isso tem que
ser errado”. Não foi.
Tem havido muita informação errônea sobre os Pleiadianos. Deixem-me
lhes dizer, se vocês pudessem vê-los agora, eles se pareciam muito com
vocês! Haverá um dia, num lugar apropriado que eles lhes encontrarão e os
chamarão de irmão ou irmã e, se vocês receberem uma amostra de sua
estrutura celular, pareceria muito com a sua. Pois eles têm as sementes da
iluminação da raça Humana, têm sabedoria e amor pela terra, pois vocês
são as suas sementes.
O que eles deram a este planeta é difícil de descrever em um discurso de
terceira dimensão. Eles deram à humanidade do planeta, duas camadas
extras de DNA. E isto aconteceu imediatamente para somente uma, dos
vinte tipos de humanos, o de vocês. Pois, somente um tipo estava
preparado para receber este presente.
Perguntem aos seus antropólogos sobre isto. Oh, não perguntem sobre os
Pleiadianos! Perguntem o que aconteceu há, aproximadamente 100.000
anos, aos Seres Humanos. Eles lhes dirão que contra as possibilidades
naturais desse acontecimento, somente um tipo de Ser Humano surgiu no
planeta. E quanto aos outros dezenove? Eles morreram lentamente,
incapazes de competir com aqueles com o novo DNA. Isso é contra a
intuição com a natureza, deveria elevar as sobrancelhas daqueles que
observam a seleção natural.
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Assim, é algo para tomarem conhecimento e fornece a prova do que eu
estou lhes falando. Isso se torna a história da criação em muita mitologia
no planeta. Por esta razão, o pensamento de muitos é de que a evolução
não aconteceu sob qualquer condição, que Deus criou os Humanos,
instantaneamente. Vocês percebem? Há uma semente da verdade para
todas as coisas, mas elas são frequentemente colocadas num
compartimento de 3D, que torna mais fácil para explicar.
Um jardim maravilhoso, a tentação explicando o bem e o mal, isto é,
certamente próximo a visão metafísica do que aconteceu, quando um
grupo de Humanos recebeu as suas duas novas camadas da consciência no
DNA. Pois, subitamente eles começaram a se expressar no processo da
dualidade, na consciência da luz e da escuridão.
As camadas extras foi um auxílio para o teste da Terra, que se tornaria o
único planeta do livre arbítrio do seu tempo. Uma camada incluiria o
Registro Akáshico, o registro de todas as almas angélicas que vieram e
entraram no corpo Humano. A humanidade começou a se espiritualizar,
não imediatamente, mas muito, muito lentamente por outros 50.000 anos.
Os anjos começaram o processo de vir ao planeta, usando o corpo Humano
como veículo para criar esse teste da Terra. Somente então o Ser Humano
se tornou no que vocês começam a ver agora. Isso significa que a
verdadeira humanidade iluminada tem realmente cerca de 50.000 anos,
muito nova, realmente.
A Terra era diferente então. Assim, eu gostaria de levá-los há
aproximadamente 40.000 anos atrás. Aqui, está a grande civilização no
planeta, e ela já tinha existido em uma forma Elemental, por mais de 5.000
anos. Era a maior sociedade já vista no planeta. Não imensa em números,
mas, em consciência. Não foi algo que seria imitado mais tarde, pois foi
parte da instalação da humanidade. Foi a civilização Lemuriana.
Eu nunca identifiquei quanto tempo ela durou, assim eu o farei agora. O
que vocês achariam de uma sociedade que durou mais de 20.000 anos?
Eles viviam em paz, menosprezar isto não seria algo que já aconteceu na
sociedade documentada na Terra? Nada que saibam se aproxima disto.
Os cientistas dizem: “É impossível! Não havia sociedades há tanto tempo
65

atrás”. Certamente, não há prova, e, isto, meus queridos Seres Humanos, é
muito a propósito. Pois o planeta faz um trabalho muito bom ao apagar as
marcas da humanidade.
A linha do tempo, em essência dos inícios Lemurianos, foi
aproximadamente 50.000 anos. Levou 10.000 anos para serem
considerados unidos, e outros 5.000 para começarem a se unir como
sociedade com um centro de controle comum. Os Lemurianos tiveram uma
civilização desenvolvida, madura de 35.000 anos a cerca de 15.000 anos
atrás. Lembrem-se de que as coisas duravam muito tempo e eram muito
lentas nos dias iniciais de desenvolvimento da humanidade.
Deixem-me levá-los à Lemúria. Deixem-me descrever a Terra nesta
época, pois ela era muito diferente então. Há aqueles que ririam,
zombariam e gracejariam destes pronunciamentos. O Oceano Pacífico é
imenso! Nunca houve um tempo em que não houvesse água nele, a menos
que vocês retornassem há milhões de anos. Não é verdade. Eu não diria
isto. Eu somente disse da porção em que os Lemurianos se instalaram.
Deixem-me pintar a cena para vocês.
O Planeta Terra estava girando a 28º em seu eixo. Esta era a inclinação da
Terra, e não é a que vocês têm hoje. Além disso, geologicamente, o planeta
era muito diferente há 40.000 anos. Vocês estavam no final da maior era do
gelo que já vivenciaram. A temperatura deste planeta depende de quanta
água há nele. O ciclo da água do planeta é o que controla a temperatura e o
vento. O que eu estou lhes mostrando agora nesta visão é uma terra muito
diferente.
O ciclo de água da terra é o que a faz quente e fria, é a dinâmica sempre
em movimento. Com o decorrer dos anos, houve muitas mudanças baixas
e altas de temperatura no planeta. Quase todas elas sobreviveram a cada
Ser Humano (significando que nenhum Humano esteve vivo o suficiente
para ver todo o ciclo). Os ciclos tão curtos de 200 anos eram comuns.
Assim, a maior parte da humanidade está inconsciente de algo, exceto que
ele está mudando, inconsciente dos ciclos normais.
Vocês tiveram vários ciclos pequenos do gelo recentemente. Somente há
algumas centenas de anos, nos anos 1.400, vocês tiveram um, onde as
geleiras começaram a se formar novamente. As temperaturas do planeta
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caíram um pouco e então voltaram. Isto é típico do planeta e é o modo
como ele funciona.
A coisa interessante é que antes desses pequenos eventos do gelo, há algo
que não faz sentido ao Ser Humano. Ele se aquece! É parte do ciclo. Vocês
estão tendo um novamente, e estão no início de um ciclo da água, que
voltará a uma temperatura mais baixa eventualmente. Isso é típico, cíclico
e normal.
Alguns Lemunianos escalaram montanhas, vocês podem encontrar os seus
antepassados hoje. Eles são chamados de Polinésios e conhecem tudo
sobre os oceanos. Eles conhecem as marés, estavam lá antes que as marés
estivessem lá! Eles as observaram se formando e sendo criadas. Eles
podem dispor de pequenas embarcações e se mudarem de ilha para ilha, há
centenas de quilômetros de distância, sem um compasso. Eles sabem o
modo como funcionam os oceanos, as marés. Alguns até reivindicam que
seus antepassados são os Lemurianos.
A civilização Lemuriana, existiu basicamente de 35.000 a 15.000 anos
atrás, a mais longa civilização monárquica na Terra. Ela era diferente de
qualquer sociedade que vocês já tiveram, pois reveremos com vocês o que
aconteceu. A verdadeira razão para a Lemúria e para todos os seus
atributos do seu DNA, era estabelecer um estágio para o que estava por vir.
Quando o cozinheiro prepara a refeição, ele besunta a panela, prepara
todos os atributos para o alimento e, então prossegue com muita
preparação, o que realçará o alimento, mas isto não inclui o verdadeiro
alimento ainda.
Os Lemurianos representavam este relacionamento com a Terra e vocês.
De um modo espiritual, a refeição estava sendo preparada. Portanto, nós
lhes dizemos novamente que eles tinham um atributo Akáshico diferente
de vocês. Trezentos e cinqüenta milhões de Lemurianos existiram, para a
existência de sua cultura. Eles eram Lemurianos únicos, com algumas
exceções, cada um tinha uma vida. Vocês poderiam dizer que eles
estiveram construindo o Registro Akáshico do planeta.
Imaginem a Caverna da Criação com todos os cristais que descrevemos
como as almas no planeta. A cada vez que um anjo viria, seria um
Lemuriano por algum tempo. A essência de sua energia seria então
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colocada no planeta. O cristal com o seu nome nele entrariam na caverna.
Algumas dessas coisas não farão sentido para aqueles que não ouviram
antes esta história sobre a Caverna da Criação.
Toda a civilização Lemuriana deveria construir a Caverna da Criação e
implantá-la com a energia das 350 milhões de almas. E em toda a sua
história, houve somente alguns milhares que tinham vidas passadas, que
viriam novamente como um Lemuriano, a maior parte sendo os seus
cientistas. O resto deles teria uma vida e então voltariam e esperariam que
a civilização estivesse completa (falando dos anjos que representam as
diferentes almas da humanidade). Isto foi a propósito, e foi a fim de
semear o planeta espiritualmente com o que estava para vir, e aumentar o
valor cristalino da Caverna da Criação.
Os Lemurianos, viram o que estava acontecendo. Como nós lhes dissemos,
aproximadamente há 15.000 anos, o gelo começou a derreter, e isto
aconteceu muito lentamente, por pelo menos 5.000 anos. Vocês poderiam
dizer que eles tiveram muito tempo para se prepararem, e assim eles
fizeram. O que eles fizeram primeiro foi se tornarem uma nação
navegante, construindo embarcações. Lentamente, muitos deles deixaram
o vale em que estavam, o qual já estava lentamente inundando, enquanto o
gelo derretia e as águas se elevavam, no planeta.
Assim, vocês poderiam dizer que há parte da sociedade Lemuriana que
povoou as margens de outras massas de terra através de embarcações.
Procure-os na Nova Zelândia, Ilha de Páscoa, não muito ficou lá, e o
grande continente que vocês chamam de Américas. Eles estavam nas áreas
da Costa Ocidental, que vocês chamam de Alasca e a ponte para o outro
continente. Eles estavam lá. Muitos deles foram para a montanha chamada
Shasta, e eles existiram lá em sua forma humana, muito antes de se
fixarem na montanha como seres interdimensionais.
Alguns deles começaram outras sociedades em associação com outros
Humanos que tinham viajado longe do núcleo esquecendo de sua
linhagem completamente. Uma das culturas foi chamada de Sumeriana, e
estava no Oriente Médio. Isso eventualmente conduziu à cultura Egípcia,
muitos anos mais tarde. É estranho que vocês achem que é aí que a história
realmente começou.
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Agora está aqui algo que não lhe falamos antes. Toda a evidência da antiga
Lemúria tinha sido apagada. As correntes oceânicas sob os mares são
muito fortes; elas correm quase como rios, lavando com areia e limo por
éons. Assim, há aqueles que dizem “Isso significa que nós nunca
encontraremos artefatos da Lemúria”. Não somente encontrarão alguns,
como já encontraram, mas muitos os estão escondendo.
E por que alguém teria um artefato da Lemúria? Eu já lhes disse que a
Lemúria foi arrastada pela água, por causa das embarcações. Muitas delas
afundaram em tempestades, carregando objetos Lemurianos comuns,
artefatos. Alguns ainda não foram encontrados, mas alguns já foram
seqüestrados por colecionadores, que não conseguem alguém que os
observem, porque eles não fazem sentido.
E mais, há aqueles que confundiriam a Lemúria com Atlântida. Agora aqui
está a informação que muitos não acreditarão. Pois, não há muito
conhecimento sobre Atlântida, mas conjecturas de seus historiadores. Há
duas delas, a velha Atlântida e a jovem Atlântida. Elas estão distantes,
muitos distantes, tanto fisicamente como no tempo. Uma que está sendo
procurada agora, é muito mais jovem do que vocês pensam, pois a
civilização da nova Atlântida tinha muita similaridade com a civilização
Egípcia ao mesmo tempo. Uma foi o resultado dos homens da Europa
Ocidental, e a outra foi o resultado da evolução dos homens do Oriente
Médio.
Kryon, onde está a Atlântida mais recente? Bem, deixem-me lhes dar uma
dica: Ela está próxima. Procurem-na do outro lado da bota. Isto é tudo o
que eu direi. (lembrem-se de que esta canalização está sendo dada ao oeste
do Mar Mediterrâneo, assim essas direções referidas são de onde o
cruzeiro estava no oceano no momento. O outro lado da bota, da parte
mais baixa da Itália), de onde o navio estava navegando, próximo à Grecia
e Creta. O cruzeiro já tinha deixado Roma quando esta informação foi
dada.
Kryon, onde está a velha Atlântida? A resposta é que ela estava no
Pacífico, longe da mais nova, e antiga, em comparação. Ela foi uma
instalação da Lemúria, e não manteve a consciência Lemuriana por muito
tempo. Ela se tornou o modelo para a escravidão e a decadência. A
tecnologia era usada erroneamente. Não direi mais sobre isto agora.
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Assim, agora vocês conhecem os Lemurianos. Vocês também sabem que
eles não estão no que vocês têm hoje, no modo de consciência. Eles fazem
parte da instalação do teste, e vocês perderam um fragmento e uma parte
da ativação do DNA que eles tiveram, através da energia que vocês
selecionaram para a sua dualidade. E isto é o livre arbítrio, ver se podem
compreendê-lo e recebê-lo de volta. E esta é a parte quântica do DNA. É o
que chamamos de camadas Lemurianas e Pleiadianas, e, uma delas é o
Registro Akáshico. Agora se vocês estiveram associando isto,
compreenderão também que os Lemurianos foram os responsáveis pela
criação do Registro Akáshico cósmico da Terra.
Agora me deixem lhes dizer algo que vocês podem amar ao ouvir. Entre
1987 e 2007, algo surpreendente aconteceu. Devido à nova energia, os
cristais que tinham nomes Lemurianos despertaram na Caverna da
Criação. Eles sussurraram, “Tempo para retornar”! Trezentos e cinquenta
milhões deles. Ouçam isto, ouçam, todos os Lemurianos que já viveram
neste planeta estão vivos novamente, em corpos Humanos, agora estão de
volta! Eles estão distribuídos por todo o globo. Ouçam! Eu tenho uma sala
repleta deles bem aqui. Eu estou olhando para eles. E é por isto que vocês
estão aqui, queridos. É por isto que vocês estão lendo isto. E vocês
imaginaram por que vocês ressoam com essas coisas? Vocês imaginam por
que vocês têm uma vibração mais elevada? Vocês imaginam por que há
uma aliança com a sua estrutura celular e Kryon? É porque vocês são
Lemurianos, uma velha alma em uma nova energia.
Kryon, isto significa que a minha alma não esteve aqui antes de 1.900?
Agora está resposta é complicada. Partes e fragmentos estavam aqui, mas
não a plena energia essencial Lemuriana. Vocês se consideram como uma
entidade, uma alma, um nome, e uma face. Mas vocês não são! Vocês são
uma associação de muitas energias.
É difícil explicar, senão impossível. A cada vez que vocês vem ao planeta,
são como a sopa que fica feita e vem novamente. Há um Eu Superior, que
é a mesma energia essencial a cada vez. Mas o que envolve isto tem
grande variedade espiritual. Mas agora, alguns de vocês estão de volta com
a energia essencial dos Lemurianos os envolvendo. Algo que não acontecia
há 50.000 anos. Estes fragmentos do DNA estão sendo reativados.
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Ouçam, ao que venho falando por anos: menos do que a metade de um por
cento deste planeta, tem que despertar para fazer uma diferença na
vibração para todos. Menos do que a metade de um por cento de sete
bilhões de pessoas tem que despertar. Somente 10% dos 350 milhões de
Lemurianos estão vivos hoje.
Todos vocês estão voltando! Em 1987, trouxe a Convergência Harmônica.
Em 2002, a conclusão da grade magnética e o início da experiência
cristalina. Em 2004, o tsunami e o Trânsito de Vênus. Em 2012, outro
Trânsito de Vênus. Estes são os eventos de libertação da energia feminina
compassiva para este mundo, para serem assimilados e usados lentamente,
assim vocês poderão se mover para a próxima energia com integridade.
Isto fornece um equilíbrio compassivo para o planeta, que não foi
equilibrado por éons.
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