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PREFÁCIO  

 

Os insights apresentados não são percepções no sentido científico. 

Portanto, houve a decisão de não incluir referências. É o resultado 

de observações e percepções pessoais que ajudaram a esclarecer a 

imagem apresentada. Muitas informações estão disponíveis, foram 

coletadas da internet e ampliadas por experiências pessoais. Esta  é 

a tentativa de conectar toda esta informação a um cenário. 

 

Além disso, não há pretensão de completude porque a vida parece 

ser um assunto muito fluido e mutável. 

 

A jornada para essas descobertas contém observações do mundo 

externo, mas é também a exploração do mundo interior. É a busca 

de respostas para a experiência mágica da vida até agora. "Eu amo 

a humanidade" 

 

"Eu amo todas as crianças - cuidem delas" 

 

“Estou confiante de que a humanidade é capaz de acessar a realeza 

que eu experimentei  com o contato  ” 
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EM BUSCA DO PRÓPRIO EU 

Certamente não há ninguém que ocasionalmente não esteja 

procurando pelo seu Eu. Não é a espiada na foto, não é a foto 

instantânea, não é o significado do corpo que é encontrado no dia a 

dia. Não é um ou outro papel que é desempenhado nas várias 

situações da vida. O papel da fi lha, da mãe, do chefe, do médico, do 

juiz, do professor ou do aluno. Esses papéis são adotados ao longo 

das melhores práticas de uma região, um país ou continente e essas 

idéias, experiências e soluções aceitas são incorporadas como 

cultura. Deste modo, papéis que podem funcionar de forma diferente 

de acordo com a região. No entanto, estas são apenas facetas do Eu 

que são estendidos pela rede familiar e muitos outros recursos como 

sexo, idade ou status social. E no curso de uma vida, as 

circunstâncias e o Eu também mudam. É uma dinâmica de 

circunstâncias externas e internas que tornam a autopercepção 

muito complicada. 

Mas parece estar tão perto. Todos estão de alguma forma bem no 

meio dela, mas está tão distante e intocável ao mesmo tempo. É uma 

jornada que é tomada de forma muito individual. Uma jornada que 

inventa a vida do Eu. 

E há uma sensação de que a autodescoberta é um propósito de vida, 

um sopro de um propósito de vida desconhecido. 

Porque na percepção de que deve haver um Eu, mesmo que pareça 

ser incrivelmente complexo, contém uma magia que é a força motriz 

da vida. 

É algo onde nada poderia ser. Nada além de espaço vazio, ou nem 

isso. 

Seria mais sensato que não houvesse simplismente nada. Isso faria 

muito mais sentido do que ter que lidar com se há um começo ou um 

fim, e o que existia antes do começo? E quem ou o que causou um 

começo?   

Mas há algo. Para ler isso mais que nada. Está lá e é percebido por 

algo, através dos olhos ou ouvidos dentro do eu próprio. Agora 

mesmo. 

Essa percepção desmente que não há nada simples. E esse fato leva 

à questão do começo, a razão e o papel do Eu nele. 

E obviamente o Eu pode perceber. Então, há um Eu percebedor que 

reside em nós, que nos faz e ainda é tão intocável que mesmo os 
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mais velhos não são capazes de explicá-lo com toda a sua 

experiência de vida. 

Portanto, existem abordagens de explicações. Religiões e ciência 

são dois exemplos. Em torno dele foram formadas estruturas sociais, 

política, países, superestruturas, tudo em busca do Eu percebedor e 

a razão da existência. 

Dependendo da cultura, as abordagens são múltiplas e, ainda assim, 

nenhuma abordagem pode fornecer uma prova tangível. 

Na percepção da existência, a religião conclui um ato de criação. E 

em busca dos componentes da existência a ciência está em seu 

caminho de ter algo tangível em suas mãos com diferentes 

disciplinas. Mas mesmo os experimentos mais caros fornecem no 

máximo uma prova das teorias. Independentemente da oferta de 

respostas, se confirmada por crenças confirmadas por um salvador 

ou expresso por teorias científicas.  A uma certa profundidade não há 

nenhum traço de uma idéia e, finalmente, todos os conceitos correm 

em um beco sem saída - não importa quão precisos e racionais eles 

sejam.  

Depois, há a questão do limite do Eu. Para onde alcança? É o corpo, 

que marca a fronteira? Está se expandindo com o corpo, começando 

com o derretimento de um espermatozóide com o ovo? E quando as 

células do corpo se renovam, o Eu é transferido a cada vez para a 

forma atual? O cérebro é suficiente para formar um Eu totalmente 

percebedor? Ou o Eu usa o cérebro e o corpo para navegar no tempo 

e espaço? 

Quando um corpo produz esse Eu completamente, o que é então 

esse corpo, que criou a existência perceptiva?

E porque a realidade de uma pessoa difere da realidade de outra, o 

que é a realidade da causa, a fonte da existência? E como e porque 

o Eu está entrelaçado com isso? 

 
 

O EU PRÓPRIO COMO COMPOSIÇÃO 

A questão do Eu percebedor abre um campo de suposições que 

resulta em uma imagem da existência. É uma ideia de conexões que 

deve sempre ser avaliado por si mesmo. Parece até ser 

responsabilidade de cada Eu avaliar o conteúdo das ideias aqui 

apresentadas individualmente, bem como todos os outros conceitos. 
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Por que mais haveria essa variedade inesgotável de Eu's, em 

constante expansão? 

Atualmente, a expansão para os sistemas de crenças pessoais é 

definida como o limite, que declara este planeta Terra como o campo 

de jogo. Mas muitas pessoas já expandem esse limite para formas 

de vida fora deste reino. As religiões ocidentais expandem pelo 

menos a um Criador e em outros conceitos religiosos, existem até 

vários. Mitos e fábulas relatam sobre outras figuras e nos tempos 

modernos, muitas pessoas relatam mais e mais sobre contatos com 

pessoas e outras formas de vida que não são originados na Terra. 

Mas o que todos têm em comum é que eles são pelo menos um Eu. 

O Eu consiste de um corpo humano que está l igado ao tempo e ao 

espaço. Este corpo é como um instrumento, uma composição de 

capacidades biológicas, emocionais e mentais. É um veículo de 

consciência que é equipado com uma inteligência para manter suas 

funções.   

Além disso, o Eu contém uma entidade consciente que anima o corpo 

humano. A conexão entre o corpo humano e a consciência é feita no 

momento anterior ou pelo menos durante o nascimento. Desde o dia 

desta conexão nos estados de consciência, cuidadosamente 

continua a se adaptar ao corpo humano e a navegar dentro do corpo 

tridimensional, e de cinco sentidos sensoriais no tempo e no espaço. 

A consciência, ou seja, a auto-percepção do Eu, que também é 

chamada de alma noutro lugar é tempo e sem forma, mas ainda 

navega dentro dos universos de tempo e espaço. Nasce na fonte de 

inteligência cósmica, além do tempo e espaço e flui como uma 

partícula brilhante no desenvolvimento da separação de uma 

consciência individual, sempre sob a custódia da inteligência 

cósmica. É a maior forma de consciência, que é capaz de se ligar às 

formas, observar experiências e sintetizar percepções. Seu 

propósito é a individualização, senão todo o cosmos e seus muitos 

campos de frequências só poderiam ser vistos da perspectiva do 

Criador e através da lente da inteligência cósmica. Então é por 

definição sujeita a uma perspectiva unidimensional e, portanto, uma 

exploração incompleta. O Criador decretou a existência destas 

perspectivas antes da criação do cosmos, se lançou na forma de 

partículas luminosas, e delimitou essas partículas para experimentar 

a separação. 

As primeiras criações foram corpos luminosos leves e sem estrutura. 

Sua densidade foi  apenas o suficiente para experimentar separação 
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e não ser influenciada pela consciência dominante do Criador. Em 

sua manifestação existente, esses  corpos não foram capazes de 

explorar as áreas onde a vibração é desacelerada e desacelera o 

tempo. Eles reconheceram esse fato como uma tarefa e começaram 

o desenvolvimento de corpos genéticos capazes de explorar estas 

regiões remotas do cosmos e aprender com isso. O Criador foi de 

fato capaz de perceber essas áreas remotas, mas não foi possível  

explorar essas áreas de uma perspectiva individual. Os corpos 

luminosos leves imaginaram e também desenvolveram o corpo 

humano em todas as suas variações, como ocorre em todo o cosmos. 

São essas partículas luminosas em sua existência sem forma, a 

consciência do eu, que pode se expressar através do veículo do 

corpo humano e tornar-se sujeito a percepções de uma realidade de 

mudança permanente. O corpo humano contém DNA (ADN) para 

programar a forma humana e permitir a fusão com uma consciência. 

Pela genética, uma consciência pode, portanto, se l igar a um corpo 

e solidificar na fusão com o corpo humano uma matriz de 

características de vida dentro do DNA (ADN) que levam a 

experiências de vida predeterminadas e etapas fatais da vida com a 

finalidade de adquirir experiência. Essa fusão não é nem opressiva 

nem assustadora. É simplesmente a construção para experimentar a 

independência. 

A composição do Eu é comparável a um concerto de piano. O piano 

é o corpo, quem o toca é a consciência e a música é a percepção da 

vida. Antes do concerto a consciência afina as cordas, especifica o 

número de teclas, define a altura do assento, e determina a 

localização e, finalmente, a composição a ser tocada. E dependendo 

do nível de habilidades e do desejo de experimentar, o assento pode 

ser muito alto, ou algumas das teclas pretas estão faltando, ou 

algumas cordas estão fora de sintonia dependendo do desejo das 

experiências a realizar. 

Mesmo que a criação do corpo humano soe como um conto de fadas, 

o DNA pode fornecer a capacidade de se fundir com uma consciência 

junto ao seu notável poder de formar um corpo físico abrir  pelo 

menos algumas perguntas sobre o conceito de um desenvolvimento 

evolutivo pesado. Sugere o envolvimento de um poder construtivo e 

inteligente, que vai muito além da atual possibil idades técnicas na 

Terra. 

Já que os genes são mais propensos a manter uma estrutura bem 

estabelecida estável através do árduo caminho da evolução, e a 
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capacidade altamente complexa e completa de ligação com a 

consciência, seria um grau extraordinário de coincidência de 

mutações, qualquer conceitos alternativos e conclusões não devem 

ser completamente desconsiderados. Os cientistas compreenderam 

a evolução do humano em uma escala que pode ser vista como um 

divisor de madeira em uma floresta densa de tempo e espaço. A 

evolução dos humanos nesta floresta é um processo altamente 

comprimido, de inúmeras adaptações e extensões que desenvolveu 

a mente genética da espécie harmoniosamente de acordo com o 

Criador. Mesmo quando parece que é uma coleção aleatória de 

passos em falso e a sobrevivência do mais apto, a mente genética 

da raça dos anciãos, que está envolvida no desenvolvimento das 

espécies jovens na Terra, trabalha com precisão por um longo 

período de tempo que excede toda a imaginação. O caminho para o 

futuro desta espécie procede de acordo com um modelo que é 

profundamente entrelaçado na mente genética. Quando o nível  do 

estado é compreendido, a espécie desperta para novos horizontes 

e, uma vez chegada, desenvolve sua verdadeira natureza e seu 

propósito individual.   

Das espécies agora de volta ao Eu. Através da ocupação inicial de 

um corpo, a consciência é diretamente limitada em um espectro 

físico, emocional e mental de percepção e, assim, também em sua 

expressão. 

Para ficar com o exemplo do piano. O concerto é para ser 

desenvolvido para estender a experiência do piano dado com todas 

as suas propriedades e falhas existentes. 

Toda consciência está no momento da fusão em um estágio único de 

sua experiência. Esforça-se pela completude e união com tudo o que 

pode ser alcançado somente quando a consciência está fora do 

tempo e percebe sua própria existência na intemporalidade. 

Assim, é a consciência que é como um componente do Eu motor, que 

procura a compreensão mais profunda da existência.   

Neste caso, a consciência é uma inteligência com a habilidade de 

autopercepção. E inteligência é o processamento de informações 

através da compreensão. No contexto do Eu limitado, a inteligência 

é o processamento de informações que podem ser recebidas através 

dos cinco sentidos. 

A inteligência, por sua vez, processa informações na realidade do 

Eu, reconhece contradições racionais,  objetivos gerados a partir dos 
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problemas racionais identificados, mas também por necessidades 

físicas e coordena ações para alcançar os objetivos ao longo do 

tempo. Estes objetivos podem ser bastante conflitantes e formarão 

parte do drama humano. 

A consciência se limita a se fundir com o corpo humano à sua 

vontade, para experimentar a separação da consciência cósmica. 

Nesse estado de separação, a consciência limita-se a ganhar novas 

experiências e a obter uma compreensão mais profunda da razão de 

ser, do projeto subjacente e da grande visão da existência.   

Através deste processo intencional de fusão com um corpo humano 

e obtendo uma compreensão mais profunda, a mente pode se 

transformar em um componente integrado consciente do cosmos. 

Torna-se possível  porque a consciência pode coletar, armazenar e 

redirecionar o propósito do uso de energias através de sistemas de 

crenças usando o corpo humano.   

Através da consciência, a propulsão para atentar para uma conexão 

divina e experimentar uma conexão com o Criador é gerada dentro 

do corpo humano porque, apesar da limitação e redução dentro de 

um corpo, há um laço cósmico perceptível,  embora muitas vezes 

muito fraco. Quando o Eu se torna consciente de sua força criativa 

para converter energia de suposições e sugestões através de 

sistemas de crenças existentes, ela desperta. Quando essa 

conversão de energia leva a um modo de vida que segue suavemente 

a existência da grande visão, ela se torna o portador da realidade da 

consciência cósmica e o arquiteto de um novo princípio de 

existência. 

Na combinação de corpo e consciência, o Eu explora princípios da 

evolução na Terra e espera encontrar o conhecimento da existência 

por um salvador. 

No alinhamento de um eu com as circunstâncias externas e o desejo 

assegura, de fato, a existência física e o esforço para o bem-estar 

físico e a integridade, mas também é a fonte do drama humano, dos 

mal-entendidos e falibilidades. E a expectativa de obter uma 

salvação confortavelmente entregue de outra pessoa, de um 

salvador está, de fato, enraizada no mito antigo, mas não leva o ego 

à experiência esperada. Seria como se uma receita fosse colocada 

ao lado dos ingredientes, na expectativa de que a comida tão 

prestigiosa se cozinhasse sozinha. 
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O Objetivo da consciência e, portanto, também a razão para 

mergulhar através de uma realidade física em um corpo é fazer uma 

experiência especial.  Uma experiência que vai muito além do que 

um líder espiritual chamaria de iluminação ou ascensão. É a 

experiência da transformação de uma consciência separada para a 

consciência da totalidade. Para consegui-lo, a ativação dos códigos- 

fonte da consciência que permitem essa transformação são 

necessários.   

O código-fonte não é o DNA, porque o código-fonte é parte da 

consciência, ele programa a matriz de DNA do corpo no momento da 

fusão para reunir informações específicas antes da mesclagem 

(mistura) especificada de experiências, entre outras coisas. E o DNA 

(ADN) é o manifesto da instrução de execução interativa para um 

corpo físico e sua existência l imitada no tempo e no espaço. Assim, 

o próprio corpo humano não pode executar a ativação do código 

fonte, é possível através da consciência. Apenas lá, onde o código-

fonte está localizado.   

Uma experiência transformadora em direção à totalidade não pode 

ser alcançada por uma vida dirigida para o exterior.  A l igação aos 

externos, aos objetos de desejo ou influência através do poder e do 

controle impede um alinhamento do eu pelas tentações externas. 

Isso especialmente porque uma separação de fatores externos é 

avaliada com a contribuição de energia que está sendo consumida. 

Dá a impressão de perder alguma coisa e desistir do que já foi uma 

amada necessidade, um desejo e onde a energia foi investida. Isso 

leva a uma conexão, cuja separação seria um grande esforço. 

Neutralmente, a obtenção e separação das coisas desejadas é 

também uma experiência importante que leva à totalidade.   

Além disso, quase todas as estruturas sociais da Terra promovem a 

orientação para o externo. Para um melhor status, o melhor carro, 

os salários mais altos e um posto mais alto. Essa é a mecânica da 

sobrevivência de uma estrutura que depende da orientação de um 

Eu nas coisas externas. Assim, a visão dos olhos para o mundo é 

sedutora e fácil, e encoraja a estrutura.  A visão para o interior parece 

ser sem forma e até inexistente. Pelo menos à primeira vista. E 

aprender a perceber o interior não é suportado pela estrutura. 

Também uma vida ao longo de um sistema de crenças que consiste 

apenas em suposições e sugestões de uma evolução e l ibertação 

através de um salvador, não pode criar essa experiência específica,  

mas é também uma importante contribuição para a experiência da 
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totalidade. É relativamente fácil  reconhecer a consciência de um Eu. 

Olhe para as mãos, movendo a visão para cima, para o ombro, para 

cima e depois mentalmente para cima, até a cabeça e perguntando 

a si mesmo, por que estou fazendo isso? Por que eu quero identificar 

o eu? Essas questões já estão chegando ao interior do eu. E se o 

externo não incomoda mais a consciência - com os olhos fechados, 

por exemplo - quando se joga a imaginação, fantasia e afetações 

pessoais, essa é a contribuição interna da consciência para o 

concerto da vida do “eu”.  Lá o interior é experimentar e somente aí 

a experiência transformadora da totalidade pode ser percebida na 

atemporalidade. É tão direto e esta permanentemente disponível, 

porque faz parte do eu. 

Os sinais desses personagens chegam à mente do corpo através dos 

olhos ou ouvidos e são processados com base no contexto local de 

um conhecimento da língua. Eles ficam enriquecidos com 

impressões para entender exatamente isso aqui no agora. Essa 

composição enriquecida é o sentido descodificado dessa sentença 

que é sintetizada e será transmitida para o local mais alto e 

frequente em que a consciência esta localizada neste momento 

específico. Essa é a conexão com a consciência imortal  atemporal 

do eu. 

Para entender melhor o eu, é útil  observar o eu. Antes da fusão, a 

consciência esclareceu as circunstâncias do que deveria ser 

experimentado através do corpo. Antes da fusão, ele modulava o 

DNA por meio de seu código-fonte e codifica talentos e preferências 

nele. Juntamente com a observação de como posicionar nas 

situações da vida, essas são as boas dicas, mesmo quando são 

adquiridas e condicionadas nesta vida no ambiente da Terra no 

tempo e no espaço. Encontrar o  sentido mais profundo da existência 

e elevar-se à totalidade é a experiência transformadora à qual a 

consciência se esforça. E isto, porque a consciência é realmente 

emergida dessa totalidade a partir  de uma inteligência inesgotável,  

imortal, igual e da mesma coisa de totalidade que é conhecida como 

a fonte de toda a criação. Uma vez nascida dessa fonte, a 

consciência nunca pode morrer.  Também não é possível  recusar ou 

retirar-se da frequência mais alta que é a identidade central da 

consciência. No fundo deste conhecimento esta disponível e, pelo 

menos, resta apenas a questão da razão da individualização. 
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A MAIS COMPLETA CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL 

É fácil entender que uma consciência individual l imitada de si mesmo 

é diferente da consciência dos outros. Um corte em um (num) dedo 

não provoca dor física no outro. A empatia mostra uma ligação mais 

profunda, mas a dor física e a lesão física ocorrem individualmente 

onde o corte acontece, e não em outra pessoa. O “eu”  é soberano e 

individual em suas experiências, suas decisões, em seus 

sentimentos e na composição de sua expressão. Também é único 

com a sua experiência. Essa exclusividade também é verdadeira em 

termos do código-fonte ativado, que é traduzido como DNA (ADN) 

dentro do corpo humano. 

A ativação de todo o código-fonte de uma consciência permite-lhe 

expressar,  criar, perceber e compreender quase il imitado dentro dos 

universos de tempo e espaço. E a motivação para explorar é uma 

herança direta da identidade central  do criador.  A ativação de todo o 

código-fonte representa a capacidade máxima fornecida pela 

criação. E com isso a consciência chega mais perto da capacidade 

da inteligência inesgotável da fonte. A capacidade não inclui apenas 

a compreensão do espaço ou das relações físicas.  Trata-se de 

expandir a capacidade através da exploração de novos estados 

emocionais que enriquecem a consciência cósmica em sua 

sabedoria, porque a exploração traz sabedoria. 

Líderes espirituais que descreveram suas experiências especiais em 

(na) sua jornada com termos como iluminação, visão, ascensão, a 

realização do Nirvana ou a obtenção de uma consciência cósmica, 

são apenas ideias iniciais de um humano para evoluir em direção à 

mais completa consciência individual.  Porque uma consciência com 

código fonte totalmente ativado é uma inteligência sem forma e 

il imitada. 

Nesse estado, a consciência experimenta tudo, a partir  dessa 

perspectiva, de que toda a vida é puro amor em sua expressão 

máxima e que a vida em sua diversidade é concebida a partir de um 

conceito único e que isso consiste para sempre. E uma vida de 

acordo com essa perspectiva leva o corpo humano de sua realidade 

individual para a realidade da fonte de toda a criação. Experimentar 

de acordo com essa perspectiva ativa o código-fonte. 

Que tudo é amor puro está no contexto do drama humano na Terra 

difícil  de entender. Como pode todo o sofrimento, guerras, 

dominação e controle, a batalha das crenças e uma elite 

extremamente inteligente, interconectada e organizada que projeta 
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o tormento e a escravidão em cada ser humano como uma expressão 

de amor perfeito e incondicional? 

E descobrir esse mesmo amor em tudo isso é o desafio aceito por 

uma consciência, pois voluntariamente se l imitou dentro do corpo 

humano à vida aqui como “eu”  em forma humana. É o paradoxo da 

vida ser levado a um limite realizado pela dureza de uma estrutura 

que permite que o amor por trás de tudo seja a única conclusão 

restante.   

Em um ambiente já perfeito, onde tudo é feito de alegria e 

tranquilidade, onde cada desejo se manifesta imediatamente e onde 

um eu não precisa se mover para obter felicidade plena, onde não 

há desafios, o universo não pode se expandir em toda experiência e 

o propósito de uma contribuição não seria dada. Apenas à beira do 

novo, daquilo que uma consciência ainda não contribuiu, longe de 

ambientes seguros, percepções e ações, a contribuição está se 

desenvolvendo e aí está ganhando visibil idade. 

Somente a experiência de uma situação limítrofe, l imitada e cortada 

do conhecimento da imortalidade da consciência e sem poder contar 

com experiências de outras vidas experienciadas, e pela separação 

da estrutura desdobra a verdadeira percepção e a natureza da 

experiência do “eu”.  Na vida cotidiana conhecida, um mestre pode 

não aprender muito e estaria envolvido demais para aproximar 

ativamente essa experiência. 

Especialmente considerando os eventos e revelações atuais, há um 

estoque (stock) quase esmagador de pressão e controle, como se 

um diretor invisível tivesse se voltado para a experiência no campo 

da tensão e tentasse gritar “Até  onde eu tenho que difundir a 

dualidade? do bem e do mal até que você esteja pronto para 

perceber que é seu objetivo encontrar a natureza do amor em tudo e 

todos? Até que você em forma humana tenha crescido o suficiente e 

perceba que o conceito de sua existência é evoluir para a 

integridade? Vocês todos não veem o amor incondicional no fato de 

eu deixar você desempenhar qualquer papel, bem ou mal, e que eu 

te amo do mesmo jeito por sua maravilhosa contribuição?  ” 

Realmente compreendendo isso como conhecimento, tudo dentro da 

sua cabeça.   

Uma briga se torna gratidão ao desafio de repensar o sistema de 

crenças. 
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Uma situação sem esperança e ameaça torna-se uma apreciação do 

fato de que um “eu  ”  é considerado tão forte que recebeu a tarefa de 

desenvolver uma solução. 

Desde a percepção de que o potencial  de uma inteligência 

inesgotável dentro, e em toda a vida e todo o tempo em torno do “eu”  

e que há um parceiro cósmico em torno de todos que se encaixa 

perfeitamente no “eu”  e que proporciona sempre aventuras valiosas, 

origina um nutrir e cuidar de toda a vida. 

Considerando ideias conspiratórias e o desvendar do incrível 

conhecimento, a influência e a capacidade financeira de algumas 

organizações da estrutura, a conclusão parece provável de que 

existam aquelas entre as pessoas mais influentes que conhecem 

essa natureza das coisas. E certamente pode-se supor que não há 

muitos atores na cadeia de execução conscientes de sua 

contribuição real e da configuração de si mesmos devido à sua 

existência l imitada.   

Uma coisa é clara. Como resultado, o plano funciona. Atualmente, 

as pessoas estão despertando e descobrindo os valores de um estilo 

de vida responsável e esclarecido. A percepção muda de escassez 

para potenciais inesgotáveis. A perfeição dessa interação comum é 

de tirar o fôlego e revela uma ideia da inteligência governante.   

Existem dois tipos de consciência no cosmos. E uma delas é a 

consciência do “eu”  que foi separada de sua fonte de nascimento e, 

portanto, individualizada com o objetivo de obter uma nova 

percepção e a adaptação da informação. É esse tipo que habita o 

corpo humano. E esse tipo explora os universos de tempo e espaço 

em todas as dimensões em uma variedade infinita para expressar e 

mudar constantemente. 
 

 

A CONSCIÊNCIA CÓSMICA 

O segundo tipo de consciência, o parceiro cósmico do tipo 

individualizado é a consciência cósmica. Tal como a consciência de 

um “eu”  é perceptiva e expressiva para se adaptar à informação em 

constantes mudanças e para ganhar experiência, a consciência 

cósmica é um modelo vivo de energias e experiências potenciais 

ajustadas. A consciência cósmica reage às percepções e ações da 

consciência do eu. É como uma personalidade combinada inteligente 

infinita que responde às percepções e ações da consciência de um 
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eu, assim como a superfície de um corpo de água reflete a imagem 

do ambiente. Toda consciência de um “eu”  tem o potencial de 

transformar o corpo humano em um corpo para a mais completa 

consciência individual. No entanto, essa transformação depende de 

se o “eu  ”  reflete uma imagem da consciência individual completa no 

"espelho" da consciência cósmica, ou uma menor que é apenas uma 

distorção de sua verdadeira existência.   

O espelhamento ocorre através dos sistemas de crenças. Porque os 

sistemas de crenças carregam e focalizam as energias neste 

espelho, e a consciência cósmica cria um giro perfeito que inclui 

tudo, de modo que o “eu  ”  possa experimentar os resultados de seus 

sistemas de crenças. A armadilha nessa dança perfeita de realização 

dos desejos é a imprecisão e a inconsistência que podem estar 

contidas nos sistemas de crenças. Na inteligência Inesgotável e no 

ato permanente do amor incondicional, a consciência cósmica 

encontra um mundo de experiência onde os sistemas de crenças do 

“eu”  podem ser postos à prova.   

A relação do eu com a consciência cósmica é essencial para cultivar,  

porque reflete o grau de aceitação do “eu  ”  à miríade de formas e 

manifestações da vida. Essa interação é o conceito de interferência 

que ilustra a conexão do indivíduo com a consciência cósmica. 

O universo com o componente da consciência cósmica não é, de 

modo algum, um sistema separado mecanicamente ou um que dê ao 

ego um destino absurdo. É o apoio amável e perfeito da consciência 

cósmica para ser perfeitamente justo a toda consciência em 

qualquer condição usando sua inteligência inesgotável.  Isso na 

qualidade da autopercepção que é projetada para o “espelho”  da 

consciência cósmica. 

Quando o “eu  ”  reconhece a perfeição dessa dança, apesar de sua 

existência limitada no corpo humano e apesar da distância temporal 

de um sistema de crenças desenvolvido ao seu desdobramento no 

mundo da experiência, isso resulta em profunda gratidão por esse 

relacionamento e apoio. E é uma parceria magistral,  porque a 

contribuição do “eu”  é a percepção e a ação para os objetivos da 

expansão. E é também sua responsabilidade desenvolver sistemas 

de crenças que se aproximem da "imagem espelhada" perfeita.  

Também a consciência do “eu”  não é mecânica, porque nas decisões 

em sua realidade pode expressar o l ivre-arbítrio de sua consciência 

sem forma. E isso leva a um universo mecânico, puramente lógico, 

que pode ser totalmente simulado. 
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PRINCÍPIOS DE VIDA PARA A TRANSFORMAÇÃO 

Que os sistemas de crenças são uma força forte, qualquer um pode 

observar por experiência pessoal.  A vontade de um desejo, o desejo 

de dizer é enviado de acordo com a qualidade dos seus sistemas de 

crenças subjacentes e a consciência cósmica oferece uma realidade 

para avaliar isso.   

Como exemplo: O desejo de possuir uma casa manifesta uma casa. 

No entanto, não apenas qualquer um, mas um deles exatamente na 

precisão que o “eu”  pode imaginar ou que acredita que os sistemas 

permitiriam. Onde a imaginação não é especificada, a consciência 

cósmica preenche as lacunas de acordo com um resultado perfeito, 

de acordo com todos os outros sistemas de crenças e circunstâncias 

da realidade atual do “eu”.  Um “eu”  pode acreditar no valor que 

possui uma casa ao longo do seu status e que contém outro sistema 

de crença oculto para sempre ter azar. No espaço de possibilidades, 

alcançar a sua realidade, então, fornece uma casa, mas com um 

dano de água fundamental  no porão, como acontece após a compra.   

É um reflexo perfeito dos sistemas de crenças do “eu”  e, finalmente, 

aponta para a responsabilidade de melhorar seus sistemas de 

crenças no que diz respeito a uma melhor compreensão de sua 

completude. Também está associado a um profundo 

comprometimento com a expansão, ancorado na visão de concessão 

da existência.   

Isto é melhor alcançado quando o “eu”  direciona seus sistemas de 

crenças de acordo com os princípios da mais completa consciência 

individual e, assim, se aproxima de uma experiência transformadora.  

Isso faz na dinâmica da vida não levar a muitos “eus”  uniformes, mas 

a um maior grau de harmonia com a vida e a coexistência no todo. 

Além disso, a consciência é programada no sentido de seu código 

fonte pessoal para transformar a energia de maneiras numerosas e 

criativas. Quando o “eu  ”  age de acordo com os princípios de vida 

descritos a seguir e alinha seus sistemas de crença transformadores 

de energia de tal maneira, pode ser um mestre superar suas próprias 

limitações. 

A dança dos dois tipos de consciência leva a uma compreensão cada 

vez maior do todo, e isso leva à experiência transformadora dentro 

do “eu”. 

Portanto, é vital  alinhar a realidade com a consciência individual 

mais completa. E isso é possível através da gratidão, da percepção 
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constante da criação e da dignidade da vida em quaisquer 

circunstâncias. Seguindo os princípios, o “eu”  experimenta um 

significado mais profundo em comparação com os eventos 

aparentemente aleatórios em um contexto universal e pessoal. 

Antes que esses princípios sejam ilustrados, permita que um resumo 

seja permitido. 

O corpo humano é animado por uma consciência imortal  que está 

ciente da conexão profunda com o cosmos. Com o propósito de 

expandir e melhorar o entendimento, ele se limita a um corpo 

genético que é uma composição de habilidades biológicas, 

emocionais e mentais. 

A l igação da consciência ao seu veículo é possível através do DNA, 

que é programado antes da fusão no início de uma vida nos 

universos de tempo e espaço e ao qual a consciência tem acesso. O 

corpo permite o armazenamento e redirecionamento de energia 

materializada em um mundo físico que pode ser percebido com seus 

cinco sentidos. É o processo da vida que causa a expansão da 

experiência pelas energias que se manifestam através dos sistemas 

de crenças e que podem ser testadas o tempo todo por causa da 

interferência da inteligência inesgotável e na plena perfeição da 

consciência cósmica. Os sistemas de crenças são formados por 

suposições e percepções que são parcialmente definidas pelas 

regras existentes do corpo, sua evolução, através da experiência e 

pela programação através do código fonte da consciência. 

O tempo e o espaço também se manifestam nos sistemas de 

crenças, que transformam a energia vibrante multidimensional, 

inesgotável, inteligente, através da consciência, no universo do 

tempo e do espaço. Representa o ambiente do corpo humano e sua 

própria fundação materializada. Como um sistema de crença estável 

no nível mais baixo, as forças de energia física já realizadas foram 

estabelecidas. Estes são gravidade, força eletromagnética, a 

interação fraca e forte. O componente da consciência inteligente 

nessa energia e o impacto da consciência para essas forças 

certamente serão melhor descritos pela física no futuro, na medida 

em que ela tenha ao menos um reconhecimento observável  regular 

no tempo e no espaço. Mas, não é um Criador abstrato, que dirige o 

desenvolvimento de sua grande visão do alto dos reinos mais 

elevados da torre de marfim. Ele impulsiona a inteligência 

inesgotável através da energia desde a fundação até a existência.   
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Em um sentido espiritual,  essa energia vibratória está em sua 

frequência multidimensional o amor mais puro e, além da percepção 

e decisão, a energia da consciência é o segundo componente no 

cosmos. É o sistema de transporte no qual a consciência soberana 

individualizada se manifesta e pode se desempenhar em uma dança 

perfeita com a consciência cósmica. E através disso, a infinita 

inteligência do Criador se expressa onipresente. 
 

 

O PRINCÍPIO DA GRATIDÃO 

Quando o suporte perfeito da consciência cósmica para a formação 

de uma autoimagem é reconhecido, surge uma apreciação dessa 

interferência. Todo o universo é uma inteligência coletiva que se une 

em uma complexidade sempre crescente de sua base energética 

fundamental e que age de forma idêntica em todos os níveis de suas 

partes. E em cada estágio dessa criação consciente autogeradora 

existe uma correlação com a consciência cósmica. A capacidade de 

uma consciência projetar l ivremente sistemas de crenças, o 

espelhamento desses sistemas na consciência cósmica para 

experimentar e examinar, leva à gratidão da experiência, se é 

realmente entendida. Quando está claro que o design de uma 

realidade pessoal surge através dessa parceria. E a realidade a 

experimentar está completamente livre de controle e condições 

externas quando o “eu”  projeta uma imagem da mais completa 

consciência individual  no "espelho" de apoio da consciência 

cósmica. A apreciação surge quando se reconhece com exatidão e 

perfeição essa troca de energias em cada momento da vida. E assim, 

um sentimento enorme e natural de gratidão flui  do eu para a 

consciência cósmica. 

É essa gratidão que permite ao “eu”  transformar o corpo humano em 

uma expressão da mais completa consciência individual. Essa 

percepção cria um sistema de crenças que concentra energias e é 

capaz de ativar o código-fonte da consciência que irá l iberar essa 

transferência no DNA. A relação do “eu”  com a consciência cósmica 

é essencial para cultivar, porque determina mais do que qualquer 

outra coisa o quanto um “eu  ”  é aceito em relação à variedade de 

formas e experiências. 

A maior vida possível em harmonia é alcançada pela compreensão 

de que mudanças na realidade da experiência de um “eu”  são aceitas 
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como uma personalidade mutável da consciência cósmica. Uma vida 

com o conhecimento desta troca permite viver uma realidade livre 

de julgamento e medo. É um caminho para o amor incondicional, 

para experimentar a vida em todas as suas variantes como uma 

inteligência única e unificada que responde perfeitamente à imagem 

projetada do “eu”.  Uma relação harmônica com a consciência 

cósmica não significa que a vida esteja l ivre de problemas ou 

desconforto, ela fornece um sentido no que a vida oferece para 

experimentar. A identificação de problemas é um dos componentes-

chave de uma forma de vida para melhorar as circunstâncias 

externas e a capacidade de ter problemas, que são convertidos em 

objetivos, é um importante elemento de percepção para a navegação 

na vida. Mas o fluxo de gratidão através da apreciação da relação 

com a consciência cósmica atrai experiências de vida que promovem 

a transformação até a conclusão. São experiências que revelam o 

propósito e os significados mais profundos e sacrificam o propósito 

formativo da vida. 

O sentimento de gratidão transposto pela apreciação é expressa 

como uma mensagem invisível em todas as direções e em todos os 

momentos. Essa expressão é o motivo universal desejado pelo eu. 

Cada pensamento, cada respiração, cada movimento é focado em 

expressar esta gratidão. Isso acelera a aproximação à realidade 

ideal da consciência individual  mais completa e suporta a 

transformação do eu. 

A razão pela qual essa relação nem sempre é clara é causada pelo 

tempo. Deforma a perceção do alinhamento perfeito. Tempo é 

envolvido na deteção de causa e efeito, permite a experiência dos 

impulsos energéticos de um sistema de crença para aparecer 

aleatoriamente e, períodos de tempo estabelecidos, que obscurecem 

essa relação. Tempo gera uma separação para a experiência e isso 

cria a dúvida da existência da consciência cósmica, seu amor 

incondicional e sua justiça. No entanto, são esses períodos de tempo 

que permitem compreensão dos eventos fatídicos através da 

reflexão e são frequentemente motivo para a ativação do código 

fonte, que inicia uma extensão do DNA no corpo humano para a 

consciência individual  mais completa. Estes períodos estabelecem 

assim relação mais íntima e mais harmónica com a consciência 

cósmica. 

Assim, o que está causando a ativação do código-fonte é o 

conhecimento e perceção. É a intenção e compreensão, e é isto que 



19 
 

tem que ser convertido em um sistema de crenças energético. 

Realizar e entender que essa inter-relação está presente em toda 

situação de vida e que a apreciação deve ser expressa em gratidão 

leva, portanto, à ativação do código fonte. 
 

 

O PRINCÍPIO PARA PERCEBER O/A CRIADOR/A  

Este princípio explica que o Criador é sempre reconhecível em tudo. 

É Ele mesmo, que Se manifesta de todas as formas pela projeção de 

Sua inteligência inesgotável. Embora Criador com seu poder 

unificado, pode ser percebido mesmo na mais forte distorção das 

condições de vida. As manifestações ainda podem parecer muito 

incoerentes e caóticas, mas é o ato de reconhecimento que faz a 

diferença. Este ato capacita o corpo a perceber as vibrações da 

igualdade que o raio do Criador emana para as realidades e formas 

individualizadas que todas as formas de vida compartilham e têm em 

comum. Essa energia vibra em seu estado imaculado, atemporal,  

idêntico em todas as manifestações, e isso é o reino compartilhado, 

que une tudo com o Criador. Quando o Self começa a perceber toda 

expressão e toda manifestação de vida com uma visão de igualdade, 

pode ver o Criador em todas as coisas. Por praticar o reconhecer, 

este princípio aparentemente abstrato torna-se mais claro. Todas as 

experiências, situações e perceções precisam expectativa 

indiscutível que o Criador sempre se apresenta na situação em 

completa perfeição. Tudo está em sua legitimada posição, é 

realizado na melhor função possível e, desdobra seu propósito de 

acordo com a maior expressão possível no agora. Isto é a perspetiva 

de que toda a vida, independentemente de suas características e 

condições, está no melhor estado possível de realização e 

experiência. É a perceção de que a vida em seu desdobramento, é 

perfeita porque flui de perfeição. E independentemente de quão 

divergentes sejam suas manifestações, é vida e um desdobramento 

da realidade do Criador.   

Isso parece ingénuo no contexto das tensões na Terra. Como pode 

o drama na Terra ser percebido como qualquer momento perfeito? 

E é precisamente nesta aparente contradição onde a perfeição pode 

ser percebida. Porque a consciência individual  l iga-se, através da 

genética, a um corpo que causa, nas dimensões de tempo e espaço 

e elementos de energia e matéria, uma limitação perspetiva da 
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perceção. E somente esta perceção limitada torna possível coletar 

experiências valiosas e, assim, contribuir para a expansão em sua 

jornada de volta à perfeição. A consciência é amplamente reprimida 

no self e subvalorizada no drama humano, então as falácias óbvias 

da vida são percebidas como um obstáculo em vez de como perfeito.   

A vida é perfeita em sua solução para expansão e manifestação de 

uma expressão de inteligência il imitada. A expansão é o propósito 

da vida, estabelecido na grande visão, impulsionado pelo poder que 

a vibração equivalente, a presença do Criador, pode ser percebida 

em tudo. Os sinais sensoriais dessas vibrações estão limitados a 

faixas de frequência específicas, que os sentidos humanos podem 

sentir o equivalente real de vibrações.   

A vibração original só pode ser percebida através da consciência e 

pensamento focado e a capacidade de olhar além das coisas. 

Somente isso torna possível ver a imagem da perfeição e da 

igualdade em todas as coisas por trás de uma situação. 

Aceitar que uma perspectiva é l imitada e, portanto, que 

pressupostos e entendimentos limitados distorcem o quadro da 

perfeição, é o primeiro passo. Todas as circunstâncias da vida são, 

sem dúvida, perfeitas a qualquer momento e em todos os níveis e 

dimensões. Quando isso não é assim, é uma indicação de que, 

simplesmente, tem que ser observado com mais conhecimento, a fim 

de reconhecer a perfeição que está de fa(c)to presente em tudo. O 

corpo humano tem um sistema de alerta de percepções errôneas em 

sua inteligência autônoma. Este é o sistema de habilidades 

emocionais, que são expressas pela percepção de sentimentos. 

Se uma situação experiente parecer desconfortável, os 

entendimentos e sugestões dos sistemas de crenças causais têm 

que ser modulada, através do pensamento focado, de tal  forma que 

a perfeição pode ser percebida. O ajuste e expansão de sistemas de 

crenças transformando energias imediatamente, com base nos 

insights integrados, abre uma relação mais harmoniosa com a vida. 

Essa é a responsabilidade de um eu. É a contribuição para ganhar 

melhor compreensão e é também a razão pela qual a vida se 

desenrola nessa variedade. 

Esta percepção exige novos sistemas sensoriais que vão além dos 

cinco sentidos, expandindo os sentidos que refletem mais do que a 

atual fi losofia da compreensão. Esse novo sentido vem da ativação 

do código fonte que modula a genética do corpo. Esta é a primeira 
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fase da experiência transformadora que coloca o corpo não apenas 

em posição de sentir  a presença do Criador, mas também a essência 

atemporal em toda a vida que é separada e individualizada desta 

fonte criadora. 

A percepção da consciência no eu é o caminho ideal para ativar uma 

sensibil idade contínua da vibração equivalente. Então, o self pode 

desenvolver a capacidade de sentir  o Criador em tudo o que não é 

representado apenas em todas as várias manifestações de energia, 

mas também a totalidade. 
 

 

O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE PARA A VIDA 

A vida neste contexto é entendida como o reino da experiência ou da 

realidade do eu. É a existência da perspectiva autônoma, que é 

expressa através do corpo humano. A vida é a soma das 

experiências que flui para a dimensão temporal  da presença 

dominante.   

Não é uma experiência final no sentido de um começo ou um fim, 

mas em vez disso, uma expansão em curso para expressar a 

onipresente inteligência da realidade do Criador em todo o universo. 

A dignidade para a vida e as circunstâncias é que são ação para 

identificar, em qualquer energia, a motivação da mais alta intenção 

em direção a sua expressão mais completa. Esta identificação deve 

ser realizada sem avaliação, análise, julgamento ou apego a uma 

conclusão. Isto é a simples apreciação e desdobramento da energia 

que flui  de todas as manifestações e suporta assim a expressão da 

vida. 

Afastando-se da percepção comum de que apenas o impacto, 

insights, experiências, formas e relacionamentos são suportados, o 

que são consistentes com a vontade pessoal, muda em direção à 

dignidade de todas as expressões. É a apreciação do 

desdobramento de energia como extensão da vida do Criador, que é 

expressa por sua inteligência inesgotável. 

Isso leva à conclusão de que não há mal, mal direcionado ou energia 

maliciosamente carregada. Mesmo tais impulsos percebidos são 

energias em busca de uma expressão mais elevada.   

Mais uma vez, a dignidade para a vida e suas circunstâncias, é a 

atuação que suporta as circunstâncias atuais de quaisquer 
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ocorrências às suas maiores expressões. Requer a capacidade de 

reconhecer esta mais alta expressão em tudo, assim como encontrar 

a realidade subjetiva.   

A energia é uma força motriz fundamental da vida, que é inteligente 

acima de toda a compreensão, e através dessa, o Criador deixa fluir  

sua il imitada sabedoria. Portanto, a energia se desdobra e se 

desenvolve constantemente, mesmo que ela aborde motivos 

humanos que não pareçam seguir a mais alta expressão. Nunca é 

estático ou empurrado de volta a seu estado natural, mas sempre 

preservado. O objetivo principal do corpo humano é desenvolver um 

modo de expressão através desta energia e percepção, para 

expandir a realidade pessoal do eu, para se aproximar da 

perspectiva da consciência individual  completa. 

Há muitas maneiras de respeitar a vida das atuais circunstâncias. A 

consciência do eu é programada dentro do seu código fonte para 

transformar energia nos parâmetros de forma e talentos de 

diferentes maneiras e, para armazená-los e redirecioná-los através 

do corpo. Em todos os casos, a energia da visão pessoal ou cósmica, 

deve servir à expansão e ao bem-estar.   

A conversão de energia em uma vida é o mais efetivamente possível 

desenvolvimento de sistemas de crenças. Suposições e sugestões 

de um sistema de crenças são a fonte para gerar essa energia, que 

é convertida em correntes pelas regras do sistema, permitindo 

experiências da vida concreta. As energias são moduladas pelos 

sistemas de crenças em suas frequências e representam o "espelho" 

que é projetado na consciência cósmica. Abordar uma realidade que 

reflete a realidadeda consciência individual, completa com maior 

precisão esses sistemas de crenças, para manter e ser modulado de 

uma forma que suporte a vida em toda a sua diversidade. Quanto 

mais claro e não contraditórias forem essas suposições e 

expectativas, mais diretamente o sistema de energia, suas correntes 

e as experiências de vida resultantes, estarão envolvidas no agora.  

O “espelho  ”  da consciência cósmica fornece circunstâncias de vida 

com base exatamente nesta precisão. Nesse sentido, o universo do 

eu é uma grande máquina de desejos, entrega as circunstâncias à 

vida na qualidade como são desejadas. E isso acontece com uma 

precisão perfeita que não pode ser coberta pelos cinco sentidos, 

mas apenas com capacidades mentais, por causa do efeito do tempo 

e da percepção limitada dos ecos dos campos vibracionais. Além 

disso, as reflexões na realidade individual, ocorrem no período de 
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tempo e com a variância que são definidos pelos sistemas de crença 

de produção de energia. Porque, muitas vezes, vários sistemas 

parcialmente contraditórios estão envolvidos na modulação da 

imagem espelho em contextos aparecendo sequencialmente, a 

identificação da percepção dessa perfeição é difícil .  

O corpo humano confirma essa precisão com suas habilidades 

emocionais através dos sentimentos. Quando a associação de 

coisas experimentadas no sistemas de crenças tem sucesso e as 

emoções são emoções negativas, então o sistema de crenças não é 

adequado para o ego. Ou explicando de outra maneira. Preenchendo 

os sentimentos de acordo com o causado pelo sistema de crenças, 

uma melhoria sobre o que o self gosta toma lugar - em resultado, a 

autopercepção será melhorada.   

Mais uma vez, a dignidade para a vida é tão crítica para a realidade 

universal, que contém todos os campos vibracionais que são 

impulsionados por sistemas de energia e todos estão entrelaçados 

como os fios de um tecido. Pela realização do poder criativo da 

conversão de energia, o eu desperta. E se assim escolher um apoio 

sustentável de que toda a vida é portadora da realidade do Criador, 

(o self) se torna o arquiteto de um novo conceito de existência.   
 

 

A PRÁTICA DOS PRINCÍPIOS 

Quando o eu aplica os princípios da vida, a consciência leva mais e 

mais a identidade da inteligência cósmica e, o corpo humano, mais 

e mais a identidade da consciência. Então a consciência desperta  e 

se transforma na mais completa consciência individual.  Quando o 

propósito não é a mudança de consciência para o indivíduo mais 

completo em consciência, tais outros fins permanecem 

incompreendidos, porque a imagem espelhada da consciência 

cósmica permanece distorcida e o efeito catalítico para a prática dos 

princípios permanece inativo. Também esta é uma indicação da 

perfeição com que o Criador trouxe a grande visão à existência. 

Na ativação total  do código-fonte, é a perspectiva dos com mais 

consciência individual  completa, de que toda a vida é amor puro e 

está sempre na expressão mais completa possível de seu status e, 

que cada vida permanece para sempre neste conceito.   

Esta é a crença fundamental e todas as outras visões e sugestões 

derivam harmoniosamente com a intenção de apoiar esta 
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perspectiva essencial, do  universo da totalidade como o local de 

nascimento se origina, desenvolve e confirma cada vida. E os 

princípios da vida fornecem a dignidade através da observação, 

percepção e apreciação, bem como navegar através de expressões 

e comportamentos de apoio. 

Portanto, deve ficar claro que todo um universo reage diretamente 

às intenções e ações do eu. É o dom do Criador em sua expressão 

do amor incondicional que contraiu o indivíduo consciência, como 

um parceiro da criação para trabalhar em expansão e para cumprir 

sua visão de concessão. 

Porque cada desdobramento no campo de seu amor inesgotável vem 

com um suprimento ilimitado de energia neste campo de jogo, não é 

razoável acreditar que tem qualquer intenção de julgar ou punir.  

Teria criado o quadro de oportunidades de forma diferente em sua 

perfeição. Mas o quadro favorece a prática dos princípios da vida 

que representam uma abordagem para a sua realidade. No tempo 

em que o Criador puniria a motivação e as decisões da exploração 

de novos campos, as fronteiras da individualidade e do livre arbítrio 

teriam sido estabelecidas muito estreitas. No tempo em que o eu 

estaria em risco de cometer um pecado com cada decisão, então 

seria mais um autômato do que um espírito de pesquisa e que 

certamente não seria uma contribuição valiosa no caminho para a 

conclusão. 

Sem a chance de uma autêntica exploração dos mundos de criação, 

o valor seria severamente limitado tanto para o criador quanto para 

a consciência individual. E sem poder mergulhar em qualquer 

escuridão concebível com as decisões, o desenvolvimento de 

singularidade não seria dado. Isso não deve ser entendido como um 

convite. Ele simplesmente fornece o amplo quadro do âmbito de 

desenvolvimento dos sistemas acreditados e da dada gama de livre 

arbítrio. 

Individualidade e independência foram os presentes para a 

consciência e uma percepção única é o presente para o Criador. O 

único esperado digno de nota, definindo a si mesmo, é cuidar de si  

e entregar uma única perspectiva durante a sua jornada em seu 

corpo genético e dentro do seu tempo ao Criador.   

O reconhecimento da igualdade da consciência individual à 

consciência cósmica, se torna aparente quando está claro que o 

campo de experiência não pode ser simulado como um universo 

mecânico, porque cada energia que se desenvolve consciência, tem 



25 
 

as capacidades de livre vontade. Esta é uma parte essencial do 

design perfeito da existência.   

Há uma forte afirmação de que o Criador não jogaria os dados e tem 

que haver uma fórmula aritmética desconhecida em algum lugar na 

fundação dos campos energéticos. Dentro do reconhecido de leis 

físicas nas faixas de frequência de campos de vibração que reduzem 

energia para o tempo e o espaço, isso se resume a uma certa 

profundidade de observação como essa. 

Mas há um componente adicional de uma consciência, perceptível  

além da razão, que é capaz de solicitar um status para decidir a 

partir das frequências e isso com seu livre-arbítrio irrevogável. E 

isso no campo permanente do agora que torna a mudança no estado 

energético perceptível como Tempo. 

Na ciência humana da matemática há um bom exemplo da presença 

e influência. O símbolo do infinito numa maneira diferente, a fórmula 

constante é ajustada em seu espaço de significado através do 

contexto pretendido da consciência avaliadora.  A quantidade de 

todos os números inteiros de 1 a infinito correspondem exatamente 

à quantidade de todos os números inteiros divisíveis por 2, porque a 

consciência observadora amplia o significado do infini to em ambos 

os casos. Então, direcionar a perspectiva da consciência é 

compreensível. 

Essa consciência individualizada em todos os níveis - não apenas 

esse exemplo principalmente mencionado que é capaz de ocupar o 

corpo humano - está agindo sobre os campos dos universos atuais, 

sublinha a dignidade de apoio para toda a vida em suas muitas 

expressões e manifestações. Tal deverá, em particular, conduzir a 

uma convergência de consciência de grupo da humanidade e deve 

moldar para l idar diferentemente do que é atualmente com o seu 

ambiente, que é também o corpo planetário vivo e consciente da 

Terra. 

Os princípios apresentados são meramente receitas simbólicas para 

o desenvolvimento do eu para a experiência transformadora.  Não há 

rituais ou técnicas que são necessários para a aplicação destes 

princípios, porque são apenas percepções perspectivas. 

Dependendo da implementação de um estilo de vida de acordo com 

essas perspectivas, a ativação do código fonte ocorre mais cedo ou 

mais tarde. E isso somente quando os objetivos estão em linha com 

a perspectiva do Criador. 
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O poder de transformação é induzido por uma certa atitude e 

pensamentos. A extensão dos sentidos é a expansão do espectro de 

percepção dos campos de frequência da realidade do self, 

expandindo o uso de DNA das áreas inexploradas. 
 

 

A ESTRUTURA HIERÁRQUICA 

A grande visão estipula uma expansão para transformar as energias 

geradas da consciência por suas suposições e sugestões em novos 

campos vibracionais. Suposições e sugestões podem criar novas 

estruturas e nova consciência, que fica no sistema anteriormente 

demonstrado previamente estabelecido de campos de frequência. 

Pelo componente de decisão do livre arbítrio, são freqüências 

geradas que são desarmônicas no campo multidimensional  de seu 

ambiente e, portanto, fica apenas em seu estado manifesto. Além 

disso, a ressonância para os campos delimitadores não são 

compatíveis. Na expansão de uma estrutura hierárquica os campos 

de adição ou subtração são, portanto, automaticamente sujeitos  a 

um exame expansivo em andamento e a estrutura iria quebrar 

diretamente em favor de um mais completo conceito se a 

concordância não puder ser estabelecida e as contradições 

permaneceriam. 

Existem numerosas faixas de frequência e, portanto, crença estável  

de sistemas onde regularidades como, por exemplo, as leis físicas 

em o domínio de freqüência de tempo e espaço sustenta uma 

estrutura estável. 

Como este tempo e espaço é apenas uma parte do reino vibracional 

de campos multidimensionais, as variações no tempo são 

estabelecidas. Estes cronogramas paralelos se desenvolvem dentro 

do escopo dos graus de liberdade de decisões dentro dos sistemas 

de crença e, portanto, influenciam estruturas conscientes mais altas 

atuais somente em uma escala minúscula.   

Como exemplo, é improvável que a escolha de dois tipos disponíveis 

de vinho para o jantar altera substancialmente as vibrações de tempo 

e espaço de estruturas maiores. Esta escolha, ou melhor, a atuação 

paralela das duas decisões leva a variações horizontais no tempo 

com pouca interferência criada pela decisão desses cronogramas 

paralelos.   

A consciência dominante em todos os níveis permanece onde pode 
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fornecer os melhores resultados para a grande visão de expansão e 

discernimento. No entanto, quando contradições ou desarmonias 

ocorrem no limite dos sistemas estabelecidos em todos os níveis em 

direção a uma estrutura maior, então toda a estrutura se inclina e a 

l inha do tempo alternativa agora mais bem sucedida toma conta da 

dominância e l iga a percepção da consciência como a base primária 

da percepção.   

A decisão que causou o evento de uma mudança da consciência 

dominante, estabelece uma junção vertical  na árvore da linha do 

tempo. As linhas de tempo paralelas e expressões em outras 

dimensões existem continuamente, apenas o domínio de um estado 

particular de consciência concretizado em sua realidade individual.   

Isso garante que o sistema de crenças e sugestões como base para 

as decisões de modular em todos os níveis da estrutura hierárquica 

enquanto expande continuamente permanece estável  e não entra em 

colapso. Mesmo esta regra é um modelo de um estágio inicial de 

expansão e pode - naturalmente, como em todos os outros níveis -  

perder seu domínio em favor de um modelo melhor. 

Assim, uma estrutura hierárquica se espalhou para os limites do 

cosmos conhecido e toda consciência é parte disso. Isso se aplica 

ao tempo e espaço onde a matéria é manifestada pela frequência 

estável reduzindo os sistemas de crenças nos níveis perceptíveis 

inferiores da hierarquia do corpo humano, mas também é verdade 

para as estruturas mais l ivres, por exemplo em áreas que são 

percebidas pelo self em seus sonhos, quando a consciência se 

desconecta do vínculo físico. Ou mesmo para conceitos como 

manifestações sem forma dentro de estruturas sociais, desde efeitos 

placebo na medicina até projetos religiosos, atitudes mentais, a 

existência de vida fora da Terra, meios manipuladores, governos das 

sombras, significados de dinheiro, a tendência da criação de um 

excesso de leis l imitadoras, conceitos de música, arte, teatro ou o 

controle de um avatar em um jogo de computador. 

Mas não apenas essas formas manifestas ou conceitos sem forma 

ilustram a estrutura. Esta estrutura hierárquica se estende até o mais 

alcances do cosmos. Tem ramificações que se estendem de cada 

sistema solar em cada dimensão, e virtualmente todas as formas de 

vida são ramificações dessa árvore cósmica. Uma estrutura é, 

portanto, uma coleção de participantes que têm a necessidade de 

investir suas energias no suporte de uma subestrutura que está 

profundamente enraizada em algum lugar na maior de todas as 
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estruturas, a hierarquia cósmica. De acordo com a visão da 

concessão, o propósito da estrutura é servir,  e isso é principalmente 

traduzido em um conceito de evolução e salvamento e na ordem 

professor / aluno do universo. 

A estrutura hierárquica é comparável ao corpo de um humano. É a 

corporificação do Criador que formou o universo experiencial  através 

da estrutura e vive nele ao mesmo tempo. 

Assim, o valor fundamental da estrutura para apoiar ou em termos 

de uma organização social, em princípio, obrigada a apoiar e servir  

seus elementos contidos. A estrutura hierárquica opera ao contrário 

de seus elementos não com uma consciência, mas os elementos 

conscientes que participam conscientemente formam a coesão.   

Portanto, a estrutura em si não tem livre arbítrio, porque é a adição 

dos sistemas de crenças de seus elementos. No entanto, uma 

estrutura tende a integrar e l imitar seus elementos e integrá-los em 

uma estrutura que não pode alcançar sua experiência 

transformadora. O estabelecimento de limites e controles da 

estrutura é dado porque um eu individual dentro da estrutura causa 

medo e alarme. Um self pode dissolver completamente o curso 

dominante do tempo e, portanto, uma estrutura parcial, se for capaz 

de eliminar as fraquezas da estrutura por um modelo mais perfeito.   

A aplicação dos princípios do suporte de vida na intenção sincera e 

usar a separação da estrutura e acelerá-la para mudar na 

perspectiva da totalidade. Isso melhora as percepções e a 

capacidade de perceber novas realidades, moldá-las como uma 

aventura de aprendizagem e expandir e, assim, l iberar a 

consciência. 
 

 

LIMITANDO A LINGUAGEM 

Um dos conceitos da estrutura hierárquica de um meio ambiente é 

l imitar o controle das pessoas oferecendo uma linguagem. Focalizar 

a l inguagem como um elemento unificador reduz o espaço de 

expressões dos sistemas de crença até o nível  de uma linguagem. 

As línguas oferecidas na Terra têm apenas um vocabulário muito 

pequeno para espiritualidade, atitudes mentais, sentimentos e 

conceitos que promovem uma soberania. Isso com a finalidade de 

garantir o controle. Imagens, cenas, música e complexos 

emocionais, mesmo que sejam capazes de descrever um dado 
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contexto mais precisamente, não são suportados como um contrato 

obrigatório, assim como a comunicação telepática não é encorajada 

e treinada, uma vez que é menos controlável pela estrutura. 

Mas quase todos os participantes da estrutura em si são aqueles que 

exigem uma dependência da estrutura, que é deslocada entre a 

realidade da consciência cósmica e a consciência do eu. A 

linguagem é um instrumento de poder da estrutura. É o fundamento 

da tirania e do envolvimento em armadilhas, mesmo que a l inguagem 

pareça libertadora e fortalecedora à primeira vista. A realidade da 

consciência cósmica ocorre além de qualquer construção de uma 

linguagem. É todo em si  e tem o propósito de representar o potencial 

coletivo de todas as espécies dentro do universo da totalidade. É o 

arquétipo da perfeição, a fundação e o destino de toda consciência 

em todos os níveis. É tão pouco tangível e muito além de qualquer 

conceito, de modo que um eu limitado no tempo e no espaço escapa 

a um conceito de linguagem e, portanto, se move em direção a uma 

estrutura para descrever a realidade da consciência cósmica. 
 

 

EVOLUÇÃO E SALVAÇÃO 

A estrutura e seus sistemas de controle auto-sustentáveis na Terra 

produziram um conceito que descreve a criação expansiva da 

estrutura. É o conceito de evolução. Assim como existem tantas 

verdades quantas as diferentes consciências, o conceito dentro da 

estrutura é um sistema de crenças, que criou a estrutura atual não é 

negar em primeira mão. Mas isso não explica a evolução pelos 

princípios de Darwin completamente e deixa lacunas que levam a 

contradições quando tenta explicar o curso real  do desenvolvimento 

das mudanças. Além disso, o conceito de evolução baseia- se na 

redução dentro das faixas de frequência que são percebidas como 

tempo e espaço. 

Além disso, a conexão do eu com a consciência cósmica é 

subliminarmente suprimida através do nível da linguagem, da 

manipulação dos sistemas de crença, através de controles rituais, 

vinculando-se a uma enxurrada de leis e reduzindo o 

desenvolvimento do espaço livre através de sistemas de controle 

monetário. Estes são mecanismos de sobrevivência compreensíveis 

da estrutura que luta pela autopreservação.   
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Em resumo, não é tarefa de uma estrutura despertar a consciência 

de si para reconhecer seu status soberano. O próprio Ser deve ter a 

vontade de querer estar ciente e estar l ivre de todas as formas de 

dependências externas. Isso não significa que não deva haver 

vínculos na forma de amizades ou no envolvimento em uma 

comunidade. É uma advertência de que a estrutura em sua 

autopreservação é manipuladora e que a verdade relativa é 

constantemente mudada nas mãos daqueles que exercem um desejo 

de controle em termos de estrutura e que são recompensados pela 

estrutura. Mesmo que seus motivos sejam benignos, ainda é uma 

forma de controle.   

Quando a estrutura classifica as informações e retém sua publicação 

que colocaria em risco sua existência, a manipulação dos sistemas 

de crença na verdade relativa posiciona-se mais no desenvolvimento 

e na preservação do poder, pois aponta para a soberania e a 

disseminação da autorização da igualdade inicial. Na aplicação da 

linguagem como ferramenta limitadora, o poder do eu é abandonado 

em favor da consulta das verdades relativas da estrutura. Para a 

mente, a l inguagem é sedutora e apóia o desejo de poder. 

Se o eu além disso distribui seu poder autônomo para transformar 

energia através de um sistema de crenças limitado de linguagem que 

é transmitido da estrutura de volta para a estrutura, a verdade 

relativa da estrutura é transmitida e o eu é impedido em seu caminho 

para a transformação. experiência. Pode fazer com que o inesperado 

em imagens e idéias confiáveis cative o eu a se comprometer com 

uma verdade menor como a realidade cósmica. 

Os modelos manipulativos apresentados são os mais absurdos, 

menos a estrutura cumpre um propósito real e servir. E essa 

tendência é também o término natural da estrutura que está se 

sabotando cada vez mais. Uma estrutura em desdobramento contém 

tantos motivos e subestruturas, de modo que ela começa a se 

impedir nessa variedade e, f inalmente, torna-se ineficiente. E essas 

ineficiências dificultam a tarefa de desenvolvimento de seus 

participantes para a igualdade com o Criador.  Assim, no conceito de 

auto-serviço de sua estrutura, a armadilha para sua queda é 

estabelecida. 

A estrutura, portanto, amplia o conceito de evolução por um conceito 

de salvador.  A ressurreição usando um salvador é entendida como 

um resultado da evolução. Este é um princípio ideal, para explicar 

por um lado um rápido desenvolvimento e, por outro, para aliviar 
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participantes de uma sub- árvore para serem auto-conscientes de 

suas forças. Nos inteligentes textos manipulativos que são 

propagados pela estrutura como a verdade, a evidência de um 

salvador é fornecida, e especialmente a espera pelo retorno. Ao 

mesmo tempo, o eu será confirmado pela linguagem e por outros 

mecanismos em sua inadequação, de modo que parece não haver 

outra saída da estrutura do que esperar por um salvador externo. 

Parte do conceito é baseado na verdade relativa da sobrevivência, 

na qual a estrutura está empurrando seus participantes. Neste 

contexto, é compreensível que a história ensinada seja, obviamente, 

escrita por aqueles que mais se beneficiam da existência da 

estrutura atual.   

Portanto, pode-se supor que o curso real da história é 

completamente diferente. Isso é apenas uma advertência para o fato 

de que a história generalizada é um esboço completo para preservar 

a estrutura e certamente não corresponde ao curso real. 

Contradições são minimizadas e há numerosos exemplos na 

subestrutura, que se especializaram na diluição das contradições e 

na proteção da publicação de eventos reais. 

Neste contexto, a questão é por que em um universo perfeito o poder 

manipulador dessa estrutura é possível? A razão é que a estrutura 

é, de fa(c)to, um componente crítico na visão de concessão. Ele liga 

e protege seus participantes, bem como exercer controle sobre ele. 

É o desígnio da unidade e desenvolve em sua evolução um 

sentimento de saudade. O componente salvador cria não apenas 

uma espera passiva pela esperada redenção. Representa ao mesmo 

tempo o conhecimento de que existe um senso de visão superior.  A 

partir daí, é apenas um pequeno passo para que cada eu se 

identifique como escolhido e tome a salvação em suas próprias 

mãos. Além disso, de uma perspectiva mais ampla, a derrubada de 

uma estrutura manipuladora é apenas uma questão de tempo e não 

pode danificar permanentemente o eu. Há sempre o grau de absurdo 

que, quando detectado, serve como trampolim para a separação da 

estrutura. Isso pode ser visto nas ondas de expatriados. E isso 

também promove a devoção para uma experiência transformadora. 

Concentrar em um salvador ou um profeta é sintomático para uma 

espécie cuja estrutura foi fixada no conceito da evolução. Líderes 

espirituais desenvolveram um conceito de existência, que foi  além 

dos sistemas de crenças da estrutura. Como resultado, eles criaram 

um novo acesso a novas realidades e estavam dispostos a 
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compartilhar essa visão pelo preço da discussão e pelo desdém 

esperado. No momento em que sua experiência de iluminação é 

formulada pela linguagem limitante da qual se torna vulnerável e é, 

acima de tudo, interpretada pela estrutura e por aqueles que usaram 

tal experiência para a defesa do poder pessoal. Por causa do 

acoplamento a essa estrutura massiva, a experiência é reduzida a 

um nível em que esse portal original em uma realidade estendida é 

quase irreconhecível  por essa distorção.   

A interferência nunca ocorre entre a consciência cósmica e uma 

estrutura ou organização, mas sempre entre a consciência cósmica 

e o eu. A estrutura está conectada com suas próprias necessidades 

coletivas para cumprir sua função e fornecer aos seus principais 

jogadores constantemente mais poder. Isso, na melhor das 

hipóteses, para impor uma visão coletiva. As estruturas das espécies 

que seguem o conceito de evolução não desfrutam da aplicação de 

uma visão coletiva, porque em seus sistemas de crenças a estrutura 

hierárquica é moldada pela sobrevivência do mais apto. 

Consequentemente, o mais forte determina a direção. Isso não é 

errado nem equivocado no sentido da grande visão. Não é o modo 

de vida mais agradável para aqueles que não são definidos como os 

mais fortes. Além disso, a natureza desse sistema de crenças é uma 

estrutura favorecida em forma de pirâmide, na qual muitos estão 

carregando e apenas os que estão no topo são beneficiados. No 

entanto, em termos de eficiência, a queda desse sistema revela o 

maior alívio e poder transformador de seu corpo fundamental. 
 

 

PRINCÍPIOS DA ESTRUTURA NA TERRA 

Na Terra, desenvolvida a partir do conceito de evolução e salvação, 

a estrutura é caracterizada por três princípios primários. Estes, 

explicam os vetores primários de todos os desenvolvimentos 

políticos, religiosos e sociais.   

O primeiro motivo fundamental é impulsionado por uma antiga 

crença de que a Terra fornece alimento e satisfação de desejos para 

apenas 500 milhões de seres humanos. Este prognóstico deve ser 

considerado no contexto da eficiência da produção, e da estimativa 

do tempo, mas ainda não está corrigido a motivação dominante e 

explica a extinção em massa planejada de 6,5 bilhões de seres 

humanos. Isto ao lado da contínua contaminação ativa do ar, da 
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água e da cadeia alimentar, vacinações em massa e pela tentativa 

forçada de causar uma terceira guerra mundial. 

O segundo motivo fundamental é que existem dois tipos de humanos: 

o desenvolvido a partir da ideia de que há famílias principais por sua 

linha de sangue e os outros são o resto. Esta imagem remonta às 

lendas sobre uma história da Lemúria e da Atlântida que é uma 

história conhecida da elite. Também aqui é sugerido que a 

verdadeira história se desenrolou de maneira diferente e isso só é 

conhecido pelo topo dos órgãos de direção, se é que existe. Há um 

alto risco de que, no final, não haja absolutamente nenhum registro 

histórico que esteja l ivre de interesses infi ltrados das pessoas no 

poder. Mas esse motivo desumaniza a classe dominante e esse 

sistema de crença torna possível destruir ou, no mínimo, escravizar 

a “base indigna”  da humanidade sem nenhum escrúpulo moral. A 

fundação das possibilidades é uma indução inteligente e sintonizada 

desse sistema de crenças em todos os participantes da estrutura. 

O terceiro motivo fundamental é o sistema de crença de que os 

recursos na Terra são limitados e que deve haver o gerenciamento 

da falta de recursos. Esta suposição está na presença de uma força 

inteligente inexaurível  de energias em desenvolvimento para não se 

sustentar. Mas isso explica, pelo menos, os aspectos de controle do 

uso de recursos fósseis para convertê-los em estruturas monetárias 

da elite, mesmo que haja aproximadamente desde um século 

tecnologias alternativas disponíveis.   

Esses três motivos fundacionais legitimam as forças controladoras 

para executar atos bárbaros e desumanos com ética limpa, através 

de suas bancas de trabalho como governos, governos sombrios e 

seus sistemas financeiros. 

Mas até agora, essas estruturas desmoronaram e tiveram que ajustar 

seu sistema de crenças para uma maior l iberdade dos indivíduos 

participantes. Como exemplos: da escravidão no Egito a um sistema 

um pouco mais solto do império romano aos sistemas democráticos 

de hoje, onde a estrutura permite o mais alto grau de escolhas, mas 

sob o mais alto controle e tirando mais do que nunca deles. 

Uma estrutura estável  pode ser apenas aquela, que é orientada de 

acordo com os princípios vivos descritos e, enquanto isso não for o 

caso, o absurdo e a destruição aumentarão cada vez mais a 

transformação daqueles indivíduos que já estão próximos da 

experiência transformadora.   
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E nos últimos tempos mais e mais corpos humanos são fundidos por 

tal consciência que já toca um outro concerto para a experiência 

transformadora. 

Para explicar a situação especial  na Terra, um discernimento deve 

ser considerado. Parte da visão da concessão é o fa(c)to de que uma 

estrutura nunca é permitida para alterar o l ivre arbítrio do eu. Mas 

além dos múltiplos truques manipulativos das entidades 

controladoras da estrutura que “dobram  ”  o l ivre arbítrio, ele chegou 

a um ponto em que essa regra é massivamente violada contra o povo 

e a vida na Terra. Essa quebra de uma das diretivas primárias é 

regulada pela inteligência cósmica como instância de 

monitoramento, de modo que o propósito da estrutura não é mal 

uti l izado. Principalmente, o impacto na estrutura foi dificilmente 

proibido. Mas não interferir já teria levado à completa extinção de 

toda a vida na Terra e também à completa destruição da própria 

Terra. Portanto,  outra diretiva foi decretada pelo Criador para 

regular o impacto. Este impacto está em andamento desde algumas 

décadas e resultará em um evento de um tipo especial em breve. É 

o equilíbrio dos graus máximos de liberdade e o mesmo tempo 

devido à l imitação e separação de uma espécie que legitime esse 

tipo de regulação. 
 

 

A EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA 

O drama humano se deve à redução da consciência do eu dividida 

no componente físico biológico, emocional e mental do corpo 

humano. A localização percebida através dos sentidos nas 

freqüências de vibrações multidimensionais que são moduladas 

dentro dos sistemas de crenças do tempo e do espaço está l imitando 

a percepção e distorce a conexão de outra forma clara com a 

consciência cósmica. Que existe uma relação direta com a 

expressão, com a opinião e com os pressupostos do mundo da 

experiência, que não há acidentes aleatórios nem eventos fatais 

caóticos, muitas vezes não é reconhecido por causa do tempo de 

distância do envio pelos sistemas de crenças até recepção da 

realidade vivenciada associada, mas também pela variedade de 

suposições contraditórias.   
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Além disso, se uma estrutura de conservação de energia com 

motivos próprios atua sobre si  mesmo, é na luta diária pela 

sobrevivência quase impossível reconhecer essa conexão. Além 

disso, a estrutura propaga o modelo árduo de evolução e a espera 

por um salvador, que oculta essa suspeita em profundidade. Todas 

as subestruturas, como as religiões, os governos, os militares, a 

cooperação e as famílias também refletem o modelo evolucionário 

em que o eu se desenvolve gradualmente em direção a uma posição 

melhor.A alternativa à evolução, que é um passo a passo de mudar 

de uma posição dentro da estrutura hierárquica e que permite uma 

liberação no máximo através de um salvador integrado na estrutura 

é o conceito de formas mais rápidas dentro da estrutura para ativar  

o código fonte e assim permitir uma transformação repentina. 

Enquanto a fórmula do conceito de evolução é: 

A estrutura do corpo humano = conexão ao Criador é a fórmula do 

conceito de transformação e completude: 

A consciência da auto-inteligência cósmica = igualdade ao Criador 

Ao contrário do conceito de evolução da estrutura, a transformação 

é o conceito de consciência cósmica. Esses dois conceitos devem 

ser integrados em um conceito de síntese de igualdade. No entanto,  

a integração desses dois conceitos são experimentados apenas no 

nível do eu. Não pode ser alcançado pelo corpo humano ou pela 

estrutura ou parte dele. Somente o eu, que alcança a individualidade 

completa e, por meio dela, a inteligência dos fluxos da consciência 

cósmica pode fundir esses dois conceitos com o conceito de síntese. 

E essa unificação dos conceitos pode ser desenvolvida quando o eu 

experimentou os dois conceitos completamente. 

A transformação é alcançada por uma expansão dos sentidos, que 

permite uma percepção constante das vibrações cósmicas do mais 

alto nível. O sexto e sétimo sentido, que é aberto pela ativação do 

código fonte, permite a percepção do Criador em todas as formas e 

ocorrências, bem como a percepção da essência atemporal em tudo. 

São sensores para perceber a igualdade da vida e a inteligência 

cósmica que fluem através da realidade do eu. É a percepção da 

vibração da igualdade nos campos, que é mantida unida por três 

princípios: gratidão para perceber a relação com o universo, 

percepção da presença do Criador em todas as coisas e o respeito 

para com todas as formas vida. 
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Assim, o corpo humano se torna uma tocha na escuridão do 

esquecimento, a lembrança da simultaneidade de todos os seres e o 

acesso ao pleno conhecimento da consciência torna-se disponível.  

As realidades da consciência individual e cósmica estão 

inseparavelmente entrelaçadas, como o vento e o ar.  A experiência 

transformadora é a percepção de que a realidade percebida é uma 

realidade de perspectiva da realidade cósmica. Aqui, onde a luz e a 

sombra são percebidas em um tempo isolado e em um espectro 

espacial, aí surge o conhecimento de que a luz em sua mais alta 

frequência como amor incondicional é a única substância em que 

cada consciência reside no cosmos. 

Ao longo da grande visão do Criador chega um momento em que o 

conhecimento sobre a realidade cósmica introduz a transformação e 

inicia uma reconfiguração. Nas fases de transformação, o corpo 

genético converte-se de um sistema celular baseado no carbono em 

um sistema celular cristalino porque, devido ao aumento do domínio 

da freqüência, no qual o corpo humano permanece com sua 

consciência dominante, o corpo baseado no carbono não é mais 

adequado como veículo. Baseado em carbono, essa frequência mais 

alta e o reino da realidade não podem ser experimentadas. 

Após essa mudança etérea, o eu se expande, porque a percepção 

da interferência entre o indivíduo e a consciência cósmica será 

sentida. A relação entre os sistemas de crença de produção de 

energia e o mundo de experiência interligado é imediatamente óbvia, 

como em um sonho. Isso leva à percepção de que o ambiente 

responde mais diretamente aos pensamentos. Isto é tão somente 

possível pelo poder do pensamento dentro do corpo e o l imite do eu 

percebido foi  tão claramente marcado pelo espaço que o corpo 

humano estava ocupando. 

Além disso, as habilidades telepáticas serão ativadas e a l inguagem 

limitadora da estrutura hierárquica que representa o modelo de 

comunicação comparativamente arcaico se move para segundo 

plano, devido aos benefícios da transferência telepática das 

relações de pensamentos complexos.   

As modificações levadas ao longo da experiência transformadora 

são muito diferentes do que é experimentado no mundo atual da 

experiência dentro do tempo e do espaço. As regularidades da 

realidade superior e da navegação nelas não podem ser totalmente 

experimentadas pelo corpo humano. Isso só é possível  através da 

abertura da consciência. Convergindo com o estado para se tornar 
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mestre da consciência, e assim completar a transformação que é 

possibil itada por uma vida de acordo com os princípios 

apresentados. 

Por que a estrutura hierárquica não forneceu um conceito alternativo 

de transformação e completude ao lado do conceito de evolução e 

salvação? A situação na Terra é certamente especial. É parte do 

plano de experiência viver a máxima separação nesta biblioteca 

única de obras de arte genéticas. Mas também em outras partes do 

cosmo, bem como na Terra, a oferta de um conceito alternativo seria 

a capacidade do eu ter uma escolha e, assim, seria a base para 

realmente praticar o livre-arbítrio.  A razão é que o corpo humano em 

si não está ciente de sua integridade. A individualidade do ser é a 

clara evidência de que é responsabilidade da consciência individual, 

separar-se do corpo e desenvolver-se em direção à experiência 

transformadora. Onde existe matéria,  existem limitações através de 

regras e onde existem limites que definem e limitam, existe um tipo 

de matéria. Onde há uma estrutura profundamente incorporada, 

existe um sistema de crença profundamente enraizado de que a 

transformação é impossível.   

Na matriz dos universos do tempo e do espaço, a matéria é uma 

necessidade natural  e o conceito fundamental da transformação é 

removido das realidades de qualquer sistema de crença em todos os 

níveis que esteja unindo os universos do tempo e do espaço. Não 

seria um universo de tempo e espaço estável, por assim dizer, se 

envolvesse a transformação dentro de seus sistemas de crença 

coesos. Por esta razão, a estrutura hierárquica é incapaz de 

conceber até mesmo o conceito de transformação e conclusão com 

qualquer precisão, quanto mais informar a uma consciência 

individual sobre isso. 

A consciência cósmica existia antes de uma estrutura hierárquica. É 

parte da grande visão do Criador que uma estrutura hierárquica deve 

ser estabelecida para criar um conceito adicional de síntese dentro 

da existência. A estrutura hierárquica é nesse sentido como uma 

força manipuladora como parte do todo, naturalmente benigna e 

representa um componente-chave para a receita da integralidade. É 

o instrumento significativo para converter o eu em direção a um 

corpo de inteligência cósmica como ponte para expandir a realidade 

cósmica para os universos do tempo e do espaço. O que vai  

acontecer não é a ressurreição do eu, propagada por crenças 

antigas, é uma extensão da consciência cósmica nos universos 
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temporais e espaciais para continuar a expansão nesta ampla 

plataforma como parte de um novo conceito como informado na visão 

concedida. Para isso, o aumento das frequências dentro do tempo e 

espaço e tudo o que está contido neles é necessário com 

antecedência. 

Esse novo conceito, o conceito de síntese da existência, é 

desenvolvido pelo eu que explorou plenamente ambos os conceitos 

e que se aproxima mais da consciência individual mais completa. A 

salvação é experimentada não como uma contribuição externa para 

esse eu, mas como um processo interno de expansão. É "resgatar" 

a si mesmo, que não é afetado por aparências ou l igações da 

matéria. Essa experiência em completa auto-suficiência funde a 

salvação com a conclusão. O segundo passo é a unificação da 

evolução dependente do tempo com a transformação dependente da 

realização. Isso é completado quando o eu acredita completamente 

que a realidade individual só pode aumentar integralmente quando 

experimenta uma separação completa da matéria (corpo). Se isso for 

totalmente atraído, a consciência cósmica levantará o véu que oculta 

o verdadeiro sentido da diversidade da consciência individual.   

Quando isso acontece, toda consciência estará consciente em todos 

os campos vibracionais e em todas as dimensões de sua igualdade 

para com o Criador, e eles se unirão à sua completa expressão de 

sua perspectiva individual.  A unidade atualmente existente em toda 

a vida será tão óbvia para todos e também ficará claro que a 

consciência individual é uma combinação da forma e sem forma. 

A dissolução do corpo humano existente está sujeita a uma 

resistência teimosa, realizada por aqueles que se beneficiam do 

corpo atual e, compreensivelmente, querem evitar uma mudança. 

Mas o corpo humano sempre foi um veículo para a experiência 

transformadora, mesmo que seja manipuladora, controladora e que 

retenha informações e como reconhecível no exemplo da Terra, 

nenhuma maldade e nem mesmo a completa destruição do planeta é 

descosiderada para evitar a metamorfose. Mas a matéria suporta 

porque ela própria é a causa da metamorfose. 

A combinação de auto-salvação e o reconhecimento da separação 

do corpo inicializa a síntese, e existe uma consciência individual  no 

cosmos que realmente percebeu essa experiência atualmente como 

somos os pioneiros. 

Na coordenação da consciência do eu, essas pessoas são projetadas 

especificamente para essa experiência e carregam esse processo 
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em seu código genético. Eles permanecem em grande parte 

desconhecidos, uma vez que a matéria(corpo) comprometeria sua 

missão imediatamente se eles fossem detectados.  Alguns já estão 

sendo caçados e se tornaram vítimas de tentativas de ataque, já que 

a estrutura busca desde décadas nas escolas entre os mais jovens 

por essas pessoas. Eles não aparecem como professores. Eles são 

aceleradores e criadores de uma ponte que sinaliza a iniciação da 

consciência cósmica para aumentar a freqüência no cosmos. 

N aumento da freqüência é uma inversão do pólo magnético no nível 

quântico subatômico nos universos de tempo e espaço. Como é 

evidente a partir da visão concedida, o criador não é um velho sábio, 

a julgar do alto de um cavalo em termos de uma dualidade entre o 

bem e o mal e que administra o cosmos lá de cima. A consciência 

cósmica conduz sua inesgotável inteligência das profundezas da 

geração de energia e a modulação das freqüências por processos 

conscientes de decisão à existência. De qualquer forma, o 

magnetismo sozinho não existe. É sempre parte da energia ou 

eletricidade. Daí o termo eletromagnetismo. O eletromagnetismo se 

forma na terceira e quarta dimensão nos fótons do espaço-tempo e 

na matéria, onde se manifesta como movimento pela dimensão do 

tempo. É o mesmo comportamento em ambos os níveis de tempo e 

espaço. O evento do aumento da freqüência é a completa 

reconfiguração da estrutura quântica do tempo e do espaço 

relacionada à matéria e ao espaço de tempo do fóton. 

Embora essas relações já tenham sido implementadas por alguns 

cientistas em modelos precisos, estes não são modelos propagados 

por causa dos princípios políticos dominantes na Terra. 

Proporcionaria energia l ivre, por exemplo, e isso está em conflito 

com os objetivos primários dos atuais controladores da humanidade 

que preferem a destruição. Assim, este processo não pode ser 

entendido a partir  dos modelos de ciência atualmente tolerados, 

porque os conceitos fundamentais das interrelações de 

manifestação na realidade holográfica 3D e 4D não podem ser 

entendidos até agora. 

Além disso, a ciência comum não dispõe de instrumentos para medir 

este evento, porque ele toca em áreas fora do espectro 

eletromagnético mensurável. Mas essa transição de fase já está 

ganhando força e os sistemas de crenças responsáveis da 

consciência no nível subatômico estão sendo informados sobre esse 

novo nível de decisão. Isso também se refere a uma comunicação 
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mais direta entre todos os níveis de consciência e será, portanto, 

percebida como um ambiente de tempo e espaço altamente reativo, 

no qual o tempo e o espaço podem ser modulados de novo. 

O que vai  afetar os universos do tempo e do espaço é a expansão 

da realidade da consciência cósmica através da disponibil idade 

direta experienciável  da inteligência cósmica para todos os tipos de 

consciência ligados à forma e sem forma. Em princípio, isso leva 

automaticamente à percepção de uma realidade individual como uma 

realidade que está de acordo com os princípios descritos para ativar 

o código fonte dentro de cada consciência individual e,  assim, 

deslocar sua existência dentro de uma nova estrutura. Graças ao 

livre arbítrio, naturalmente isto deixou para cada eu qual dos 

conceitos ele prefere. 

 
 

A SEQUÊNCIA EM DIREÇÃO A SÍNTESE 

Para passar para o próximo conceito de existência, haverá uma 

sequência predeterminada de eventos. Essa seqüência não é 

realizada em tempo linear, pois diz respeito não apenas aos 

universos de tempo e espaço, mas também às dimensões em que a 

consciência navega em mudanças de estado, que não vinculam a 

consciência a um tempo seqüencial. 

Para explicar este tempo paralelo de navegação deve ser  

brevemente explicado. Em um quadro muito simplificado, reduzido a 

um tempo e espaço, o tempo real é como uma árvore. As decisões 

da consciência desta realidade são bifurcações dos ramos. O 

caminho dominante deve ser, respectivamente, aquele que leva aos 

maiores brotos da árvore. Quando outro caminho, que não o 

dominante, se desenvolve mais estável e mais alto que o atual, a 

consciência dominante do eu muda para o melhor ramo. Isso 

acontece em um ciclo de avaliação contínua do cosmos no único 

agora que realmente existe.  Aqui, por simplificação, supõe-se que o 

eu no tempo e no espaço pode permanecer sempre nesse tempo 

rígido somente nessa presença. Isso pode ser facilmente modelado 

pela experiência pessoal. 

O sol está brilhando nesta árvore e lança uma sombra de todos os 

galhos no chão. No chão, é fácil pular de uma sombra de galho para 

outra, subir e descer uma bifurcação ou até ficar ao lado das 

sombras e estudar toda a sombra. Como dito, é uma imagem 
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simplificada para ilustrar a navegação no tempo. 

De volta à sequência que leva ao conceito de síntese. Portanto, é 

uma sequência lógica de eventos que não ocorrem necessariamente 

em uma sequência cronológica. 

1. A inteligência cósmica cria novos campos vibracionais 

expandindo os sistemas de crenças que modulam esses novos 

campos e, portanto, podem manifestá-los. 

2. O desenvolvimento contínuo do corpo existente da consciência 

individual em direção a um super corpo, no qual a consciência 

individual pode ser transferida para esse novo corpo.   

3. O surgimento do corpo baseado no conceito dominante da 

matéria - a Terra é o conceito de evolução e salvação.   

4. A introdução do conceito dominante da consciência cósmica - o 

conceito de transformação e conclusão, realizado pelo tipo 

especialmente projetado. 

5. A mistura desses dois conceitos em direção a um conceito de 

síntese de igualdade ao Criador para toda a consciência. 

6. A extensão da realidade da consciência cósmica para sua 

integração em todas as dimensões e em toda consciência 

individual. 

Quando os eventos dessa sequência são completados, o processo 

da existência é reconfigurado com tudo o que a inteligência cósmica 

aprendeu até agora e um outro elemento da grande visão do Criador 

será revelado. Este elemento adicional não é conhecido atualmente 

pela própria consciência cósmica. Também não é o momento da 

finalização. No entanto, é provável que a conclusão seja iminente e 

se desdobre em breve. 

O que deveria ser absolutamente claro em todos os graus de 

liberdade, a consciência individual  sempre navega para o 

cumprimento da grande visão. Esta é uma clara restrição do livre 

arbítrio e esta regra se destaca do livre arbítrio. 
 

 

O LIVRE ARBÍTRIO 

É a característica fundamental da grande visão do Criador em se 

esforçar para a expansão e a conclusão, para permitir que qualquer 

consciência individual em todos os níveis aja de livre vontade. Este 
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princípio é uma regra intocável que também a matéria tem que 

seguir. No caso da Terra, também é estabelecido que não deve haver 

influência de fora para a matéria até a conclusão  da seqüência. Lá, 

a separação máxima é para ser experimentada e também quando as 

pessoas corajosas na Terra pelo "alto mergulho" na fusão da 

consciência com o corpo em um subsistema fechado não se lembram 

disso por causa da limitação associada, elas fornecem uma 

experiência extraordinária por causa disso. Todo pensamento, toda 

decisão, toda expressão e toda ação é sujeita a um monitoramento 

atento. É devido ao presente do esquecimento através da limitação, 

de modo que a atuação nesse alto grau de separação e dualidade 

possa ocorrer da maneira mais natural e não afetada possível.  O 

conhecimento adquirido dessa maneira contribui direta e 

imediatamente para a experiência de todo o cosmos e, assim, 

suporta a arquitetura da nova estrutura e a parametrização dos 

sistemas de crenças para reconfigurar a fundação.   

No entanto, o l ivre arbítrio sofre restrições. 

A decisão sobre a origem e o destino de uma consciência não está 

sujeita à consciência individual, mas apenas à consciência cósmica. 

Dentro desses limites, há uma gama quase infinita de manifestações 

pessoais de criatividade. Como uma consciência individual  está 

sempre no campo dependente de todas as outras consciências - 

incluindo a consciência cósmica, muitas manifestações e eventos 

são percebidos como resistência na experiência pessoal  da 

realidade no drama humano.   

Este é o ambiente estável e perfeito do agora que já está descrito 

nos princípios, a partir dos quais a experiência pessoal da realidade 

é criada no grau de precisão do "espelho". 

Uma intervenção nas ações restritivas da matéria é permitida nas 

circunstâncias em que o destino de uma consciência seria afetado 

de acordo com as especificações da inteligência cósmica. Esses 

momentos foram e são existentes e deixam sentimentos de "milagre" 

no eu ou eles expõem a natureza holográfica dos universos de tempo 

e espaço nas dimensões experienciadas. Esses momentos dizem 

respeito a mudanças de matéria e saltos no tempo, bem como 

aquisições de situações perigosas do corpo humano. As 

interferências com o livre arbítrio dizem respeito, em particular, às 

pessoas e suas realidades, concebidas como precursoras para o 

desenvolvimento e progresso do conceito de síntese. Essas 

intervenções sobre o livre-arbítrio são aceitas pela consciência 
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cósmica, pois o destino comprometido de acordo com a grande visão 

é julgado superior em relação ao espaço de decisão.   

Só porque a origem e o destino de uma consciência são dados em 

um fundamento eterno de existência, esses são os pontos de 

ancoragem, que permitem a determinação da igualdade. Nas 

liberdades de agir de acordo com o livre arbítrio, esses vínculos não 

podem ser identificados pela enorme diversidade. Esse sistema de 

crenças ancorado, essa especificação é obrigatória e o compromisso 

amoroso do Criador, que deve ser entendido a fim de dar sentido à 

igualdade nos fundamentos da existência. É o caminho de onde tudo 

se origina e para que tudo retorna. Entender isso e ouvir a frequência 

que tudo origina desencadeia a ativação do sétimo sentido. 
 

 

A VISÃO CONCEDIDA 

A consciência individual  viajou para sua forma limitante para apoiar 

a expansão da experiência cósmica da ausência de forma. E desta 

forma, encontrar através dessa limitação e separação, o caminho 

para a experiência transformadora. As condições de vida são assim 

configuradas para os propósitos de certas experiências que podem 

ser percebidas em uma aventura real. Na Terra, esta vida é 

comprometida através do conceito de evolução e salvação.   

Este conceito estimula as subestruturas na Terra para apoiar a visão 

maior do Criador. Os participantes aprenderão dentro da matéria 

(corpo) um senso de unidade e de pertencer ao todo. Uma 

contribuição dentro da matéria (corpo) desencadeia a sensação de 

fazer parte de algo maior e isso gera uma motivação autêntica para 

fazer uma contribuição que vai muito além das migalhas monetárias. 

Manter um salvador e seu retorno levantam um sentido de uma visão 

superior e mais completa. Ao mesmo tempo, a estrutura, portanto,  

desenvolve um sentimento de inadequação e incerteza. Este é 

acelerado por mecanismos manipuladores e controladores que em 

troca acelera a fusão da humanidade, a vontade de se libertar a 

partir  da estrutura, ativa a sequência para a síntese e individual para 

a experiência transformadora. 

A estrutura é l imitada pela inteligência da consciência cósmica que 

monitora como "cientistas" que a estrutura segue sempre o seu 

propósito.   

É a instância que monitora as variáveis que determinam os critérios 
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para a localização da consciência dominante, intervém em violações 

da estrutura em conformidade e avalia alternativas resulta no 

laboratório de tempo e espaço. 

A visão é a expansão contínua da realidade da evolução cósmica 

consciência e inteligência. Existem muitas secções referenciando-

se mutuamente no caminho para a conclusão e a presente secção é 

o experimento de transformação versus evolução. As percepções 

obtidas desta secção estão saturadas e a sóbria avaliação leva 

agora a sintetizar em um conceito para experimentar a igualdade ao 

Criador. Isto é acompanhado pela extensão de consciência cósmica, 

que se expande mais fortemente através da consciência individual  

nos universos do tempo e do espaço. 

Parte da visão da concessão é o l ivre arbítrio, que é, no entanto, 

sujeito a pequenas limitações. A atuação do livre arbítrio é a 

componente de credibil idade que faz um cosmos mecânico um 

mundo de experiência viva. Até agora, esta directiva é o fio de ouro 

de todas secções e até mesmo a estrutura não pode tocar essa 

atuação fora de livre vontade, porque somente a consciência 

individual pode escolher a realidade. 

A consciência cósmica decidiu sobre a existência da estrutura para 

participar numa grande experiência a fim de transferir  os conceitos 

existentes nos conceitos síntese. Contudo, a consciência cósmica 

está rendida à vontade do Criador e quando a vontade do Criador 

muda, então a consciência cósmica também muda a sua atuação na 

manifestação. E a mudança vindoura na reconfiguração é uma uma 

grande mudança na intenção do Criador. Qual secção vem após o 

conceito síntese de existência de igualdade ao Criador não pode ser 

prevista. A sua infinita sabedoria e criatividade está além de 

qualquer previsibil idade. 
 

 

EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA 

Já foi mencionado antes como decisões produzem diferentes cursos 

do tempo e que existem pontos nodais no tempo, que influenciam 

significativamente o curso da realidade e como nos caminhos da 

realidade uma consciência dominante resiste na árvore dos tempos. 

Aqui, a consciência cósmica é a instância que pensa em 

conformidade aqui. 

Além dos eixos do tempo e, portanto, do potencial de viver múltiplas 



45 
 

realidades, mas apenas de um dominante, o eu está conectado como 

uma única composição dentro de sua realidade individualizada. No 

entanto, a consciência sem forma entra em muitos desses postos 

avançados em diferentes locais e dimensões simultaneamente e é o 

único centro interpretativo do eu. Através do isolamento pela 

l imitação, o eu negou esse conhecimento e não reconhece a sua 

natureza extensa e gloriosa de sua existência. Quando a consciência 

ocupa um corpo humano, ela se torna diretamente uma realidade 

dominante. Devido ao afogamento dos campos de vibração no tempo 

experiencial sequencial, uma consciência opera facilmente dentro 

de mil corpos humanos. Como consequência, a consciência acelera 

e equilibra sua experiência de aprendizagem em uma ampla 

plataforma de realidades experienciadas. Essa também é a razão 

por que muitos têm o ligeiro sentimento de já terem vivido ou viver 

novamente. 

Para relembrar, tudo está acontecendo no agora e até mesmo em 

uma linha de tempo sequencial dominante percebida, os parceiros 

horizontais e os trocadores verticais, tudo é modulado no único 

momento atual que existe. O Eu caminha neste campo agora, pois 

ninguém é capaz de alcançar o presente. Assim, mesmo os saltos 

no tempo não quebram isso, porque não é nada além de um salto 

para outra realidade do estado do Agora. Para tornar outra l inha do 

tempo dominante, ela deve ter sucesso de acordo com os princípios 

da escala infinita de mudanças. Portanto, é fácil entender que a 

consciência pode viver passados e futuros em outras formas, porque 

tudo acontece no mesmo Agora.   

Mas a exposição máxima na Terra é aquela do relacionamento com 

a família de almas, que é como grupos que pensam da mesma 

maneira se identificam uns aos outros. 

Especialmente o conceito de existência simultânea gera certa 

incompreensão a muitos. Mas é em termos do design do corpo 

genético que uma consciência pode estar simultaneamente nos 

universos. Ao ler este texto, a consciência opera simultaneamente 

em dezenas ou centenas de realidades experimentadas ao mesmo 

tempo dentro e fora dos universos, cada um com a percepção do Eu 

de viver uma realidade dominante. Somente a  consciência é capaz 

de avaliar essas realidades juntas. 

Quando a consciência alcança o estado de independência após o 

seu nascimento, ela opera primeiro dentro de um corpo genético.  

Aos poucos, adapta-se para múltiplos fluxos de dados dos diferentes 
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eus. Como mencionado, a consciência navegou primeiro em um 

corpo luminoso sem estrutura e se liga a um corpo genético a uma 

realidade dominante. O caminho da experimentação simultânea 

através de múltiplos corpos é assim porque a mente, as emoções e 

a estrutura biológica do próprio corpo humano não têm a capacidade 

de administrar múltiplos fluxos dominantes paralelos. No nível 

acelerado do tempo e espaço, o sistema iria sobrecarregar e 

colapsar. Para operar com a mente e os sentimentos emocionais em 

um grau significativo de clareza, muitos processos paralelizados são 

terceirizados para o subconsciente do corpo. 

Para reduzir todo o Eu a uma máquina biológica e declarar essa 

fachada como completa e a vida explicável  a partir do próprio 

mensurável apenas levou a espelhá-la para o ambiente social e 

político dominante, no qual os governos são apenas fachada, atrás 

da qual uma elite controladora, corrupta e chantageadora se pode 

esconder. Também é mencionado que não é responsabilidade de 

qualquer tipo de estrutura desmascarar a fachada de ser. Esta 

responsabilidade está em si mesmo, não para assumir 

indiscriminadamente sistemas de crenças compradas, mas sim para 

avaliar novos conhecimentos e seus relacionamentos dentro da 

realidade individual.   

Assim como a mudança e a presença da criação se desdobram dos 

fundamentos da existência, também uma estrutura parental, como 

um governo ou uma organização religiosa, só pode se desenvolver 

a partir dos indivíduos. Quando eles passam a responsabilidade de 

sua própria existência e a tomada de decisão contínua para a 

estrutura, não é contra o l ivre-arbítrio quando a estrutura toma 

decisões que são contra o bem-estar de uma realidade pessoal.   

Há sempre o momento em que esta questão de responsabilidade 

será reconhecível e esse reconhecimento penetra nas realidades 

presentes na Terra. Neutralmente, as fronteiras do espectro na Terra 

por causa de sua natureza instável, a localização cósmica, o tempo 

de origem e a incrível diversidade genética da vida são 

simplesmente enormemente distantes, maiores do que em qualquer 

outro lugar no cosmos. 

A superfície frágil com as placas continentais de deslocamento, os 

numerosos terremotos, erupções vulcânicas, tempestades e  a 

instabilidade magnética tornam esta pérola de diversidade muito 

pouco atraente para estabelecer uma cultura sustentada. Estas 

condições hostis erradicaram uma quantidade incrível de espécies 



47 
 

ao longo do tempo e ainda nova vida em uma variedade que é 

incomparável desenvolvida novamente ou foi localizado lá. 

Embora muitos eus tenham experimentado muitas vidas na Terra, 

Atualmente, mais e mais corpos humanos são animados através de 

consciência que recolheu uma grande parte das experiências em 

outros planetas em todo o cosmos. Isto é coberto pela grande visão 

e constituiu até agora a única forma de influência, o que foi possível 

no experimento Terra. 
 

 

O CONTATO 

Todo o cosmos é cheio de vida. Cheio de facetas individualizadas 

divinas da consciência cósmica em vários estágios de separação. 

Todos surgiram da fonte do cosmos e retornará um dia de volta para 

lá. E nascidos como consciência sem forma, todos embarcam no 

nível de experiência dos universos de tempo e espaço para 

mergulhar nos mundos do tempo e superar todos os obstáculos 

possíveis e enfrentará qualquer desafio para encontrar a conexão de 

volta ao Criador.   

E parece que cada passo em direção ao Criador acende sua 

criatividade e prepara um novo mundo de experiências para seus 

fi lhos. Assim, as mudanças de reconfiguração no nível quântico 

subatômico mudarão o campo perceptivo para toda a consciência em 

todas as dimensões. É um evento cósmico que é único em sua 

extensão. Isso afeta não apenas a vida na Terra, mas também a vida 

em qualquer outro lugar no cosmos. Mas a percepção após este 

evento não será diferente da existência em dimensões superiores. O 

Eu experimenta e sente sempre sua conexão cósmica, a 

comunicação é transferida para a telepatia e o senso de unidade 

expande a realidade individual e separada pelo acesso ao 

conhecimento do grupo e diretamente à inteligência cósmica. 

A l imitação e a amnésia resultante se afrouxam e não haverá mais 

dúvida sobre a existência do Criador. 

Existem civil izações e espécies que já vivem neste estado, mesmo 

na Via Láctea. 

O conta(c)to com essas pessoas é de tirar o fôlego e irradia em sua 

graça um carisma quase real. Não é como as ilustrações nos fi lmes, 

que estão na luta pela sobrevivência da estrutura de dissuasão 
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manipulativa compreensível da Terra. 

O evento da reconfiguração trará uma conscientização das reuniões 

secretas existentes com eles e possibil itará o conta(c)to aberto. Isso 

será gentil  e só ocorrerá de acordo com as pessoas que estão 

prontas para aquele conta(c)to. 

O conhecimento cósmico precisa ser desenvolvido a partir da própria 

espécie e não pode ser imposto de fora. Não seria aceite num 

contexto cultural  específico. A consciência está ganhando 

experiência dentro do tempo e espaço através de seus pontos finais 

humanos em um longo período de tempo. São dezenas de milhares 

de anos de experiência simultânea e cada momento em uma 

realidade dominante influenciou efetivamente a consciência. Todas 

essas experiências, desde então, modulam a fusão de novos 

potenciais genéticos e controlam a experiência de crescimento a ser 

completada. E essas novas formas e extensões levam àquelas 

pessoas que criam a consciência individual  completa e, assim, 

levarão a experiência transformadora à vida. 

Essas pessoas negligenciam sua experiência de todas as formas, 

lugares e tempos e integram a soma dessas experiências na espécie 

humana na Terra. É o destaque da história de uma espécie e é muito 

raramente realizada antes que a espécie tenha se aproximado de 

certa medida da verdade cósmica. 

Não é a verdade da religião ou da ciência que a humanidade 

compartilha e unifica. Também não é a verdade das chamadas 

mensagens "canalizadas". A diferença é simples. Uma compreensão 

da sabedoria dos princípios delineados une a humanidade em vez 

de afastá-los. Mas não há unificação no amor ou proximidade 

emocional, mas uma união na importância especial de sua 

contribuição individual  à humanidade como espécie na compreensão 

dos universos de tempo e espaço. 

A ciência substitui  a religião em sua função e abre essa sabedoria? 

Não. Algumas consciências individuais quase completas emergem 

com um conhecimento científico  e fi losófico equilibrado e 

apresentam suas descobertas para uma humanidade educada, que 

está aberta ao poder de suas visões.   

Mesmo o Criador não pode puxar esses insights para a humanidade. 

Dirige-se aos verdadeiros líderes da humanidade através de uma 

educação inovadora e orgânica. A grande visão abriu o espaço para 

que uma espécie possa alcançar essas descobertas e sua 
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identificação e se unir dentro desse processo.   

Se houver apenas uma pessoa chegando à consciência individual 

completa, ela desencadeia uma reação em cadeia e o próximo e o 

próximo e o próximo desperta. Em apenas uma geração, pode chegar 

a mil e na próxima geração é um milhão. É provável que isso seja 

acelerado pela teia e, finalmente, todos sigam este portal  para a 

sabedoria cósmica. Pois esta convivência será uma plataforma de 

espécies individuais que podem resistir a todos os ataques. A 

humanidade é apesar de todas as notícias manipuladoras e 

desinformação neste vértice em uma base ampla. 

A uti l idade do conflito armado e de uma elite dominante será 

questionada e milhões de eus iluminados provocam uma reviravolta 

da estrutura desde a fundação. O desejo de uma estrutura não 

hierárquica está próximo, a representação de um líder perde seu 

sentido e não é mais apropriada. Assim, a mente genética da espécie 

é desenvolvida para explorar novos campos de vibração e este é o 

momento certo para o conta(c)to. 

A sensação de separação prejudicou gravemente a Terra e a 

humanidade na luta para impedir o evento. Reparar e l impar é da 

responsabilidade da humanidade. Pode-se esperar que a tecnologia 

disponível existente, mas não a tecnologia pública, seja suportada 

pela Terra. Isso na medida em que faz mais sentido na situação 

particular. 

Nem toda pessoa terá a necessidade de continuar a vida na Terra 

após o evento de reconfiguração. Isto especialmente quando pela 

quebra da limitação será conhecida a origem primária da consciência 

anterior à visita e apoio na Terra. Quase todas as pessoas tiveram 

experiências em outras partes do cosmos ou as experimentaram 

atualmente em uma existência simultânea. Somente esta 

experiência não pode ser traduzida para a mente na Terra. As 

pessoas cuja consciência foi mantida principalmente em outras 

partes do cosmos têm a consciência na profundidade de seu ser. 

Essas pessoas estarão livres para voltar para suas famílias 

novamente e seu apoio na Terra no momento da reconfiguração 

receberá todo o agradecimento. 
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UMA VISÃO À REALIDADE DO CRIADOR  

O Criador desenvolveu a grande visão da exploração de ser capaz 

de se redefinir e dar a todas as existências no universo um sentido. 

Permite que todas as partes contribuam para a totalidade e criem um 

novo universo em uma reconfiguração   

Todos os conceitos, idéias e suposições apresentadas acima 

permitem uma idéia da realidade do Criador. De dentro do cosmo, é 

naturalmente possível  apenas respirar uma idéia para espalhar um 

pouco a membrana do limite para fora, a fim de estimá-la com uma 

visão borrada da realidade externa do Criador.   

A motivação da visão de concessão é obter um conhecimento 

completo do cosmos através de um sistema bastante claro, mas 

controlador e regulador, através de extensões estruturadas. E a 

questão do porquê representa a ideia do enigma da concessão. 

Os componentes do cosmos são a consciência, por um lado, que 

pode perceber e modular os campos vibracionais e, por outro lado, 

um suprimento inesgotável de energias preservadas que podem ser 

transformadas e manifestadas em dimensões dentro do quadro pela 

consciência. A completude é dada por dois tipos logicamente 

distintos de consciência. A consciência cósmica e as miríades de 

instâncias individuais que modulam perspectivas como sistemas de 

crenças e estruturas de forma, que são resumidas em uma 

superestrutura cósmica. 

Abaixo do nível do enigma do subsídio, o cosmos apresenta dois 

conceitos disponíveis, cada um contribuindo de diferentes maneiras 

para adquirir e experimentar os que estão saturados para se 

mesclarem a um novo conceito sintetizado. Isso leva a mudanças na 

estrutura, bem como a mudanças nas inúmeras instâncias 

conscientes. No entanto, a substância energética, na qual tudo é 

reproduzido, parece permanecer o componente estável. Um novo 

conceito será no futuro projetado a partir  do conceito de síntese que 

é capaz de estender a grande visão de acordo com a intenção do 

Criador. 

Tudo isso indica que há um eterno observador atemporal que trouxe 

o universo para o propósito da auto-experiência na vida. Parece que 

existe um componente perceptivo e ativo. O componente externo é 

representado em todas as dimensões, possui uma inteligência 

infinita, bem como um suprimento inesgotável de energia. Na 

repetição do interior, parece provável  que o observador seja como a 
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eterna consciência cósmica e um universo corresponda a um eu 

individual.   

Essa estrutura recursiva de auto-referência conduz a si mesma e a 

construção favorece a suposição do amor perfeito e incondicional 

que se desdobra na perfeição. Fora do contexto de tempo e espaço, 

em particular nas dimensões em que o tempo linear contribui para 

ganhar experiência, é difícil  ver por que um esforço pela integridade 

é a força motriz da arquitetura. Portanto, a seguinte conclusão é, a 

partir desta perspectiva limitada, igualmente difícil  de entender. 

O caminho das arquiteturas e seções não-aleatórias do 

desenvolvimento, que devem contribuir em um sentido de sistemas 

de crença concorrentes em direção à totalidade, preenche duas 

coisas. Em primeiro lugar, resulta na suposição confiável, quais 

conceitos em qual curso conduzirá à totalidade. E por outro lado é a 

completude perfeita e completa de todas as realidades individuais 

com a realidade cósmica que é unida como um campo mais alto 

compactado da vibração oscilante infinitamente rápida,  assim do 

mais pleno amor com todos durante esse caminho obteve energias 

de todos os elementos . É a compressão final  de todas as energias 

cósmicas em um único pensamento de amor em totalidade. E ao 

dissolver todas as dimensões em atemporalidade, esse momento 

extremamente comprimido e unido pode desencadear o início do 

desdobramento da existência pelo desejo de expansão. 

Por outro lado, essa questão do começo pode nunca ser resolvida, 

porque o Criador, com certeza, não está ficando sem ideias sobre a 

criação contínua de novos espaços de experiência. E quando 

nenhum fim leva ao começo, todos preservam a imortalidade que foi  

obtida nesta nossa jornada. 

 

Mas foi  o que aconteceu - e assim foi! 

 

FIM 
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Este livro foi inicialmente publicado no site www.pfcleadership.org 

em junho de 2019. 

O site www.oevento.pt teve a ajuda de 6 voluntários que traduziram 
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