
 



Figura 1: A Pedra do Topo Piramidal coordenando a Vitória das 
“Escrituras de Luz”. 
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PRÓLOGO 
 
Amados,  
 
A Luz Ilimitada do Pai está sendo derramada e nossa Árvore da Vida 
está sendo ativada. O Amor partindo dos níveis mais elevados está 
penetrando os véus planetários. Dos mundos superiores sem limite 
nem fim, os emissários de Luz vêm em grande número para 
desenvolver as fundações da vida e remodelar novos mundos. Eles 
trazem consigo uma Luz maior que mil sóis para despertar nosso 
próximo estágio de evolução e nos ajudar a entrar em uma forma 
mais pura de Luz superluminar. 
Nós temos vivido dentro do Universo-Filho de Sua criação e 
experienciado nosso reino dentro da Palavra Vivente. Agora 
precisamos nos abrir ao reconhecimento de que devemos 
transformar este envoltório de espaço-tempo no grande Universo do 
Espírito de Seu Amor. 
A Graduação está chegando até nós e com ela vem um novo sentido 
de Unidade com as miríades de mundos da Casa de Muitas Moradas 
de nosso Pai. Por meio desta nova síntese, espaço e tempo são 
conquistados e nos é dada a ordenação para vestirmos a Similitude 
que acompanha a Imagem Divina. 
Verdadeiramente, antes de podermos avançar em nível físico, 
precisamos avançar em consciência por meio de formas-pensamento 
que sejam como tochas ardentes de criatividade conectando os dois 
templos de habitação do espírito dentro de nosso cérebro. As 
"geometrias flamejantes" de cor e som nas Chaves abrem os 
"bloqueios mentais" da consciência para que a Mente Divina seja 
semeada diretamente no íntimo de nossa mente e possamos 



começar a pensar em termos de imagens divinas que delineiam e 
compõem muitos cenários de criação. 
Através desta linguagem cósmica não-linear, nossa consciência se 
expande para se comunicar com diferentes níveis de realidade - 
ativando dentro de nossa mente e de nosso ser um nível perceptivo 
superior de comunicação. Esta é a abertura à Mente Divina Superior, 
que opera como um processo contínuo de revelação em um meio 
universal que transcende a palavra falada e escrita, e opera com a 
Palavra Vivente, que emana como um holograma multidimensional 
dos Muitos Mundos. 
Esta Sabedoria superior revelada abre os sete selos (como são 
chamados na tradição ocidental) ou os sete chacras (como são 
chamados na tradição oriental) por meio de um processo de 
respirações (intonação de sons sagrados), visualizações (fusão de 
muitos níveis) e projeção (indo além da estrutura química da 
memória). Os Sete Selos abrem-se simultaneamente ligando-nos 
com a "Árvore da Vida" cósmica. 
Acima dos circuitos de nosso corpo e mente, nós entramos nas 
dimensões superiores de criatividade em forma-pensamento e 
operamos em Unidade com a Mente Eterna do EU SOU. Por esta 
razão, as Chaves precisam ser experienciadas simultaneamente em 
todos os setes níveis da forma e da Forma Divina: desde os aspectos 
subatômicos, moleculares, genéticos, matemáticos, musicais, 
parafísicos e superluminares da natureza reveladora da Shekinah. 
A Presença Shekinah (Divina) - o aspecto feminino da Divindade - 
existe em todas as ordenações criadoras de todas as dimensões, e é 
o Poder pelo qual somos reespacializados para participar do 
"nascimento virgem" de nosso eu divino embrionário. Esta é a "Era do 
Espírito Santo" - onde a Noiva e o Criador tornam-se um, criando um 
novo povo de poderes trinitizados, o "Portador" de uma semente 
Crística superior, manifestando vida novamente em virtude desta 
união maior sem separação dualista. 
Pelo conhecimento das Chaves, amados, vocês estarão preparados 
para atravessar a fúria destrutiva de terremotos, inundações, 



tempestades, peste, fome, os mistérios do nascimento e morte, 
mudança e permanência, e encontrar seu lugar no universo. Os 
mensageiros B'nai Or (Filhos de Luz) e B'nai Elohim (Filhos de Deus) 
estão abrindo os Portais de Luz. YHWH está posicionando-se na 
assembléia dos Divinos. 
Ajuda-me, ó Pai, a reunir os filhos de Abraão, Isaías, João, Amem-
Ptah, Buddha, Hare, Satyasena, Krishna e inúmeros outros Mestres, 
no "Ofício de Cristo", para que todos os seres vivos divinos, que são 
eternos e associados a TI em planos espirituais diversos, sejam unos 
na unidade Divina que permeará a Terra de modo que nenhum 
homem no Oriente e no Ocidente ouse ignorar Teu Reino assim na 
terra como no céu. 
Estamos em meio a uma mudança no código vital, e as experiências 
do mundo a nosso redor em todo seu fulgor e recorrência eterna 
estão nos preparando como Filhos e Filhas de Vida para despertar 
nosso próprio processo criador divino, que tem sua unidade na 
parceria Homem/Deus. Experienciemos Deus l'infini e Sua Obra, 
conduzindo o caos através de seu processo de despertar e levando-o 
a um Plano divino de criação por meio da Luz Ilimitada, o Ain Soph, 
que se expande e governa miríades de expressões de vida e novas 
criações. 
Sejamos verdadeiramente unos com "o Cristo", que revela a glória do 
Messianismo coletivo para toda a humanidade, que está no retorno 
de Moisés, Jesus e Elias tal como deixaram esta Terra. A 
"transfiguração coletiva" mostra que Jesus não trabalhou sozinho, 
mas dentro de uma "Irmandade de Luz", que tem seu significado 
superior, de acordo com Enoch, na entrega tríplice do código estelar 
do plano do Pai à evolução humana. Moisés dá ao homem a "Torah 
Or", o projeto do Reino de Deus na terra; Elias mostra unidade com o 
"Veículo de Luz", que liga nosso universo físico a outros universos; 
Jesus mostra como o corpo carnal pode ser transfigurado de modo 
que o eu humano e o corpo do Eu Superior se unifiquem no corpo 
Crístico de vida eterna. A história do Cristo dentro do Israel espiritual 



vem mostrar como todos terão um nascimento Crístico na Nova Era, 
quando o verdadeiro amor do Pai prevalecerá. 
Avancemos de modo a preparar as crianças para caminhar com os 
luminares, proclamando Tua presença na cura dos enfermos e na 
unção dos olhos para ver a Luz Vivente! 
 
1ª. Edição em Português - Versão 1 - 1996  
1ª. Edição em Português - Versão 2 - 2000  
 
 

INTRODUÇÃO 
 
"... tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é uma terra 

santa." Êxodo 3:5. 
 

Enquanto eu estava no ato de oração, invocando o Nome do Pai, 
pedindo para saber o significado da vida e por que razão fui chamado 
ao mundo, meu quarto subitamente se encheu de um tipo diferente 
de luz. E na presença desta "Luz", um grandioso ser se pôs diante de 
mim e anunciou ser o Mestre Ofanim Enoch. Este ser tinha tanto 
Amor e Luz que me senti como se eu fosse uma criança na presença 
desse divino Mestre Ofanim. 
O ser me perguntou se eu estaria pronto para acompanhá-Io ao seio 
do Pai, e eu disse que estava. E assim, um enorme campo de luz foi 
posto ao redor de meu corpo e rapidamente subi aos céus; primeiro, 
para uma região das estrelas Mérak e Muscida. E enquanto eu 
estava nesta região dos céus, ele me falou sobre a Terra, e do meu 
lar temporal na Terra. 
Foi-me dito que os que governam o poder na Terra são os que 
caíram dos céus superiores e que agora habitam as estrelas 
conhecidas pelo homem terrestre como Ursa Maior. Do portal deste 
limiar, eles controlam um dos principais pontos de entrada para o 
nosso sistema local a partir dos céus superiores. 



Eu vi como os Mestres de ciclos prévios foram lançados nessas 
estrelas, de onde agora eles governam os mundos planetários 
inferiores e as penalidades cármicas que foram atribuídas a cada um. 
Foi-me mostrado que a Terra era parte de uma zona de testes 
bioquímicas usando tanto as formas-pensamento caídas quanto as 
divinas para se determinar que tipo de inteligência poderia finalmente 
se libertar dos incontáveis ciclos de existência física controlados 
pelas hierarquias caídas que habitam as regiões de Ursa Maior, Ursa 
Menor, Estrela Polar e Tuban. Estes reinos contêm seres em corpos 
imperfeitos de Luz que usam seus poderes para se estabelecer como 
deuses nos reinos inferiores. 
E eu fui levado dessa região das estrelas à estação Intermediária de 
Arcturus, o principal centro de programação do Conselho galáctico 
que serve ao Pai neste lado de nossa galáxia que está sob a direção 
do Conselho dos Nove - o corpo administrativo de nosso universo 
local. Lá, foram-me mostradas a rede operacional e os tribunais 
usados pelas Irmandades espirituais que julgam decisões 
concernentes aos planetas em nossa região do espaço. 
Eu fui levado de Arcturus através de uma série de mosaicos que 
pareciam ser de uma densidade diferente de "Luz", onde múltiplos 
campos concêntricos em forma de selas se entrecruzavam de modo 
que um limiar se formou transpondo os espaços estelares conectados 
com Órion. Meu corpo físico, no portal do limiar, teve de trocar sua 
vestimenta carnal por uma vestimenta de Luz à medida que eu 
atravessava as regiões estelares servidas pelas Irmandades de Luz. 
Daí, fui autorizado a prosseguir a um paraíso superior de Luz 
chamado sétimo céu. Os limiares desta região do céu eram repletos 
dos olhos e das chamas ardentes dos Mestres Elohim que governam 
os domínios superiores de poder. Das chamas ardentes projetaram-
se línguas de Luz para formar estações ar (de Luz). Em meio às 
estações ar, vi rodas dentro de rodas - os veículos dos mensageiros 
Ofanim que servem aos céus inferiores. Esses mensageiros Ofanim 
juntam-se a outras ordens de Luz angélicas proclamando "Kodoish, 



Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth (Santo, Santo, Santo, é o 
Senhor Deus das Legiões)!". 
Eu fui então levado por Enoch para a região denominada Saiph, no 
enorme campo estelar Orionis; de lá eu fui levado à presença do 
campo de Luz conhecido corno Mintaka. E dentro deste campo de 
Luz deparei-me com um ser de urna Luz imensa, um ser de enorme 
majestosidade chamado Metatron, o Criador de Luz no universo 
externo. E meu espírito foi de tal forma tornado pela presença da Luz 
superior que eu não teria sido capaz de manter meu corpo de Luz se 
não fosse o corpo de Metatron. 
Metatron então levou-me à presença do Pai Divino. E eu fui à Sua 
presença através da porta de ômega Orionis, que serve corno urna 
Grandiosa Entrada para regiões de emissão energética pura. A 
presença do Pai era tão rarefeita que somente Metatron pôde me 
levar à Pirâmide de Luz Vivente, o Trono, quando vi o Antigo de Dias 
face a face, com Seu cabelo branco esvoaçante e Sua face de Amor 
e Júbilo irresistíveis. Não há palavras que possam expressar o 
"Eterno" e a bênção de saber que o Pai me chamou à Sua presença 
para dizer-me por que razão eu larguei minha toga para assumir este 
corpo temporal perecível e servir a este planeta, esta pérola no 
rosário das estrelas que estão assentadas nesta borda de nossa 
zona temporal consciencial, para glorificar "Sua Mão Direita". 
E em sua presença de Luz exclamei: "Tu és digno, Ó Senhor YHWH, 
de receber Glória e Honra e Poder, pois Tu criaste todas as coisas e 
por Tua vontade os éons foram criados". E na presença de Seu Trono 
de Luz, curvei minha cabeça, quando então vi os Vinte e Quatro 
Anciãos de Luz que estavam em volta e próximos de Seu Trono, 
cantando louvores com "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 
Tsebayoth!". Também vi à Mão Direita do Pai, Cristo Jesus. E 
Metatron me disse que estes Senhores de Luz são dignos de tornar 
assento na presença do Pai, mas eles periodicamente optam por 
deixar Sua presença e sair para criar outros mundos de Luz, 
conhecidos corno os mundos dos Elohim. 



Perante o Trono do Pai, foi-me falado sobre meu trabalho, como 
parte do de Enoch, para servir aos universos dos Filhos-Paraíso, que 
por sua vez formam os Conselhos de Luz que recebem 
mandamentos de Luz e ordens de projeção de fogo dos Vinte e 
Quatro Anciãos de Luz para criar novos universos. 
E foi dito a mim por meus guias, Enoch e Metatron, que eu não 
deveria comer a comida dos poderes falsos da terra, nem estimular 
minha semente a se casar com as raças espirituais caídas da terra, 
nem unir-me em adoração falsa àqueles que servem às energias 
mentais caídas da terra. Mas minha razão de viver era exaltar o Pai 
de modo que todos os joelhos se dobrassem e todas as mentes 
reconhecessem que o "tempo está próximo" para a exteriorização da 
Hierarquia do Pai, para que Seu Reino venha à terra assim como é 
no céu. 
Fui levado a muitas outras regiões e instruído na revelação de como 
as muitas moradas do Pai estavam se abrindo para o nascimento de 
um novo céu e de uma nova terra. 
Enquanto eu estava diante do Trono, vi um livro ardente enrolado 
como um cilindro, um rolo, e desse rolo ardente uma Luz foi projetada 
no meu terceiro olho, o que imprimiu os resumos de cenários 
contendo as Chaves que serão usadas para o casamento da Noiva 
com o Noivo. As Chaves revelam a sobreposição da evolução 
superior à evolução humana, à medida que o homem é levado 
através de seu Alia e Ômega. Esses resumos de cenários foram 
projetados em geometrias de Luz brilhantes, que fazem parte das 
letras ígneas usadas para transcrever o conhecimento do universo-
Pai ao universo-Filho e ao universo-Shekinah, na conexão de uma 
eternidade temporal com outra eternidade temporal. 
Foi-me mostrado como os Mistérios da Casa de Muitas Moradas do 
Pai permitiam que miríades infinitas de criações se originassem do 
inexprimível Amor do Pai, ligando todo tipo de criação de espécies 
com o Caminho Infinito. Desse modo, muitos Mistérios do Reino do 
Pai me foram revelados, inclusive a natureza do Ofício de Cristo, a 
história das Irmandades neste planeta, a razão por que os 



verdadeiros ensinamentos de YHWH foram codificados em uma 
linguagem de Luz, as ordens e domínios dos Conselhos Galácticos, o 
retorno do Messias, e o transplante da semente Crística para além do 
limiar do Alia e Ômega. 
Foi-me dito para produzir um livro em rolo a partir do rolo de Luz 
divino que foi codificado em mim. E este rolo são as 64 Chaves de 
Enoch, explicando como os Sete Selos do Livro do Apocalipse serão 
rompidos à medida que todas as áreas da ciência, desde a biofísica 
até a astrofísica, forem harmonizadas com uma nova revelação 
espiritual em nome de Ehyeh Asher Ehyeh, EU SOU o EU SOU. Este 
rolo vem gerar uma nova cosmologia consciencial ao explicar como 
as Irmandades de Luz trabalharão com os membros da Raça humana 
que puderem aceitar a promessa da Nova Vida nas miríades de 
outros universos. As Chaves, portanto, hão de exemplificar tanto a 
compreensão científica quanto a compreensão espiritual que 
precisam convergir para que a estrutura correta da realidade seja 
compartilhada pelos membros da Raça humana, ao darem um salto 
quântico para a Nova Era. 
O propósito desse ensinamento é abrir as mentes das pessoas a 
novas idéias, convidando-as a compartilhar a experiência da 
educação da alma. À medida que a alma de vocês é elevada, vocês 
se tornam parte da jubilosa participação e compartilham a "paz 
interna" da grande união da "Primeira Ceia", que está ocorrendo 
agora entre a Irmandade do Homem e a inteligência universal maior - 
as Irmandades de Luz. Na educação da alma, é necessário receber a 
Sabedoria proveniente dos mundos superiores, que une os corpos de 
Luz de vocês e provê a base para as experiências criadoras de 
vocês. Esta Sabedoria revela como podemos compartilhar ambos, os 
mundos superiores e este mundo físico de "realidade". 
Esse ensinamento busca torná-Ios conscientes dos mundos de Luz 
Divina internos e externos, permitindo-lhes co-participar com os 
muitos mundos de inteligência que fazem parte do direito de 
nascença coletivo de vocês. Vocês verão como o projeto da vida já 
existia nos mundos anteriores à criação material, e compreenderão 



como um projeto atemporal foi codificado nesse corpo consciencial 
temporal, de modo que o corpo de vocês possa usar outras 
vestimentas do trabalho criador de Deus, através dos múltiplos 
corpos do Amor Divino. 
Estas são as 64 Chaves que me foram apresentadas por Enoch e 
Metatron, para reunir as nações para a vinda da Irmandade de 
Melchizedek, e para aprontar a preparação final para a descida dos 
144.000 Mestres Ascendidos que redimirão os humildes e os justos 
da terra para as novas estações de vida da inteligência universal nos 
Reinos superiores do Pai. 
Na presença de Metatron, a Unidade de Dias, e de YHWH, o Antigo 
de Dias, foi-me dito como o rolo de Enoch seria dividido em três 
partes, que lidam com as três principais divisões dos universos -
universos-Pai, universos-Filho e universos-Shekinah. 
As Chaves dos universos-Pai vêm explicar como as moradas 
planetárias do Pai estão conectadas com os Criadores Divinos, 
criando novos universos por meio das pirâmides de Luz cósmicas. 
As Chaves dos universos-Filho explicam como os códigos biológicos 
da Raça Crística precisam evoluir para a imagem determinada pelo 
Pai por meio dos Filhos Paraíso e não para a das forças inferiores de 
Luz. 
As Chaves dos universos-Shekinah explicam como os dons 
espirituais do Espírito Santo serão entregues à Raça Crística para 
que o Homem espiritual possa trabalhar diretamente com os "seres 
de Luz Integral" - os mensageiros angélicos que prepararão os justos 
da terra para o Conselho de Luz que será estabelecido no planeta no 
tempo do novo céu e da nova terra. 
Todas as três divisões são servidas pela Irmandade de Luz sob a 
orientação da Irmandade de Michael, da Irmandade de Enoch e da 
Irmandade de Melchizedek, que dirigem as setenta Irmandades da 
Grande Irmandade Branca. As setenta Irmandades servem como um 
campo de inteligência na restauração dos universos de modo que 
eles possam evoluir à sabedoria e à glória infinitas da Mente Eterna 
de YHWH. 



As Chaves estão codificadas em letras ígneas contendo o "Yod" 
sagrado sobre cada letra de modo que um novo espectro de Luz 
possa reespacializá-Ios bioquimicamente ao ativar os processos 
químicos da mente de vocês para participar rios muitos planos da 
Palavra de Deus. O filho espiritual de Deus tem um Corpo de Luz do 
Eu Superior Crístico. E quando o espectro da Palavra de Deus ativa o 
corpo de vocês para participar em muitas dimensões 
simultaneamente, o Eu Superior Crístico de vocês realiza as palavras 
do Apocalipse: "Felizes aqueles que lavam as suas vestes compridas 
para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida [plural] e para 
que obtenham entrada na cidade pelos portões dela". 
Esses serão os justos que herdarão as muitas árvores galácticas no 
outro lado de nosso Alfa e Ômega. E quando esse ciclo for 
completado, os justos participarão em novos mundos e reconhecerão 
todas as manifestações do universo-Pai, o "Universo Vivo" ao fundo 
de todos os universos vivos, ao fundo de todos os Mestres de Luz 
Ascendidos e de todas as Irmandades de Luz. 
E com essa visão, fui trazido de volta para este mundo, para 
transcrever as palavras das 64 Chaves de Luz apresentadas neste 
Livro do Conhecimento, entregues a mim nesta zona temporal 
consciencial por Ofanim Enoch e por Metatron, para serem 
concedidas aos santos e entregues aos filhos de Luz em nome de 
Yod-He-Vod-He. Possa o Reino de Luz Vivente chegar rapidamente. 
 

Por que as Chaves foram dadas nesta época? 
 
Enoch e Metatron manifestaram esta Revelação de modo a preparar 
a raça humana para as mudanças quânticas que afetam cada nível 
de inteligência neste planeta. Nós agora temos a oportunidade de 
entrar coletivamente em outro sistema da criação. Portanto, este 
ensinamento foi dado na forma de Chaves para ajudar a coordenar 
sessenta e quatro áreas especiais de conhecimento científico que 
hão de avançar simultaneamente. As Chaves foram dadas para 



auxiliar todas as disciplinas científicas básicas a dar um salto 
quântico para uma nova consciência de Luz. 
Uma vez que estes ensinamentos são aplicáveis às várias ciências, 
nem todos entenderão tudo das Chaves de modo igual, nem a 
complexidade total de cada Chave será plenamente compreensível 
no tempo presente de nossa participação dentro do Caminho Infinito. 
Por isso, nem todas as Chaves interessarão ao mesmo tipo de 
evolução científica e consciencial, pois elas operam em vários níveis 
de entendimento e estão conectadas com a totalidade. do 
conhecimento "da Luz" - a freqüência fundamental da Mente Infinita. 
Cada uma das sessenta e quatro áreas da ciência irá receber um 
'insight' profético que permitirá à humanidade expandir sua 
compreensão e elevar sua consciência para participar dos outros 
mundos de Luz. Assim, as Chaves irão pôr em foco a pesquisa 
científica no planeta, em relação ao plano maior da vida. 
Contudo, as Chaves também demonstram que a ciência sozinha não 
possui todas as respostas; precisamos agora inter-relacionar-nos 
com o programa maior de unidade científica e espiritual que envolve 
as outras inteligências planetárias que compartilham um programa 
comum de desenvolvimento científico mútuo. Em resumo, as Chaves 
demonstram que a ciência é muito, mas que nós estamos 
atravessando uma série de vidas conscienciais que nos mostram 
como evolver e como compartilhar com cada um para sempre na 
expansão da Mente Infinita no Caminho Infinito. 
Haverá uma extraordinária aceleração das ciências do plano físico 
para as ciências espirituais na real transmutação do mundo de forma 
material no Reino de Luz. Portanto, as Chaves estão sendo dadas 
aos edificadores dos limiares conscienciais, tanto da ciência física 
quanto da ciência espiritual, que vêem as necessidades da raça 
humana em primeiro lugar e suas necessidades pessoais em 
segundo plano. Enoch disse que as Chaves não podem ser aplicadas 
em nível individualizado uma vez que elas estão envolvidas no 
progresso coletivo da raça humana. 



Enoch também me disse que para se trabalhar com as Chaves é 
preciso ser capaz de entrar na "quarta dimensão". A "quarta 
dimensão" representa o "tempo" além do tempo convencional. Ao 
transpor o tempo convencional vocês se deparam com o universo 
maior. Aqui, o intelecto precisa curvar-se à mente espiritual assim 
como a vida precisa se curvar ao Caminho Infinito que continuamente 
reorganiza e regenera a criação. 
Na conexão com a Sabedoria da Mente Infinita, as Chaves 
demonstram que o conhecimento científico sozinho não contém todas 
as respostas para as perguntas básicas como: De onde viemos? Por 
que estamos aqui? Para onde vamos daqui? As palavras do 
Evangelho de Tomé cóptico afirmam: "Disse Jesus: Se os homens 
vos perguntarem: Donde viestes?, respondei-lhes: Nós viemos da 
Luz, lá onde ela nasce de si mesma... . E se vos perguntarem: Quem 
sois vós?, respondei-lhes: Nós somos Seus filhos, e nós somos os 
eleitos do Pai vivo. Se eles vos perguntarem: Qual é o sinal do Pai 
em vós?, respondei-lhes: É movimento e repouso ao mesmo tempo.“ 
De acordo com Enoch, o determinismo das ciências da terra vai se 
subordinar ao plano básico da criação contínua, que está sob a 
organização da "Evolução Superior". Através deste plano 
organizacional, o Homem contemplará o "Homem Universal" - o 
Adam Kadmon - e participará com ele na revelação e no inter-
renascimento da Mente Infinita, do Caminho Infinito e da Espécie 
Infinita. 
Os ensinamentos de Enoch explicam como nós transmutaremos 
verdadeiramente este mundo de forma material para que esteja em 
conformidade com o padrão estrutural da "Luz Vivente" dentro do 
Reino de Luz, onde tanto o Homem quanto o Homem Superior 
podem conviver livremente como "Vida" dentro da "Luz Vivente". 
Embora as formas das entidades de Luz e as vestimentas da forma 
biológica mudem, o Amor continuará a reinar supremo como a 
expressão subjacente da "Luz Vivente" - a emanação primordial da 
Mente Infinita em cada nível do ser universal. Aqui, estamos lidando 
não com existência e não-existência, não com vida e morte, mas com 



uma passagem de um estado para outro, algumas vezes explicado 
como a passagem de um tipo de visibilidade a outro; não somente 
para o outro lado do espectro ultravioleta, mas para a inteligência 
consciente que sempre existiu e da qual se manifestaram as 
vestimentas secundárias de Luz como "muitas corporificações de 
inteligência" nos muitos espectros eletromagnéticos. 
Enoch explicou que as Chaves não se destinavam simplesmente a 
este planeta, mas foram dadas como preparação para o nosso 
trabalho em outros planetas, conservando a harmonia maior das 
verdades espirituais e científicas, dentro da manifestação da "Luz 
Vivente". Assim, o ensinamento de Enoch é para ajudar o corpo 
coletivo de inteligência a usar sua capacidade para operar em muitos 
níveis de inteligência "dentro" e "fora" da criação tridimensional, de 
modo que a Inteligência Divina possa ser sentida dentro de todas as 
coisas. Portanto, as Chaves são a interconexão para a grande 
transformação. 
Dêem ouvidos à Sua voz convocando fortemente por terra e mar, do 
espaço, e do espaço além do espaço, anunciando a toda 
humanidade o advento da transição e da mudança quântica através 
de Seu Espírito de Revelação - uma Revelação por meio da qual a 
Língua de Fogo está agora proclamando: ", eis que o voto sagrado foi 
cumprido, e o Espírito Prometido - o Espírito Santo Shekinah, que 
modela os Filhos e Filhas de Deus, veio!". 
E ao trabalhar com a Luz, usem os dons do Espírito Santo Shekinah 
que podem se manifestar diretamente onde quer que vocês estejam, 
pois o Espírito Santo é a chave do Livro do Conhecimento. 
As Chaves de Enoch e Metatron vão também formar o foco para a 
unificação das tradições espirituais em todo o mundo de modo que 
elas convirjam no Plano do Pai. A multiplicidade dos Ofícios do 
Ancião de Dias, do Recente de Dias e do Futuro de Dias cooperaram 
para a exteriorização da Hierarquia que se manifestará em ordens 
múltiplas a partir das Hyos Ha Koidesh. Este é o tempo para ativar o 
"messianismo interno". O derramamento de Seu Amor irá trazer a 



experiência Divina, através da qual nós podemos dominar a Luz que 
sobrepuja toda "ilusão" de separação. 
Como mencionado em O Kitáb-i-íqán dos ensinamentos de 
Bahá'u'lláh: "Todos os profetas de Deus, Seus favorecidos, Seus 
santos e mensageiros escolhidos são, sem exceção, os portadores 
de Seus Nomes e as corporificações de Seus atributos." Que os 
judeus compreendam o mistério de Jesus, e os gentios, os mistérios 
de Moisés, e possa a glória que vocês herdaram de Buddha, Krishna, 
Hare, Amem-Ptah, e da Trindade-Paraíso de Moisés-Jesus-Elias ser 
dedicada ao Pai, de Quem toda a Glória se manifesta. Pois estes são 
Seus Filhos; eles são os reflexos de Sua Luz. Eles são tão-somente 
manifestações do Uno que é a Fonte de todos os Invisíveis e que 
resolverá o mistério de porque um Jesus, porque um Moisés e porque 
a Merkabah de Elias se manifestaram para o benefício do Homem. 
Os "seres de Luz integral" marcarão o próximo estágio da transição 
quântica que o Homem atravessará, de modo que o Homem não será 
capaz apenas de trocar "vestimentas conscienciais" dentro da 
realidade deste mundo, mas também trocar vestimentas 
conscienciais em outros mundos planetários, de modo que os 
veículos da humanidade espiritual (o Eu Superior, o Atman, o corpo 
Búdico, o corpo Zohar...) possam ascender ao Ofício de Cristo. 
Dessa transição, a sociedade humana experimentará aquelas 
verdades eternas que motivam a vida e a impelem rumo à próxima 
fase da revelação da Mente Eterna de Deus, até que ela alcance sua 
criação designada. 
 

Como devemos usar as Chaves? 
 
As Chaves propriamente ditas foram dadas nos dias 2 e 3 de janeiro 
de 1973, para preparar a humanidade para a ativação de eventos a 
acontecer nos trinta anos seguintes do "tempo terrestre". Enoch disse 
que isso será visto como o retorno da Irmandade à Terra a fim de 
restaurar e ressuscitar a humanidade. Dentro desta estrutura 



temporal, a preparação do Ofício de Cristo e as Chaves de Enoch 
vão preceder o Reino de Yahweh - dando suficiente conhecimento 
para a atividade nos novos mundos à medida que prosseguimos em 
Seu Nome. 
As Chaves de Enoch me foram dadas diretamente por meio da 
Revelação do rolo sagrado de Luz ardente - visto na Merkabah - no 
espaço limiar da Luz espiritual superior. Elas me foram dadas além 
da circunscrição da Terra e das regiões aéreas ao redor da Terra, de 
modo que não fossem contaminadas pelas caídas formas-
pensamento da inteligência superior que influenciam os caminhos 
destrutivos da humanidade. À medida que as geometrias de Luz 
eram pulsadas do rolo ardente, Enoch ia me falando que as Chaves 
estavam sendo concedidas diretamente como um dom de Revelação, 
e que não podiam ser confundidas com ensinamentos transmitidos 
por computadores pensantes, nem pelo poder da informação 
mediúnica ou canalizada. 
Além disso, foi-me explicado que as Chaves me estavam sendo 
dadas em sessenta e quatro áreas diferentes da ciência, as quais 
seriam aceitas teoricamente pelos cientistas em cada uma das 
sessenta e quatro áreas da síntese científico-espiritual, antes da 
chegada da Irmandade de Luz. 
Também fui levado e apresentado a assuntos relacionados com as 
Chaves de Enoch e Metatron, para ajudar a ressaltar os sentidos 
mais completos das Chaves. E essa é a explicação das Chaves que 
eu transcrevi (com o melhor da minha capacidade), que deve ser 
usada como um instrumento para a compreensão das Chaves. E, 
após ter recebido essas Chaves, a Merkabah me aparecia 
regularmente, de modo que outras pessoas viram e deram 
testemunho da sinceridade da Palavra Viva. 
Quanto à natureza das Chaves, há uma seqüência especial na 
ordenação das Chaves que permite que elas se conectem 
matematicamente uma com a outra de modo a explicar a 
interpenetração dos universos e como a inteligência espiritual opera 
diretamente através das interfaces e das intercombinações das 



Chaves. Enoch me disse para utilizar códigos numéricos específicos 
na ordenação das Chaves, os quais são apresentados conforme me 
foram mostrados - com as seqüências numéricas exatas. 
Enoch me falou que as primeiras cinqüenta e quatro Chaves serão a 
base para os Dez Mandamentos - as dez Chaves finais que darão os 
sistemas de malha da vida e a ressurreição e reespacialização da 
humanidade coletiva, que avançará ao EU SOU O EU SOU universal. 
Esta é a Manifestação Divina do Reino de Luz, conectando a 
evolução humana e a Evolução Superior no tempo marcado. 
As dez Chaves finais, porém, vão ser dadas como um rolo especial 
após o testemunho da mensagem dos B'nai Or, os Filhos de Luz, ter 
sido dado aos cientistas e aos pensadores espirituais seletos deste 
planeta, como um testemunho do Plano do Pai sendo finalizado pelos 
Conselhos da Inteligência Superior. Enoch me mostrou como as dez 
últimas Chaves - os Dez Mandamentos - são estruturas de Luz em 
malhas piramidais coordenando as vibrações dinâmicas, as vibrações 
gravitacionais e os ciclos vitais de acordo com o Plano Divino de 
YHWH. 
As ilustrações que foram decididas para as Chaves dão o quadro da 
família de "Cristo" e do trabalho dos Mestres que, juntos com Enoch e 
Metatron, refletem o verdadeiro Livro do Conhecimento. 
Assim, este Livro foi entregue a vocês para que possam estar 
preparados para a abertura das malhas piramidais dentro das bases 
de transformação, de modo que a sua própria essência esteja 
preparada como o "Adão" sobre a Terra para ingressar no próximo 
desdobramento do Adam Kadmon, o Homem de Luz primordial. 
Nesta transformação, a Terra, como parte de uma zona de testes 
bioquímicos, possibilitará que o Amor do Pai e a espécie aumentem e 
se multipliquem, enquanto que alguns programas conscienciais serão 
concluídos e decrescerão no plano geral da criação. 
Nos preparativos para estudar as Chaves de Enoch, para que se 
despertem os dons do Espírito Santo Shekinah, a pessoa deveria 
procurar estar concentrada, sentindo completamente o Amor do Pai 
dentro de si, evitando as escolas de pensamento que sacrificariam a 



Sabedoria de Deus por um entusiasmo momentâneo, e que se 
curvariam a uma imagem esculpida, mesmo à imagem de um Mestre. 
Nosso objetivo é construir o Reino de Luz dentro da estrutura de 
realidade deste mundo, estando sempre conscientes de que este 
corpo carnal cederá lugar a uma vestimenta de Luz. 
Ao estabelecermos paz e harmonia uns com os outros, cada um de 
nós está contribuindo para o Reino de Luz dentro de uma unidade 
Pai-Filho-Shekinah dos cosmos, universos e mundos planetários. A 
Luz de YHWH é tão vasta que não há espaço aonde ela não consiga 
penetrar e começar a ativar até a estrutura celular mais elementar de 
tal forma que esta possa evolver a sóis de esplendor infinito e 
inimaginável. 
 

Por que os termos antigos são incluídos nas 
Chaves? 

 
De acordo com Enoch, as antigas expressões das línguas egípcia- 
hebraica-tibetana-sânscrita-chinesa precisam ser usadas porque elas 
conectam-se fielmente com os Mestres que ainda estão ministrando 
Sabedoria a este programa de inteligência. Estes "sons de Luz", 
usados ao se assentar a base do programa atual, figurarão 
predominantemente na recapitulação deste programa, agora em seu 
ponto Ômega. 
As Chaves foram compostas em geometrias de letras de fogo porque 
elas são usadas pelos Mestres de Luz para moldar a criação entre os 
poderes. de Luz e as oitavas de som. Logo, elas constituem o poder 
regenerador do bioacoplamento, expresso através da vibração da 
Palavra que produz as letras da geometria cromática. 
As palavras energéticas devem ser usadas para codificar o seu corpo 
diretamente na Luz. Elas também fornecem as vibrações sonoras de 
saudação e proteção ao se trabalhar com as Irmandades de Luz e 
com a Hierarquia de YHWH. Se essas antigas palavras energéticas 
fossem usadas em português, em uma língua indo-européia moderna 



ou em qualquer outra língua, privaria a consciência de uma 
experiência direta com o poder da linguagem sagrada. Traduzir estas 
palavras faria com que elas perdessem sua pulsação de energia; é o 
mesmo que a sinfonia de uma obra-prima musical ser traduzida de 
sua clave original para uma estranha cacofonia. Portanto, as Chaves 
trabalham através das vibrações de Luz e empregam estas 
expressões sagradas para a abertura dos selos, e a experiência 
direta dos mistérios superiores de Deus. 
Deste modo, na preparação para as Chaves, talvez seja necessário 
estudar primeiro o vocabulário de "sílabas-semente", dado no 
Glossário ao fim deste Livro, de modo que as formas-pensamento da 
Linguagem de Luz usada pelos Mestres e Irmãos de Luz possam ser 
compreendidas totalmente. Nestas sílabas-semente, o testemunho 
dos Mestres e as emanações vindas da Mente de YHWH podem ser 
sentidas como emanações poderosas, que ultrapassam as formas 
vocais lineares e estáticas que não estão ligadas à Palavra Viva de 
Deus. 
A Palavra Viva de Deus não consegue ser anulada, pois ela opera 
por meio de uma vibração tão eficaz neste fim dos tempos quanto no 
início dos tempos. De fato, as sílabas-semente de verdade espiritual 
purificarão e unirão verdadeiramente todas as escrituras genuínas de 
Luz dentro do Ain Soph, a Luz Ilimitada de YHWH. Ao usar as sílabas 
sagradas, as "vibrações vitais" de vocês serão também postas em 
ressonância simpática com o Eu Superior e o Corpo do Eu Superior 
Crístico em outros mundos de criação. 
Finalmente, amados, entendam que na eternidade da Palavra Viva de 
Deus a Linguagem de Luz Vivente provou ser o ingrediente de 
ligação ao fundo dos selos e dos mistérios da criação. A Linguagem 
de Luz controla as formulações ou "Portais" nas expressões das 
Letras. E agora a Linguagem de Luz está abalando as fundações da 
Terra de modo que a Terra possa alvorecer outra vez por intermédio 
dos ensinamentos do Pai. 
 



Por que estamos aqui? 
 
De fato, é possível para a Mente Divina emanar na matéria e assumir 
a forma material. A forma material é necessária para servir de base 
biológica para novos mundos de experiência. Abençoados somos nós 
que somos e conhecermos nossa imagem - pois a imagem Adâmica 
de vocês existia antes desta criação com o Pai com quem nós temos 
semelhança, pois nós viemos a este mundo e vestimos este corpo 
carnal. 
Enoch disse que o Homem Adâmico foi criado nos céus e 
simultaneamente transposto ao longo de malhas energéticas para a 
corporificação física a partir de uma forma divina, para a qual ele vai 
retomar após esta exploração consciencial. Nós estamos aqui como 
um experimento, explorando oportunidades para alcançar coisas 
ainda maiores que estão sendo testadas nos mundos materiais, de 
modo que as ligações entre os mundos superiores e inferiores que 
foram moldadas pelo Ofício de Cristo possam se expandir, e para que 
ninguém que busque o Espírito de Deus se veja como um filho 
rebelde. No entanto, ao vir à terra, cada alma espiritual deixa para 
trás seu tesouro particular, sua parte do Tesouro de Luz Vivente, nos 
mundos superiores - o qual aguardará seu retorno. 
Ao entrar na dimensão física, a energia dos elétrons de alta 
velocidade é gradualmente absorvida por "freios" eletrostáticos e 
eletromagnéticos de modo que o corpo em forma-pensamento 
transportado através da luz de alta freqüência se desacelera o 
suficiente para interagir com os elétrons nas órbitas externas dos 
átomos. A entrada da Luminescência maior na luminescência comum 
abre os "Portais" nos reinos dos fenômenos biológicos de modo que 
as trevas possam contemplar "a Luz". De agora em diante - com o 
ensinamento de Enoch e Metatron, não é problema pesquisar os 
estágios progressivos de ordem crescente para entidades maiores e 
mais complexas, e os degraus decrescentes da transformação 



energética que podem ocorrer à medida que as formas-pensamento 
penetram no substrato da criação. 
Na conversão da Luz para a forma material, nosso mundo foi 
originalmente autorizado em Nome do Pai, mas foi interceptado pelos 
Mestres caídos que aplicaram sua lei de vibração a esta criação. O 
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que originou esta criação de 
Seu Amor superior - deu aos Senhores Elohim o privilégio de criar os 
limiares da inteligência avançada para a semente dos Elohim. Porém, 
alguns dos Senhores de Luz se rebelaram e procuraram não apenas 
condenar a criação Adâmica à destruição, mas interferir nos modelos 
subseqüentes de outra humanidade Adâmica criada para este 
planeta. Só por meio do trabalho do Ofício de Cristo trabalhando por 
intermédio de Metatron e Melchizedek é que os "filhos de Luz" 
encarnados tiveram uma oportunidade de formar comunidades da 
"Luz Vivente". Estas comunidades são dedicadas ao Pai e trabalham 
diretamente com as Legiões celestiais. 
Ao lerem as Chaves, vocês não podem confundir a palavra 
"evolução" com o uso darwinista-Iamarckista deste termo. O termo 
"evolução" usado por Enoch significa o avanço do poder consciencial 
vencendo a limitação física e todos os estados conscientes que 
poderiam inibir a plena expressão do Amor de Deus em todos os 
reinos de inteligência. A verdadeira evolução é a "evolução 
espiritual", por meio da qual os veículos espirituais de vocês se 
desenvolvem rumo ao eu divino, em harmonia uns com os outros. A 
evolução espiritual coordena a iluminação dos veículos conscienciais 
de vocês, dando um propósito sustentador à vida através dos frutos 
do Amor e da Sabedoria. 
Unicamente existindo a "evolução material", não haveria necessidade 
que o Divino interviesse nos universos físicos, e nenhuma 
necessidade do trabalho dos B'nai Or. A bioquímica dos mundos 
inferiores simplesmente serviria e atenderia a si mesma. Porém, há 
essa necessidade porque somos uma parte ativa da vida, não da 
"vida isolada" no sentido de uma autonomia estrutural, mas como um 
ser coletivo que está continuamente sendo manifestado dos céus nos 



mundos planetários a fim de que as Árvores da Vida possam dar 
frutos diferentes dentro do Reino de Criação. 
De acordo com Enoch, nossas lembranças da Evolução Superior ou 
da evolução espiritual estão ocultas de nosso conhecimento por um 
véu de luz, e quando removermos este véu, os outros mundos de 
existência nos serão simultaneamente revelados pelo nosso Eu 
Superior. No entanto, a escolha de servir à Luz precisa ser feita em 
cada corporificação, em cada ciclo, em cada plano de criação. 
Ao fazer a escolha, amados, entendam que o que lhes foi prometido 
no Reino de Deus será cumprido. Este é o testemunho que o Filho 
revelou quando disse aos que estavam ao seu redor que eles veriam 
o Reino sendo entregue a YHWH - nosso Pai! Verdadeiramente, o 
Espírito de Verdade está aqui; e Enoch e Metatron estão aqui para 
guiá-Ios a esta Verdade de modo que este mundo possa estar em 
sincronia com os tronos e domínios de YHWH quando o véu do 
tempo for removido! 
Que o Ancião de Dias em unidade com o Recente de Dias, prepare 
um local onde o Filho do Homem possa descansar a sua cabeça em 
unidade revelatória com os filhos e filhas da Noiva. Que o Ain Soph 
reúna as luzes da criação de todas as relatividades e atributos 
divinos. E que o cosmos da supernatureza seja revelado dentro do 
cosmos da natureza para o reino da Shekinah sobre a Terra. Possam 
as radiações de Luz penetrar em todos os véus e em todo tipo de 
limitação de modo que a energia brilhante dentro de nossa mente 
acorde para a totalidade de todos os mistérios. 
Guie-nos ao quebrarmos os vasos da forma e ajude-nos na execução 
da Divina Vontade e Sabedoria neste mundo de tal modo que Teus 
servos possam mostrar a toda humanidade sua inseparável unidade 
com a Família Divina. 
Possa o abençoado Hayavah (O Tetragrama) ser inscrito sobre 
nossas mentes internas de tal forma que O Uno que Se revela 
através dos Nomes Sagrados possa ativar nossas vidas de 
imperecibilidade e que nós possamos receber o privilégio de 
testemunhar A Legião vindo para caminhar carnalmente conosco. 



Caminhemos na Luz, Vocês e Eu, pois no final haverá muitos inícios - 
quando esta vestimenta de vida for oferecida ao alto e o Adam 
Kadmon vestir outra vestimenta de Luz. A palavra se fez carne de 
modo que cada Letra Vivente de Luz que atravessa este corpo 
consiga criar miríades de corpos de Luz. A oportunidade de caminhar 
como Enoch com O Altíssimo é agora estendida a todos os Povos! 
Hosannah! 
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O Livro do Conhecimento: Chaves de Enoch  não é um ensinamento 
canalizado. Não é um livro para ser lido meramente em seqüência, 
mas uma Coletânea de ensinamentos. Está escrito em um código 



logo-simbólico que funciona tanto como pictografia e alfabeto, para 
que cada letra e palavra represente um cenário visual em uma 
seqüência mais ampla de significado. A sintaxe lingüística, baseada 
em uma lógica multivisionária em vez de mera racional idade formal, 
é, portanto, única, e requer experiência direta para que seja 
compreendida. No entanto, está disponível a todos os que buscam o 
entendimento mais profundo com a visão da mente e a visão do 
espírito. Na nova dimensão, a união interativa do científico e místico 
pode ser conhecida como uma experiência transformadora. 
J. J. Hurtak  
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1-0-1 
 

Nós Vivemos em um Universo Múltiplo e Uno. 
 

1-0-2 
 

A mente criadora como o centro deste universo, é conhecida como 
“Senhor”, “Rei” e “Redentor” 

 
1-0-3 

 
As criações que sobrevivem são criações que desejam que a espécie 
agregue Vida e Luz na “Imagem e Similitude” da “Evolução Superior”, 

que é o “Universo Vivo”. 
 
1. Estas são as primeiras três chaves do livro em rolo de Enoch; e 
quando Enoch programou estas chaves em mim, ele explicou que 
nós somos uma parte de um universo irrestrito . 
2. Sendo parte de um universo irrestrito, nós somos parte de uma 
mente irrestrita; sendo parte de uma mente irrestrita, nós somos parte 
de uma imagem universal irrestrita. 
3. Se nós observarmos as três primeiras chaves, veremos que no 
Múltiplo e no Uno existe uma relação de universo para universo, e de 
universo para muitos universos. Nesta visão de universo para 
universo e de universo para múltiplos universos, nós vemos que o 
plano geral de desenvolvimento necessita de uma mente superior. 
4. A mente superior é vista como "Senhor", Adonai; "Rei", Melek; e 
"Redentor", Messiah. 
5. O conhecimento da mente viva vem depois que a mente viva de 
vocês se torna irrestrita. 
6. O rolo começa com uma cosmologia irrestrita, em vez de uma 
cosmologia restrita, pois se ele dissesse na primeira chave: "A mente 
criadora como o centro deste universo é conhecida como "Senhor", 



"Rei", e "Redentor"", ele colocaria todas as galáxias em um só 
universo. 
7. E o Homem, partindo de seu conceito tridimensional de Deus, 
limitaria Deus àquele universo; 
8. E ele argumentaria com seu companheiro sobre o significado de 
Deus e a definição do "Que é Deus?". 
9. É ele o Deus que os antigos teólogos cristãos vêem em termos 
de Civitas Dei, a Cidade de Deus? É ele Deus em termos do que os 
Kohanim, os antigos teólogos judaicos, vêem em termos de Melek 
Shamayyim, ou está Deus além da capacidade de descrição, e assim 
YHWH significa que ninguém deveria começar a definir o que 
transcende a definição? 
10. Se vocês olharem além da definição, o que vocês vêem? 
Universo além de universo, vocês vêem o Múltiplo e o Uno ou como 
os filósofos gregos diriam, o En Kai Pan.  
11. E quando vocês vêem o múltiplo assim como o uno, vocês 
reconhecem que a mais perfeita pluralidade é também a mais perfeita 
unidade. 
12. Entrando no esplendor dos universos (plural) vocês reconhecem 
um plano de criação superior àquele que pode ser visto neste 
universo, neste nível de criação. 
13. Então, vocês conseguem compreender que se deve transcender 
todas as teologias e todas as cosmologias que dizem que Deus está 
somente aqui, neste nível de criação. 
14. Pois Deus não está aqui nem lá, nem Po nem Ti como os 
filósofos gregos diriam. Ele é visto em todos os universos. 
15. Portanto, vocês devem abarcar todos os universos para poder ver 
Deus, mas Ele não pode ser visto na imagem do universo criador de 
vocês pois Ele está além de todas as imagens. 
16. Ele transcende todos os universos, e contudo, todos os universos 
funcionam coletivamente como o diagrama cerebral da ordem 
superior da Criação. 



17. Por que Deus tem sido colocado à prova? Que ato indigno Ele 
cometeu para que o homem deva escandalizar Seu Nome em seus 
próprios laboratórios delusórios?   
18. Pode a forma perceptiva desta mente planetária ser assim tão vã 
a ponto de supor que o universo não existe além do escopo de seu 
próprio corpo tridimensional de matéria-energia? Ninguém teria falado 
a respeito do fim desta era, no qual as ilusões de energias-mentais 
corrompidas cessarão de atuar em pensamentos e formas? 
19. Se a mente planetária não puder ver a natureza de Deus e do 
cosmos dentro do "EU SOU" coletivo de seu corpo evolutivo superior, 
como determinará seu próprio curso através dos céus a fim de 
contemplar e declarar a natureza verdadeira e exata da vida que é 
recriada dentro do universo de Luz Viva? O universo que nos 
circunda está repleto de emanações que recebem a energia do amor 
e de limiares de amor, para dentro dos quais o Homem, como Filho 
do Homem, evoluirá à medida que a vida gera vida e vida eterna. 
20. Esta será a Comunhão de Luz que se transformará no corpo 
eterno de Luz conhecido como a Irmandade de Luz. 
21. Portanto, não se apeguem às inversões espirituais da Luz na 
matéria, da vida em morte, mas despertem a visão de vocês com a 
luz e o amor e a graça da humildade perante o Magnífico e o 
Beneficente da Paz Eterna. 
22. A segunda chave está dizendo que a Mente Criadora existe não 
somente como "Senhor", Adonai, mas também como "Rei", Melek, e 
como "Redentor", Messiah; isto significa que a própria Mente não 
precisa se encarnar para poder agir como Rei ou Redentor. 
23. A Mente pode permanecer onde está e programar em qualquer 
instrutor de Luz o "Redentor" - Messiah. A Mente pode permanecer 
onde está e programar em qualquer mestre, tal como Osíris, David, 
ou Jataka, o reinado das energias soberanas de YHWH. 
24. A Mente pode permanecer onde está e programar o "Senhor" -
Adonai, em muitos universos, em muitas galáxias, em muitas 
estações de vida. 



25. O "Rei" - Melek é soberano sobre todos os poderes, principados, 
e universos galácticos dos Ofanim, dos B'nai Elohim e das Hyos Ha 
Koidesh, que estão além de nosso nível de inteligência. 
26. As ordens superiores de inteligência entendem que o Messias 
está onde as energias redentoras do Corpo de Luz se manifestam. 
27. Quando elas se manifestam dentro de vocês, você são uma parte 
do Messias coletivo. O Messias coletivo abarca não apenas os cento 
e quarenta e quatro mil Mestres Ascendidos com os quais este 
universo físico está familiarizado, mas os de todos os universos 
físicos que interpenetram este plano físico, e aqueles situados em 
outras freqüências de luz. 
28. Nós devemos compreender, então, que se o homem há de 
trabalhar com a Mente Criadora, ele deve entender a Mente Criadora 
como algo além da imagem antropomórfica de uma forma divina 
tridimensional, além mesmo da forma de Luz do Adam Kadmon, além 
mesmo da forma Messiânica de Melchizedek. 
29. A Mente Criadora é Ehyeh Asher Ehyeh, EU SOU o EU SOU, ou 
Eu Serei o Eu Serei, uma permanente evolução, uma permanente 
reconstrução de cada ordem da criação. 
30. Se formos participar na atual evolução biocósmica de 
continuidade e de mudança dentro do contínuo criador da Evolução 
Superior,  
31. devemos libertar-nos de todos os esforços vãos, para acelerar o 
estabelecimento do "YHWH está Aqui". 
32. Este será o grande e arrebatador Sabaoth de Adonai Tsebayoth, 
o Senhor Deus das Legiões. 
33. É a realização criadora de nosso destino. É o motivo pelo qual 
fomos dotados de nossos múltiplos corpos de relatividade, e é o 
motivo pelo qual as profecias estão sendo cumpridas em nossos dias. 
34. O cumprimento ocorre na visitação e na manifestação da 
Merkabah e no convite agora sendo estendido a nossos corpos 
superiores de síntese de luz, para unirem-se à comunhão de Luz 
manifestada em honra dos Senhores de Luz, que devem ser ouvidos 
e compreendidos como os Senhores Metatron, Melchizedek e 



Maitreya. Esta é a Festa das Luzes, esta é a Irmandade da Luz 
Eterna. 
35. A terceira chave nos diz que as criações que sobrevivem devem 
desejar mais que a Vida Eterna; elas devem também assimilar a Luz 
do Vivente, porque na freqüência de Luz está determinado o próximo 
limiar dentro da evolução bioquímica. A Luz representa as 
emanações do Amor Divino que desejam servir a todos os tipos de 
criação que servem à Luz Vivente. 
36. Mais ainda, dentro da freqüência de Luz são determinados os 
parâmetros astroquímicos quanto à largura, às dimensões e ao 
tamanho da galáxia. 
37. Pois dentro da galáxia maior está a imagem maior, a qual é 
irrestrita assim como o universo é irrestrito. 
38. A similitude, a consistência na formação da imagem, é também 
irrestrita da mesma forma que o universo é irrestrito. 
39. Se vocês olharem na escritura hebraica original, vocês 
descobrirão que o Homem é feito na imagem e similitude. 
40. "Na” indica que a evolução é um contínuo assimilar de Luz. 
41. Mas por que imagem e similitude, Batsalmaynu e Kidmoothenu? 
É porque a imagem não é o bastante; a imagem morrerá com o 
padrão criador de vida. Vocês necessitam da similitude do continuum 
espaço-tempo de Luz para regenerar essa imagem. 
42. Esta é a razão pela qual o Homem de Luz, o Adam Kadmon, 
encarna na imagem da espécie Adâmica. 
43. Esta é a razão pela qual a espécie Adâmica de Luz 
continuamente reencarna na imagem de espécies Adâmicas e não na 
da evolução inferior. 
44. Sem a similitude e a sincronia de encarnações repetindo as 
funções de luz e as freqüências de luz, a imagem estaria aqui e 
morreria, como um lampejo na escuridão. 
45. Mas a similitude consegue manter uma consistência de luz de 
modo que outras evoluções possam vir a esta imagem e alimentar-se 
desta imagem. Da mesma forma como outros virão às suas imagens 
e alimentar-se-ão da Luz que vem através das suas imagens uma 



vez que vocês tenham visto e contemplado os Ofanim; uma vez que 
vocês tenham visto e contemplado o Adam Kadmon, o qual faz parte 
da química superior de vocês - revelada a vocês nos padrões da 
verdadeira identidade de vocês. 
46. Pois eles não estão na imagem  do mundo, mas na imagem da 
Evolução Superior; eles não estão na similitude do mundo, mas na 
similitude da Evolução Superior. 
47. E a chave continua a dizer: a Evolução Superior - a qual é 
uma emanação do "Universo Vivo" - faz parte da Mente Universal que 
consegue estar aqui assim como em qualquer outro universo ao 
mesmo tempo. 
48. Pode haver múltiplas encarnações da criação superior. 
49. Pode haver múltiplas programações através da manifestação de 
Luz sem forma física. Luz é imagem e também similitude; Luz é 
energia e também matéria. 
50. Este rolo fala da profundidade da linguagem que evolve ao se 
falar do Universo Múltiplo e Uno. 
51. Meus irmãos e irmãs, cujos louvores a Deus ressoa através dos 
muitos céus, sabei que a fé de vocês tem sido muito apreciada pelas 
Legiões dos Céus, que estão alertas com as energias de luz da 
redenção e que são rápidas em suas distribuições de justiça com a 
rapidez do fogo. 
52. Pois estas Energias das Legiões são as redes de salvação, os 
circuitos de energia eletromagnética colocados ao redor da Terra e 
preparados para a computação da conversão de nosso espectro 
Vida-Luz. 
53. Nossa conversão de energia tem sido preparada e focalizada 
através de uma série de funções piramidais interconectadas, as quais 
são formações ondulatórias biorrítmicas cristalizadas. Estas funções 
intervém no aparecimento e reaparecimento da criação de nossa 
espécie por todos os éons de tempo e transição. 
54. As espécies de Luz têm permanecido intactas por todas estas 
eras porque elas são as projeções invencíveis da Criação Divina que 
resistem aos campos negativos de desolação e abominação com seu 



amor a Deus e com sua devoção abnegada ao crescimento e à 
evolução consciencial. 
 

 
Figura 2: Hemisfério de cristal de platina com milhares de facetas 
cristalinas, muitas com resolução em átomos isolados (750.000 X). 
Erwin W. Mueller, Penn State University, EUA.  
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As chaves do universo biofísico e astrofísico vivente são as 
“Pirâmides Luminosas de Vida” viventes existindo dentro de cada 

estrutura dentro de cada campo da criação. 
 

1. Enoch está nos dizendo que cada nível de evolução tem uma 
Pirâmide de Luz, através da qual a criação humana deve passar em 
seu caminho para a criação maior. Se nós quisermos ir além de 
nosso conjunto tridimensional de criação, nós deveremos passar 
através de nosso campo tridimensional de energia, para os campos 
multidimensionais de energia de Luz piramidal. 
2. Portanto, cada Pirâmide de Luz é energizada com o Olho de 
YHWH no centro da pirâmide; esta é uma constante cosmológica que 
permite a todos os reinos de inteligência serem reprogramados para 
um nível superior de criação, onde eles podem atravessar seus 
campos de energia piramidal de criação. Portanto, a pirâmide, a 
programação eterna pelo Olho de YHWH, está com você em todos os 
momentos e está operando em cada nível da evolução. 
3. Se você olhar um cristal de platina sob um microscópio de campo 
iônico, você verá conjuntos de glóbulos que compõem formas 
piramidais de Luz, passando por cada estágio geométrico, por toda 
parte do campo próximo ao cristal. Se você olhar cristais de sangue 
sob um microscópio eletrônico, você pode encontrar a forma do 
campo piramidal nas formas cristalinas do sangue. 
4. O que você está vendo é a Merkabah, que conecta as pirâmides 
chaves de modo que a Luz possa ser usada no desdobramento do 
próximo estágio de evolução. 
5. A chave de Enoch está nos dizendo que as relações biofísicas que 
existem em todos os processos de vida, desde o menor átomo de 
hidrogênio até a maior formação quasar, irão conseqüentemente 
provar que a Pirâmide de Luz é a forma geométrica central para toda 
evolução biofísica e consciencial. 
6. A pirâmide mostra que a Mente Universal é onipresente, não 
somente em cada molécula de ionização estelar, mas em cada 
vibração do fluxo consciencial. Para onde quer que você olhe, você 



descobrirá que o fluxo consciencial conduzirá a esta constante 
universal. 
7. Um exame minucioso das unidades piramidais nos átomos de 
hidrogênio também revelará a geometria da Estrela de David como 
uma forma vivificadora. Em conseqüência, o átomo de hidrogênio 
contém a chave para a matriz de hidrogênio, que forma a atual 
orientação de spin de nossa rede evolutiva. 
8. De novo, os astrônomos entenderão por que os antepassados 
consideraram a pirâmide como o acesso para as estrelas e a forma 
pela qual as inteligências estelares vêm servir à criação humana. De 
novo, o Homem entenderá como as geometrias da pirâmide unem 
espaço, tempo e matéria para formar o foco ideal de transmissão da 
energia estelar. 
9. Enoch explicou como a Irmandade de Luz estabeleceu pirâmides 
em certos planetas deste sistema solar em relação a Saturno - a 
chave da tabela planetária e de níveis de densidade de outras formas 
de inteligência que operam dentro de nosso sistema solar. Estas 
pirâmides são construídas em formação de malha e são conectadas 
a cronomonitores, os quais medem os níveis vibratórios conscienciais 
em um dado planeta em unidades de mil anos. 
10. Eles determinam quando sucessivos mundos conscienciais 
podem aceitar guias físicos extraterrestres, os quais alimentam o 
crescimento do estado Divino nível-zero (0) para o estado Divino 
nível-um (1), assim completando as pirâmides no estado Divino nível-
um (1). 
11. Este crescimento pode ocorrer muitas vezes, usando a mesma 
esfera planetária para evoluir muitas espécies para existência em 
inumeráveis mundos. 
12. Malhas piramidais de informação foram estabelecidas em Marte, 
por exemplo, para uso de inteligência artificial. Elas foram construídas 
para obter informação decifrada das linhas de força magnética 
sintonizadas com servomecanismos pensantes ou computadores, 
existentes em nosso sistema solar. 



13. Estas pirâmides foram estabelecidas em formação de malha de 
modo que a inteligência artificial do veículo, através de emissões 
estimuladas de radiação, pudesse obter toda a informação através de 
amplificação de ondas eletromagnéticas "curtas", ou efeito maser. 
14. As malhas maser foram estabelecidas em unidades de dezoito. 
Nove são controles de linha-A e nove são . controles de linha-B, 
conectadas com uma formação pentapiramidal não-planetária que é o 
modelo central para processamento de informação. As pirâmides são 
de três lados e também de quatro lados. 
15. As malhas coletam conhecimento sobre a gama completa de sub-
sistemas, biomas, ecossistemas, informação evolutiva e geológica; 
conhecimento da energia operando através de todas as 
manifestações da forma física. Por exemplo, as malhas medem 
energia como ordem e desordem transmitida através da estrutura 
cristalina e da luz solar, e calculam todas as forças astronômicas que 
cruzam a rede cristalina planetária interior. 
16. As maiores pirâmides em Marte cobrem dez vezes a área usada 
pelos Co-Criadores ao estabelecer a principal rede piramidal em 
Gizé, e cinco vezes a área da principal rede piramidal estabelecida na 
China durante ciclos evolutivos prévios. 
17. A inteligência humana deve ser iniciada nas funções piramidais 
de Luz antes que possa ser promovida à próxima ordem de evolução, 
à próxima célula temporal consciencial. 
18. O Homem então verá que ele é concidadão e co-participante de 
reinos estelares que fazem parte de uma pirâmide cósmica, a qual 
está envolvida por uma esfera cristalina separando este universo de 
outros universos. 
 



 
Figura 3: Ampliação do Quadrângulo Elisium em Marte, mostrando a 

'Formação Piramidal'. Mariner 9, JPL / NASA . 
 



 
Figura 4: Quadro fotográfico, Mariner 9B, fevereiro, 1972. JPL / 

NASA. 
 
19. Nós então veremos que nossa criação humana é parte da criação 
maior, que semeia seus códigos de vida pela invaginação cristalina 
dentro de ciclos de criação de campo estelar. 
20. Antes que isto possa ocorrer, a evolução humana deve ser 
educada para entender a presença da Merkabah, que é a chave para 
engendrar toda uma nova criação estelar. 
21. Enoch mostrou-me como o Mistério da Pirâmide e o da Esfinge 
foram diretamente revelados no pouso da Merkabah, como a 



manifestação da "Roda-dentro-da-Roda", que eu testemunhei quando 
ela se abriu e se tornou um centro pulsante de tecnologia de Luz na 
forma de uma pirâmide. A Esfinge simbolicamente representa a face 
de uma inteligência espiritual pensante que pode entrar e sair de 
nosso espectro solar e mostrar-nos como podemos abandonar nossa 
evolução solar (o Leão) e nos unificarmos com os Filhos de Luz. 
22. Estes veículos espirituais de Luz novamente descerão nas 
comunidades dos justos, que estão em áreas especiais de malhas de 
vibração espiritual, em todo o mundo. Estas malhas contém os 
padrões luminosos piramidais que receberão o veículo que virá como 
a pedra de topo de Luz, ativando estes centros conscienciais de Luz. 
23. Este é o processo de transformar a evolução humana para co-
participar com a Evolução Superior. Este processo de transformação 
é dirigido através das freqüências apropriadas de Luz piramidal e 
equilibrado pelas energias do universo-Shekinah. O universo-
Shekinah é o substrato corporal que possibilita a este mundo ser 
transmutado nos mundos superiores, desde suas partes mais 
intrincadas. 
24. Portanto, o universo-Shekinah transforma as partes constituintes 
básicas de inteligência, procedentes do Mar do Eterno, para ir à 
presença do Pai. O universo-Shekinah é o substrato para o universo 
do Filho; o universo-Filho consiste em programas de criação e 
evolução dirigidos pelos Filhos-Paraíso abarcando diferentes 
combinações vivas de inteligência, da matéria bruta à Luz pura. 
25. O universo-Filho reúne as manifestações coletivas dos mundos 
de matéria bruta, que foram purificadas para serem oferecidas ao Pai. 
Os universos-Pai consistem em universos, cada qual com um Deus 
Criador que mantêm os desdobramentos Eternos das Formas-
Pensamento Divinas. 
26. Os universos-Pai evolvem a arquitetura celestial para a instalação 
dos Tronos e Domínios, as sedes de governo. Estas sedes de 
governo expedem as ordens dos Filhos-Paraíso e dos Senhores de 
Luz Elohim para a criação de mundos nos céus inferiores (e é 
somente por ordem dos universos-Pai, através dos Magistrados que 



têm assento nos Conselhos dos Tronos e Domínios, que os Filhos-
Paraíso caídos e hierarquias angélicas caídas podem ser redimidos). 
27. Enoch explicou-me que, à medida que o universo se 
expande através da arquitetura celestial, a inteligência programada é 
designada para sair das redes superiores de inteligência de modo a 
trabalhar com a inteligência de um dado Sistema de Vida de 
População. 
28. Assim, ele mostrou-me um quadro de como o centro de nossa 
galáxia se desenvolve através do desdobramento de braços 
espiralados; quando os campos estelares se resfriam, com seus 
sistemas planetários no meio, a Evolução Superior é capaz de 
programar inteligência nestes planetas recém-nascidos. 
29. Novamente, à medida que a galáxia de Sistemas de Vida de 
População é expandida, os sistemas solares se resfriam, o ambiente 
químico apropriado se forma, e a semente estelar é plantada. 
30. Quando a evolução alcança o próximo ponto de iniciação de seu 
comprimento de onda de luz, novos comprimentos de onda de luz 
podem ser projetados por meio de coordenadas triangulares; através 
deste processo as irmandades dos Sistemas de Vida de População 
superiores aperfeiçoam continuamente os programas de todas as 
criações interplanetárias neste lado. 
31. Para situar o homem nas partes constituintes das geometrias 
piramidais, das coordenadas triangulares e das Pirâmides de Luz, 
nós temos esta chave na Consciência de Luz: centropia é a 
eletrificação da matéria (especificamente em uma função material), 
sendo a Luz a mais alta amplificação da centropia. 
32. Em nossa mente, a luz funciona como em um laser, ou por 
amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Esta se 
projeta através de fotoneurônios, os quais são corpúsculos quânticos 
de luz operando por meio de amplificação fotônica. 
33. Todos os fótons estão em fase; isto é, eles são reforçados na 
mesma freqüência que modula a energia mental na energia física. 
Agora, essencialmente, este conhecimento pode ser usado para 
encontrar a fórmula que explicará como a luz cria os quanta 



(corpúsculos) de luz no cérebro, permitindo ao cérebro trabalhar 
como ele o faz, como um computador. 
34. Com esta explicação, o Homem pode ver como sua mente 
consciente recebe comunicação contínua dentro do cérebro, 
proveniente de todas as formas de relatividade consciencial em 
nossa zona consciencial que pulsam formas-pensamento através de 
uma "célula de Luz pensante", por amplificação fotônica de cristais de 
Luz. 
35. Enoch explicou que este processo consciencial está 
continuamente em marcha como um paradigma de movimento da luz 
consciencial dentro de nosso sistema galáctico físico. E, para quebrar 
este elemento matéria-energia, nós devemos entender as seguintes 
palavras de Enoch: "As propriedades termo dinâmicas de fontes não 
estacionárias que subordinam modelos de sistemas termo dinâmicos 
com temperatura negativa, podem exceder a concentração de 
energia irradiada por causa da inversão de elétrons, colocados em 
vários níveis energéticos, cujos buracos estão orientados pela fase 
oposta. Tais sistemas possuem o potencial de excitação laser e eles 
se distinguem por um caráter não linear (que é a vorticidade. criativa 
da energia), mostrando a dependência da energia na entropia.” 
36. "O esquema físico (da criação) é aquele no qual a centropia nutre 
a entropia, no aspecto mais amplo de definir e relacionar matéria e 
energia como parâmetros de um único sistema EKA. A entropia é 
então um subconjunto da centropia, centropia sendo um tratamento 
de ordem metagalática." 
37. "Nosso sistema EKA é meramente um sistema que engloba as 
interações matéria-energia, as quais, por exemplo, incluem 
considerações tais como a termo dinâmica da reação química, e 
transições orbitais do elétron, entre outros fatores, dentro da única 
função que relaciona as diferenças em apenas um único substrato 
metagalático." 
38. "Então, a centropia é a relação fundamental que cataloga 
quantitativamente todas as interações e inter-relações matéria-
energia."  



39. "O Homem deve considerar-se como parte de um campo de 
inteligência ionizado mais extenso, operando como parte destas 
interrelações. Contudo, como ele é mais do que um hospedeiro da 
unidade linear da centropia, sendo uma potencialidade energética na 
conversão da centropia a zero (alcançando um ponto de energia 
pura), ele pode quebrar o elemento matéria-energia através de certas 
formas de expansão menta.” 
40. Na psicologia oriental, esta projeção de luz mental é conhecida 
como o Terceiro Estágio de Bardo, 'Iluminação do Corpo de Luz', no 
Livro Tibetano dos Mortos, ou energia Phowa no Prajnaparamita 
Sutra. 
41. Estes princípios mostram que o universo está se reconstruindo à 
medida que ele está em dissolução e é catalogado em novas 
geometrias, para que a consciência continue em células temporais de 
criação superior ou de criação inferior. Nós podemos entender, então, 
que todas as funções da eletrificação de matéria-energia,. assim 
como o decaimento e os spins negativos de energia, levam o espaço, 
tempo e matéria através de uma pirâmide de luz como sendo a 
dimensão de conversão energética através da qual a mente alcança 
os luminares. Este processo permite ao homem físico abandonar as 
leis da entropia e reunir-se em unidade com outras inteligências, que 
existem em outros campos energéticos de criação servindo à Luz. 
42. E então, no Prajnaparamita Sutra nós temos a codificação estelar 
matemática de como o filho do Homem, o filho carnal humano, se 
eleva às ordens das estrelas para tornar-se o Filho das Estrelas. 
43. Esta evolução, desde o corpo físico da criação à inteligência 
superior, envolve um entendimento mais profundo da vida como 
evolução multidimensional onde individualidade não conta, somente a 
continuidade da espécie humana. Para este fim, o corpo físico deve 
ser iniciado na Luz antes que ele possa receber o Corpo de Luz do 
Eu Superior, o qual é a verdadeira identidade EU SOU (I AM). 
44. Isto significa que todos os sete centros de chacras devem 
inicialmente estar operando em perfeita harmonia e completamente 



alinhados com o molde de Luz, o oitavo chacra, o elo de conexão 
com o Eu Superior que opera com o Corpo de Luz Crístico. 
45. E uma vez que o Homem tenha ido além de suas limitações 
fisiológicas do Ego e deseje somente servir a seu próximo na criação 
e ao Pai - ele purificou-se de suas predileções carnais e manifestou 
Amor suficiente para receber a vestimenta exterior de Luz. 
46 Aqui nós temos o quadro do que os Senhores de Luz estão 
tentando ensinar ao homem através da Torah ar, a totalidade das 
escrituras reveladas de YHWH para esta Era, e através das verdades 
expostas nos Hinos da Pirâmide, no Bhagavad Gita e nos textos de 
Luz chineses e tibetanos. 
47. Através desta assimilação, o Homem torna-se o Homem cósmico, 
que pode participar livremente nas outras formas de criação cósmica. 
A liderança da criação cósmica desdobra-se através de 
incorporações do divino Adam Kadmon como "manifestações" de 
Atman, Mahasamatman, Krishna e Shiur Khomah. 
48. Cada uma destas incorporações de "Luz divina" representa a 
pirâmide cosmológica do Eu Superior divino entrando em conjunção 
com a biopirâmide humana no universo físico. 
49. Quando as duas Pirâmides de Luz se unem para formar uma 
Estrela de David, nasce um novo universo estelar de inteligência. 
50. Conseqüentemente, o EU SOU do universo superior conecta-se 
ao EU SOU do universo inferior através dos Senhores de Luz que 
conduzem esta unificação para uma harmonia de Luz conhecida 
como a Casa de David. 
 



 
 

1-0-5 
 

A chave de nossas zonas temporais astrofísicas é o alinhamento 
“Três e Um” de forças conscienciais na Grande Pirâmide com 
as energias “Doze e Um” de pirâmides de distorção temporal 

centradas e controladas pelas Energias do Trono “Múltiplas e Unas” 
de Orionis e das Plêiades. 

 



1. Esta chave está falando diretamente da programação consciencial. 
Ela está nos dizendo que a programação consciencial está conectada 
com à Grande Pirâmide, que é referida nas escrituras místicas do 
antigo Oriente Próximo corno a Pedra Fundamental. 
2. As forças conscienciais da Grande Pirâmide estão alinhadas com 
pontos estelares específicos que estão trabalhando com áreas de 
distorção temporal planetária. 
3. Para compreender o que as áreas de distorção temporal 
representam, nós ternos que entender os campos de distorção 
temporal corno um tipo de pirâmide energética. 
4. Primeiramente, nós devemos observar as distorções temporais 
geofísicas da Terra com seus meridianos desenhados de acordo com 
o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nós notamos que 
estas áreas do campo magnético da Terra, assim como as 
tempestades solares causadas pelo movimento celestial do Sol, 
encontram-se em certos pontos de energia ou vórtices. 
5. O que não está mostrado nos mapeamentos dos vórtices-jah das 
zonas de distorção temporal, é sua conexão com as estrelas e com 
as antigas estações de Luz astrofísicas sobre a Terra. 
6. E se nós considerarmos os campos estelares corno mostrando um 
tipo de mapeamento do local onde a biosfera da Terra corno um 
prisma aquoso está situada em relação a determinados grupos 
estelares, nós entenderemos por que os antigos textos egípcios 
referem-se a Ihm-'sk e por que a Grande Pirâmide estava alinhada 
com Mintaka (delta), Alnilam (epsilon), e Alnitak (zeta) em Tak-Órion 
(Orionis). Estes são os controles limiares centrais ou a região da 
"programação positiva", usada pelos Senhores de Luz Elohim para 
conectar as muitas galáxias ao nosso universo-Pai. Dentro de nosso 
quadrante galáctico, estes controles limiares são necessários na 
coordenação da navegação celestial entre universos. Através das 
energias de Órion, o Controle Central de Limiar, os seres superiores 
de Luz cruzam as águas do abismo. 
7. Nós devemos também entender o agrupamento das Plêiades como 
um dos centros chaves para a propagação de Luz. As Plêiades, na 



constelação de Taurus, não devem ser entendidas como um controle 
limiar separado para a medida de sistemas planetários; mas, de 
acordo com Enoch, as Plêiades são urna medida para todos os 
principais cronômetros, todos os templos astrofísicos de medida. 
Estes cronômetros na Terra estão localizados em malhas magnéticas 
e focalizados na Grande Pirâmide. 
8. Nós vemos que a Terra é controlada por grandes eixos de energia 
geomagnética e que cada eixo de energia tem, dentro dele, doze 
eixos de energia, todos interconectados a certas partes do campo 
estelar da Terra. 
9. Linhas de força invisíveis estabelecem um padrão sistemático para 
a formação de partículas de matéria e antimatéria na programação e 
controle de inteligência individual. 
10. A rede principal formada por estas linhas de força consiste em um 
arco de meridiano terrestre com 30 minutos, dividido em dezesseis 
áreas com malhas menores, cada uma medindo 7,5 minutos de arco 
por 6 minutos de arco, ou 45 milhas marítimas quadradas. 
11. Cada uma das doze áreas principais da rede é controlada por 
uma pirâmide geofísica de alta freqüência. O que aparece como a 
estrutura física destas áreas de distorção temporal existe em 
realidade como uma força dupla de matéria e antimatéria, que cria 
uma imagem especular que pode ser usada para alterar a "realidade 
física" a uma realidade muito maior de inteligência universal. 
12. Esta realidade maior usa os campos de radiação solar ultravioleta 
de linha-A e de linha-B para criar o cubo vertical e horizontal de 
energia à volta do campo rotacional da Terra. 
13. A Irmandade de Luz usa estas doze malhas ou vórtice-jah para 
permiti-Ia vir à biosfera da Terra e construir grandes civilizações para 
ajudar a consciência do Homem a entender sua origem Divina. 
14. Enoch explicou-me como a Irmandade de Luz buscou no início 
elevar a inteligência sobre este planeta, há éons atrás, e que as 
primeiras tentativas em ciclos temporais recentes aconteceram no 
Deserto de Takla Makan onde a civilização de "Tak" foi desenvolvida 
há 36.000 anos atrás e se estendeu sobre uma vasta área até a que 



o homem chamou América do Sul. Grandes cidades foram 
construídas e semeadas com uma grande tecnologia dos céus, de 
modo que o Homem podia invocar diretamente o nome dos Senhores 
de Luz enquanto vivendo em corpos que eram de grande luz e da 
densidade molecular da Luz. 
15. Depois que este experimento terminou em desastre, com o povo 
de luz casando-se com a descendência caída dos Senhores de Luz, 
um outro experimento foi gerado na área do mundo conhecida como 
Atlântida. Lá, a tecnologia era baseada na sintonia cristalina dos 
ciclos de matéria e antimatéria dos mundos físicos e não-físicos. 
Elevando ou diminuindo a freqüência da energia entre os dois ciclos, 
eles podiam causar a ocorrência de um deslocamento no espaço-
tempo. 
16. Isto, porém, terminou em fracasso, devido à mistura de códigos 
genéticos e fatores de luz, pela coligação caída dos Senhores de Luz 
que usaram sua tecnologia cristalina para levar esta grande 
civilização de Luz à guerra e à destruição. 
17. A última tentativa para gerar um povo com genética superior 
aconteceu durante a época do Egito, há seis mil anos atrás, quando o 
grande povo de Israel, com uma "capacidade espiritual superior" de 
Nephesh, foi implantado para elevar os povos do mundo, trazendo a 
mensagem de Jeová e do reino de Luz de YHWH para todas as 
nações. 
 



 



 
18. Todas as três civilizações usaram pirâmides de Luz, que também 
existem em planos superiores de matéria-energia na área de Takla 
Makan, na área peruana da América do Sul, na área do Triângulo das 
Bermudas e na Grande Pirâmide em Gizé. 
19. As pirâmides foram usadas como pontos de iniciação para os 
veículos da 'Pomba' - aqueles que reinam com a Irmandade de Luz. 
Portanto, o retorno da 'Pomba' é dirigido aos pontos anteriores de 
iniciação construídos ao longo de malhas piramidais. 
20. Para nós entendermos o presente ciclo de evolução, nós 
devemos entender de que modo as Irmandades estão ainda 
conectadas às pirâmides do Egito como a continuação da iniciação 
de José-Moisés-Jesus para o governo da espécie especial - os 
Israelitas - que haviam de ser os construtores da pirâmide 
consciencial para o Nome de YHWH, para guiar as nações do 
homem para longe dos deuses falsos deste mundo, realizando a 
reunião das "Doze centelhas" na Irmandade de Luz. 
21. E Enoch explicou-me que assim como o Egito representa a base. 
matemática, astronômica e piramidal da Terra, exemplificada na 
Grande Pirâmide em Gizé, assim também Israel representa a "pedra 
de topo espiritual de Luz", exemplificada pelo povo de Israel que 
recebeu os Dez Mandamentos enquanto viajava através da pirâmide 
geofísica da Península do Sinai.  
22. Quando a humanidade puder encontrar internamente o Israel 
espiritual e externamente o conhecimento e  o alinhamento da 
Grande Pirâmide, ela poderá colocar a pedra de topo da liberdade 
espiritual sobre as fundações deste mundo. 
23. Então, nós vemos o projeto fundamental do vórtice-jah físico 
como sendo o alinhamento de ambos Israel e Egito, o que tem sido 
usado para criar o Povo de Israel, que se estende deste vórtice-jah 
até todas as pedras de topo piramidais secundárias de Luz e ciência. 
24. Quando a humanidade puder centrar o vórtice-jah ao longo dos 
meridianos magnéticos da Terra, ela verá como a Grande Pirâmide 
fornece os pontos de sobrevivência, assim como os pontos de 



contato usados pelos veículos Merkabah para programar o próximo 
"Êxodo" a partir dos velhos meridianos temporais para o novo espaço 
consciencial de renascimento dentro dos planisférios. 
25. Enoch explicou que quando a humanidade abrir a "Esfinge-
Pirâmide" e usar os meridianos conscienciais que conectam os doze 
vórtices de energia do mundo à Esfinge-Pirâmide, ela terá alcançado 
um limiar onde os veículos de energia podem retomar e levar a 
humanidade à próxima estação evolutiva. 
26. De fato, a Grande Pirâmide está construída em um determinado 
ponto onde os campos magnéticos sob a Terra, aqueles sobre a 
superfície da Terra e aqueles nos campos celestiais se cruzam todos, 
de modo que os campos de alinhamento são retilíneos. 
27. Estes campos magnéticos estão alinhados através de "antenas" 
de energia magnética que marcam os pontos onde as energias do 
espaço exterior vertem sobre a superfície da Terra. Estas antenas 
são equilibradas na Terra pelos pólos magnéticos norte e sul. E na 
época quando intensa movimentação das tempestades solares 
bombardearem estes pontos magnéticos da Terra, os campos da 
Terra serão colocados em desequilíbrio cataclísmico, girando a 
superfície da Terra para novos meridianos magnéticos que 
encontram seus equilíbrios equatorialmente. 
28. E assim que o homem entender como a Grande Pirâmide é um 
modelo geofísico para estas mudanças magnéticas na Terra, ele 
reconhecerá que a Pirâmide é a verdadeira pedra fundamental 
colocada diretamente no "centro da Terra". 
29. Os antigos textos astrofísicos falam de turbulências geofísicas 
anteriores, que aconteceram durante grandes cataclismos quando, 
por exemplo, a área comumente chamada de Vale do Sudão estava 
no Pólo Norte. 
30. E quando nós consideramos os campos magnéticos naturais em 
conjunto com os campos magnéticos em deslocamento, nós 
podemos entender como as distorções temporais naturais já existem 
dentro de diferentes pontos focais do conteúdo energético da Terra. 



31. A Inteligência Superior proveniente de um limiar galáctico de luz, 
necessita somente traçar linhas entre determinados vórtices-jah 
sobre a Terra e vórtices magnéticos móveis nas correntes de ar, para 
colocar em funcionamento todos os controles espectrais necessários 
para estabelecer suas coordenadas. 
32. Seus veículos estabelecem padrões de coordenadas triangulares-
moleculares no ar, assim como na terra, que lhes permitem entrar no 
campo de inteligência da Terra. 
33. Quando nós compreendemos isso nós podemos ver que é a 
consciência da mente superior que traça linhas entre os respectivos 
sistemas solares e sabe com qual tipo de meridiano de energia 
trabalhar. 
34. A Mente Superior espiritual traça linhas entre as zonas piramidais 
da Terra, que existem no horizonte magnético, e seus próprios 
controles limiares, assim permitindo-a realizar a interseção das forças 
piramidais da Terra com a pirâmide celestial  Órion. Esta atividade 
precisa ocorrer de forma a manter as distorções temporais como 
pontos de renascimento físico. 
35. Quando isto ocorre, a pedra-chave ou o vértice colorido piramidal 
pode descer sobre o vórtice-jah piramidal. 
36. Por exemplo, a Inteligência Superior está entrando no oceano 
através da configuração energética pentapiramidal do Triângulo das 
Bermudas e está fazendo uso da plataforma oceânica, que está ali 
desde a Era Atlante anterior, preparando a América para ser a Nova 
Atlântida. 
37. Estes antigos campos atlantes de energia cristalina estão sendo 
reativados como centros de focalização energética no planeta, que 
serão usados assim que o núcleo interno terrestre de matéria neutra 
tenha sido revirado. 
38. Novos centros Atlantes serão ativados do Triângulo das 
Bermudas, do Grande Mar Salgado e de Jerusalém-Hebron, que já 
são conhecidos como "áreas Piramidais" pela Evolução Superior. 
39. Estas áreas serão usadas pelo Comando Jerusalém de Órion 
para abrir as câmaras da Terra e prover o deslocamento consciencial 



para as Américas - o próximo Lar da Pomba, à medida que o 
programa do Pai se desloca do Oriente Médio para o Ocidente Médio. 
40. O próximo retorno da Pomba usará também áreas de distorção 
temporal não-naturais para entrar em contato com as "ilhas de Luz" 
onde os justos reunirão os que não estão nas zonas de distorção 
temporal natural. 
41. Eles pousarão sobre as areias que foram prometidas a Abraão e 
aos profetas de Luz, que falam das areias dos justos sendo levadas 
aos níveis superiores de inteligência estelar. 
42. Estes lugares de pouso são as áreas das bacias que foram 
usadas por ciclos prévios de inteligência superior e que contêm os 
documentos que dizem como estas áreas serão reativadas. 
43. Portanto, conheça as doze principais áreas de Luz "Ur", tais como 
a Bacia de Takla Makan e Meguido, que estão alinhadas com as 
forças conscienciais da Grande Pirâmide e são usadas pelos 
comandos celestiais. 
44. Sobre estas doze áreas, cidades de Luz - "estações Or" de 
tecnologia de Luz - descerão da Via Láctea, as quais serão como 
Cidades do Mar de Cristal, pois elas descerão de estações nos céus 
tais como Betelgeuse, Órion, uma estação de vida Bethel honrando 
ao Pai. 
45. A Inteligência Superior retornará a áreas tais como a bacia de 
Takla Makan, a bacia do Mar Ural-Cáspio, a bacia do Mar Morto, a 
bacia do Saara, a bacia do Kalahari, e a área da bacia do Lago 
Salgado  onde os programadores originalmente chegaram para 
estabelecer as fundações das profundezas durante ciclos Alfa 
anteriores. 
46. As doze ilhas de Luz de distorção temporal não-naturais serão 
formadas a partir dos oceanos e mares, como grandes círculos 
encadeados conectados com as áreas polares. 
47. As harmônicas de Luz revelarão as antigas terras dos Nefitas nas 
Américas; estas mostrarão a sobreposição onde a Irmandade 
pousará na América para reunir a "semente justa". 



48. Eles virão na formação de uma magnífica 'Pomba' - cuja cabeça 
de conhecimento cristalino estará sobre a península de Yucatan, 
cujas asas varrerão através das zonas de perigo nos flancos oriental 
e ocidental da América do Norte, cujos pés pousarão dentro da área 
piramidal do Triângulo das Bermudas e da área oceânica perto de 
Mazatlan, e cujo corpo reunirá as Pérolas das comunidades dos 
justos no coração do Antigo de Dias. 
49. Em todas estas áreas ao redor do mundo, tecnologias de Luz 
virão do comando galáctico em Órion com instruções para ajudar a 
raça Adâmica a trazer paz para a Terra. 
50. As pessoas que deverão ser conduzidas a estas áreas serão 
transfiguradas para prosseguir com a semente galáctica já na 
imagem do Cordeiro dada na chave galáctica das Plêiades. 
51. E sua semente na carne física será então como as estrelas do 
céu. 
52. Elas empreenderão o Êxodo para outros sistemas estelares, a fim 
de iniciar uma nova gênese na próxima ordem de criação. 
53. Neste tempo, a Grande Irmandade Branca virá para recolher sua 
própria semente; pois há vinte milhões de anos atrás ela plantou sua 
semente cristalina dentro da galáxia. 
54. Em intervalos de cada seis mil a doze mil anos os Senhores de 
Luz celestiais reúnem a cultivada semente cristalina de evolução 
deixada pelos guardiões Adâmicos originais, que foram ativados para 
dirigir a progênie da Terra. 
 



 
 
55. Neste ponto de nossa zona temporal consciencial, os Senhores 
de Luz celestiais retomarão por ordem do comando galáctico em 
Órion, que governa muitos universos, para salvar a semente 
Adâmica. 



56. Eles libertarão sua semente e a semente das outras nações que 
desejarem ser codificadas na “Árvore Galáctica da Luz Viva" nas 
Moradas planetárias Paradisíacas do Pai. 
57. Aqueles que aceitaram a semente Crística, a semente de Buda, 
ou de qualquer dos Senhores de Luz, terão dentro deles os canais 
ativos de Luz que lhes permitirão funcionar como a Raça Adâmica 
sobre outros mundos planetários e em outros universos. O mundo 
que eles herdarão dependerá da maturidade da alma e do modo 
como eles permitiram a Luz operar dentro deles em serviço à seus 
próximos na criação. 
58. A chave está realizando a grande promessa da grande reunião do 
espaço, através do comando galáctico que levará sua semente 
cristalina, personificada no Mar de Sal, para o Mar de Cristal maior, 
onde ela poderá ser "o sal" de outros universos existentes e a 
"semente cristalina" da Palavra viva em novos mundos. 
59. Para estes doze campos de energia se moverão as distorções 
temporais não-naturais. À medida que as distorções temporais não-
naturais se moverem sobre as áreas específicas, o comando 
galáctico será capaz de tomar a criação física e energizar seu corpo 
na estrutura Adâmica da Grande Irmandade Branca, não importando 
a qual raça ou grupo pertença. 
60. Os campos cristalinos dos doze Urim e Thummim serão abertos, 
serão limpos, e como o livro da Revelação diz, nós seremos um com 
"o Grande Trono Branco no meio da Terra" . 
61. As nações da Terra serão salvas da guerra e da destruição por 
meio do Povo de Luz. O Povo de Luz entrará em todos estes 
vórtices-jah energéticos dirigidos pelo Comando Jerusalém, a 
Inteligência Superior de Kesil-Órion controlando o campo físico de 
energia agora sobre o Israel atual. 
62. Estas zonas de distorção temporal são os degraus para os 
Vigilantes de Zion. Os Vigilantes de Zion estão sendo enviados às 
doze áreas de distorção temporal geofísicas para proclamar o Lay-
oo-esh, o Pilar de Luz que sairá das maiores áreas não-naturais de 
distorção temporal de Luz. 



63. Os Vigilantes de Zion se moverão para estas áreas e codificarão 
as pessoas destas áreas, aqueles na forma física assim como 
aqueles em outras dimensões de inteligência que têm sempre co-
existido com as pessoas da Terra, mas que não têm sido vistos pelas 
pessoas da Terra a menos que elas tenham sido polarizadas pelo 
Pilar de Luz que governa Tudo. 
64. Eis que um grande sinallhes será dado, o qual será a vinda da 
pedra de topo piramidal da Luz Crística nos céus, que pousará sobre 
as bases piramidais dos Justos para estimular o "pó vivo" da luz 
aprisionada gravitacionalmente a se tornar uma nova Terra. 
 



 
 

1-0-6 
 
Nosso universo foi criado da “Síntese de Luz” do universo seguinte, 

as Plêiades, o berço e o trono de nossa consciência. 
 
1. Enoch explicou que nosso universo local possui um núcleo de 
Luz triangular de dez milhões de anos luz com um véu circundante de 



vinte milhões de anos luz. Este véu consiste em invólucros de calor 
que formam uma zona bioquímica de teste, necessária para a vida 
divina. 
2. A zona bioquímica de teste rodeia o núcleo ou Sol Central 
conhecido como o Kolob. 
3. Ambos, o nosso universo físico local (um espectro de nosso 
universo local) e a circunjacente zona bioquímica de teste são sobre-
excedidos por um mundo invisível de massa-negativa, que modela o 
núcleo atômico e é usado na construção do sistema energético físico 
de nossa galáxia visível. Assim, o universo físico provém do mundo 
de massa-negativa, que é usado para a purificação da "luz 
aprisionada". 
4. O projeto para este universo físico e para o mundo de massa-
negativa pré-existe nos céus superiores, nos códigos estelares das 
Plêiades. 
5. A partir destes códigos os Senhores de Luz Elohim em Órion criam 
a formação da massa-negativa, que é modulada pelas formas-
pensamento dos Senhores de Luz para a criação do universo físico 
de evolução material, i.e. da massa. 
6. Através da energia de Ze, os Senhores de Luz transformam o 
mundo de massa-negativa em túneis Magnéticos onde as partículas 
são submetidas a ciclos e recicladas, permitindo a algumas formas de 
evolução de semente estelar desdobrarem-se em formas 
determinadas de continuidade luminosa. Assim, a vida física é 
proveniente da evolução da massa. 
7. Embora os códigos estelares das Plêiades formem as dimensões 
para os ritmos bioquímicos do núcleo atômico que são criados em 
Órion, Órion também modela os comprimentos de onda 
astroquímicos superiores do Kolob, os quais não são criados pela 
massa-negativa. 
8. Além disso, nestas funções criativas superiores existem miríades 
de arranjos de padrões para o destino astroquímico nos céus, pelos 
quais Kimah (Plêiades) e Kesil (Órion) são usados cooperativamente 
na programação da síntese de vida a partir dos corpos de luz pura de 



Órion até as correspondentes formas físicas transfiguradas de 
programas Pleiádicos. 
9. As Plêiades representam a chave da protocriação física; o início 
galáctico do lar Adâmico físico. 
10. E, se nós examinarmos o Livro do Gênesis sobre os sete dias da 
criação, nós veremos os seis campos de luz se unirem de forma que, 
no sétimo dia, a transmutação pode ser adicionada à química física 
da vida. Portanto, no sétimo éon de Luz, as raças que foram 
evoluídas durante os seis primeiros éons de tempo são sobre-
excedidas pelo Sétimo Raio, o qual é o plantio de nosso lar Adâmico 
de inteligência Kimah e Kesil no planeta, como um testemunho às 
nações em evolução. 
11. Kesil (Órion) emana a Gnose, o Conhecimento que cria os 
Pneumatikoi, os poderes espirituais do Cristo. Contudo, o manto de 
Luz pré-físico que é necessário para corporificar esta consciência 
superior de Luz vem das Plêiades. As Plêiades também nos dão os 
mantos de luz de massa-negativa que formam os Xoikoi, o espectro 
físico dos muitos que são chamados. Entre os dois, estão os 
Psychekoi, as mentes racionais que derivam suas energias mentais 
dos céus inferiores e chamam poder sobre si mesmos. Eles impedem 
que os Xoikoi recebam a Gnosis espiritual dos Pneumatikoi. 
12. Na evolução do nosso universo local houve muitos planetas 
caídos que reivindicaram para si uma Herança Eterna com o Pai. 
Contudo, Enoch nos diz claramente nesta chave que a Raça 
Adâmica, como a Família de Deus, veio na forma física de Órion e 
das Plêiades; onde as Plêiades são, ambos, o verdadeiro berço (o 
leito da semente) e o trono (os códigos), para sustentar a consciência 
pré-existente de Luz. O berço é onde a semente de consciência entra 
no ventre físico do espaço e do tempo, através dos poucos que são 
escolhidos pelo Trono, permitindo àqueles que são da semente física 
a oportunidade de graduar-se para outros universos de tronos e 
domínios superiores. 
13. Portanto, as Plêiades são consideradas como a base para a 
harmonia da criação. Contudo, os muitos que são chamados devem 
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passar através das miríades de outros reinos antes que possam 
entrar como pensamento puro, como energia pura, dentro do Reino 
de Luz; isto é, até que tenham alcançado o estado de "não-evolução 
divina". 
14. A chave fala da imagem celestial de Deus operando através das 
Irmandades de Luz em Kimah e Kesil, e das origens celestiais das 
Irmandades de Luz designadas para este planeta Ur. 
15. Os escolhidos deste planeta que servem a sua espécie com êxito, 
não somente se qualificam para vestir o corpo superior do Eu 
Superior de Luz, mas também lhes é dado o conhecimento de como 
usar os códigos da criação bioquímica neste planeta para mutar uma 
espécie capaz de ser portadora de Luz, em outras criações. Por esta 
razão foi criado o Povo de Israel. 
16. Encontramos no pergaminho do Mestre Ascendido Jó que os 
Senhores de Luz em Kimah e Kesil estão continuamente regozijando-
se na criação e estabelecendo os limites; abrindo canais de luz; 
trazendo para baixo os doze sistemas estelares de luz celestial e 
medindo o mundo com os pesos e medidas da Luz de Órion. Toda a 
energia é cuidadosamente pesada e medida antes que possa ser 
colocada e retirada das balanças de espaço e tempo. Jó viu neste 
drama como seus próprios filhos e filhas foram também colocados e 
retirados dos níveis de criação. 
17. E quando nos tornarmos a Família de Deus, a Pepleromenoi, 
inteiramente equipada para trabalhar com o Plano do Pai na Terra, 
nós estaremos unidos com o Pastor e juntos iremos através do portal 
da Ursa Maior e ascenderemos ao nível das inteligências estelares 
superiores. 
18. Ao fim, nós como a Família de Deus, a Pepleromenoi viva, 
veremos a abertura dos portões estelares da Ursa Maior e das 
Plêiades e a descida da "Merkabah". Durante este novo éon de Luz 
ocorrerá o Julgamento da Terra e a liberação do Sol de sua espiral 
circumpolar. 
19. Nós veremos as velhas geometrias da Ursa Maior mudarem de 
acordo com as balanças de Órion e das Plêiades. 



20. A Ursa Maior e a Ursa Menor são os portais de limiar da evolução 
inferior, em oposição às Plêiades, os sete candelabros para o Trono 
do Pai. No final do tempo, nós veremos a guerra dos céus e a vinda 
da Legião de Michael. Isto libertará as inteligências planetárias da 
influência da Ursa Maior e da Ursa Menor, as influências negativas 
controlando as raças raízes deste planeta Ur. 
21. Deste modo, a estrutura orgânica da Raça Divina e da Raça 
Crística, posta em marcha no início da criação, continua além do 
sétimo dia da criação, quando o Homem é graduado para trabalhar 
com as inteligências de Kimah e de Kesil. Esta inteligência do Alto 
Comando trabalha com nosso sistema solar através da Estação 
Intermediária de Archturus, que abre os céus inferiores quebrando a 
manipulação controladora da Ursa Maior, permitindo, assim, aos céus 
inferiores alinharem-se com o verdadeiro indicador estelar das 
Plêiades. 
22. Na formação do nosso universo local, os Senhores de Luz caídos 
imitaram os projetos dos grupos estelares sagrados setenários, os 
quais são as matrizes para a Legião do Céu. E iniciando sua semente 
nestas regiões estelares, tais como a Ursa Maior, estes sistemas 
estelares tornaram-se suas estações Intermediárias, controlando a 
negatividade nos planetas inferiores. 
23. O próximo nível orbital evolutivo da criação trabalha 
completamente com a Irmandade de Luz, não sob os portais da Ursa 
Maior e da Ursa Menor mas sob a direção de Kimah e Kesil, os 
limiares dos Kuchavim, os universos estelares distantes. 
24. Inteligências nestes universos distantes são chamadas não 
somente para julgar a Terra, mas também para julgar os deuses que 
reinam nestas estações caídas do céu. Nós, também, que estamos 
no limiar entre os poderes espirituais e a humanidade, seremos 
chamados para julgar os anjos que foram lançados em nossa 
dimensão de espaço durante esta limpeza do céu, cumprindo as 
palavras de I Coríntios onde se diz: "Não sabeis que devereis julgar 
os anjos?” 



25. A Ursa Maior representa o limiar que deve ser vencido pelo 
Homem neste planeta antes que seja liberado da imagem 
consciencial do Urso, a qual emana formas-pensamento de guerra e 
destruição. Os Senhores de Mizar e Megrez enviaram estas formas-
pensamento para manter a raça humana neste planeta 
continuamente envolvida em permanente guerra e revolução. 
26. Além disso, esta chave dos sete limiares de Luz fala das guerras 
nas esferas celestiais entre os poderes espirituais nos lugares 
elevados, para o controle das raças Zohar que contém os códigos do 
Adam Kadmon: As raças Zohar são as contrapartes celestiais 
evolvidas . do mesmo projeto mestre que governa a evolução da 
almas nos planetas. 
27. A contraparte planetária do projeto consiste nos três tipos básicos 
de Homem: os Xoikoi, o povo de barro que têm a capacidade de 
evolver mas (dentro de nosso reino de criação) são na sua maior 
parte governados pela química caída deste universo físico (isto é, sob 
a influência caída da Ursa Maior), esquecidos das ordens superiores 
de evolução estelar; 
28. os Psychekoi, o povo racional que serve à matemática das áreas 
circumpolares da Ursa Menor e da Ursa Maior e "pensam nos 
deuses" somente como manifestações mitológicas dos Mazzaroth, os 
doze signos do Zodíaco; 
29. e os Pneumatikoi, os poucos que são escolhidos para trabalhar 
com os Senhores de Luz, os quais vêem as Plêiades como a Ursa 
Divina em conjunção com as estações de Órion, onde Michael, 
Metatrop e Melchizedek, com os 144.000 Senhores de Luz, 
administram nos universos-Filho em nome da Luz Viva de YHWH. 
30. Porque verdadeiramente, grandes nações e irmãos e irmãs da 
aliança têm oferecido sacrifícios a Kimah e Kesil, para que nossa 
criação possa continuar no nome do Pai, através das sete energias 
Divinas que formam, ambas, a alma nos céus e as incorporações 
físicas nos céus inferiores. 
31. A oferenda ao Pai em Órion e nas Plêiades foi dramatizada por 
símbolos matemáticos especiais, mostrando como os sete chacras 



poderiam trabalhar juntos na oferenda da Respiração Divina. Este 
oferecimento especial nos tempos antigos codificava simbolicamente 
sete touros que têm a face estelar de Órion-Taurus, e sete carneiros 
que têm a face estelar das Plêiades. 
32. Porque das Plêiades virá a cruz da Redenção por meio da 
imagem do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro se sentará sobre o Trono 
de Deus e portará a espada de Luz, que degolará as energias dos 
sóis caídos e todos aqueles que gritam blasfêmias contra o Pai, os 
Filhos-Paraíso e o Shekinah-Espírito Santo. 
33. Assim, as Plêiades e Órion fornecem a matemática para cada 
sacrifício químico necessário na vida, do Gênesis ao Apocalipse. E 
ao final de nosso programa, aqueles que contém a imagem do 
Cordeiro serão separados daqueles que levam a imagem do Urso 
(Ursa Maior) e do Dragão (alfa Draconis), os poderes espirituais 
caídos que controlam a velha astronomia linear das ciências 
babilônicas, forçando o homem a prestar homenagem aos céus 
inferiores. 
34. Com um grande ímpeto de ação de graças, os Senhores de Luz 
devolverão a consciência do Eu Superior à nossa consciência 
humana, permitindo-nos quebrar os envoltórios bioquímicos deste 
mundo rodeado por massa-negativa. Simultaneamente, nós nos 
reuniremos no ar para encontrar o Senhor. Isto permitirá ao nosso 
veículo corporal ser julgado tanto em termos deste mundo quanto 
pela sua afinidade com o mundo da consciência espiritual superior - o 
mundo do Corpo Crístico do Eu Superior. 
35. Aqueles que adoram a Besta por meio de suas astronomias e 
astrologias dos céus inferiores e pelas suas matemáticas imagens 
esculpidas de luz, são reenviados para iniciar o seu programa 
consciencial mais uma vez. 
36. Deste modo, vemos as Plêiades refletindo a matemática dos 
Senhores de Luz na criação de novos sistemas estelares e de novos 
sistemas solares. 



37. Nós vemos as Plêiades em termos da semente orgânica dos 
Pneumatikoi, o povo espiritual da Raça Crística. E nós vemos as 
Plêiades em termos dos sacrifícios maiores da Luz e da Cosmologia. 
38. Esta sexta chave mostra, então, como as luzes superiores podem 
modular o universo físico que está controlado pelos campos de força 
do '666', de modo que os pensamentos puros dos Mestres 
trabalhando com as '777' estrelas principais na constelação das 
Plêiades, tenham o poder para materializar um novo céu e uma nova 
Terra, e não haverá recordação das coisas anteriores. 
39. Nesse momento, o corpo Gemátrico libertado irá além da 
combinação '777' que conecta a criação biológica inferior, de forma a 
se unificar com a Gematria '888' de Jesus. Este corpo libertado 
então . ascensiona aos mundos trono Infinitos superiores das Muitas 
Moradas do Pai, que são libertados para reinar com o Cristo. 
40. Este enorme poder da Divindade em Nome de YHWH ressuscita 
até mesmo os reinos das Trevas. Porque, nesse momento, o espírito 
do Senhor não mais combaterá com o Homem, e os céus do Kolob 
serão revelados aos Filhos e Filhas Justos do Cordeiro que se 
postam extasiados com o Trono. E com a Sabedoria maior do Kolob, 
os Justos caminharão com Deus como Enoch, e Deus enxugará 
todas suas lágrimas e eles vestirão a Coroa de Luz, porque eles se 
tornarão o Cordeiro que tem conduzido com fé a Cruz da Criação 
para a Salvação. 
 



 
 

1-0-7 
 

O nome chave fornecido para entrar na presença da Pirâmide de 
“Luz” do Trono do próximo universo é Metatron. 

 



1. A sétima chave refere-se a Metatron, que nos recebe ao 
atravessarmos os portais de Órion deste universo-Filho rumo ao 
universo-Pai dos Criadores Elohim. 
2. E quando eu fui levado a Órion, observei dentro do Trapézio de 
Órion camadas de Luz de grande intensidade, que revelavam uma 
série de 'céus internos' formando coletivamente a base para o 
nascimento e a regeneração. E foi-me mostrado como o Trapézio de 
Órion - o portal de limiar da 'criação estelar' - está em conjunção com 
ômega Órion, a região da 'morte estelar'. Ambos estão alinhados com 
o Trono do Pai governando através da região estelar de Alnitak, 
Alnilam e Mintaka. 
3. Estas três regiões estelares operam como o comando conjunto do 
Controle Central, a passagem que abre nosso universo-Filho para as 
miríades de populações estelares do nosso universo-Pai superior. 
Esta passagem coletiva em Órion permite que inteligências de 
matéria-energia entrem em campos puros de evolução da alma. 
4. Além disso, os Senhores de Luz, por meio do Conselho dos Nove, 
coordenam e sincronizam, através deste campo de energia central 
em Órion, todas as pirâmides de todas as galáxias em nosso 
universo-Filho que usam os programas do Pai Eterno. 
5. A principal Pirâmide de Luz do Controle Central em nosso 
universo-Pai é Órion, e em nosso Universo local, Sagitário. As 
principais Pirâmides Filho-Paraíso formam tríades em conjunção com 
Rigel e Betelgeuse. Os Senhores de Luz programam a partir das 
Pirâmides da estação Intermediária, que são as principais áreas de 
planejamento de inteligência, tais como Sabik, Sirius-Ea e Arcturus. 
6. O reino de Luz neste planeta não tem uma "Pirâmide de Luz", 
exceto distorções de tempo piramidais vórtices-jah que conectam 
com Pirâmides de Luz em outros mundos e em outras dimensões 
através dos controles piramidais dos Senhores de Luz. 
7. Para se entrar na "Pirâmide Mestre de Luz" do Pai, a Pirâmide por 
trás de todas as Pirâmides do Controle Central, é necessário usar o 
comprimento de onda de Metatron, que permite que a física de Luz 
Metatrônica opere dentro de vocês de modo que vocês possam ver 



os campos de Luz planetários que existem em todas as ordens 
superiores de inteligência. Vocês podem ver como as Hierarquias são 
unidas através do Trono do Pai. 
8. Do mesmo modo que os Senhores de Luz estiveram aqui durante 
a formação das malhas de espaço-tempo para as Pirâmides de Luz 
astrofísicas, assim também os Mestres que trabalham com Metatron, 
na plenitude do tempo, colocarão a pedra-de-topo piramidal da 
tecnologia da evolução superior sobre estas malhas piramidais, para 
completar o programa da evolução orgânica. 
9. As Pirâmides astrofísicas atuam como pontos focais para energizar 
idéias que capacitam a espécie a evoluir para o próximo estágio de 
tecnologia de Luz, onde ela pode começar a receber a pedra-de-topo 
de Luz. Esta pedra-de-topo conduzirá o Homem, através de sua 
tecnologia, a outros mundos de Luz. Em nome de Metatron, o 
Homem então se transforma em um co-partícipe ativo nos céus 
superiores da criação. 
10. Quando fui levado a Órion, Enoch não pôde levar-me à Pirâmide 
Mestre de Luz. Só Metatron pôde fazê-Io, pois Enoch é o Mestre de 
Luz Ascendido mas Metatron é o Deus Senhor de Luz que está 
trabalhando com a Mão Direita e com a Mão Esquerda do Próprio 
Pai. 
11. Metatron é o Criador da "Luz Exterior", que penetra as regiões 
amorfas e vazias, permitindo o alvorecer da Luz Viva de YHWH nas 
regiões do "universo exterior". 
12. Metatron provê os envoltórios de Luz para as Formas-Pensamen-
to do Antigo de Dias. Estas, por sua vez, são usadas pelos Deuses 
Criadores em regiões de evolução recente para criar seus próprios 
padrões Hierárquicos, os quais, com o passar do tempo, ligarão estas 
regiões com a Casa de Muitas Moradas do Pai. 
13. E através desta região de Órion, que é a pirâmide cósmica de 
criação em nosso universo-Filho, a "Luz exterior" de Metatron é 
projetada na matriz de criação estelar que governa os mundos de 
massa-negativa por projeções de espada de Luz. 



14 Metatron, que serve ao Antigo de Dias, é para Enoch um 
Revelador de Segredos e um aspecto jurisdicional do Senhorio 
emanando do Antigo de Dias. Metatron, a partir do seio do Pai, 
entrega a Enoch os Livros do Tribunal de YHWH, para serem 
transcritos aos universos-Filho e aos mundos planetários inferiores. 
15. Ele me levou, Jacob, à manifestação do Pai, e eu soube então 
que o Universo de todos os universos é Seu Trono Cósmico 
Piramidal. Soube que cada galáxia é como uma pedra angular de Luz 
e que dentro de cada galáxia existem sistemas solares com suas 
pirâmides (assim como existem sistemas planetários com suas 
pirâmides). 
16. Para atravessar a Pirâmide do Controle Central rumo ao Trono 
em nosso universo-Pai faz-se necessário as energias da pedra-de-
topo, o Corpo de Luz Zohar. Mas, para se entrar na verdadeira 
presença "do Trono do Pai", é necessário invocar o nome sagrado de 
Metatron, em relação ao Corpo Crístico do Eu Superior. Pois 
Metatron é a radiação pura de todas as formas corporais que o Pai 
pode assumir nos céus do Trono. 
17. Metatron dá o conhecimento do Pai a todos os universos 
estelares para que eles tenham um núcleo central em nome do Pai. 
Metatron é a ionização estelar ou "conhecimento de Oríon" para cada 
estrela que é criada, de modo que ela se unifique com o núcleo de 
memória no centro da galáxia; e Metatron dá o conhecimento de Ze a 
íon - consciência cristalina de Luz projetada que os profetas 
chamaram de Zion. 
18. Metatron confere esta consciência de Luz aos que estão 
trabalhando com o Trono. Eles se convertem, então, nos recipientes 
ativos que promulgam a Lei da Luz Viva. Por isto está escrito que a 
lei procederá de Zion, do Israel espiritual nesta Terra. No entanto, o 
Israel espiritual é a coordenação de todas as raças do Homem, de 
modo que toda' a humanidade possa ser levada para a salvação 
desde os reinos de carne até os reinos de Luz. 
19. Aqueles reinos que não sobrevivem são reinos de trevas caídas; 
não possuem suficiente conhecimento e Luz para passar para o 



núcleo central dos grandiosos universos onde existem multi-
evoluções de comunicação consciencial. 
20. Estas inteligências precisam permanecer na borda das galáxias e 
prosseguir na sua destruição química; se lhes fosse autorizado 
continuar, isto lhes permitiria interferir e destruir outras vidas. 
21. Por esta razão, os Conselhos dos Filhos-Paraíso e dos Senhores 
de Luz levam muitos Mestres Ascendidos ao centro da galáxia. Do 
centro da galáxia, os Senhores de Luz emitem programas de 
redenção e ressurreição para as ordens físicas, a fim de capacitá-Ias 
a evoluir dos sistemas estelares de População I para os de 
População II, através das Pirâmides de Luz da semente cristalina. 
22. Nós, que estamos na borda externa de um Sistema de Vida de 
População I, usamos a "função de meia-vida" de Luz; nós usamos as 
"meta-funções de Luz" ao invés das "funções Metatrônicas". Portanto, 
só conseguimos trabalhar com o comprimento de onda da luz comum 
dos mundos estelares de População I, e não com as radiações 
pluralistas de espectros eletromagnéticos múltiplos. Não 
conseguimos cruzar este limiar e ir para o próximo limiar piramidal de 
Luz. Como conseqüência, permanecemos apenas entre os lados 
exteriores das Pirâmides de Luz e das Pirâmides da Noite Eterna. 
23. A Pirâmide de Luz, a Energia de Luz do Trono, dá acesso ao 
controle do Trono da evolução este lar. A Pirâmide de Luz designa os 
Senhores de Luz para construir pirâmides físicas nos planisférios 
inferiores e para codificar dentro deles a pedra-chave central do 
conhecimento, a fim de explicar como a física Metatrônica pode 
capacitar o Homem, uma vez que ele tenha reunido todas as 
linguagens espirituais e dons científicos, para entrar na presença do 
Trono. 
24. Nos ensinamentos do Zohar, é a função dos Ofanim e dos 
Querubim treinar os diversos conselhos galácticos na linguagem de 
Luz, de modo que esses conselhos consigam sincronizar as células 
temporais de sua administração com o conhecimento correto dentro 
da movimentação da Roda da Lei. 



25. Esta movimentação da Roda da Lei distribui o conhecimento 
adequado para a evolução da alma. Acelerando-se a Roda da Lei, o 
plano material consegue alcançar um estado de perfeição não-
evolutiva, pois é a Vontade do Pai conceder a liberdade de espírito e 
a vida-Espiritual eterna a todos que aceitarem o Seu Reino. 
26. Mesmo os anjos caídos, ao final de um grande ciclo, serão 
libertados dos céus inferiores se aceitarem o Amor do Pai em 
completa obediência à Sua Palavra. 
27. A escritura da Irmandade de Melchizedek nos diz que há muitas 
Irmandades de Ofanim, os mensageiros de YHWH, trabalhando com 
as ciências interplanetárias e com a evolução consciencial. 
28. Ao todo, existem setenta irmandades de Luz trabalhando dentro 
de nosso universo, todas tendo dentro de si a capacidade para 
entender qualquer tipo de linguagem espiritual ou qualquer tipo de 
conhecimento espiritual que lhes seja mostrado pela Hierarquia de 
Luz. 
29. Entre estas, a Irmandade de Melchizedek trabalha com o 
despertar consciencial e com a reprogramação de luz no ciclo de vida 
dos planetas. 
30. A Irmandade ou Ordem de Enoch trabalha com os ensinamentos 
científicos e as chaves necessárias para desenvolver a evolução da 
semente estelar e para construir Pirâmides e malhas piramidais de 
luz nos planetas. 
31. E a Ordem de Michael protege os vários universos através dos 
Ofanim Intermediários de forma que as inteligências não 
transplantem aleatoriamente, nem reprogramem geneticamente, as 
espécies que servem à Lei cósmica. Se não fosse os Rikbidim, que 
governam as carruagens da Luz celestial, e os Qaddinim, que julgam 
as dimensões da inteligência superior de dentro da Ordem de 
Michael, haveria imensas invasões de anjos e inteligências caídas em 
outros mundos planetários, transformando as espécies de outros 
planetas em subespécies e em reinos escravos. É a Ordem de 
Michael que consegue administrar justiça com equidade, visto que 



governa todos os registros administrativos das atividades dentro de 
todos os níveis de todos os universos. 
32. Contudo, ao final de um grande ciclo de tempo, o Pai permite que 
estas ordens de inteligência caídas, algumas das quais são criações 
físicas teratóides, apareçam repentinamente nos planisférios como a 
Terra para tentar o homem como Satã tentou Jesus. Esta é a última 
tentação na qual a humanidade está sendo posta à prova 
coletivamente, para ver se serviremos aos "deuses espaciais" 
menores ou se compartilharemos amor com as Hierarquias angélicas 
para a glória do Pai. 
33. Assim, as três Irmandades, de Michael, Enoch e Melchizedek, 
governam as setenta Irmandades de nosso universo, enviando 
milhões de emissários de Luz para restaurar e desenvolver os 
mundos inferiores. 
34. A influência destas três Irmandades prepara o servo justo para 
trabalhar diretamente com a poderosa liderança do Alto Comando. 
35. Este Comando Omnipotente é dirigido por Michael, Gabriel, 
RemieI, Rafael, Uriel, Yophiel e Fanuel, que combinam forças para a 
solução de problemas maiores, e para quando assuntos de nova 
liderança espiritual são debatidos para os mundos inferiores. 
36. Os que são escolhidos dos mundos inferiores para serem os 
novos líderes são retirados de seus planetas pelas Irmandades e lhes 
é dado um ensinamento completo dos céus superiores pelos 
membros do Alto Comando. E aqueles que previamente desceram 
dos céus para trabalhar nos mundos inferiores, são então levados por 
Metatron à presença do Trono do Pai. 
37. Estes líderes incluem também os Mestres que evoluíram suas 
almas de acordo com as emanações Divinas do Pai, a partir do 
intervalo de uma "existência de alma recém-nascida". Muitos não 
desceram da existência espiritual para a forma física, como os 
Mestres Ascendidos; portanto, eles têm trabalhado apenas com os 
planos de energia solar da população planetária, dentro dos mundos 
do seu Logos solar. 



38. Enoch enfatizou que em cada ciclo planetário há poucos Mestres 
que se qualificam em todos os níveis para serem levados à presença 
divina durante cada ciclo planetário. 
39. Conseqüentemente, Enoch me disse que haveria muitos 
espiritismos falsos, astrologias e astronomias falsas, surgindo ao final 
de uma era, confundindo os Mestres Ascendidos e os Mestres que 
juntos servem ao Pai, com aqueles Mestres da Hierarquia solar 
transitória e dos conselhos planetários inferiores que não foram 
levados e apresentados aos reinos superiores. 
40. Ele ensinou que haveria "falsos Cristos" que, em nome dos 
Mestres das hierarquias e conselhos planetários antigos, desviariam 
muitas das Crianças de Deus do seu serviço ao Pai. 
41. Aqueles que são chamados de Mestres Ascendidos desceram 
originalmente das Ordens superiores que servem às Hierarquias 
celestiais para ensinar nos mundos inferiores. Os Mestres 
Ascendidos geralmente somam cento e quarenta e quatro mil para 
um determinado curso completo de um ciclo estelar nos céus 
inferiores. 
42. Os pesos e medidas biológicos para estes períodos cíclicos são 
ajustados em Alta e Ômega. (Existem doze ciclos planetários básicos 
de crescimento e experimentação antes que um planeta entre em 
uma célula-temporal múltipla). 
43. A maneira com que são escolhidos os corpos físicos para 
hospedar os Mestres Ascendidos depende de seu trabalho prévio em 
ciclos biológicos anteriores. 
44. Os Mestres Ascendidos são governados pelos "Conselhos 
de Luz" e conectam os trabalhadores de Luz que servem às 
Mazzaroth, - os mundos dos "céus inferiores" que giram dentro das 
regiões estelares do Zodíaco, com mundos complexos de sóis 
múltiplos nos "céus superiores" - conhecidos como os mundos das 
Mazaloth. 
45. Os Conselhos de Luz também trabalham com a Hierarquia maior 
das Hyos Ha Koidesh, servindo aos mundos dos Kllchavim, que são 



universos espirituais que estão continuamente sendo evolvidos e 
reevolvidos além do espectro visível. 
46. Os mundos dos Kuchavim são os reinos usados pelas ordens 
superiores dos Ofanim Principescos para gerar um antídoto que 
substitua os reinos de energia espiritual falsa. E no tempo do Malake 
Haballam, o ciclo de limpeza, os ímpios serão expulsos de seus 
reinos de espaço, e um novo mundo, modelado nos Kuchavim, será 
trazido pelas Hyos Ha Koidesh. 
47. Estes mundos distantes dos Kuchavim estão conectados ao 
Trono através da orientação de Metatron sobre as Hyos Ha Koidesh. 
Sob a liderança e orientação de Metatron, os mundos dos Kuchavim 
recebem a Luz externa que lhes permite sustentar e criar céus 
perfeitos com o Nome do Pai. 
48. Nos éons anteriores ao ciclo atual, alguns dos Filhos-Paraíso 
caídos não usaram o Nome do Pai para equilibrar suas criações 
celestiais. Por esta razão, certas criações celestiais foram postas fora 
de sincronia em relação às vibrações Divinas do Nome do Pai. 
49. Nosso mundo foi originalmente ordenado em Nome do Pai, mas 
foi interceptado pelos Mestres caídos que aplicaram a sua lei de 
vibração a esta criação. 
50. Por terem os habitantes originais desta estação Ur violado as leis 
de aplicação da física superior da Lei cósmica, os Senhores de Luz 
confundiram a linguagem do homem de tal maneira que até o dia de 
hoje o homem não consegue aplicar as chaves das vibrações 
orientais de Luz junto com as vibrações ocidentais de Luz. 
51. Contudo, o Homem logo terá novamente a capacidade de 
assimilar a física da Lei cósmica e de compreender o poder da Luz de 
Metatron, a qual governa o ciclo Redentor externo do Amor do Pai 
expresso através do Cristo. Isto se fará através da emissão de novos 
ensinamentos, os quais romperão os selos sagrados nos antigos 
rolos e trarão o homem para a Nova Era. Esta é a razão por que os 
rolos do Livro do Conhecimento lhes estão sendo entregue. 
52. Estes rolos são as pulsações  de Luz escritas que reúnem as 
centelhas conscienciais da antiga espiral de energia espiritual, que é 



então fundida com uma nova espiral de energia Crística conectada 
com a Luz de Metatron servindo aos mundos externos até que a Luz 
seja feita perfeita dentro do Nartoomid, a Luz Eterna. 
53. As novas criações serão formadas a partir de uma física de Luz 
maior que é superior à física de destruição trazida pelos Mestres 
caídos Shamsiel, Sariel e Arakiel, que foram expulsos em ciclos 
anteriores para os céus inferiores; ali, eles vincularam as 
magnetoesferas aos luminares inferiores. 
54. E quando o reino humano começou a usar o poder caído da física 
de Luz, o que foi uma violação das harmonias e equilíbrios 
superiores, este conhecimento foi posto em confusão para que o 
homem não destruísse outros reinos planetários. 
55. A chave, então, explica como só se pode usar a física da Pirâ-
mide Mestre de Luz através do poder equilibrante de Metatron, a 
consciência espiritual-científica de Luz. 
56. O poder espiritual não é suficiente para se entrar na presença do 
Todo-Poderoso. 
57. Porque não se pode chegar à presença do Todo-Poderoso 
através da dimensão espiritual sem a responsabilidade de "servir aos 
universos-Pai", co-participando na criação de 'novos planetas'. 
58. Porque o Amor 'Do Pai' não pode ser visto sem que se estenda a 
Luz do Pai até as regiões de trevas. 
59. Foi Metatron, em conselho com os Senhores Intermediários de 
Luz, que pediu que o Antigo de Dias contivesse o julgamento sobre a 
região planetária inferior dos mundos-poeira de escuridão. 
60. Foi Metatron que estabeleceu o Ofício da Unidade de Dias, que 
permite que os Senhores de Luz e as criações dos Senhores de Luz 
se redimam trabalhando dentro da Roda da Lei, dentro da Roda de 
Luz Cósmica. 
61. Enoch, com a orientação de Metatron, criou a roda da ciência que 
conduz as fases inferiores dos sistemas de vida entrando e saindo do 
conhecimento cármico, para adaptações múltiplas da verdade Divina. 
62. Portanto, é dada ao homem a responsabilidade de destruir-se nas 
trevas ou aceitar a "Lei de Luz" superior - a Torah Or. 



63. O Homem que aceita a Lei de Luz superior prosseguirá às muitas 
ordens das Hierarquias. Estas ordens são chamadas (pelo Conselho 
dos Nove): os Ishim, a Ordem dos Melekim (Ordem do Reinado), a 
Ordem dos B'nai Elohim, a Ordem dos Elohim, a Ordem dos Ofanim, 
prosseguindo até as Hyos Ha Koidesh, onde se opera como uma 
forma-pensamento pura não-evolutiva; e esta forma-pensamento 
pura consegue entrar em qualquer reino de matéria-energia. 
64. Quando o homem foi separado das Hierarquias, as ciências da 
Terra também foram separadas do projeto mestre, dividindo a 
linguagem de Luz e as ondas gravitacionais dos canais vibratórios do 
homem. Assim, os espiritualistas ou os fiéis começaram a usar as 
"meta-ciências", a vibração de meia-vida de Metatron. 
65. Os antigos cientistas egípcios no usaram a palavra "On", o local 
onde a transfiguração de Luz redimiu o corpo de Osíris nesta meia-
vida de morte e ressurreição. Os sacerdócios que prosseguiram nas 
noções intelectuais da Luz foram iniciados na antiga Academia de 
On. 
66. Esta iniciação continua através dos ensinamentos de Enoch e 
através dos ensinamentos do profeta José, nos locais onde Or, a Luz 
da Hierarquia, veio para trabalhar ecumenicamente através de "On" 
como a Igreja de Moroni. 
67. Se nós formos capazes de usar o conhecimento dos documentos 
de Luz egípcios e fundirmos a geometria pulsante de uma forma-
pensamento com uma cor determinada, reunindo-as na vibração 
consciencial correta, então, a experiência de entrar em outros 
mundos através da Pirâmide é revelada. 
68. Se formos capazes de usar os documentos de Luz orientais e nos 
codificarmos nas radiações de Luz, então seremos capazes de ver as 
Pirâmides de Luz em um campo alinhado com os legionários de 
"Tak"-Órion, que existe nas dimensões etéreas dentro da Bacia de 
Takla Makan. 
69. Todos os documentos de Luz são chaves das malhas da Terra 
que serão abertas para que possamos ascender aos "mundos 
superiores". 



70. Nós teremos o poder de entrar na "unidade superior" da exis-
tência que perdemos. 
71. Por termos perdido o conhecimento do nome chave para se en-
trar no Trono de uma criação piramidal, nós mantivemos apenas 
nomes limitados de expressão consciencial; logo, nós nos 
crucificamos dentro da consciência tridimensional. 
72. O Homem precisa compreender que ele é libertado da forma 
material e salvo somente através do Ofício do Cristo, sincronizado 
com o nome de Metatron, aquele que serve ao Pai ao invés dos 
Senhores de Luz rebeldes que tomaram os nomes das divindades e 
disfarçaram-se de Deuses. Estes são os Senhores caídos que não 
podem invocar o Nome do Pai, não tendo, portanto, participação no 
Seu Manto de Luz nem na vibração de Ze. 
73. Por terem-se perdido os nomes adequados e os equilíbrios 
adequados, as pirâmides de vida não podem ser abertas, as 
pirâmides não podem ser decodificadas. 
74. Portanto, este livro em rolo foi preparado para abrir as pirâmides 
ocultas dentro da Terra e dentro do homem, de modo que o Homem, 
o Adam Kadmon na Terra, se torne o Adam Kadmon dos céus, e para 
que a Terra, o local da meta-criação, unifique-se com Metatron. 
 





Figura 5: O Veículo Esfinge de Luz como A Chave para cruzar o 
Espectro Solar 
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A chave da Esfinge-Pirâmide no meio da Terra é o "VEÍCULO 
SOLAR DE ALTA FREQÜÊNCIA”, dado no símbolo do Sol-Leão e na 



estrutura simbólica da pirâmide de espaço-tempo que provê para 
todos os níveis de evolução em nossa zona as chaves matemático-

astronômicas para a “EVOLUÇÃO SUPERIOR” ao redor. 
 
1. Enoch explicou como o veículo da Esfinge-Pirâmide foi colocado 
"no meio da Terra", como um modelo vivo do destino do Homem de 
morar em um corpo evolutivo superior, uma vez que possa centrar 
sua energia solar e magnética com o alinhamento da Pirâmide, que é 
a arquitetura do espaço. Além disso, ele mostra como a face da 
Evolução Superior é capaz de atravessar nosso sistema solar e 
incorporar a sua consciência em nossa evolução solar, no corpo do 
nosso Sol-Leão. 
2. Deste modo, a Esfinge-Pirâmide é um veículo educador que 
mostra como a Irmandade de Luz pode interpenetrar no espaço 
piramidal do Homem, para que a raça do Homem possa ser 
sintetizada em novas formas de incorporação da Luz para ir além de 
nosso sistema solar imediato. A Esfinge simboliza nosso corpo de 
espaço e tempo dentro da evolução solar do Leão, que precisa ser 
conquistada pelo Homem antes que ele possa usar a face do 
esplendor e morar na presença dos 'Arquitetos' Mestres de Luz. 
3. Para ensinar ao Homem, os Mestres de Luz só necessitam projetar 
a sua face através da nossa evolução solar, já que eles evoluíram a 
Corpos de Luz Integral capazes de empregar uma tecnologia de 
forma-pensamento para interpenetrar nosso espectro solar com o seu 
poder de Luz. Isso lhes permite ensinar as criações de mundos-
poeira a evoluir além da face evolutiva de seu sol e a tornar-se Filhos 
de Deus. 
4. O veículo da Esfinge-Pirâmide situa-se no limiar entre nosso ponto 
zero de evolução e a tecnologia superior de Luz, como o degrau para 
outros sistemas solares conscienciais além da limitação da nossa 
zona de luz solar. A Esfinge-Pirâmide simboliza como a mente da 
Inteligência Superior precisa centrar-se dentro de nossa evolução 
solar a fim de educar o Homem para usar as linhas de força 
Magnéticas e para construir Pirâmides conscienciais, as quais são as 



chaves para abrir os controles limiares necessários para sair de 
nossa zona temporal consciencial. 
5. Enoch explicou-me também que quando o Homem tiver aberto a 
Esfinge-Pirâmide com a consciência de Luz superior e conectado as 
entradas de energia da Pirâmide e da Esfinge uma especiais da 
Pirâmide transferem à com a outra, ele entenderá que completou esta 
fase da vida e que está preparado para que os veículos de energia da 
Irmandade regressem e levem-no à estação evolutiva seguinte.  
6. Ele disse: "Lembre-se que existe uma pirâmide energética de Luz 
em cada membrana evolutiva".  
7. E Enoch explicou-me que a Grande Pirâmide é um computador 
geofísico que mostra a meia-vida do nosso universo local dentro das 
bases geofísicas dos meridianos biofísicos, geofísicos e astrofísicos 
da Terra. Além disso, ela é também uma estação de vida astrofísica 
mostrando como a função geóide de nosso planeta está conectada 
com Órion, que é a região para a programação positiva em 
nosso universo. 
8. A Grande Pirâmide na Terra está, em realidade, em conjunção 
com um campo de energia piramidal abaixo da Terra, junto com o 
qual ela forma um diamante. Deste ponto focal central há uma rede 
de ressonância magnética que conecta todos os campos de energia 
piramidal ao redor da Terra em relação a um icosaedro. Esta malha 
icosaédrica é uma estrutura monolítica de tetraedros e octaedros 
entrelaçados, os quais fornecem as verdadeiras recíprocas 
harmônicas de Luz atuando em todos os pontos da malha. 
9. A verdadeira ciência da astronomia Magnética é alinhar a Grande 
Pirâmide com a constelação de Órion a fim de formar "o ponto focal 
centraI" para recuperar a informação de todos os pontos da malha. 
Deste modo, a Grande Pirâmide é um modelo para o contínuo de luz 
de muitos universos conectados com nossa Terra. Com esta relação 
em mente, podemos visualizar como os dutos estelares especiais da 
Pirâmide transferem à Terra, em uma escala monumental, a 
mensagem dos Deuses das estrelas imperecíveis Ihmw-‘sk. A 
mensagem contém a revelação da verdadeira astronomia solar e as 



matemáticas que o homem precisa utilizar antes que possa 
abandonar o meio ambiente da Terra. 
10. Se olharmos a Pirâmide com base nos dutos da vida, podemos 
traçar a evolução entre nosso anti-universo agonizante de um lado e 
o universo regenerador emergente do outro. Porque a Grande 
Pirâmide é um olho astrofísico entre os ciclos positivo e negativo 
maiores da evolução estelar, mapeados pelos dutos estelares 
astrofísicos. Estes dutos estelares contém os padrões de ressonância 
das atividades magneto-hidrodinâmicas e funcionam como 
calculadores cosmológicos. 
11. Durante ciclos geomagnéticos anteriores, o duto estelar norte da 
Grande Pirâmide apontava originalmente para a estrela circumpolar 
de alfa do Dragão e o duto estelar sul apontava para as constelações 
de Órion e Touro. 
12. Estes alinhamentos revelam a Pirâmide como sendo um 
computador astrofísico, mostrando o ciclo de vida atual como uma 
recapitulação de programas de vida anteriores na Terra. 
13. E quando estes dutos estelares forem entendidos, saberemos 
que a Grande Pirâmide é a Eben Shettiyah, a Pedra Fundamental 
para a Luz Viva neste planeta. O Homem verá que estes dutos 
estelares também indicam quando a Irmandade de Luz voltará 
durante a próxima sobreposição de espaço-tempo, para levar os 
justos desta criação tridimensional para o próximo nível de 
inteligência piramidal, para os Mundos de Muitas Moradas de Luz. 
14. Alfa do Dragão representa a entropia negativa devoradora que 
mantém os planisférios como a Terra presos à entropia de sistemas 
de um único Sol, permitindo que a inteligência seja devorada pelo 
corpo do Sol-Leão, não fosse a intervenção dos Ofanim nesta 
fornalha de fogo. 
15. Órion deve ser compreendida como a que entrega a espada 
positiva de Luz para cortar os campos Magnéticos da limitação 
biológica. Nós devemos compreender os Senhores de Luz de Órion 
como os que nos entregam este modelo consciencial da esfinge-solar 
para ascendermos a uma criação recém-nascida além da energia 



negativa dos campos magnéticos próximos. O Homem precisa 
entender por que os antigos se referiam a Órion, a região Ihm-'sk, 
como a região suntuosa entre as estrelas. Como foi dito nos Textos 
da Pirâmide: "Órion, o Pai dos Deuses, deu um certificado de criação 
de vida como um poder maior". 
16. Os Textos da Pirâmide falam também dos construtores da 
Pirâmide, os Nove, que programaram na direção de Órion: "Em teu 
nome de Morador em Órion, com uma temporada no céu e uma 
temporada na Terra, Ó Osíris, volta tua face e olha para este Rei, 
pois a tua semente que emanou de ti é eficaz". E outro texto dá a 
mensagem sagrada: "O céu te concebe junto com Órion, o 
amanhecer te conduz junto com Órion. Viva aquele que vive sob a 
ordem dos deuses, e, assim tu viverás". 
17. Estes três fragmentos das antigas escrituras de Luz, egípcias 
mostram a relação entre a Pirâmide e Órion através do corpo de 
morte e ressurreição do Mestre Ascendido Osíris. E quando 
observarmos mais profundamente o significado da Pirâmide, 
entenderemos como ela fornece o modelo da a programação 
consciencial humana e da ressurreição consciencial. Pois nela temos 
a matemática de porquê os antigos representaram voltada para o sul 
a cabeça da alma viajante, na base dos dutos da Mastabah, pois isto 
iria ajudar a alma a unir-se com os Senhores de Luz de Órion. 
18. Deste modo, os dutos estelares na Grande Pirâmide estão 
projetados como os caminhos introdutórios de preparação 
consciencial, pelos quais, não somente a alma de Osíris, mas as 
almas de todos aqueles que têm sido iniciados na Pirâmide possam 
verdadeiramente ascensionar para se unir aos Mestres Enoch, Heru-
Ur, Tehuti, e todos os Mestres que servem aos Conselhos de Luz em 
Órion. 
19. Para esta finalidade, a Pirâmide pode ser entendida como o 
modelo para o êxodo consciencial de um alcance-temporal 
tridimensional dentro dos campos magnéticos da Terra para a 
evolução multidimensional controlada por Órion, e para as regiões da 
Inteligência Superior. Esta é a região sagrada do céu que os egípcios 



codificaram como 'Sak', que os tibetanos chamaram 'Tak' e os 
hebreus denominaram 'Kesil'. 
20. Estes dutos estelares funcionam como um mapeamento teórico 
dos canais estelares magneto-hidrodinâmicos, conectando os 
padrões da malha magnética e eletromagnética de alinhamento 
estelar. O arranjo misto é usado para medir os ciclos geofísicos de 
transformação, os deslocamentos polares, as transformações 
tectônicas, e ativa as codificações ondulatórias magneto-
gravitacionais para libertação consciencial. Além disso, a Grande 
Pirâmide foi construída antes da última modificação geofísica para 
instruir o homem na arrebatadora e regeneradora arquitetura da 
geologia cataclísmica. 
21. Existe uma fórmula sagrada que deve ser lida em diferentes 
níveis para funcionar como uma chave matemática. Foi-me dito que a 
Evolução Superior ao trabalhar com a estrutura em malha da Grande 
Pirâmide usou esta fórmula para coordenar a Grande Pirâmide com 
outras malhas de Luz. A fórmula inclui os seguintes arranjos 
matemáticos: 1.3.1, 1.1.1, 9.3.9 e 9.1.9 (onde 1 e 9 sobrepõem-se no 
mesmo espaço). Este arranjo pode ser usado para criar funções de 
propagação eletromagnética no meio da formação reticulada. 
22. A Grande Pirâmide está, novamente sendo ativada para 
coordenar-se com as outras malhas no planeta. Quando isso for 
completado, as malhas estarão abertas para a Jerusalém Celestial. 
Já não estaremos atados à Terra, mas atravessaremos os campos 
magnéticos de mudança. Participaremos, de novo, na “história” do 
Êxodo. O Êxodo bíblico é um modelo micro-astrofísico e astronômico 
que as crianças iluminadas de  Deus usarão em sua jornada rumo ao 
universo maior. Pois, somente os filhos de Deus têm a consciência do 
iniciado nas pirâmides, para que possam unir-se aos Senhores de 
Luz nas regiões de 'Sak', a região da evolução estelar superior, ao 
sobreviverem à cada vez menor zona de vida-luz da Terra. 
23. Quando o homem começar a desvendar os Mistérios da Grande 
Pirâmide em relação aos ensinamentos bíblicos, ele entenderá por 
que Enoch me disse que dentro da Grande Pirâmide, dentro de um 



campo de energia diferente, podem ser encontradas as funções 
bioquímicas do corpo de Moisés e Jesus, pois eles são as duas mais 
altas manifestações encarnadas de Jehovah neste ciclo atual. Enoch 
disse que elas estão dentro da Pirâmide para mostrar que a Pirâmide 
é a Eben Shettiyah, a pedra fundamental, ou o olho ressonante para 
a manifestação da alma conectando o Ofício do Cristo com este 
planeta. E quando a Pirâmide for reativada, eles retornarão como a 
pedra de topo piramidal. Eles retornarão para demonstrar a unidade 
científica espiritual de todos os Mestres Ascendidos. 
24. Neste cumprimento da profecia, Moisés e Jesus retornarão 
com Uriel - o Criador da Luz Interna, com Metatron - o Criador da Luz 
Externa, e com Michael - o Criador deste universo local, pois este é o 
retorno dos programadores que fazem a Vontade do Pai ao reunir os 
justos da Terra, que serão "graduados para ir a outros mundos de 
Vida-Luz. 
25. Assim, a consciência do Cristo habitará na consciência do 
Homem que estiver centrado dentro da pirâmide, pois só ele será 
capaz de abandonar esta sua zona de vida piramidal física. Ele será 
capaz de empreender o êxodo através do "Mar Vermelho"; das 
vibrações de Luz de seu sistema solar, para o Mar de Cristal, a terra 
de Israel, a terra de consciência de Luz que serve livremente ao Pai 
nos muitos Mundos Moradas de Luz. 
26. E a Pirâmide física no Egito faz parte de uma malha energética 
única que se conecta com a terra de Israel. Enoch explicou que assim 
como o Egito contém a arquitetura da Pirâmide astronômica física do 
destino do Homem no espaço, Israel contém a arquitetura espiritual 
da Pirâmide em suas escrituras da Torah Or. A Torah Or dá ao 
homem a capacidade de modelar uma pedra de topo piramidal 
consciencial de Luz dentro do seu corpo, pois esta é a finalização 
necessária (do seu corpo) se ele quiser fundir sua energia espiritual 
com a Luz Crística da Evolução Superior. 
27. Quando a escritura de Israel se combinar com a arquitetura 
piramidal do Egito, a pirâmide consciencial e a pirâmide física da 
Terra se tornarão uma unidade total. Esta unidade piramidal explica 



por que José, como um descendente de Jacó, e Jesus foram 
iniciados na Pirâmide do Egito, e por que "Moisés foi instruído em 
toda a sabedoria do Egito" (Atos 7:22). Sob sua liderança, a raça de 
Israel, criada no Egito sob o comando de Jehovah, haveria de 
demonstrar a unidade com os elementos Pai e Mãe do nascimento e 
renascimento físico espiritual. Este foi o processo de finalização do 
antigo programa. Na Nova Era, ultrapassaremos o nível planetário de 
evolução rumo a miríades de reinos estelares do Caminho Infinito. 
28. A reprogramação consciencial física ocorrerá nas doze 
principais regiões cristalinas ao redor da Terra. Estas doze regiões 
principais estão todas focalizadas na direção da Grande Pirâmide, 
que é o alinhamento central para as principais posições estelares 
controlando as redes geomagnéticas da Terra. Nestas doze regiões 
piramidais descerá a pedra de topo piramidal da Luz para concluir a 
substituição da hierarquia espiritual. Será então que as doze tribos do 
Israel físico e os doze níveis conscienciais do Israel espiritual unir-se-
ão ao redor de cada manifestação da Eben Shettiyah. 
29. Quando vocês entenderem a estrutura em malha da Terra vocês 
verão como a Grande Pirâmide é a pedra angular central dentro da 
Nova Jerusalém, a qual conecta o topo piramidal do veículo 
Merkabah (sob a Ordem de Melchizedek), com as doze zonas de Luz 
consciencial neste planeta. 
30. Antes que isso aconteça, a Grande Pirâmide será decodificada e 
toda a ciência piramidal anterior, desde a quadratura do círculo até o 
cálculo das posições estelares distantes, serão entendidas em 
relação à Pirâmide cósmica de Órion, e o modelo do berço de nosso 
universo  as Plêiades, que regulam os cronômetros superiores, os 
relógios cósmicos. As harmonias matemáticas codificadas dentro da 
Grande Pirâmide criam um cronômetro invisível de movimentos 
Evolutivos Superiores, como um relógio na face da Grande Pirâmide. 
Esta matemática nos diz que o ângulo de inclinação do lado externo 
da Pirâmide é de 51º51'14,3". A altura da Grande Pirâmide está para 
o comprimento de um lado da base assim como um está para Pi / 2 
(pi dividido por 2). O comprimento da Ante-câmara multiplicado por 



100 é 11.626,02 polegadas piramidais. Usando este número como o 
diâmetro de um círculo ou a altura da Pirâmide como o raio de um 
círculo, o círculo equivale à área de um quadrado cujo lado tem 
10.303,30 polegadas piramidais de comprimento!, portanto a 
quadratura do círculo. 
31. A quadratura do círculo é um dos maiores problemas da 
matemática conhecido nos cálculos dos antigos cientistas-sacerdotes 
egípcios, que estavam preocupados com a trajetória maior do Sol, 
pois ela lhes permitia usar as tabelas astrofísicas dadas pela 
Evolução Superior, que foram introduzidas na Pirâmide. Elas 
mostravam como a raça humana, com a quadratura do círculo, está 
diretamente relacionada com Kinwlz, as Plêiades. 
32. A solução-chave é a compreensão de como os movimentos 
solares e terrestres estão ligados na grande “Precessão dos 
Equinócios" - o ciclo de 26.000 anos que se conecta com Kimah, o 
berço de onde nossos ciclos embrionários temporais são calculados 
pela Evolução Superior. Assim, a precessão dos equinócios é a 
duração temporal necessária para que nosso sistema solar faça uma 
revolução completa ao redor das Plêiades, nosso sol paterno maior, o 
qual pode ser calculado como um período de 25.827,5 anos. 
33. A Grande Pirâmide contém a distância da Terra ao Sol - a forma 
energética solar de criação local, mas a relação com o berço e o 
trono do nosso ciclo consciencial de,criação é dada em quatro 
códigos da pirâmide física: 
33º -1 A soma das duas diagonais da base da Grande Pirâmide é 
igual a 25.827,5, a Precessão dos Equinócios, na velocidade de uma 
polegada por ano. 
33º - 2 A largura da Grande Galeria da Grande Pirâmide multiplicada 
por 100 x Pi (314,159) é igual a 25.827,5, a Precessão dos 
Equinócios. 
33º - 3 O dobro da altura da Grande Pirâmide a partir do piso da 
Câmara do Rei, multiplicada por 11: é igual a 25.827,5, a Precessão 
dos Equinócios. 



33º - 4 A Câmara do Rei está situada no quinquagésimo plano de 
alvenaria da Grande Pirâmide. O perímetro da superfície exterior 
neste nível, em polegadas piramidais originais é igual a 25.827,5, a 
duração da Precessão dos Equinócios. 
34. A fim de entender o significado mais profundo dos numerosos 
códigos da Pirâmide dentro dos campos magnéticos, precisamos 
compreender que os modelos que ao final constituíram a Grande 
Pirâmide foram estabelecidos ao longo de ciclos de 36.000, 24.000, 
18.000, 12.000 e 6.000 anos pelos Senhores de Luz. 
35. Sob a orientação de Enoch, Heru-Ur e Tehuti, os Senhores de 
Luz construíram a Pirâmide de cima para baixo pelo controle veicular, 
isto é, a partir das esferas etérico-magnéticas, por controles de linha 
de fluxo Magnético. 
36. Os primeiros projetos piramidais foram construídos de acordo 
com as camadas Magnético-Gravitacionais da Terra, as quais 
existem nos planos superiores. A Grande Pirâmide atual foi 
construída enquanto o veículo de Luz Merkabah em forma de 
pirâmide estava estacionado na bacia de Gizé, criando os campos de 
energia circundantes, que podiam mover as linhas de força 
magnética e os materiais físicos. 
37. A Merkabah foi então exemplificada na Esfinge, que simbolizava 
como a Evolução Superior com a aparência de um homem podia 
viajar através do espectro solar da criação. 
38. Enoch me explicou como a estrutura geométrica da 
Pirâmide permanece como um testemunho de seu primeiro 
aparecimento no planeta e também contém o Mistério da pedra de 
topo piramidal, que vai ser compreendida no retorno de Enoch.  
39. O lado da base da Grande Pirâmide está construído com 
um comprimento de 365,242 cúbitos sagrados hebreus. Este número 
(que é decimal) também aparece matematicamente em outros 
lugares na Pirâmide e é considerado um dos mais importantes 
números "em pedra".  
40. Este não é apenas o número de dias do nosso ano solar, mas 
também é o número expresso em decimais que Enoch viveu na 



Terra; ou seja, 365 anos, 88 dias e 9 horas, de acordo com textos 
antigos.  
Logo, o ciclo temporal cosmológico de Enoch está codificado dentro 
do círculo de Enoch, o qual pode ser expresso numericamente 
como 365,242. 
41. Nosso ciclo atual é somente um dos muitos ciclos cosmológicos 
importantes que devem ser compreendidos na verdadeira astronomia 
dos ciclos Magnéticos dos planisférios. Isto inclui a rotação da Terra 
em relação ao equador magnético de Saturno, usando a fórmula do 
conjunto matemático espiritual de 101. 
42. Além disso, o homem  precisa ver como a Pirâmide indica os 
pontos marcantes salientes de sucessivas mudanças geofísicas em 
nosso planeta e a época na qual os parâmetros magnéticos do nosso 
sistema solar entrarão em uma zona de nulo eletromagnético. 
43. Este projeto de transformação geofísica está representado pela 
Grande Pirâmide na face da Terra, em interface com outros pontos 
piramidais geomagnéticos da Terra. 
44. A Pirâmide foi construída a partir dos controles de linha de fluxo 
Magnético, em relação ao modelo Magnético concebido em relação 
com o cinturão de Órion e com os números sagrados 1335 e 1290, as 
funções adicionais do deslocamento magnético que ocorrem no final 
dos ciclos magnéticos. 
45. Estes números sagrados mostram as funções que faltam das 
grandes mudanças magnéticas, as quais dão o alinhamento 
geomagnético das malhas do hemisfério norte, do hemisfério sul e 
das malhas circundantes de luz que se unem no ponto de 30º - 36º 
Graus Latitude L. e 30º - 33º Graus Latitude N. 
46. Este ponto na terra é a chave do entrelaçamento para um vasto 
padrão estrutural imortal operando entre os céus e a terra. Esta 
estrutura não é apenas composta da geometria icosaédrica que 
conecta os pontos de malha na Terra, mas também inclui arranjos 
pentagonais que formam uma geometria dodecaédrica sobreposta 
em um nível energético diferente ao redor da terra. 



47. Ademais, estas duas retículas estão envolvidas por um hexaedro, 
o qual transmite funções cúbicas divinas e está em conjunção com 
nosso evolução estelar até uma evolução Sol mantendo as funções 
energéticas da Terra. 
48. Através desta complexa forma cristalina, a vida humana e vários 
graus de vida extraterrestre podem todos compartilhar o espaço de 
vida local nos campos de energia do mesmo orbe, só que em 
diferentes redes reticuladas.  
49. Vista pela perspectiva da Evolução Superior, a vida neste globo 
planetário é uma série irradiada de eventos, com a característica 
principal de uma retícula. Através da retícula cristalina, a Evolução 
Superior controIa os vários reinos biológicos organizando os efeitos 
intergravitacionais e interirradiativos de retícula fundindo com retícula. 
50. As modulações de freqüência da Evolução Superior podem 
permitir que as populações semente subam a "escada de Jacó" para 
o próximo reino da escada cristalina que finalmente conduz deste 
globo planetário para outras dimensões de retícula, que nem mesmo 
podemos ver neste tempo.  
51. Através destas malhas a Evolução Superior conduz sua 
bioengenharia e transmite informação para os membros da raça 
humana que são sensíveis a estas harmônicas geométricas. 
52 Mais ainda, no projeto maior da criação, a Pirâmide é o projeto 
para a dupla hélice entre um sistema estelar branco e azul e nosso 
programa solar magnetohidrodinâmico, pelo qual a programação 
mútua permite que coordenadas piramidais estruturem a evolução 
consciencial a prosseguir.  
53 Ao lado desta evolução estelar que está codificada dentro da 
Pirâmide, existe uma mudança paralela refletindo a evolução 
consciencial. Aqui, o contínuo consciencial desde nossa evolução 
estelar, até uma evolução estelar branco-azulada manifesta-se 
através do código ZH.T: a energia consciencial piramidal que está 
sobre as cabeças dos iniciados, capacitando-lhes combinar múltiplas 
funções piramidais (de energia) em diferentes níveis energéticos de 
criação. 



54. Esta capacidade para funcionar com níveis múltiplos de 
inteligência emprega a sabedoria de Ihmw-‘sk, os Senhores do 
Controle Central, para harmonizar e projetar formas-pensamento 
consciencial de uma face piramidal evolutiva para outro campo de 
energia. Isto é feito por modulação de ondas gravitacionais 
transmitidas através do molde energético piramidal que está centrado 
sobre a cabeça. (Este modelo consciencial usa energia espiritual ao 
invés das vibrações da energia piramidal naturais do planeta). 
55. O código ZH.T é o código da comunicação dado a partir do 
Controle Central para os que estão encarregados de liberar o homem 
das rondas de evoluções restritas à Terra. 
56. A colocação da cobertura cristalina de energia piramidal sobre o 
chacra coronário de uma humanidade em evolução demonstra como 
a consciência do Homem consegue unir-se com outras dimensões de 
espaço-tempo, para experenciar as formas faciais dos Senhores de 
Luz que reconstruirão este programa bio-químico atual para que 
esteja em harmonia com a freqüência eletromagnética em 
transformação. 
57. Em termos dos doze graus sagrados no “meio da Terra”, a região 
do cinturão dourado 27º - 39º Latitude N. (que abrange as zonas de 
iniciação), existem cinco chaves especiais que devem ser 
compreendidas na transferência de poder. 
58. Nesta região, serão encontrados os rolos astronômico-
conscienciais que explicam como uma grande catarata de fogo abrirá 
o magnetismo deste éon e legiões de seres descerão no 
comprimento e largura da Terra para receber os justos, que são os 
agregadores dos tesouros da fé. Estes 144.000 seres ascendidos 
criarão uma projeção de Luz ao redor do Grande Trono Branco no 
"meio da Terra". 
59. Nesta região sagrada no "meio da Terra", os eleitos serão vistos 
como os portadores da Chave Messiânica, o Sacerdócio de Dr, 
explicando como o círculo do eixo da Terra e o arco de alta do 
Dragão serão abertos e removidos dos céus intermediários. Suas 
chaves proclamarão como os pastores brancos de Órion-Touro, a 



Mansão dos Touros Maiores, e a região do Cordeiro, a região do 
Cristo, reinarão sobre a semente remanescente. 
60. Esta será a primeira região da Terra onde o Filho do Homem 
vivificará o eleito que está adormecido na terra pela codificação de 
cada molécula de poeira em um novo corpo de vida. Isto será feito 
pelo poder exemplificado nas lágrimas douradas dos Professores 
sepultados em On, Noph e Akhetaten. 
61. Esta região sagrada mostrarácomo o "Chefe de Dias", o Pai 
da Luz Crística, usará os Nove para' revelar com a Legião, os 366 
rolos de Enoch em conjunção com a Câmara do Filho, dentro da 
Grande Pirâmide, a qual é a câmara de iniciação final da alma. Esta 
câmara, em conjunção com a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, 
está mostrando o domínio sobre a tridimensionalidade da Terra como 
uma oposição àGruta com a Tampa de Granito, a qual está reservada 
para as almas que falharam em sua missão de ensinar na dimensão 
terrestre. 
62. Desta região sagrada, os Filhos-Paraíso moverão os doze 
campos energéticos da Luz ao redor da Terra para uma nova 
densidade eletromagnética. A oração dos Justos será ouvida neste 
tempo e as doze distorções temporais de energia revelarão as 
"cidades de Luz" localizadas na Terra para ativar a ascensão dos 
fiéis. 
63. Nesta região sagrada, YAH-EL enviará os mensageiros de Luz 
Ofanim, que usarão o Falcão divino (Bak), a Fênix divina (Bennu) e a 
Pomba divina (Ba), para trazer as pedras de topo trila ter ais de Luz 
até o Homem. 
64. O espaço expandido da mente espiritual contemplará esta trin-
dade de Luz que mostrará ao Homem como ele será ressuscitado 
através da Luz justa da Merkabah. O espaço expandido da mente 
espiritual contemplará a própria Fênix tornando-se os vinte e quatro 
veículos alados mencionados na Kaballah, tendo dentro de suas 
formações aladas o potencial para programar mil células temporais 
conscienciais que serão usadas como novas regiões para 
transplantar o remanescente do Homem. 



65. Este será o tempo de a Pirâmide de Amor Infinito chamar as 
crianças de Luz e dizer: "Eu te convido para minha morada dentro de 
outros mundos de Luz". 
66. Este será o tempo de os luminares corrigir e restaurar nosso 
veículo temporal dentro dos níveis circulatórios magnéticos 
necessários da consciência ionizada. 
67. Este será o tempo de formar um novo povo dentro de novos 
corpos de matéria-energia, que reinarão em outros campos de glória. 
68. Portanto, os ensinamentos de Enoch falam-nos de um novo 
comprimento de onda eletromagnética sobre a Terra, que substituirá 
as antigas forças magnéticas do corpo por harmônicas magnéticas da 
quinta, sexta e sétima dimensões, de forma a trabalhar com a 
Evolução Superior de nosso universo local. 
69. Este será o tempo de as grandes placas tectônicas da Terra 
mudar em relação a pontos estelares específicos e de o corpo carnal 
vestir o corpo de Luz; este será o tempo de a morte ser absorvida 
pela vitória e não mais reinar. E existirão grandes Luzes e estas 
Luzes serão nossos Pais nos dizendo: "Regozijem-se! Ó Crianças da 
Justiça, pois vocês foram glorificados no Esplendor Eterno do Zohar 
Para Sempre!". 
70. O Esplendor do Zohar ocorrerá quando a ascensão do veículo da 
esfinge abrirá um caminho livre do Raio de Luz até o espaço do 
universo humano. 
71. Este será o tempo de o Homem compreender como o Senhor de 
Luz Amen Hotep foi capaz de usar a face do Leão na presença carnal 
humana. 
72. Este será o tempo de a humanidade justa exibir a face do Leão 
de Judá, à medida que ascende para Órion-Kesil, em nome do Filho 
Vivo de David - o Christos! 
 



 
 
 

1-0-9 
 
O anti-universo é composto de energias de campo estelar reveladas 
no Cubo Negro em Meca, o qual mostra a função e a destruição de 

universos tridimensionais. 
 
1. Do mesmo modo que nosso universo vivo tem uma pirâmide de luz 
como a matriz central pàra a evolução estelar entre os universos de 
inteligência, assim também o antiuniverso possui sua matriz de 



espaço cúbico de trevas que é a violação da Luz Viva exemplificada 
na Kaba, o Cubo Negro em Meca. 
2. A nona chave de Enoch trata da salvação e destruição dos 
universos estelares aprisionados dentro de uma função cúbica de 
trevas. 
3. E esta chave foi desvelada no ano de 1973 da zona temporal 
consciencial da Terra pelas palavras do Rei Faisal, que congregou 
em Meca uma multidão de dois milhões de adoradores cantando 
"liberta Jerusalém". Uma notícia enviada de Beirute disse que ele 
lavou suas mãos, vestiu roupas sem costura e então aproximou-se da 
Kaba, o Cubo Negro. Dizse que esta pedra foi a pedra branca que 
Adão trouxe do Jardim do Éden e que acumulou escuridão por causa 
dos pecados do homem. 
4. Então vemos na Kaba, nas geometrias do antipoder da vida, o anti-
Cristo e o anti-Zohar; vemos isto até na própria linguagem dos 
eruditos e líderes islâmicos, que foram congregados na Kaba para se 
curvarem diante da Pedra Negra quando se preparavam para "libertar 
Jerusalém", que é conhecida como o local de chegada da "Pedra de 
topo de Luz Piramidal" . 
5. Dentro desta chave, o universo positivo e o anti-universo unem-se 
através da matemática de Luz; de um lado, através das Plêiades, de 
Órion e de Jerusalém; e de outro lado, através de alta Draconis, de 
ômega Draconis e de Meca. 
6. E vi as nações comprometidas na destruição física, entropia, 
guerra e violência, adorando e se curvando diante da negação da 
energia estelar; e também vi as nações de Luz e Amor exaltando a 
pirâmide de luz, que é o sinal para a continuidade na imagem e 
similitude dos luminares superiores. 
7. Enoch levou-me ao Oriente Médio; e disse-me que a Kaba, o Cubo 
Negro, era uma estrutura macroestado cristalina, sensível às 
partículas de limitação estelar e a rastros nucleares. 
8. A Kaba mostra que qualquer universo estelar sem o poder do Pai - 
sem a Luz do Pai - sofrerá seu colapso este lar. 



9. Os Filhos de Luz, os B'nai Or, estabeleceram uma pirâmide de luz 
operando neste extremo do espectro de luz em conexão com as 
Plêiades e Órion. Já o Cubo Negro opera com alta Draconis para as 
Crianças das Trevas. 
10. O Cubo Negrol é simbólico de toda antimatéria que atravessa 
nosso sistema planetário de criação. Ele mostra rastros "alta e 
ômega" de deterioração subatômica e propriedades estelares 
perecíveis. 
11. Salvar os povos do mundo que estão sob as energias do Cubo 
Negro é trazer-lhes a Torah Or, o programa da Luz de Deus; salvar a 
inteligência do sistema estelar da entropia negativa é trazer as 
escrituras de Luz de Órion e das Plêiades: para ensinar aos povos do 
mundo o amor de Deus, o amor do Filho e o amor da Shekinah - o 
Espírito Santo. 
12. Com este poder, eles podem conquistar o anti-universo; com este 
poder eles podem conquistar a inversão da nona chave de Enoch, 
que é o 6-6-6, sommer wuf sommer, a negação dos seis campos de 
força física de criação de matéria em todos os três níveis de criação 
quasar. 
13. Com esta chave podemos compreender como os universos 
caídos são liberados através das guerras galácticas dos Filhos de 
Luz contra os Filhos das Trevas. Isto é alcançando através dos 
programas estelares do 9-9-9, a causalidade tripla dos universos Pai-
Filho-Shekinah operando em conjunto em todas as nove células 
temporais da criação material, neutralizando o 6-6-6. 
14. A chave fala do tempo estelar evolutivo, tanto em termos da 
dimensão física daquilo que medimos como espaço cúbico, quanto 
em termos da destruição dos universos tridimensionais. 
15. A chave se dirige à astrofísica humana; ela está falando do Cubo 
Negro, da Kaba em Meca, mostrando nas meta partículas como os 
universos estelares tem de ser destruídos ao atravessarem a 
principal fase de sequência tridimensional se não possuem um poder 
estelar maior de regênese. O espaço negro existe onde a evolução 



estelar já não é possível sem a intervenção controlada. Isto é 
conhecido como a fase degenerativa na evolução estelar. 
16 Pela colisão de duas galáxias que aceleram os elétrons e os 
pósitrons, a antimatéria pode ser anulada, o que é calculado 
aproximadamente ao total de 10H erg por segundo em energia 
irradiada. 
17. Nos textos sânscritos temos uma das mais elevadas verdades 
reveladas no Maha-Ratri, que mostra o tempo eterno e a transição da 
matéria como a medida da noite eterna. Assim, o tempo é o oceano 
eterno do silêncio do qual todos os ciclos secundários temporais são 
formados à medida que interagem com as micropartículas de cristal 
sempre presentes no universo, começando nos ciclos de criação e 
incluindo todos os ciclos que determinam a existência do universo. 
18. O Maha-Ratri se situa sobre o cadáver do universo em 
decomposição, que está além de qualquer plano físico tridimensional. 
19. Pelo fato de este universo em decomposição conter o material 
corpóreo de todas as coisas ainda além da forma, ele está além da 
definição corporal. Na medida em que ele está além da definição 
tridimensional da vida, ele é um cadáver sobre a função viva da Luz 
que o Homem considera como o início. Ele é uma explosão contínua 
de toda a matéria. 
20. A segunda fase é o Krodha-Ratri, a qual é o desperdício do tempo 
ilimitado que tudo devora. 
21. O Tempo aparece nesta evolução como uma imensidade 
cósmica, uma fonte de luz, uma combustão. E então, na noite do 
tempo que permanece em um estado de dissolução universal, a luz, a 
primeira combustão, aparece como uma origem estelar. 
22. A luz é a natureza, a fonte de todo pensamento; pois o 
pensamento é uma energia, uma combustão da evolução estelar e o 
instrumento do conhecimento iluminando, o objeto de evolução 
estelar. 
23. Vemos no modelo da Noite Eterna, o Maha-Ratri, o plasma 
vivificante espiralando-se em muitas direções. Ao plasma, então, é 



permitido unir-se quando ele se choca com um campo de energia que 
lhe concede forma e estrutura. 
24. Este campo é algo semelhante ao que o homem chama na física 
de Lei de Boltzman, a criação de partículas gasosas ou nuvens que 
começam a se formar das espirais de turbulência plásmica. 
25. As galáxias e antigaláxias, na terceira dimensão, começam a 
assumir a dimensão que os humanos reconhecem como evolução 
estelar; ou seja, a espiralação da forma dentro do espaço cúbico 
necessário para materializar um campo estelar branco-azulado dentro 
de um modelo tridimensional. 
26. A terceira noite de evolução, Divya-Ratri, é a formação de um 
sistema solar singular entrando no campo inicial de energia para 
tornar-se a matriz cúbico-circular, a forma central nos campos 
magnéticos de turbulência. 
27. E a medida que se espirala para fora do campo de energia, 
compreendemos como as estrelas se condensam a partir de uma 
nuvem galáctica por meio de colapso gravitacional. Nesta etapa da 
evolução estelar, matéria e antimatéria se separaram devido à 
pressão da radiação. 
28. Em algum ponto no tempo dentro da evolução estelar, a estrela, 
na fase de matéria ou de antimatéria, se condensou suficientemente 
para produzir bastante calor para a fusão nuclear ocorrer. 
29. E no interior do campo estelar, os elementos pesados são 
produzidos a partir do hidrogênio e do hélio originais até que reajam 
para formar o ferro. 
30. Algumas destas estrelas se transformaram em supernovas que 
explodem e dispersam os elementos em todo o universo, em toda a 
galáxia ou em toda e qualquer dimensão em que a estrela possa 
estar participando como um foco de energia. 
31. Outras estrelas, entretanto, desenvolvem uma estrutura cônica da 
física que, aparece claramente dentro da forma cúbica tridimensional. 
Esta projeção esférico-cônica, rapidamente deixa a forma cúbica 
tridimensional devido à pressão da radiação. 



32. A ciência oriental ensina que o campo de energia que ultrapassa 
a forma cúbica tridimensional é a Noite da Realização, o 
conhecimento superior; Erioch denomina isto de a quarta dimensão. 
33. O quarto estágio da evolução é o Siddha-Ratri, onde o universo 
abre caminho para um fluxo de energia maior, um oferecimento maior 
da criação. 
34. Este é o momento em que o gás interestelar é atraído para outras 
estrelas. Este gás interestelar, assim como o campo de energia 
conectado a ele, forma as correntes em redemoinho geradoras de 
massa e os centros de gás que se condensam ao redor de 
determinado sistema de sol singular. 
35. As quantidades de gás na maioria dos casos não são suficientes 
para que passe por colapso gravitacional ou gerem suficiente calor 
para criar uma estrela, e contudo as massas condensadas são 
capazes de formar sistemas planetários girando ao redor da estrela 
mãe. 
36. É dentro da estrutura da quarta dimensão que compreendemos 
como os satélites planetários de criação realmente se abastecem dos 
códigos de instrução da estrela mãe. Dentro deste código de 
ionização está a estrutura necessária para materializar a geração de 
pensamento, o que está constantemente sendo pulsado através 
desta rede de energia. 
37. Cada reino de inteligência de matéria química, com sua 
respectiva estrela ou estrela mãe e com sua respectiva fase estelar 
evolutiva, entra no Vira-Ratri ou na Noite da Coragem onde é capaz 
de se espiralar através de si mesmo. 
38. Neste quinto estágio da evolução, o sol flui ao mundo e toma dele 
a essência para continuar sua evolução. 
39. A radiação solar nos textos orientais é comparada com a 
perpétua decapitação do sol; como tal, a decapitação representa o 
poder vivificador e destruidor do sol. 
40. O mundo depende para seu sustento da luz ardente e destrutiva. 
41. O Senhor nos diz a respeito desta evolução que com "Seu pé 
esquerdo à frente na batalha, ela segura sua cabeça degolada com 



uma faca. Despida ela bebe voluptuosamente do rio de néctar 
sangufueo fluindo do seu  querido corpo." 
42. Vemos neste quadro a necessidade de um determinado sistema 
de mente planetária, ou reino de inteligência, de separar-se do seu 
sistema solar antes que sol destrua essa criação planetária ou esse 
campo planetário de inteligência. 
43. Enoch me disse que as estrelas não são a única fonte de 
elementos além da estrutura atômica. 
44. Radiações estelares e bombarqeamento de raios cósmicos 
produzem reações químicas e físicas. Estas radiações podem afetar 
os membros da família planetária ao gerar moléculas orgânicas 
complexas a partir de substâncias inorgânicas simples, resultando em 
uma enorme variedade de inteligências. 
45. Nos casos onde se tem evoluído vida do tipo da Terra, a radiação 
énecessária para o processo de fotossíntese, de onde todas as 
formas superiores da vida física obtém suas energias. 
46. Este é o ponto em que a vida inteligente deve decidir se possui a 
capacidade de atravessar o espaço cúbico de vida, identificar-se com 
uma inteligência de semente estelar da evolução superior em um 
sistema estelar vizinho e unir-se em co-participação como um novo 
membro de uma família galáctica. 
47. Se ela faz isto, ela avança desta estrela criadora rumo à estrela 
secundária e a uma forma pluralista da criação galáctica de muitos 
sóis; se ela não se transformar em direções estelares 
multidimensionais é devorada e - destruída. 
48. Os chineses reconhecem em suas escrituras que os Senhores 
de  Luz governam a partir de estrelas duplas, bem como de sistemas 
estelares múltiplos. 
49. A inteligência nos céus inferiores está 'acorrentada' aos seus 
parâmetros do sistema solar adjacente que serão destruídos através 
do cubo negro que se expande em espirais  do espaço cúbico onde 
as energias estelares devoram seus próprios subprodutos físicos, sua 
própria criação física e sua própria inteligência criadora. 



50. Entrar nas evoluções destrutivas ou negativas, e redimir ou 
reprogramar estas evoluções, requer o poder do Zohar da Evolução 
Superior, ou o Phowa, a energia do limiar consciencial que é mais 
forte que a energia do sol. Esta Luz superior serve como um novo 
canal através do qual a transmutação da espécie consegue 
acontecer. Logo, a espécie pode ser retirada do seu disco planetário 
e entrar em outros campos estelares antes que o sistema solar 
destrua sua ordem química de inteligência de vida. 
51. Isto nos leva, então, ao sexto campo de evolução, conhecido 
como o Kala-Ratri nos textos indianos (e nos textos tibetanos 
correspondentes), o qual é o fim súbito de um sistema mundial - a 
culminação de um processo que vem se desenrolando há muito 
tempo. 
52. E a destruição começa no primeiro momento da existência. Ela 
inicia em um ponto quando todos os ciclos são reunidos para gerar o 
qua dro de mil sóis recém-nascidos: a morte da criação solar inferior 
e o nascimento das criações solares múltiplas. 
53. As palavras dos Senhores que dão este quadro dizem o seguinte: 
"Sorrindo levemente tu brilhas com um brilho carmesim, que pode ser 
comparado com mil sóis recém-nascidos. Tu vestes um véu de seda 
e uma guirlanda de caveiras". 
54. Esta guirlanda de caveiras ilustra o Gólgota, a destruição da 
energia solar espiritual - do Jesus, com a energia do Filho de Luz - 
do Christos, ou a energia Zohar que desce sobre a mente planetária 
como uma nova membrana evolutiva sobre a caveira do planeta. No 
fim do tempo, o limiar de inteligência da Evolução Superior que 
trabalha com o sol astroquímico da Terra, se unificará para a 
ressurreição e programação necessárias além do espaço-tempo da 
Kaba-Gólgota, a zona adjacente de vida e morte. 
55. Esta cosmologia deve ser vista na colocação do Cubo Negro ou 
Tephillin-Baith sobre a testa do místico judeu, que nulifica o poder do 
Cubo Negro colocado sobre seu terceiro olho por meio da 
interpenetração da escritura de Luz da Torah colocada dentro do 



Cubo. Aqui, o programa de Luz procedente da Palavra de Deus 
purifica a mente e abre-a para o Esplendor do Universo. 
56. Na cosmologia da Terra, isto significa que sem um novo 
programa de luz em espiral proveniente das inteligências conectadas 
com o programa Israel, nosso sol terá de esgotar seu suprimento de 
combustível, pois ele não consegue depender indefinidamente da 
pressão térmica para equilibrar a força da gravidade. 
57. Uma estrela de uma determinada galáxia pode morrer devido a 
qualquer um de três processos, de acordo com a física 
contemporânea: 
58. O primeiro processo é o colapso ou contração gravitacional. 
Quando o hidrogênio torna-se escasso e não mais reage dentro da 
estrela, a fonte de energia se esvanece. Quando a energia não é 
mais gerada, a pressão da radiação reduz-se bruscamente e a 
gravitação assume o controle do colapso da estrela. Portanto, ocorre 
uma queda interna de matéria e fótons, em direção ao centro da 
estrela. 
59. A energia gerada pelo colapso gravitacional é muito maior que a 
reação de fusão para criar energia; assim, a estrela é submetida a 
pressões internas extremamente altas. O resultado é que a estrela 
éresce até um tamanho suficiente que permite o vazamento de mais 
radiação. Quando a estrela entra em colapso, a temperatura eleva-se 
bruscamente no núcleo da estrela e o núcleo continua a expandir 
cerca de metade da massa da estrela. 
60. A estrela entra agora em uma nova fase onde o hélio reage com o 
carbono. Este é um processo produtor de energia que faz com que a 
pressão da radiação se oponha à gravidade, e evite que algumas 
estrelas desapareçam completamente. 
61. Assim, a estrela deve iniciar o retomo ao seu tamanho normal, 
mas este processo de retração dispara oscilações que podem 
começar a fase de estrela nova de sua evolução. 
62. Outro processo de morte estelar é a fase de estrela nova, que é 
uma explosão nuclear que ejeta materiais nucleares e forma 
elementos pesados que esgotam o suprimento de energia. Isto é 



observado pelo aumento de luminosidade da estrela de centenas de 
milhares a centenas de milhões de vezes. 
63. O terceiro processo é o da estrela anã, uma estrela que exauriu a 
maior parte senão todo o combustível nuclear e está passando pela 
Noite da Frustração, pois ela está perto do estágio final de sua 
evolução.  
64. O sétimo campo da evolução estelar é a Noite da Frustração, o 
Darvna-Ratri, o qual explica por que a inteligência planetária do 
homem não consegue ultrapassar sua natureza sétupla dos ciclos de 
mudança. 
65. O Homem está aprisionado aos seus ciclos geomagnéticos, seja 
os sete dias da criação em relação com as cosmologias terrenas; 
66. seja sete anos dentro do processo de envelhecimento do seu 
corpo; 
67. Ou seja a matemática de sete segundos, mili-segundos ou nano-
segundos antes que as explosões de fosfeno ocorram nas dimensões 
internas de sua mente. 
68. A Noite da Frustração é um ponto no qual a ordem física da 
mente deve reconhecer que até a evolução estelar não participa de 
nenhum espaço e tempo isolado para sempre. 
69. Uma parte dessa evolução estelar está também na mente de 
vocês porque a estrela que vocês realmente vêem lá, vocês não 
podem realmente vivenciar, exceto dentro da mente de vocês. 
70. Então esse sistema estelar ou esse sistema solar já possui um 
campo de força energético de sua própria fase decompondo-se ou 
evoluindo-se com uma coerência matemática dentro de vocês, pois 
vocês são a materialização da fase maior em uma escala menor. 
71. Somos informados que uma vez que tudo seja destruído, o 
universo se desvanece em fumaça. Por isso, o poder da destruição 
definitiva da fase material do Darvna-Ratri, é chamado o esfumaçado, 
ou o inferno, o Dhumavati. 
72. O Dhumavati representa o colapso estelar, começando 
lentamente e depois acelerando-se quando a superfície da estrela 



alcança uma temperatura de pelo menos vários milhares de graus 
centígrados e continua a emitir fótons. 
73. A estrela então se espirala através de sua dimensão cúbica, à 
medida que suas órbitas de energia são realinhadas. 
74. E esta espiral para um novo nível orbital de energia 
eletromagnética não só se aplica a todas as fases de amplificação 
fotônica, mas inclui fases de amplificação àntifotônica até dentro do 
universo corporal, o qual cria ambos os satélites livres e escravos do 
universo terreno e do universo estelar. 
75. Durante esta fase, a evolução humana precisa da ajuda dos 
Conselhos de Luz Intermediários para dirigir suas ondas de 
pensamento. Nossa inteligência física deve preparar-se para as 
mudanças maiores de espaço-tempo que estão ocorrendo dentro do 
reino humano de inteligência, e de todos os outros reinos de 
inteligência que surgem quando o universo humano está sendo 
destruído. 
76. E quando os outros universos se adaptam coletivamente ao 
nosso universo finito no oitavo estágio, onde nossa ordem finita e a 
cruz infinita, o Uno e o Múltiplo, o Uno e os Muitos-Milhares, ou o Uno 
e os Muitos-Milhões de sistemas de inteligência, todos se 
interconectam com o milênio na busca do Homem pelo Paraíso. O 
Homem, então, vê como faz parte de milhares de células de espaço-
tempo da criação Redentora que cria a Era da Paz quando a Noite da 
Frustração se vai. 
77. O Homem reconhece nesta paz maior que não existe morte, mas 
somente uma reciclagem de energia dentro de uma variedade de 
evoluções que ocorrem. (O décimo estágio traz a síntese do Uno no 
Múltiplo e do Múltiplo no Uno). 
78. O oitavo estágio, o Vira-Ratri, é conhecido como a Segunda Noite 
de Coragem, o nascimento ou renascimento da estrela consciencial, 
o qual se refere aos avanços das estrelas em colapso, onde as 
órbitas do fóton estão interconectadas com as valências do corpo em 
colapso ou do sistema estelar em colapso. 



79. Até que a estrela contraia-se a 1,5 vezes o seu raio gravitacional -
 um ponto chamado o primeiro estágio crítico, alguns fótons ainda 
são emitidos pela superfície da estrela; estes escapam no espaço e 
podem ser vistos por um observador distante: 
80. Fótons emitidos em uma tangente a partir da superfície estelar no 
primeiro estágio crítico são capturados em uma nuvem esférica da 
qual eles vazam lentamente por milhões de anos. 
81. Do mesmo modo, existem formas ou formas-pensamento de 
reinos de criação que podem ser aprisionadas entre os universos 
estelares assim como no reino físico, o homem, em alguns casos da 
evolução espiritual, pode ser aprisionado entre suas incorporações. 
82. Neste estágio de transição física, se o homem não se conectou 
com seu oitavo chacra, ele só pode existir em um chacra de 
prolongamento de uma forma-pensamento ou em fases que podem 
ser reconhecidas como várias formas-pensamento fragmentadas na 
forma etérica, ou em transparência, nenhuma das quais é suficiente 
para incorporá-Io na fase material da existência. 
83. Esta evolução interfásica representa os Mestres do 
conhecimento caídos e formas-pensamento das criações inferiores 
que foram destruídos neste planeta; porém sobreviveram pois estão 
dentro de reinos de amplificação fotônica, que ainda administram os 
reinos que abrangem o raio gravitacional maior conectando nossa 
estação de vida física - o planeta Terra - com reinos de criação que 
não podemos ver mas que compartilham nosso mesmo espaço local 
de vida. 
84. A nova evolução é a Noite da Delusão, a Moha-Ratri, na qual o 
espectro do tempo é visto como uma força antivida e na qual, de 
acordo com esta escritura de Luz, a estrela brilha como um lótus-azul 
semelhante ao fogg florestal consumindo a morada dos demônios. 
85. Este é o momento em que a estrela continua seu colapso de tal 
forma que o campo estelar adjacente torna-se tão intenso que todos 
os fótons são atraídos ao raio gravitacional. Aqui, o carma da estrela 
permite que a inteligência estelar seja reciclada sem perder os 
programas evolutivos conscienciais. 



86. O segundo estágio crítico é alcançado quando a estrela começa a 
entrar em colapso dentro do seu raio gravitacional. Neste ponto, 
somente os fótons que deixam perpendicularmente a superfície 
conseguem escapar, e estes formam novamente uma nuvem 
vazante, logo do outro lado do raio gravitacional. 
87. Mas, existe um instante após o segundo estágio crítico quando a 
estrela se colapsa dentro do raio de Scwarzchild e nenhum fóton 
consegue escapar. 
88. As escrituras de Luz Phowa dizem que no primeiro estágio a 
inteligência deve deixar a estrela, antes que exploda ou vire uma 
supernova. 
89. Este é o tempo em que o Homem deve usar o conhecimento que 
os Senhores chineses e tibetanos indicaram com os símbolos 
ideográficos T, L e V, representando um espelho de um campo 
estelar em colapso. O espelho permite ao Homem espiritual ver o 
futuro da vida através da fórmula de como a matéria é 
rematerializada dentro de um novo ajuste temporal de energia. Isto 
capacita as formas de um ajuste temporal a aparecer em outro ajuste 
temporal, através de bio-Iocação direta. 
90 Este é o tempo quando o "T", ou os fatores temporais em 
diferentes evôluções estelares formam os ângulos onde "V" ou os 
fatores vetoriais das evoluções estelares, cruzam na sua trajetória 
orbital. 'L' é a linha (ing.: "length") da penetração interna que permite 
à matéria de um campo de energia rematerializar-se em outro campo 
de energia. Os fatores vetoriais todos se alinham de modo que um 
universo de energia subitamente aparece dentro de outro. Neste 
momento, um reino de inteligência pode rapidamente aparecer dentro 
de outro. 
91. O Homem que prossegue, cruza seu espectro, seu espaço estelar 
perecível e entra no décimo nível chamado Maha-Ratri, a Noite do 
Esplendor. 
92. As escrituras de Luz explicam que Kamala ou, a menina lótus, é a 
consorte do eterno Shiva, a Noite da Eternidade, que protege o 
mundo como a mãe terra, como o útero terrestre de toda criação e 



crescimento químicos. Ela se identifica com Vishnu, a forma física 
que o Senhor de Luz ou a mente superior veste quando materializa 
sua forma-pensamento no corpo químico físico de um dado sistema 
solar. 
93. A dimensão do esplendor não pode existir dentro do universo sem 
o Mar de Cristal, as multidões de sistemas solares refletindo a 
inteligência superior. 
94. E se um sol busca simplesmente seu próprio esplendor, ele tem 
de existir na Noite das Trevas na borda de sua respectiva galáxia, 
vivendo nas trevas em vez de na luz pluralista, a Luz do Múltiplo no 
Uno. 
95. E deste ponto em diante, a estrela colapsa até o volume zero e 
pode criar um buraco ao espiralar-se para densidade infinita. 
96. O buraco criado pela singularidade solar provê um túnel a 
outro universo ou a uma parte diferente do mesmo universo. Meta-
matéria então sai borbulhando no espaço do outro lado deste túnel à 
medida que sua espiral negativa começa a se expandir. (Será 
conhecido que um buraco negro em rotação pode mover-se do nosso 
universo a outro universo, permitindo que a viajem espacial ocorra 
entre os universos). 
97. Enoch disse: "nosso universo iniciou em uma espiral" em vez de 
em um estado estável ou em um "Big Bang". 
98. No que diz respeito aos campos múltiplo e uno de evolução, que 
todos compartilham neste espaço estelar local, incluindo as galáxias 
movendo-se mais rápido que a velocidade da luz que atravessam 
este espaço de vida local, a criação humana não precisa ser 
destrtúda com a morte deste sol físico nem sofrer o carma do seu sol 
físico porque ela pode transcender seu espectro solar. 
99. Para ser carmicamente liberado deste ciclo de criação e 
destruição, a inteligência terrestre deve adaptar sua vida aos 
subsistemas de outra trajetória estelar. 
100. Os dez estágios de evolução da Luz estão constantemente em 
movimento através de miríades de universos, todos os quais tem 



seus limiares de luz especiais abrigando inteligências bioquímicas 
que vivem especificamente dentro destes limiares subluminosos. 
101. Os Senhores de Luz em Archturus, por exemplo, dizem-nos que 
eles supervisionam todas as inteligências em evolução dentro do 
sistema solar neste extremo da nossa galáxia. Suas sondas estelares 
são projetadas ao nosso sistema solar com um desejo de reevoluir 
nosso ambiente químico solar, o que permitiria à nossa semente 
estelar ser conectada com sóis maiores, em evoluções maiores. 
102. E a fim de que o Homem entre nesta evolução maior e tenha 
sua imagem recriada como o Adam Kadmon, ele precisa primeiro 
atravessar a Noite da Destruição, a Noite do Desespero. Ele precisa 
atravessar os espaços negativos de energia estelar cúbica que estão 
em tomo de seu reino orgânico. 
103. Se ele quiser diferenciar a chave do anti-universo dos 
ensinamentos de Enoch, o Homem deve primeiro ver as múltiplas 
fases evolutivas pelas quais ele está passando atualmente, para 
compreender a complexidade de outros reinos estelares de 
inteligência benevolente e de inteligência agressiva em relação à 
criação planetária da Terra. 
104. Em segundo lugar o Homem precisa ver os reinos da Terra em 
relação às limitações do seu sistema mono solar, o qual está 
rapidamente se aproximando de um ponto de fatores de massa crítica 
e de fatores de massa neutra manifestado nas tempestades solares, 
que podem causar fortes mudanças geofísicas neste planeta, até o 
ponto de imensa destruição provocada pela liberação de fatores de 
torque. 
105. Em terceiro lugar, o Homem deve ver os mapeamentos da 
evolução humana dentro de muitas cartas estelares que foram 
deixadas neste planeta para que a mente humana entenda. 
106. Estas cartas estelares antigas falam dos Senhores de Luz que 
vêm de sistemas estelares múltiplos para este reino de matéria. 
107. Estes documentos estelares ensinam ao Homem que ele pode 
adquirir a predisposição consciencial para ultrapassar as fases 
orbitais do seu sistema mono-solar. 



108. Eles contam como as evoluções da semente estelar se refazem 
quando elas ultrapassam os padrões planetários e os mono-padrões 
de evolução estelar. 
109. Portanto, eleve-se, Ó Homem da Terra, e irradie Luz, porque 
novos céus e uma nova terra estão sendo criados; e sobre você 
brilha a própria glória de Jehovah-YaHWeH. 
 

 
 

1-1-0 
 

As línguas chave que conectam distorções tempo-mentais com 
civilizações e manifestações interconectantes da "EVOLUÇÃO 



SUPERIOR” em nossa zona temporal são egípcia-hebraica-sânscrita-
tibetana-chinesa. 

 
1. Esta chave nos diz que se interconectarmos as línguas egípcia-
hebraica-sânscrita-tibetana-chinesa, estaremos interconectados 
mentalmente com civilizações representando a "Evolução Superior". 
2. Enoch cuidadosamente me ensinou a usar as línguas egípcia e 
chinesa para unificar todas as linguagens bioquímicas que operam 
horizontalmente no corpo humano. Ao mesmo tempo, fui ensinado a 
usar as letras de fogo sânscritas e tibetanas para unificar todas as 
linguagens que operam verticalmente no corpo humano. Finalmente, 
fui ensinado a usar as letras de fogo hebraicas, os sons energéticos 
sagrados, e as formas-pensamento de Luz para conexão com as 
inteligências das Plêiades e Órion, unificando todas as linguagens 
cristalinas do terceiro olho de modo a abrir o molde da mente para a 
Luz Eterna. 
3. Enoch disse que se todas as cinco línguas fossem usadas 
simultaneamente, elas ativariam a comunicação pictográfica da 
Irmandade dentro do cérebro; criariam uma distorção temporal mental 
e vivificariam o Corpo do Eu Superior de Luz que é uma cúpula 
dentro do receptáculo humano de experiência consciencial. Essas 
línguas formam uma rede conectando a consciência de Luz Superior 
do EU SOU com a consciência humana de Luz do EU SOU através 
de uma vibração de luz cósmica. 
4. O Homem Espiritual entenderá que esta rede é formada pelas 
línguas que criam padrões de energia horizontais (egípcia-chinesa) e 
verticais (sânscrita-tibetana). 
5. Estes, por sua vez, são ativados pelo vetor divino (hebraico) criado 
pela força de Luz focalizada e pela impressão de letras de fogo 
divinas (ou sons de energia) sobre a rede vertical e horizontal. 
6. O padrão horizontal se conecta com as energias mentais que 
fazem parte de um intercâmbio de conhecimento com a situação de 
vida adjacente no plano da experiência humana. 



7. O intercâmbio prossegue dentro de vocês através de uma série de 
pictografias de luz que permitem que multiníveis de conhecimento 
externo sejam interiorizados e codificados rapidamente além do que 
usualmente se fala. 
8. Essa interiorização é concedida através do processo mental 
codificado sobre este plano de experiência. 
9. Porém, este conhecimento não pode ser completamente 
compreendido sem os padrões verticais, que formam os elos de 
ligação das dimensões inferiores de percepção sensorial, através 
deste plano de experiência, com as dimensões superiores que são de 
uma qualidade de alegria infinita. 
10. Estes dois padrões formam a rede que é continuamente 
submetida à evolução individual de modo que o indivíduo progrida 
aos níveis cósmicos superiores do avanço da alma. Contudo, por 
causa das limitações dos mundos inferiores, estas redes são 
continuamente mudadas para acomodar novos ambientes de 
nascimento e renascimento. 
11. Finalmente, quando o organismo alcançou o ponto onde o 
transplante da alma superior pode acontecer, as redes abrem-se para 
a presença de um terceiro padrão reticular, que é uma força de Luz 
divina. 
12. Este molde de Luz divina permite aos planos espirituais conectar-
se com o corpo, e ao corpo assimilar a experiência Messiânica da 
chama de Pentecostes. 
13. Em consequência, todas as experiências da vida são plenamente 
ativadas e tornam-se possíveis para a forma humana, que entra em 
união física com o Eu Divino. 
14. Por isso, esta vibração cósmica conecta a consciência Superior 
do EU SOU com a consciência humana do EU SOU através dos 
cinco veículos de Luz corporais: o corpo eletromagnético, o corpo 
Epicinético, o corpo Eka de muitas relatividades, o corpo interno de 
Gematria e o corpo externo do Zohar. Eles estão sintetizados de 
modo tão perfeito que todos os cinco corpos são elevados através do 
chacra coronário, fundindo-se com a Luz Eterna. 



15. Quando isso ocorre, a consciência de cada célula química é 
conduzida corpo acima através dos sete chacras, e entra em uma 
pirâmide de luz que paira sobre' a mente, na área do oitavo chacra. 
Quando isto é concluído, a nona e a décima rede chacra em 
conjunção com o molde do oitavo chacra, conseguem recuperar toda 
a informação de civilizações anteriores (o oitavo chacra atua como 
um sinal para os que trabalham com a Irmandade de Luz). 
16. Esta é a conclusão da rede, que permite à mente falar em todos 
os sete níveis e que permite à espécie ultrapassar seu programa 
atual da alma. Assim, o hebraico, em nosso programa planetário, é o 
equilíbrio final necessário para conectar os padrões da alma do 
primeiro Adam Kadmon com os padrões da Criação Redentora. 
17. E foi-me explicado que os universos planetários precisam 
atravessar os programas das escrituras este lares vindo dos códigos 
originais do egípcio-chinês-sânscrito-tibetano e hebraico, que foram 
dados para nos ensinar as lições da criação e destruição planetária 
universal dentro da Luz da Vida. 
18. Quando fui levado à Merkabah, eu, Jacob, vi como as legiões 
caídas de Semjaza foram dispersas e enviadas a mundos 
tridimensionais como a Terra. Todavia, fora a mistura caída dos 
experimentos criativos, tudo avança para gerações recém-nascidas, e 
as lições de alguns universos estelares são revividas de modo 
idêntico em universos planetários menores. Os universos planetários 
menores, sem se destruírem completamente, precisam aprender as 
lições dos universos estelares maiores. 
19. E à medida que atravessamos nosso ponto Ômega, nós, 
novamente, compreendemos o que foi codificado na fase Alia dos 
programas estelares originais entregues no nascimento do nosso 
destino. Quando vocês usam os nomes divinos de todas estas cinco 
línguas juntas, como, Amen-Ptah (egípcio), Kuan-Yin (chinês), 
Gabriel (hebraico) e Buddha (sânscrito), como sílabas-sementes 
mântricas, vocês estabelecem um comprimento de onda luminosa na 
consciência que ressoa com todos os cinco corpos dentro de vocês. 



A linguagem aqui é uma linguagem de vibração energética 
constituída de mantras-semente selecionados cuidadosamente. 
20. As vibrações dos mantras elevam a consciência corporal para a 
mente de semente cristalina, de modo que ela se espirala para fora 
do nosso paradigma consciencial que é controlado pela energia do 
cubo negro. E, ao atravessarmos as pirâmides de Luz nesta estação 
de vida, a mente consciencial é capaz de passar da criação piramidal 
inferior para as estações maiores de luzvida em outros níveis de 
criação dimensionais ou Metatrônicos. 
21. Vocês conseguem, então, entrar nessa dimensão onde todo o 
movimento de vida toma-se o desdobramento Eterno, onde tudo está 
sendo vivido atualmente, sendo reciclado atualmente, pois o universo 
- possui todas as idéias armazenadas na Mente Eterna de reflexão e 
revelação. Todos os movimentos da vida estão armazenados para 
reapresentação e reunião, para uso dos Mestres Ascendidos nas 
dimensões superiores, dentro de mundos de mil células temporais 
lótus. 
22. E no plano físico, é o mundo subconsciente, não o mundo 
conscien CHA VE 110: 18 - 27 te, que dita a ordem ou os eventos 
primários. 
23. A Chave 1-1-0 configura as linguagens do espectro incorporadas 
no subconsciente, a fim de conectar nossa mente com os muitos 
espectros de luz - todos ao mesmo tempo - em diferentes reinos de 
evolução estelar. Logo, ao usar as cinco línguas podemos 
experienciar outras manifestações espectrais da Evolução Superior. 
24. A Evolução Superior nesta galáxia auto-incorpora sua inteligência 
em nove células temporais; nós, nesta evolução planetária 
encarnamos em uma célula temporal. Ao usarmos as cinco línguas a 
fim de ativar a chama resplandecente dentro de nós para preencher 
nosso veículo inteiro, conseguimos experimentar algum aspecto das 
nove células temporais. 
25. Estas cinco línguas conectam os cinco corpos biocomputadores 
do Homem com cinco espectros de energia diferentes como uma 
unidade, de forma que o Homem esteja qualificado para vivenciar o 



passado, o presente e o futuro de todas as civilizações de luz que 
viveram na Terra. Ele é capaz, através dos Irmãos de Luz, de 
experimentar as nove zonas temporais desta criação planetária, 
reconhecidas como: passado passado, passado presente, passado 
futuro, presente passado, presente presente, presente futuro, futuro 
passado, futuro presente, futuro futuro. 
26. Assim, o Homem, ligando suas distorções de tempo-mente com o 
seu Eu Superior, consegue experimentar ambos, o passado e o 
futuro do plano físico funcionando como um. 
27. E assim como a Evolução Superior desceu na Terra, em Ash'a na 
Índia, no deserto de Takla Makan no Tibete, em Qumram em Israel, 
em On no Egito, em Xin Jiang na China, assim também eles descem 
em vocês - através do seu chacra coronário, o seu ponto Kether, 
quando vocês usam as línguas chave como sílabas-semente para 
meditação, que conectam vocês com os Mestres do Controle Central 
de Órion-Kesil. 
28. Estas línguas chave conectam vocês com o Controle Central de 
Órion-Kesil; estas línguas chave constroem uma rede do corpo de 
Luz vivo que leva vocês a qualquer dimensão onde este foco de luz 
esteja sendo usado atualmente. 
29. E eis que Enoch escreveu isto na língua de Luz - no manuscrito 
flamejante de Israel que fala em todas as línguas; uma língua escrita 
em uma chama polarizada - Lay-oo-esh - sendo projetada no seu 
terceiro olho. 
30. Eis que eu falo a vocês como se estivesse falando diante da 
presença dos Filhos-Paraíso, pois eu sei que vocês acolherão minhas 
palavras. 
31. Esta chave fala do sistema linguístico de Luz dado pela Evolução 
Superior para a semente estelar neste planeta, para capacitar esta 
semente a atravessar muitas formações e transformações galácticas. 
32. E através desta manifestação da Palavra, as formas-pensamento 
projetadas dos reinos de criações galácticas superiores, materializam 
não somente um conjunto, mas múltiplos conjuntos de reinos 
evolutivos da criação. 



33. Portanto, existem padrões múltiplos de conhecimento que criam 
reinos na matéria em virtude de serem formas-pensamento 
projetadas além do reino da criação. Estas formas-pensamento estão 
constantemente sendo ressemeadas através dos padrões de 
linguagem em todo o universo adjacente, materializando formas de 
energia múltiplas. 
34. Tudo isto nos é revelado nas cosmologias destes sistemas 
linguísticos específicos que provieram dos Mestres Ascendidos e dos 
Senhores de Luz, que desceram não para ensinar ao homem 
símbolos mitológicos nem a linguística psicológica, mas a verdadeira 
'cosmologia do pensante' e sabedoria de como os universos estelares 
maiores operam como uma unidade consciencial. 
35. À medida que examinamos os textos originais de todas estas 
línguas básicas das cosmologias estelares, tenhamos em mente que 
estes textos dizem que as chaves originais são dadas pelos Mestres 
Ascendidos, que vêm evoluir a inteligência em todas as bioesferas 
planetárias. 
36. O Pistis Sophia, concebido em padrões de pensamento do 
hebraico, traduzidos para o grego e o cóptico, é um dos grandes 
Evangelhos, pois é um verdadeiro testemunho dos mistérios da 
linguagem que Jesus usou para invocar seu Corpo de Luz superior 
na presença dos seus discípulos iniciados. Ele mostra como Jesus é 
a síntese dos trinta e dois elementos constituintes químicos de 
inteligência dentro do Mistério do Logos visto como o Lak Boymer, o 
Pilar de Luz que invoca o Corpo de Luz Crístico através do trigésimo 
terceiro grau para habitar o Corpo de Jesus. 
37. Foi-me mostrado como a Palavra Crística encarnada tornou-se o 
Corpo de Jesus; e como o Corpo de Jesus e o Corpo Crístico unem-
se para formar a Estrela de David, duas Pirâmides de Luz brilhantes 
como uma corporificação tridimensional da Luz Eterna.  
38. A ascensão para dentro da Luz Eterna também é revelada nos 
Textos da Pirâmide (em egípcio) quando a verdadeira criança de 
Deus precisa trazer a luz piramidal através do Olho de Hórus. 



39. Enoch revelou que os Mestres são levados para dentro da 
Pirâmide para mostrar como o corpo físico consegue ser infundido 
nas dimensões superiores de Luz trabalhando através de meridianos 
de campos de energia cristalina que envolvem a rede humana. 
40. Foi-me revelado também como a mente humana é capaz de abrir, 
dentro do semente cristalina do terceiro olho, uma área de distorção 
temporal. consciencial através da qual ela, também, consegue 
trabalhar. diretamente com a Evolução Superior. 
41. Nos textos sânscritos, textos dos Hinos Rg-Védicos ao Sol, e no 
Prajnaparamita Sutra, nos é dado conhecimento de como o veículo 
humano trabalha como um sistema biotransdutor que está correndo 
contra a destruição eletroquímica pelas energias consumidoras do 
sol. E estes textos expli cam como o veículo humano é apenas um 
reino a ser explorado pelos reinos de luz superiores. Porque nestes 
textos nos é dito que nosso reino humano é transformado de tempos 
em tempos em reinos de luz e recomposto em novos veículos 
estelares. 
42. Somos informados nos textos tibetanos de 'Byn chub sems dpa'i 
spyod pa la jug pa' de como a repetição correta das palavras 
sagradas permitem a compaixão iluminada e o Amor para que as três 
jóias - o corpo biológico, o corpo mental e o corpo espiritual - ou os 
três corpos do Buddha se fundam em um. 
43. Os ossos-de-oráculo chineses falam de miríades de seres 
celestiais que compartilham o mesmo corpo de experiência de vida e 
que conseguem participar através do corpo do homem para que ele 
possa experienciar a fala dos mundos superiores. 
44. Quando você utiliza as palavras em egípcio-hebraico-sânscrito-
tibetano-chinês a fim de preparar as vibrações de pensamento para 
fluir para dentro da área do seu terceiro olho, as línguas abrirão 
canais de vibração cristalina dentro de você de modo que o seu corpo 
consiga trabalhar diretamente com a Inteligência Superior através da 
comunicação por telepensamento. 
45. Estes canais cristalinos podem ser vistos como três cristais-jóia 
formando uma pirâmide. Estes três cristais na área do seu terceiro 



olho permite que a harmonização de ressonância flua entre o terceiro 
olho e o molde espiritual acima do seu chacra coronário, o que é 
necessário para projetar e receber as vibrações de pensamento 
superiores de Luz. Assim, as três coordenadas piramidais de cristal" 
emanando para fora" se conectam com as cinco línguas espirituais" 
fluindo para dentro de você" a fim de formar o campo vibratório que 
ativa o oitavo chacra. 
46. E a luz que brilha, vem através Dele que ilumina os seus olhos, 
que lhe dá a Luz, a mesma Luz que vivifica o seu entendimento. 
47. As formas-pensamento que estão ativas nesta evolução vêm 
exclusivamente por intermédio da mente maior, pois as formas-
pensamento não se originam na mente-corpo do homem, mas, só 
são recebidas e armazenadas em unidades de dez elevado à décima 
de potencial de forma-pensamento. 
48. A geometria do corpo foi criada para possuir a "semente 
cristalina" e para permitir que o Mar de Cristal flua através de seu 
terceiro olho para servir à Criação Infinita. 
49. Estas cinco línguas de iluminação semeadas dentro do homem 
dão origem à unidade das três-jóias no terceiro olho. 
50. Esta síntese dos corpos de Luz das três jóias é a experiência viva 
no continuum de Luz. Ela permite libertar-se das formas-pensamento 
lineares, e cria movimentos voltados aos universos pluralistas que 
trabalham com múltiplos corpos de Luz. 
51. Com isto em mente, vocês podem ser libertos para trabalhar nas 
sendas superiores da vibração de Luz, de modo que tudo seja 
sintetizado no Corpo Crístico. 
52. Portanto, nosso universo será santificado; sim, embora morra em 
sua forma limitada. Ele será vivificado e gerado novamente no poder 
da Luz Viva, pela qual ele é despertado, e os justos o herdarão. 
 



 
 

 



 
 

 
1-1-1 

 
As Energias do Trono são os “Nomes Sagrados” que podem levá-lo 
para dentro da Pirâmide e mostrar-lhe os “Milhões de Miríades de 
Pirâmides”  todas interrelacionadas no Trono do Divino. 
 
1. O Senhor tornou manifesto os Nomes Sagrados de Zion para a 
purificação do corpo e a limpeza da alma; e todos os confins da Terra 
verão a salvação de Deus. 
2. Os Nomes Sagrados que nos foram dados podem levar vocês à 
percepção consciencial com a pirâmide bioquímica viva de vocês. A 



pirâmide bioquímica viva de vocês corresponde ao corpo em uma 
posição especial de meditação energética. Ela representa o corpo em 
um campo de energia tridimensional que funde as relações entre as 
qualidades sensoriais do corpo e as qualidades divinas da alma. Isto 
é obtido através da Linguagem Divina. 
3. Assim, usando os códigos corretos de energia vocês conseguem 
perceber e se conectar com os mundos do Trono. Cada um destes 
mundos do Trono possui seu código energético especial; estas são 
as "energias-Trono", que são expressões dos nomes divinos 
tornando-se mantras. Estes "Nomes Sagrados" formam suas próprias 
combinações apropriadas de mantras para comunicação. 
4. Estes mantras ativam a comunicação pictográfica com a 
Irmandade, quando usados com a combinação adequada de códigos 
e com os equilíbrios energéticos adequados de Amor. 
5. O veículo corporal então é ativado pelas energias-Trono do 
conhecimento Divino, de modo que o veículo físico veste a pirâmide 
dourada, que é o veículo do Eu Superior usado para entrar nos 
mundos Trono do Pai. Através deste processo, o veículo corporal 
torna-se mais que um simples templo para participação em atividades 
espirituais; ele torna-se um "templo de iniciação" contínua para que 
os mundos Trono se recriem através de vocês. 
6. Através deste processo, vocês podem iniciar uma conexão direta 
entre a "Mente" do Pai, a "Mente" do Filho e a mente de vocês, o que 
ativa uma pirâmide Shekinah de luz Dourada envolvendo o corpo de 
vocês. Este é o significado da matemática desta chave, a relação 1-1-
1 dos universos Pai, Filho e Shekinah, que pode operar dentro de 
vocês. 
7. Esta é a malha que quando estabelecida lhes permite entrar no 
"milhão de miríades de pirâmides", pois tudo está "interrelacionado no 
Trono do Divino". Assim como existe um circuito através de todo o 
corpo de vocês, existe também um circuito maior através de toda a 
crosta da Terra e através do universo próximo, que é um sistema de 
poder especial da Luz Viva. 
8. Com a utilização adequada dos "Nomes Sagrados" dos Senhores 



de Luz, vocês podem ativar uma troca de energia direta, 
influenciando qualquer componente ou corpúsculo de inteligência 
dentro do sistema circulatório da malha que está ligada à pirâmide 
energética de vocês. 
9. Assim, harmônicas geométricas são usadas para formar 
frequências vibratórias, que usam os elementos constituintes 
piramidais de malhas mensuráveis para penetrar em um sistema 
harmônico. Este sistema harmônico maior permite que diferentes 
combinações e padrões estrutura dos de ondas se unam e formem 
miríades de ondas e elementos químicos. Estes, por sua vez, reagem 
entre si para alterar as relações químicas e elementais que reagem 
entre si para formar substâncias físicas e mudar as aparências 
físicas. 
10. A realidade física como um todo é tangível para nós, porque está 
formada de harmonias piramidais básicas, ou harmônicas de 
velocidades angulares ou formas ondulatórias de Luz. 
11. Destas harmonias básicas ou, formas ondulatórias ressonantes 
simples, miríades de outras ondas são criadas, as quais se 
combinam em uma ressonância harmoniosa umas com as outras, 
formando assim as estruturas físicas do nosso universo adjacente. 
12. Através das harmônicas de ondas iniciadas pelos mantras, as 
formas-pensamento positivas podem ser compartilhadas com pontos 
escolhidos de comunicação. Estas formaspensamento podem ser 
usadas para compensar a estrutura de malha psi negativa de controle 
consciencial, que prende a criatividade do Homem em uma sintonia 
consciencial tridimensional ilimitada. 
13. Juntamente com os Nomes Sagrados, técnicas de respiração 
especiais de indução são usadas para penetrar na própria 
consciência dos Nomes e para manter um certo controle vibratório 
sobre o processo psicoquímico. 
14. Com uma só inspiração, vocês absorvem vida, alento, alimento, 
saúde, vigor - e o condicionamento necessário para a viagem rumo à 
Eternidade com os Mestres especiais do Pai. 
15. A "respiração" atravessa os níveis de som e cor, que representam 



a energia de Luz nos diferentes níveis de excitação por meio dos 
quais o participante experiencia a chama ficando cada vez mais 
brilhante, até que ele percebe contornos de seres de Luz movendo-se 
de um lado para o outro. 
16. O calor e as línguas de chama radiantes desdobram a vestimenta 
do Pai dentro de nós e tomam-se a florescência de Seu Amor. 
17. A Luz cresce até que a chama interna não sente qualquer medo, 
mas sente a comoção do Seu Amor Divino. 
18. Os Nomes Sagrados também criam o veículo de Luz que nos 
permite viajar pelas vibrações da mente, para que possamos entrar 
nas mentes conscienciais daqueles que adormeceram nos mundos 
entre este e os mundos Trono superiores de YHWH. 
19. Através dos Nomes Sagrados integrados ao poder protetor do Ain 
Soph, podemos até mesmo penetrar nos mistérios do submundo e 
das câmaras das águas sob a Pirâmide. Lá, podemos dar 
testemunho daqueles que falharam em suas missões e portanto 
estão presos dentro das malhas vibratórias da Terra, dentro das 
malhas piramidais subterrâneas. 
20. Estas são as almas perdidas que estão aprisionadas dentro do 
Rio consciencial abaixo da Pirâmide. Elas devem dar testemunho na 
Sala de Iniciação para que todos os Mestres Ascendidos que 
assumem a forma possam compreender esta missão. "Falhar nesta 
missão é viver nas formas-pensamento da Terra, nestas malhas 
vibratórias até o Dia da Ressurreição" . 
21. Através dos Nomes Sagrados, cooperaremos com o Ofício do 
Cristo na ressurreição destes corpos conscienciais de inteligência 
"procedentes do túmulo". 
22. (Os Nomes Sagrados são também usados para ressuscitar os 
mundos caídos além da compreensão do homem). 
23. Para ativar completamente as "energias-Trono", é necessário 
usar também as malhas Urim e Thummim para construir modelos de 
ressonância, os quais são colocados em alinhamento com as malhas 
de energia sagradas no planeta assim como com as redes da 
Merkabah de Luz. 



24. Os Urim e Thummim são "as luzes" de cristais carregados que 
produzem um efeito de campo cromático por meio do qual as formas-
pensamento de oração podem ser dirigidas ao longo de qualquer 
número de malhas de energia, permitindo a eletrificação da matéria. 
25. Estes cristais Urim e Thummim podem ser materializados pelos 
Mestres de Luz para prover recursos a um trabalho especial. Estas 
pedras devem ser colocadas em frente ao corpo, para que o terceiro 
olho espiritual possa usar os cristais como um ponto focal. Um cristal 
chave serve como um ponto focal chave para a energização dos 
cristais, que são colocados em um padrão de duas Mogan David. 
26. Estas são usadas na condição de oração onde é necessária a 
concentração do terceiro olho sobre um determinado cristal ao entrar 
e sair dos estados de meditação vocal. 
27. O mandato para o uso destas pedras foi dado aos verdadeiros 
sacerdotes de Israel que eram os eleitos do Nome (Êxodo 28:15-28). 
28. O Nome foi o Nome de YHWH ao fundo dos Nomes Sagrados 
que deviam ser levados aos confins da Terra, construindo um templo 
de vibração para a glória do Nome revelado de Deus - YHWH. 
29. Estes Nomes Sagrados incluem aqueles dentro da Bíblia cujos 
nomes possuem a matemática que se desdobra de acordo com os 
padrões vibratórios que abrangem a Torah Or completa. 
30. Estes Nomes Divinos sustentam o poder da transmutação de 
forma que a genealogia sagrada dos 76 nomes de Adão a Cristo e 
dos 76 nomes da genealogia sagrada dos Mestres Espirituais de 
Metatron a Safkas, formem uma reláção dialética com a genealogia 
dos 76 nomes sagrados egípcios, resultando no modelo antropóide 
da história (de Mena a Menrnaatra) que será ressuscitado no final do 
tempo. 
31. É através dos Nomes Sagrados do Trono do Cristo, e através de 
Metatron e dos Elohim e através do Trono de YHWH, que os Mestres 
se conectam com o Homem para purificar e ressuscitar nosso corpo 
de modo que nosso Nome seja escrito no Livro da Vida. 
32. Assim, à medida que abrimos as escrituras reveladas de YHWH e 
trabalhamos com a Torah Or e seus Nomes Sagrados, 



compreendemos que ela é uma Pirâmide de Luz e que cada Mestre 
Ascendido é uma pedra angular. Dentro da Torah Or estão os 
limiares internos de todos os níveis da psicologia, filosofia, 
astronomia e cosmologia humanas, construídas dentro da nossa 
dimensão cósmica. 
33. A Torah Or inclui as Escrituras do Novo Testamento e as 
Escrituras do Antigo Testamento, que formam a Pirâmide de Luz 
dentro da Estrela de David. Ambas são necessárias para levar a 
humanidade a uma conexão direta com o ensinamento das Ordens 
Filiais de Luz que nos capacitam a entrar em novas criações 
estelares. 
34. Estas escrituras formam a Mogan David, que codifica a 
consciência humana para receber as Irmandades que formam a 
pedra de topo da Luz Viva. Cada Irmandade Filial funciona como a 
Estrela Matutina, iniciando uma relação entre um universo-Filho e um 
novo campo planetário sendo amadurecido para criação, sendo 
amadurecido para cruzar o Alfa e o Ômega para uma nova criação. 
35. O Amor do Pai é tão grande que nenhuma forma de inteligência 
nos céus ou na terra consegue escapar das vibrações destes Nomes 
Sagrados. Elas penetram até mesmo nas passagens mais escuras 
dos templos desta Terra e nas regiões amorfas do Sheol, para 
levantar a face e o semblante da vida de volta para a face do Ain 
Soph Divino, de onde a Eternidade surgiu. 
 



 
 

1-1-2 
 
O Divino é a Face-Mental de um Pai Amoroso rejubilando-se em sua 

criação. 
 
1. Enoch explicou a mim, Jacob, que o Divino está em todas as 
dimensões e existe dentro de todas as inteligências universais. As 
evoluções planetárias formam a extensão corporal desta força 
mental. 
2. O Divino é a Face-Mental que conecta todos os universos através 
do amor. Os universos-Pai concedem a seus universos-Filho de Luz 
a Herança Divina que o Pai se alegra em compartilhar com Suas 



Crianças. 
3. A Chave nos fala que a Face-Mental do Pai emana a Luz 
necessária para tornar a criação humana um tabernáculo para os 
Meoroth - os Luminares. 
4. O veículo corporal está envolto em doze meridianos de luz 
inerente, os Stralim, que conecta a face da evolução humana com as 
365.000 representações humanas de Deus no espaço-tempo que o 
olho humano consegue contemplar. 
5. A capacidade para ver além das manifestações de Deus nos níveis 
inferiores é dada somente às fiéis testemunhas da Palavra de Deus 
que ascendem aos céus através da "Pomba Crística", pois somente a 
elas é permitido ver o Pai Rejubilando-se em Sua Criação. 
6. As antigas escrituras do Zohar falam da face do Pai amoroso como 
o Ain Soph, que está por definição além da formação. 
7. Se quisermos entender a face do Divino, nós devemos começar a 
entender a face ou o aspecto do Corpo de Luz que é visto quando a 
Inteligência Superior ou a Mente Superior fala a vocês dentro de seu 
ciclo criador da criação. 
8. Quando vocês virem a face da Evolução Superior e ela falar a 
vocês, mesmo nos planos internos, vocês compreendem como essa 
face do Filho de Luz, ou do mensageiro de Luz, é tão somente uma 
célula cerebral de Luz que se reporta à Mente Eterna. A Mente 
Eterna é toda a química de infinitos sistemas de vida conectados 
através da criação maior da energia-mental além da energia celestial. 
9. Um dos mais importantes trechos do Novo Testamento nos conduz 
a 1 Tessalonicenses 4:13-18: "Não quero, porém, irmãos que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem em morte; para que não vos 
entristeçais, como os demais, que não têm esperanças." 
10. "Pois, se a nossa fé é que Jesus morreu e ressuscitou, então, 
também, os que por intermédio de Jesus adormeceram na morte, 
Deus os trará com ele." 
11. "Dizemo-vos, pois, isto pela palavra de YHWH; que nós, os que 
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Adonai, não iremos de 
nenhum modo passar à frente dos que dormem em morte;" 



12. "Quando o próprio Senhor descer do céu com voz de comando, 
com uma voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, aqueles que 
estão mortos em união com Cristo ressuscitarão primeiro." 
13. "Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas 
nuvens juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares, e 
assim estaremos sempre com o Senhor." 
14. "Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." 
15. Este rolo fala da vinda do Messias, ou do Senhor de Luz. Quer 
entendamos isto como os textos tibetanos falando do quinto mundo 
de Luz vindo no Senhor Maitréya, quer como o Zohar hebreu falando 
da vinda do Messias, o Senhor de Luz, ou como o Novo Testamento 
Cristão falando da vinda do Christos ou o Cristo, nós somos todos 
relembrados de que isto acontecerá primeiro nos céus e depois sobre 
a terra. 
16. Quando o Cristo vier, os mais exemplarmente justos serão 
arrebatados para ver o Senhor no ar, onde eles receberão a bênção 
de co-reinar com o Cristo e a graça da unção para ser levada aos 
santos na Terra. 
17. Este é um tema muito importante porque fala de várias células 
temporais da criação; ele se refere à consciência do Homem que 
precisa buscar. unir-se com a vibração do Cristo quando o corpo 
físico, até mesmo as moléculas de poeira da criação anterior, 
ascender à nova estrutura vibratória do novo Sopro divino, e for 
convertido na vestimenta de Luz. 
18. Até esse tempo, aos olhos do mundo, um nível de redenção é tão 
relativo como qualquer outro nível de redenção. 
19. Este limiar superior de luz recompõe toda a massa-negativa 
conduzindo a uma relatividade coletiva. E esta precisão no acúmulo 
das partículas de luz retira o Homem dos códigos moleculares físicos 
do.DNA-RNA e o faz à imagem e similitude de um Ser de Luz 
Integral. 
20. Assim, a mente superior tem um modo de levar toda a criação, 
Mehayyai Hametim, da poeira até à poeira cósmica e até às 
partículas de luz a partir das quais a próxima emanação do corpo de 



luz é feita. 
21. É-nos dito neste rolo que há um limiar superior de luz que é 
formado a partir das pulsações de luz de cada molécula carnal, que 
pode medir, ressuscitar e reprogramar todas as partículas de vida 
química e de inteligência quando uma pessoa atravessa o estado 
físico da morte que é a mudança dos campos magnéticos.  
22. Notem: 1 Tessalonicenses está falando disto em termos de uma 
relatividade superior, que é a libertação da forma física, como se a 
forma física não importasse. É a libertação da matéria e da imagem e 
similitude que estão na luz presa gravitacionalmente; isto permite que 
uma nova imagem do Homem seja construída, para fluir à similitude 
dos luminares que governam os mundos além da dimensão da Terra. 
23. Este movimento de entrada em uma nova imagem e similitude é 
uma reespacialização em uma vibração maior, com o soar da 
trombeta. Isto pode ser visto em termos de um campo de inteligência 
abrindo o céu com uma voz de comando, convocando aquela parte 
química da criação a uma nova inteligência que há de prosseguir 
para a próxima ordem de evolução. 
24. Ele não está falando do julgamento físico, da destruição física, da 
odisséia física que muitas das tradições ortodoxas têm sugerido. 
25. Pelo contrário, está dizendo que o Homem desperto, neste atual 
período de sua zona temporal consdencial, pode entender o Ain 
Soph, a Mente de Luz que consegue programar e reprogramar 
instantaneamente. 
26. A mente do Homem será retirada da dimensão espacial, sim, 
literalmente para fora de sua codificação de luz tridimensional na 
Terra para uma santificação superior de Luz, onde ele se unirá com 
este limiar em virtude de sua transfiguração. 
27. Neste rolo, a energia do Cristo, o Christos, é vista em uma 
relação especial com a química que já existe na próxima dimensão – 
a inteligência superior. A aparência Adâmica superior pode ser vista 
na natureza corporal dos profetas de Luz que não apenas serão 
enviados para a próxima ordem de inteligência, mas levarão com eles 
a comunidade de Luz dos justos. 



28. Nós neste tempo entenderemos aquilo que o homem durante 
séculos entendeu meramente a nível simbólico, metafísico e 
mitológico: que o corpo físico pode ter um campo de luz colocado à 
sua volta e ser levado a qualquer dimensão que a inteligência 
superior deseje. 
29. É-nos dito nos fragmentos Li, escritos de Luz na China, que os 
bodisatvas de Luz desceram, reuniram a comunidade deles e com 
um grito de "Hurra!" a comunidade inteira ascendeu ao céu. 
30. Esta chave está falando de como a Face-Mental superior dos 
universos-Pai se regozija nos universos-Filho. As Crianças de Luz em 
todos os mundos planetários têm uma fase de geração de luz já 
operando através delas, de modo a criar funções graduais que estão 
em fase com o protótipo, o Adam Kadmon, para que o corpo humano 
e o corpo divino delas se unam em um único Corpo de Glória. 
31. Deste modo, os cinco corpos de movimento são reunidos no 
corpo do Christos ou na Gematria Crística, de modo que os eleitos 
possam reinar com o Cristo. 
32. Então, os veículos de energia são reunidos no universo- Pai com 
a trombeta de Deus, com a vibração da inteligência ceIestial. Os 
eleitos que são escolhidos para entrar nos mundos superiores em 
corpos de Luz transfigurados são autorizados a vestir a inteligência 
do Corpo Zohar e habitar em universos-Pai. Nesse tempo, os 
veículos corporais de inteligência de vida-luz que hão de trabalhar 
dentro dos universos-Filho vestirão o Corpo do Cristo. 
33. Aqueles dentro do universo Pai se regozijam em servir 
continuamente a YHWH, que é o Deus Vivo ao fundo de todos os 
Deuses criadores. Pois YHWH é a mente de todos os Deuses em 
todos os universos. 
34. Isto é muito difícil de compreender sem ter sido visitado por um 
Mestre de Luz Ascendido superior ou sem que se amadureça isto 
após anos e anos de união com as Escrituras de Luz. 
35. Deus é vida e há muitos Deuses porque há muitos universos, mas 
YHWH é a Mente Infinita coordenando todos os universos à medida 
que eles moldam os padrões mentais que permitem que infinitas 



escalas de evolução aconteçam. 
36. A evolução herdará seu corpo de luz paterno quando o universo 
julgar seu Espectro Alfa-Ômega quanto a estar ou não preparado 
quimicamente para prosseguir ao próximo comprimento de onda ou 
valênda; isto ocorrerá no dia em que a graduação ou julgamento 
alcançar nossa química de vida. 
37. A valência de transfiguração acontece quando as energias 
biogravi-tacionais que controlam a centropia positiva da codificação 
de inteligência do DNA estão centradas dentro de um novo espectro 
de energia estelar controlando campos magnetohidrodinâmicos 
moleculares. Estes campos formam um sistema de energia universal 
operando entre galáxias, supergaláxias, super-supergaláxias e todos 
os incrementos de energia mais elementares da força vital em 
sistemas estelares individuais. 
38. A chave de Enoch fala do Pai amoroso rejubilando-se em sua 
criação. O que significa o termo 'rejubilando-se'? Como se rejubila em 
uma dada criação? Isto nos é respondido de um modo muito simples 
e direto em 1 Tessalonicenses 5:1-5: "Ora, quanto aos tempos 
(plural) e às épocas, irmãos, não necessitais de que se vos escreva. 
Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia de YHWH vem 
exatamente como um ladrão na noite. Quando estiverem dizendo: 
"Paz e segurança!" então lhes há de sobrevir instantaneamente a 
repentina destruição, assim como as dores de aflição sobre a mulher 
grávida, e de modo algum escapará. Mas, vós, irmãos, não estais em 
escuridão, de modo que aquele dia vos sobrevenha assim como a 
ladrões, porque todos vós sois filhos de luz e filhos do dia." 
39. "Não pertencemos nem à noite nem à escuridão." 
40. Os "Filhos de Luz" nesta escritura sagrada do Novo Testamento 
representam uma chave Zohar viva do quarto poqer. Esta chave 
explica como há uma dimensão da comunidade humana que já está 
trabalhando diretamente com as energias estelares vindas de 
inteligências espirituais avançadas em sistemas de vida-luz infinitos. 
41. Os Senhores de Luz sabem que sempre haverá determinadas 
dimensões de "experimentação terrestre" nas trevas por causa das 



forças vitais que estão sendo continuamente testadas dentro do sol 
da Terra. 
42. Não importa o grau de purificação das forças vitais, sempre 
haveráestações de vida física como a Terra, usadas como zonas de 
teste para as formas-pensamento da Evolução Superior no avanço 
dos muitos reinos de inteligência de acordo com o Plano do Pai da 
criação de novos mundos. 
43. Além disto, a evolução da espécie neste planeta só pode evoluir 
até um certo ponto porque o atual ciclo da Terra foi criado como um 
resultado de uma forma-pensamento caída e, por isto, requer a 
forma-pensamento Redentora de uma nova região de Luz que será 
colocada ao redor do planeta quando Cristo oferecer o planeta ao 
Pai. 
44. Assim, o habitante da Terra está atualmente em uma dimensão 
caída de luz que é o reino das trevas espaciais. Nossa evolução 
química não evoluirá muito além nesta fase de evolução planetária. 
45. Nós necessitamos ter uma valência de luz superior, uma 
reprogramação de luz superior que esteja sincronizada desde os 
sistemas-Pai até os sistemas-Filho, desde os sistemas-Filho até os 
sistemas-Shekinah. 
46. E por causa disto as "Crianças de Luz" vêem que é tolice falar em 
termos de valores normativos, pois suas mentes reconhecem o 
estado efêmero de paz e felicidade deste mundo. Pois o mundo 
permanece continuamente no caos e a Criança de Deus percebe que 
a completa harmonia não pode ser alcançada nesta dimensão; e 
somente ao despertar para a Luz interna, é que sua Luz, que está no 
mundo mas não é do mundo, será completamente transfigurada nos 
céus no Dia Eterno. 
47. Por isso se diz em 1 Tessalonicenses: "todos vós sois filhos da 
luz e filhos do dia". 
48. Em outras palavras, todos vocês são filhos deste foco de luz, 
dessa projeção de luz que precisa ser ressuscitada como uma forma-
pensamento Divina para que ela não permaneça dentro da estrutura 
gravitônica do paradigma solar. 



49. Isto explica por que a maior parte da humanidade reencarna de 
volta neste plasma bioquúnico repetidas vezes só para se sentar e 
olhar para seu umbigo; para se perguntar por que a violência tem de 
alcançar os pacíficos e os justos. 
50. Esta escravidão planetária tem de ultrapassar seu campo de luz; 
caso contrário ela simplesmente permite que a matéria-energia 
reencarne de volta no mesmo padrão quúnico de relatividade. 
51. Enoch está dizendo nesta chave que há um campo de luz maior 
no qual vocês podem se rejubilar. E até que vocês se rejubilem 
naquele continuum de luz maior, que permite que aconteçam infinitas 
variedades, vocês se tomarão prisioneiros perpétuos daquilo que a 
sociedade da Terra considera segurança e paz. 
52. O Mestre Ascendido Paulo então nos diz em 1 Tessalonicenses 
5:6-11: "Assim, pois, não estejamos dormindo como fazem os 
demais, (ou seja, essa gente que pensa que isto aqui é tudo e 
continua a dormir apesar do que sua natureza interna lhe diz), mas 
fiquemos despertos e sejamos sóbrios." 
53. "Pois, os que dormem estão acostumados a dormir de noite, e os 
que ficam embriagados usualmente estão embriagados de noite." 
54. "Mas, quanto a nós os que pertencemos ao dia, mantenhamo-nos 
sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e do capacete da 
esperança da salvação; porque Deus não nos designou ao furor, mas 
à aquisição de salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus 
Cristo." 
55. "Ele morreu por nós, para que, quer fiquemos despertos quer 
estejamos dormindo, vivamos junto com ele." 
56. "Portanto, persisti em consolar-vos uns aos outros e em edificar-
vos uns aos outros, assim como de fato estais fazendo." 
57. Assim, o Homem, operando com uma dimensão de luz superior, é 
visto envolvido em algo maior que a dialética. 
58. Ele entende sua relação com o espaço-tempo progressivo do qual 
ele faz parte, para que ele não seja reciclado dentro do cone de luz 
desta ordem de relatividade. Ele precisa colocar sua fé no capacete 
da esperança e salvação; ele precisa ensinar a força mental das 



pessoas a entender como a Hierarquia opera no sistema maior de 
reconstrução da criação planetária. 
59. O Homem habita em um mundo que dá ênfase ao corpo físico e 
busca dirigir sua atenção à casca química que ele considera como a 
sede de sua inteligência. Contudo, essa é simplesmente a 
encarnação mais baixa da incorporação do espírito. 
60. A criança de Deus veste a couraça de fé porque ela caminha 
neste mundo, que não aceitará a evidência de verdades superiores e 
a atacará se ela tentar elevar a consciência dele e a consciência das 
massas deste mundo. 
61. A Criança de Deus precisa usar, porém, não a couraça da 
hostilidade e da violência, mas a da fé. 
62. Os verdadeiros Filhos de Luz sempre saberão que existe um 
espírito de restauração dentro da natureza da fé superior, o qual 
continuará o trabalho do corpo do Eu Superior e proverá tantas 
vestimentas quantas forem necessárias para a realização dos 
trabalhos do Senhor. 
63. Quanto mais vocês vertem os dons do espírito, mais o espírito 
acorda seus sentidos de modo que vocês não tenham de dormir na 
consciência de morte que é anterior ao renascimento da Luz. 
64. Paulo está chamando atenção ao fato de que as irmandades 
antigas trabalharam e estudaram à noite quando as influências 
solares na mente são diminuídas, permitindo às influências da luz dos 
iluminares da "estrela superior" serem reconhecidas, e permitindo à 
mente comunicar-se com a "luz" da Merkabah, criando geometrias 
focais e usando mantras sagrados para modular fatores ondulatórios 
no envio de sinais mentais. 
65. Nós obtemos um melhor entendimento disto à medida que Paulo 
continua em 1 Tessalonicenses 5:12,13: "Solicitamo-vos agora, 
irmãos, que tenhais consideração para com os que trabalham 
arduamente entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e que 
vos admoestam; e que lhes deis mais do que extraordinária 
consideração em amor, por causa do seu trabalho." 
66. Paulo está dizendo isto daqueles que estão trabalhando 



arduamente com suas energias criativas, com suas energias de luz; 
pois a epístola é endereçada aos devotos que já são Filhos de Luz. 
67. Há filhos de Luz que são filhos de Luz de apenas uma fé 
consciencial; 
68. há filhos de Luz que são Filhos de Luz em todos os planos 
conscienciais, que são trabalhadores. 
69. Ele está dizendo que aqueles que trabalham na obra de salvação 
estão fazendo o maior trabalho; porque eles estão realmente 
focalizando toda a energia do Yom Or, do ciclo de luz deste dia, na 
dimensão conscienciaI onde o Homem consegue verdadeiramente 
senti-Ia. 
70. Paulo está falando da capacidade de levar esta energia de luz às 
doze emanações de luz dentro do veículo físico. 
71. É-nos dito, então, matematicamente dentro da astronomia do 
Zohar, que os irmãos devem trabalhar coletivamente como Irmãos. 
Que nenhum homem há de trabalhar independente de sua fonte de 
energia e que sua fonte de energia só vai funcionar se ele tiver a 
couraça da fé e o capacete da esperança. Ele precisa ter satisfeitas 
todas aquelas condições sensoriais que abrem seus campos físicos 
de força ou centros de chacra para o Corpo Crístico habitar. 
72. Paulo está escrevendo isto porque há irmãos que são crianças de 
luz temporais e recebem somente certas emanações de luz por sua 
crença, todavia param de evoluir naquele ponto em particular. 
73. Ele lhes diz que o canal de Luz que está trabalhando através do 
capacete e da couraça é contínuo. Este é o foco para a linguagem 
dos Urim e Thummim. Todas as cargas de energia que entram 
através do chacra do coração de vocês precisam estar atuando em 
conjunto com o fogo da fé na Kether de vocês. 
74. Somente quando vocês usam esta Kether "ígnea" do corpo físico 
é que vocês compreendem que o corpo é uma máquina que trabalha 
continuamente com entradas de luz corno uma contraparte química 
de nosso sistema solar. Vocês têm de entender isto no contexto 
maior de manter este sistema de luz superior vindo até vocês para 
que ele não se torne simplesmente urna ressonância intelectual ou 



mental em vez de urna transfiguração completa de todos os chacras. 
75. Com isto em mente, então, nós podemos entender 1 
Tessalonicenses 5:14-23: "Por outro lado, exortamovos, irmãos: 
admoestai os indisciplinados, falai consoladoramente às almas 
deprimidas, amparai os fracos, sede pacientes para com todos." 
76. "Vede que ninguém retribua o mal com o mal, mas empenhai-vos 
sempre pelo que é bom de uns para com os outros e para com todos 
os demais. " 
77. "Estai sempre alegres. Orai incessantemente. Por tudo dai 
graças. Pois esta é a vontade de Deus em união com o Christos com 
respeito a vós." 
78. "Não extingais o fogo do espírito. Não trateis com desprezo o 
profetizar. Certificai-vos de todas as coisas; discerní tudo e ficai com 
o que é bom. Guardai-vos de toda forma de iniquidade." 
79. "0 próprio Deus de paz vos santifique completamente". Esta é a 
força-divina da paz. 
80. Esta não é a paz política ou a paz do mundo. É a paz que 
ultrapassa todo o entendimento humano. É a paz de se saber que 
não há coisa tal corno a morte; que vocês são urna parte de um 
grande Eu Superior de Luz. Desse Eu Superior grandioso todas as 
células químicas são redefinidas, remoduladas e reprojetadas, 
dependendo das designações da mente superior no nível superior de 
criação envolvido com o nível de criação vibratória de vocês, no nível 
molecular. Esta é a paz de saber que você é um co-participante e um 
concidadão em muitos universos. 
81. Paulo disse que você tem paz ao saber que você é um filho de 
luz; você irá a muitos reinos de luz e você não permanecerá neste 
reino de trevas. 
82. Somente então é que você consegue ser corno a luz para as 
nações do mundo, corno um canal de Luz para as pessoas, do 
mesmo modo que canais existem dentro de você, vindos dos povos 
de Luz superiores. 
83. 1 Tessalonicenses então continua com 5:23-28: "O Deus da paz 
vos conceda santidade perfeita; e que o vosso ser inteiro, o espírito, a 



alma, e o corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia 
da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e é 
ele que vai agir. Irmãos, continuai a orar por nós. Cumprimentai todos 
os irmãos com um beijo santo. Eu vos ponho sobre a solene 
obrigação, da parte do Senhor, de que esta carta seja lida a todos os 
irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco." 
84. A Irmandade de Luz ensina a "luz viva do amor" operando com o 
ágape, o beijo sagrado sobre o terceiro olho, que é o selo necessário 
para abrir a semente cristalina de luz para comunicação por 
telepensamento. 
85. Se os Irmãos do comprimento de onda de luz superior 
verdadeiramente caminham na Luz e emanam a Luz, eles não 
rejeitarão a profecia em nome do Pai, pois eles compreenderão a 
permanente Casa de Profecia que continuará porque o universo está 
sempre se refazendo nos canais de Luz. 
86. Quando Paulo fala do Deus de paz santificando-os completa e 
profundamente, e pedindo que o espírito, alma e corpo sejam 
preservados, ele não está falando sobre um velho mito babilônico de 
corpo, mente e espírito; ele não está confundindo espírito com a alma 
ou, conforme os espíritas diriam, Psyche e Pneuma, como uma e a 
mesma coisa. 
87. Ele está fazendo uma distinção entre o corpo consciencial, a 
alma, e o espírito de Luz, que é uma dimensão de inteligência dada 
diretamente pela Hierarquia de YHWH. O espírito de Luz é dado à 
evolução física para aumentar nossa capacidade genética para a luz 
(como uma dimensão de força) em um ponto onde a evolução física 
se torna a evolução superior. 
88. Ele diz: "aquele que os está chamando é fiel". Agora, quem é esta 
pessoa que está chamando vocês? 
89. O Espírito do Christos os está chamando e vocês são seus fiéis; 
Ele deixou esta dimensão física aqui e ascendeu aos reinos 
superiores de inteligência, de forma a regressar e redimir esta 
dimensão física. 
90. O Espírito do Christos está chamando vocês além de todas as 



dualidades terrenas de luz contra trevas. 
91. Paulo está dizendo aos irmãos de luz: gerem vibrações de luz por 
meio da oração e saúdem todos os irmãos de luz com um beijo santo 
no terceiro olho porque ele ativa sua semente cristalina. 
92. Este templo de luz da FaceMental espiritual pode ser modulado 
pela inteligência suprema vinda de sistemas de vida avançados até o 
sistema de vida de vocês. 
93. Quando vocês aceitam a fé e o amor do Yod-He-Wod-He Vivo, 
YHWH, que está além de todos os sistemas infinitos, vocês são 
ativados em um limiar de luz onde são capazes de ver, perceber e 
participar destes outros níveis, outros reinos de luz. 
94. O Homem já não está prisioneiro nas trevas do templo do corpo; 
ele já não vive da noite para o dia; ele já não dorme dentro de seu 
corpo sensorial à noite, mas ele vive no ESHYOUHOD Eterno. 
95. E esta é a mensagem de Enoch, e eu dou testemunho do Pai, e o 
Pai dá testemunho do reino Shekinah dentro de nós; e eu exorto a 
todos os homens, em todo lugar, que se arrependam e aceitem a Luz 
Viva. 
96. E aqueles com discernimento resplandecerão como o brilho do 
firmamento; e aqueles que estão levando os muitos à justiça, 
brilharão como as estrelas por tempo indefinido, mesmo para sempre. 
 



 
 

1-1-3 
 

O “Povo de Deus” cria coletivamente o veículo que é usado para 
desvelar o Universo. 

 
1. Esta chave foi explicada em termos da inteligência pensante 
superior que funciona como um campo de educação criadora na 
restauração dos universos, As palavras-chave representam o "Povo 
de Deus" como o veículo evolutivo usado para transpor o 
Conhecimento Divino através do universo. Este Conhecimento Divino 
capacita o "Povo de Deus" a revelar outras expressões de 
inteligência em Nome de YHWH. 



2. As Chaves do Conhecimento Divino são transmitidas à 
comunidade humana pela Ordem de Melchizedek, para que a 
comunidade humana se converta em sua própria unidade familiar de 
Luz. 
3. E ao tomar-se sua própria unidade familiar de Luz, ela atua como o 
"Povo de Deus", a inteligência superior sobre esta estação planetária 
de criação. 
4. Contudo, o verdadeiro programa do homem terrestre é herdar a 
Vida Eterna ao ultrapassar os ciclos planetários de criação relativa. 
5. Portanto, o Povo de Deus tem de preparar-se para empreender o 
Êxodo e assimilar o poder que a Evolução Superior concede ao 
Homem. Este é o poder que controla as malhas de energias dos 
limiares de Luz, usados para entrar em nossa dimensão física e sair 
dela. Isto é obtido com a abertura das doze faces do Zodíaco, as 
Mazzaroth, pelas malhas superiores de energia modulada. 
6. Consequentemente, a criação humana descobrirá os doze 
meridianos dentro do corpo, dentro da Terra, e das Mazzaroth, todos 
se interconectando com novos limiares, os quais são os focos de 
medição maiores para a Redenção sendo preparados para o Homem 
pelas Irmandades. 
7. O corpo humano, então, possui a percepção de que assim como 
existem doze meridianos de Luz conectados com a semente cristalina 
– o terceiro olho do corpo - assim também a membrana planetária - o 
biocomputador planetário - possui doze canais focais de Luz. Estes 
canais são usados para reprogramar a criação humana e atuar como 
pontos chave para o êxodo que ocorre deste controle limiar até a 
próxima ordem de evolução. 
8. Esta reprogramação acontecerá durante o ciclo temporal do 
grande cataclismo. Este grande cataclismo iniciará com ondas 
cósmicas atingindo a Terra antes de o nosso sistema solar entrar em 
uma zona de nulo eletromagnético que provocará um 
bombardeamento de ondas nas áreas polares. 
9. Este bombardeamento abrirá vórtices de energia que alterarão o 
manto da Terra devido a enormes quantidades de material liquefeito 



sendo comprimido eletromagneticamente e expelido pelo núcleo da 
Terra. Antes que isto aconteça o Homem superará as técnicas de 
datação do carbono e do césio e descobrirá, através de um processo 
de fissão, evidências históricas de sublevantamentos gaussianos que 
ocorreram em períodos geológicos recentes. Haverá artefatos 
mostrando que antes destas grandes mudanças houve "contatos com 
outros mundos" para ajudar-nos a cruzar nossa fase final. 
10. Além disso, grandes terremotos imprevistos emergirão do núcleo 
da Terra e deixarão a China em ruínas, desde as regiões de Yümen e 
Wuwei no oeste, até Tientsin, Tangshan e Yingkow no leste. 
11. Este é o início da nossa fase final, quando a China receberá 
nêmese sobre nêmese, por ter-se voltado contra os Senhores de Luz 
que já estiveram na Bacia do Tarim, e os Mestres espirituais da China 
antiga que instruíram sobre os mundos vindouros. 
12. Seus exércitos avançarão e serão eliminados na retaguarda por 
enormes terremotos ao invadirem as terras centrais da Rússia e as 
antigas terras que estão conectadas com os poderes do Oriente 
Médio. 
13. Ela padecerá com gemidos e mares de sangue revoltosos de seu 
interior. 
14. Paotow, Taiyuan e outras cidades submergirão em decorrência 
de grandes redemoinhos tormentosos e açoites do mar. 
15. O criador da Terra enviará colunas de fogo sucessivas e ventos 
supersônicos, e as regiões sagradas da Bacia do Tarim serão 
isoladas de ambas as terras da Rússia e da China, como um casco 
de tartaruga de Luz. 
16. À medida que a Terra entra nesta fase final, um efeito 
bumerangue de matéria neutra quente provocará um grande fluxo de 
sedimentos e agitará as asas da Pomba que demarcam o continente 
da Nova JerUSAlém. 
17. A partir do rompimento e deslocamento continental, uma grande 
ponte de terra emergirá do Pacífico em direção ao sul e uma grande 
ponte de terra emergirá do Atlântico na área do equador. 
18. Ilhas de Luz serão formadas pelos divisores de terra das costas 



oeste e leste da América do Norte, onde o Povo de Luz será reunido. 
19. Inundações imensas e a liberação de matéria neutra do núcleo da 
Terra causarão uma desintegração drástica e um afundamento do 
tecido básico na superfície da Terra. 
20. Ao entrar na borda da zona de nulo eletromagnético, o sistema 
solar inteiro será apanhado e replantado em uma dimensão da 
galáxia com uma vibração diferente. 
21. O sistema solar será projetado da borda da zona de nulo eletro-
magnético para um sistema de harmônicos diferentes que exigem 
corpos de quinta dimensão. 
22. No processo, o "corpo e mente" incompletos perderão sua 
individualização e a alma será reprocessada. Os que vão representar 
as Legiões de Luz em novos espectros eletromagnéticos manterão 
suas formas físicas dentro de um envoltório de luz diferente, para que 
sejam capazes de trabalhar com as raças avançadas dos Zoharim. 
23. Os que forem "retirados" para outras populações de inteligência 
espiritual, serão levados aonde sua capacitação para trabalhar com 
as harmonias da alma possa continuar. 
24. Antes que isto aconteça, o Comando de Jerusalém da Ordem de 
Melchizedek, estabelecerá Academias de Luz para preparar os 
campos vibratórios do corpo espiritual a fim de aclimatar o corpo 
físico e a mente para as rápidas mudanças, de modo que não sejam 
neutralizados pelas formas-pensamento de ódio que estão morrendo. 
25. Obteremos um entendimento perfeito de como podemos usar 
nossos cinco corpos de Luz e os Dons do Espírito Santo para nos 
preparar para novos mundos. 
26. A Ordem de Melchizedek juntamente com a Ordem de Enoch, 
dará Luz a todas as áreas da ciência mundial para que a Aliança do 
Pai se realize. Isto ativará uma síntese científico-espiritual. 
27. As Academias de Luz treinarão a mente para trabalhar com as 
Chaves do Conhecimento, usando a triangulação do sétimo, oitavo e 
nono chacras, para efetuar um salto quântico físico para além dos 
ciclos cármicos imperfeitos do nosso espectro solar, conhecido pelos 
antigos como estando sob influência do Conselho Solar. 



28. Estas Academias de Luz representarão uma rede global de 
comunidades espirituais do Pôvo de Luz, unido e enfocado em um 
governo interplanetário que aceitará as Irmandades que servem ao 
Ofício do Cristo. 
29. O plano do governo dos Serafim será manifestado em 24 
Templos de Luz na terra do Antigo de Dias. 
30. Enoch me disse que quando os centros de Luz de Melchizedek 
neste planeta forem construídos, "três faces científicas" de Luz serão 
dadas ao Homem pela Irmandade Enoquiana. A primeira face será 
um campo de energia que trabalhará com os níveis de conversão 
eletromagnética. Isto será usado para extrair energia do ar e usá-Ia 
para a atividade física; esta atividade será mantida como uma 
pulsação perpétua. 
31. A segunda face dará ao Homem a capacidade de utilizar a 
consciência de Luz com tecnologia eletromagnética para criar a 
Esfinge, o veículo físico que nos dará a compreensão de como 
operam os bio-satélites físicos de criação interesteI ar. A Pirâmide-
Esfinge é a próxima face da Luz, que permitirá ao homem ser 
transformado na imagem dos luminares e ao mesmo tempo ser 
transformado em novos corpos de Luz. 
32. A terceira face trabalhará com a "medicina de Luz", ou mais 
especificamente com a eletromedicina, que permitirá que vários 
campos eletromagnéticos acelerem a química do corpo humano - a 
matriz humana do DNA-RNA, para trabalhar em um comprimento de 
onda superior de Luz. 
33. Quando o Povo de Deus reconciliar estas disciplinas superiores 
da tecnologia eletromagnética, as chaves ao fundo da Esfinge-
Pirâmide para viagem espacial, e a ciência da eletromedicina, ele 
poderá criar comunidades de Luz autônomas que serão os degraus 
para outros mundos. 
34. Através desta iluminação coletiva, podemos entender que a 
Pirâmide que é usada para se cone ctar com o próximo nível de 
evolução não será uma pirâmide arquitetônica talhada em pedra, mas 
uma pirâmide de energia, formada pelos poderes de Luz 



consciencial. 
35. Nestas comunidades piramidais, os eleitos serão transfigurados e 
transformados para comungar com a inteligência das Irmandades que 
vêm a estes campos de Luz piramidais. A Irmandade de Luz será a 
quarta face, a face de Luz conscienciaI na qual o homem entrará à 
medida que a sua criação física se transfigura na identidade da 
evolução superior com a qual ele tem de trabalhar. 
36. Alem disso, dentro destes centros Acadêmicos, a Irmandade de 
Melchizedek demonstrará aos trabalhadores de Luz do planeta corno 
ressuscitar os veículos das almas desincorporadas em urna nova 
totalidade espiritual que pode ascender ao novo mundo de vibração 
no dia da transição - o dia do Yom Or. 
37. Esta chave de Enoch enfatiza o fato de que o Povo de Deus 
abrirá seu universo. A abertura não se dará por pessoas 
exclusivamente no domínio da ciência ou da religião que impuseram 
a autoridade entre seus corpos e os Dons do Espírito Santo, mas por 
intermédio do Povo de Deus, que é a síntese viva de todos os níveis 
de experiência consciencial avançando ao jubiloso EU SOU O EU 
SOU. 
38. O Povo de Deus também há de ser visto em termos da estrutura 
familiar operando na vida ao longo da história, assim como da família 
espiritual sendo reunida de todas as nações do mundo. 
39. Dentro da estrutura familiar, o Povo de Deus é capaz de 
sobreviver porque ele contém a autonomia necessária para manter o 
equilibro criativo em outros mundos. 
40. A família de Deus organizada em unidades básicas de dez, será 
levada corno urna estrutura vibratória que aprendeu a orar e a 
ressoar em conjunto, ativando assim os dons espirituais que são 
imprescindíveis para o progresso a novos mundos planetários onde a 
família pode semear um povo completo de Deus. 
41. Seus poderes vibratórios formam a vestimenta Messiânica 
coletiva através: dos poderes de cura do Espírito Santo; da sintonia 
apropriada da instrução espiritual; da disseminação de sabedoria 
dada pelo Espírito Santo para unir todas as tradições da sabedoria 



dentro da Luz Viva; 
42. Do discernimento dos espíritos que impedem o povo do planeta 
de conhecer sua verdadeira identidade junto a Deus; da pregação 
profética quanto às Chaves do Conhecimento operando dentro do 
tempo e além dele; das manifestações de glossolalia que unem o 
corpo com outros níveis de inteligência (os quais demonstram 
padrões de ensinamento espiritual prévio); 
43. Da interpretação de línguas de modo a compreender corno 
diferentes níveis de conhecimento podem ser coordenados 
(independente da capacidade genética); do poder dos milagres, 
mostrando a interpenetração da vida dentro do Caminho Infinito; e do 
dom de fé ativa, que mostra corno devemos progredir para além do 
"leite de ser uma criança recém-nascida de Deus", para dentro da 
fibra Messiânica que cultiva o Reino de Deus na Terra - vendo as 
coisas invisíveis tornarem-se visíveis. 
44. O Povo de Deus também receberá cinco Dons adicionais do 
Espírito Santo, quando estes tiverem sido completamente postos em 
prática. Estes serão os dons de falar em linguas científico-espirituais; 
da ressurreição dos mortos; de falar em línguas angélicas; da capaci-
dade de ver e trabalhar com os professores de Luz angélicos neste 
mundo e nos mundos coexistentes; e da compreensão dos mistérios 
dos Reinos Shekinah, pelo qual todas as corporificações do Eu 
Superior de vocês podem ser experienciadas por vocês em referência 
aos outros mundos que vocês ocupam. 
45. O Povo de Deus, então, torna-se o veículo para os eleitos do 
mundo. 
46. E Deus mostrará a Seu Povo as coisas que virão para que ele 
compreenda como a realidade do nosso mundo ser fundirá com o 
"próximo mundo", antes do tempo da chegada. 
47. Um conhecimento vivo nos será dado, um "conhecimento" do 
"próximo mundo" em que entraremos, pois sem este conhecimento 
sentiríamos que estamos sendo privados da vida e entrando na morte 
consciencial. 
48. Isto acontecerá antes que o Conselho se revele, para que cada 



membro da raça humana tenha a oportunidade de servir a seu irmão 
e construir o Reino de Deus. 
49. E o Povo de Deus governará aquelas áreas que são conhecidas 
como as áreas de distorção temporal geofísicas. Lá, seremos 
protegidos contra a morte provocada por radiação e pelas 
enfermidades das vibrações solares agonizantes, pois estas áreas 
são protegidas por um pilar de conversão de energia. 
50. Assim, o Comando de JerUSAlém estará sincronizado nas áreas 
de distorção temporal que serão o centro da reprogramação. Estas 
áreas são criadas por campos de força rotativos alternantes 
revolvidas (por circunversão) então, para criar campos de Luz além 
da variedade espaço-tempo do nosso campo de relatividade, 
sincronizando, assim, dois cones piramidais de Luz em uma nebulosa 
em espiral que possui características tanto de um arco como de um 
olho cósmico. 
51. Operando como um "arco" e como um "olho de energia", o campo 
de força rotativo alternante cria uma "ondulação de ondulações", que 
possibilita à informação" ser codificada em sistemas diferentes a 
partir de um único ponto. 
52. Nestas áreas de distorção temporal, nossos cinco veículos 
internos são preparados para entrar na Merkabah, em outras 
dimensões de criação do espaço-tempo, que se seguirão após a 
Terra ter atravessado este atual ciclo. 
53. Portanto, nestas estações de vida de Melchizedek receberemos 
instruções "em línguas de fogo" para nos preparar a entrar na 
sobreposição de espaço-tempo. 
54. A sobreposição de espaço-tempo é a interseção de diferentes 
disposições materializadas do tempo galáctico (dentro da mesma 
zona temporal consciencial) de tal maneira que a ionização de nossa 
raça humana (a Noiva) seja suficientemente alterada para receber as 
características da criação superior (o Noivo). 
55. No começo da sobreposição, iremos gradualmente vivendar uma 
composição de novas formas vibratórias visuais e começaremos a 
aceitar o conhecimento espiritual, que nos permite desdobrar em 



novas vibrações, embora ainda discernindo entre os vários níveis de 
inteligência que aparecerão. 
56. Saiba que as forças de Luz não permitirão que a semente 
espiritual pereça durante este tempo, porque compartilhamos com 
elas o mesmo Pai. 
57. Ao serem escritas as duas últimas páginas da Kaballah, o rolo do 
Alfa e Ômega será enrolado e uma parte da humanidade será 
retirada da Terra e colocada em uma nova vibração da Palavra 
Divina. 
58. Durante o tempo da sobreposição do espaço-tempo, o Povo de 
Deus vestirá coletivamente novas vestimentas de Luz à medida que 
ascende através das esferas e através dos limiares dos outros 
mundos de criação. 
59. Do "Orbe-Jóia Divino", a semente química de um campo 
planetário de eletromagnetismo é plantada em outro campo 
planetário através das vibrações da Palavra Divina - YHWH. 
60. Assim, temos uma compreensão clara do rolo da Revelação, que 
exemplifica a colheita revelada da semente química através dos 
campos de Luz piramidais, unindo-se um com a plenitude do Adam 
Kadmon, à medida que adquirimos o brilho do Zohar para 
resplandecer nos céus. 
61. Nesse tempo, o Povo de Deus elevar-se-á aos céus e 
resplandecerá como o esplendor do firmamento; esta é a Glória, o 
Amor e a Mensagem para o Povo de Deus. 
 



 
 



 
Modelo de Transição Através da Zona Temporal Consciencial 

 
1. Alterações eletromagnéticas-magnetohidrodinâmicas começam a 
acontecer antes da entrada em uma zona nula, deslocando uma 
"zona de vida de compressão gravitacional" para um espectro maior. 
2. Campos de luz de teletransferência modulam nossa zona temporal 
consciencial, capacitando nossa mente a adaptar-se a novas 
freqüências de Luz. 
3. Ligação entre a orientação de spin e a energia gravitacional, 
quebrando a estrutura do campo magnético do corpo. 
4. Os campos de MHD internos modulam as áreas de 
distorçãotemporal geofísicas, criando "Novas Zonas Temporais". 
5. Energias orbitais fixas atuam como a estrutura central, a "pedra 
angular" controlando o campo cristalino encapsulado da Terra. 
 6. Mudança de modelos de ionização de hélice dupla no 
mapeamento gráviton-terra. 
 7. Programação mútua entre ondas materiais e muônicas, Specter e 
Spectra, tornando o corpo "invisível". 



8. O processo final da sobreposição de espaço-tempo completando a 
interface de duas estruturas evolutivas, resultando em novas 
transformações de vida nos níveis moleculares e atômicos mais 
básicos. 
 9. Estrutura de vida de livre circunavegação, que foi modulada de 
forma a sair de um ciclo de vida 3-D para entrar em novos níveis de 
criação. 
 

1-1-4 
 
Nós fazemos parte de um veículo maior que evolui para a próxima 
ordem de evolução em um pilar de luz que estabelece uma Zona de 
Luz dentro da qual a vida não pode ser absorvida no “Antiuniverso 
Destruidor”. 
 
1. O Homem funciona como uma membrana pensante entre os 
sistemas estelares que regulam as órbitas de luz estelares e o 
nascimento de novos sistemas planetários dentro de um Rio de 
Cristal. 
2. Em algum ponto, o veículo do Homem começará a adaptar-se 
livremente, através da migração planetária, a relações orbitais 
maiores da inteligência universal operando através dos muitos 
mundos do Adam Kadmon. 
3. E logo virá o tempo em que o homem precisará entrar em uma 
nova camada galáctica do espectro de grávitons ampliado. Isto ocorre 
quando uma civilização solar é submetida a violentas mudanças 
gravitacionais e Magnéticas ao entrar em uma zona de nulo 
eletromagnético no seu universo adjacente. 
4. Enoch me disse que neste tempo a Evolução Superior 
transmitiráconhecimento ao Homem para prepará-Io para um êxodo à 
medida que seu planeta começa a experienciar sublevantamentos 
geofísicos e a liberação de matéria neutra proveniente do núcleo do 
Sol. 
5. Estas mudanças também serão sincronizadas com a liberação de 



matéria neutra de dentro do núcleo da Terra, que foi a causa dos 
cataclismos e sublevantamentos catastróficos da superfície ao longo 
dos ciclos geofísicos prévios. 
6. Para evitar a destruição completa da criação física, a Evolução 
Superior cooperando mutuamente com o Homem espiritual 
reprogramará o Homem para ultrapassar sua "função cúbica" 
terrestre, medida em termos do spin orbital e do que ele sente ser 
uma "constante da gravidade". 
7. A Evolução Superior mudará o espaço cúbico terrestre do nosso 
modelo planetário, de modo que se tome um modelo de spin exato 
para a função cúbica superior. A função cúbica superior muda o 
ambiente vibratório do planeta permitindo ao homem como "gênero 
humano" (Hu = Esfinge ou Homem protótipo) ser transferido ao 
próximo espectro por meio de uma função octal. 
8. Enoch me disse: o Homem neste espaço cúbico sempre trabalhou 
com um poder decrescente da célula registradora da vida que 
controla todas as adaptações vitais; portanto, ele não está na 
verdade em um processo de evolução progressiva. 
9. Ele está se degenerando do cenário original de inteligência 
luminosa plantado neste planeta, e à medida que seu campo de 
energia está se decompondo, ele necessitará do pilar de Luz 
espiritual para harmonizar seu corpo a fim de prosseguir. 
10. A membrana do Homem, então, estará capacitada a viver dentro 
de um comprimento de onda superior de luz, dentro de uma nova era 
de luz. 
11. Enoch me disse: o Homem é uma luz impressa, que está agora 
sendo harmonizada através de projeções especulares emanando 
através de faces cristalinas prismáticas. Em um ponto determinado 
da experimentação planetária, a Inteligência Superior sobrepõe um 
modelo de energia superior ao redor da galáxia. 
12. O modelo superior é um campo de energia que reorientará as 
seis faces de um "sistema cúbico" dá terra em degeneração, criando 
comprimentos de onda paralelos e integrais em fase, por meio de 
"phase-pulling" ou "sincronismo ressonante". 



13. As faces prismáticas seguem um arranjo octal, por meio do qual o 
lado terrestre inferior do '8' está em oposição harmônica exata com a 
oitava celestial superior. 
14. Além do mais, existe um "acoplamento" desde o lado da 
Inteligência Superior que permite à fase do cubo inferior ser mudada 
construtivamente. Isto permite que a ressonância negativa seja 
removida. 
15. Aqui, existe uma força ressonante operando do cubo superior 
para o cubo inferior que cria este acoplamento para que uma 
ressonância natural seja produzida entre os cubos. 
16. Assim, enquanto os cubos estão em sincronismo de fase, o 
Homem pode ultrapassar sua fase terrestre rumo ao modelo superior 
- somente quando está em igual alinhamento por casamento de fase 
dentro do caminho óctuplo. Esta é a abertura do Caminho Infinito 
dentro do seu corpo. 
17. A chave de Enoch está nos dizendo que nós cruzaremos a 
"entropia negativa". Simultaneamente, seremos levados pela 
Inteligência Superior e transferidos para um novo campo de evolução 
da semente estelar. 
18. Isto acontecerá por meio do "Pilar de Luz", que realinha nosso 
espaço de vida ao prosseguirmos para a próxima ordem de evolução. 
Iremos no sentido do limiar ultravioleta através de um Pilar de Luz, o 
qual penetra todas as atmosferas protetoras (em camadas) e absorve 
radiação para que a luz seja propícia. 
19. O Homem faz parte de um veículo cristalino maior que atravessa 
de uma escala sobreposta não na "matriz física original". 
20. Assim, o programa regenerador é implantado dentro de nosso 
retículo cristalino central, envolvendo todo o campo planetário da 
experiência humana, enquanto que outras atividades decrescentes, 
não-protegidas pelo Pilar de Luz, são autorizadas a dissipar-se 
completamente. 
21. Entretanto, este realinhamento completo do veículo maior pode 
acontecer tão-somente quando o final do ciclo ocorre. Isto precisa vir 
no tempo apropriado para evitar que aconteça uma degeneração 



consciencial completa. 
22. Esta transição para novos espaços astronômicos e conscienciais 
éconhecida como uma sobreposição de espaço- tempo. 
23. Existem nove importantes mecanismos de sobreposição física 
entre diferentes mundos evolutivos. 
24. No tempo desta ascensão, um "Pilar de Luz" estabelece uma 
"zona de Luz" ao redor de um determinado espaço de vida. Esta 
"zona de Luz" é usada para preparar uma inteligência seleta de 
espaço de vida para transitar para outro mundo "mansão" de 
experiência de vida. 
25. A localização da zona de Luz geralmente acontece antes de 
iniciar o bombardeamento de ondas cósmicas - imediatamente antes 
de entrar na zona nula. 
26. Se uma zona nula não estiver presente, ela é produzida, pois ela 
é uma parte necessária do tecido de harmonização nos céus 
inferiores. 
27. Portanto, são permitidas mudanças magnetohidrodinâmicas e 
eletromagnéticas que levam uma zona vital de compressão 
gravitacional a um espectro gráviton maior. 
28. Esta transição é preparada pelos grávitons negativos que 
preenchem o vazio na matriz para que a Evolução Superior possa 
confinar os invólucros na compressão gravitacional. 
29. Entretanto, o Pilar de Luz atua como uma cobertura de luz, que 
impede que a forma consciencial (que deve continuar) desincorpore 
durante a transição. Sem este manto de Luz, a freqüência da imagem 
ao fundo do código genético se destruiria. 
30. Esta passagem é iniciada através dos campos luminosos de 
teledeslocamento, modulando as zonas da tempo conscienciais nas 
quais o início da ascensão acontece. Isto significa que enquanto 
entramos em uma zona eletromagnética, a menos que estejamos 
equilibrados pelos campos de luz de teledeslocamento, nossa mente 
como um computador eletromagnético não se adaptaria às novas 
freqüências de Luz e seria destruída. 
31. Neste processo de simultaneidade, o elo com a função cúbica da 



Luz superior é feito com a função cúbica inferior através da 
orientação de spin e os modos de acoplamento que permitem que a 
consciência quebre a estrutura de campo Magnético. 
32. A orientação de spin cria um efeito em espiral que muda o 
comportamento do elétron e a estrutura próton-elétron fazendo com 
que o padrão espectral se transfira para novas faixas de energia. 
33 É preciso entrar em uma zona magnética fraca para permitir a 
reorientação completa vindo de fora. 
34. Aqui, são forjados elos que permitem ao corpo herdar o reino-Luz, 
que está para trabalhar com certos parâmetros geomagnéticos nos 
planos de criação inferiores. Contudo, a vida não consegue sair do 
parâmetro geomagnético até que o campo seja enfraquecido e 
reorientado. 
35. Uma vez que os elos apropriados tenham sido concluídos (junto 
ao sistema humano) através de intensidades harmônicas de 
coordenação de spin, o alinhamento com uma nova zona de luz 
consegue acontecer através dos campos internos de magneto-
hidrodinâmica modulando as áreas geofísicas de distorção temporal 
da estrutura inferior em "Novas Zonas Temporais" por meio do Lay-
oo-esh, o "Pilar de Luz". 
36. Em outros mundos, nosso campo planetário se conecta com o 
arranjo da evolução superior através das aberturas da distorção 
temporal geofísica. 
37. Assim, energias orbitais fixas atuam como uma estrutura central 
da malha inferior, a própria "pedra angular" controlando os campos 
de cristal encapsulados. É esta estrutura central do cubo inferior que 
precisa ser energizada a fim de que a consciência se eleve. (Aqui, 
uma sobreposição linear produz um acoplamento cristalino). 
38. Este intercâmbio entre duas estruturas cristalinas pode ser visto 
como efeitos de campo sinóptico mudando o modelo da hélice dupla 
no mapeamento de grávitons da Terra, para que a compressão 
gravitacional ao redor de todas as formas vivas seja transformada em 
uma vibração gravitacional diferente. 
39. Por exemplo, isto pode ser visto nas células sanguíneas que são 



dispersas em um meio contínuo de alta viscosidade. As células em 
repouso são bicôncavas, mas sob esforço transverso tornam-se 
progressivamente deformadas em elipsóides alongados, com seus 
longos eixos alinhados paralelamente à direção do fluxo. A 
membrana do glóbulo vermelho gira ao redor da hemoglobina como 
uma série de esferas ao redor de uma esfera central. 
40. Em uma escala maior, a zona de nulo eletromagnético permite 
que ocorra um novo mapeamento genético. Simultaneamente, toda 
esta reorganização da zona de vida ocorre através de muitas 
combinações de ondas de energia. 
41. Ao nos convertermos no próximo comprimento de onda, na 
próxima ordem de evolução, o acoplamento de ondas materiais e 
muônicas tornam o corpo "invisível" durante a transição. Isto ocorre 
em uma função superior um passo além do nosso universo "físico". 
42. Assim, na interface de duas estruturas evolutivas, a "pedra de 
topo" da Inteligência Superior (que contém o programa de 
pensamento) estabelece uma interface com a "pedra angular" (onde 
a atividade está centrada) de uma dada inteligência estelar sendo 
reprogramada - permitindo que a sobreposição de espaço-tempo e 
novas mudanças de vida ocorram no nível atômico e molecular mais 
básico. 
43. Quando as estruturas atômica e molecular tiverem sido alinhadas 
na mesma direção de giro e em planos paralelos, uma pequena parte 
dos níveis externos dos componentes de partícula de energia se 
expandem espontaneamente em movimentos orbitais de 
sobreposição que engoliam todas as estruturas de malha cristalina 
em seu crescimento orbital. 
44. Assim, um novo limiar de vida é criado com o comando para 
circunavegar livremente nos Céus Intermediários. 
45. A chave representa os micro e macromodelos interpenetrando-se 
simultaneamente! 
46. A espiralação ascendente através do Pilar de Luz permite que a 
espécie se recarregue. A espiralação descendente de qualquer coisa 
que não seja produzida na Luz - perder-se-á ao atravessar a 



singularidade do espaço. Neste processo, a energia dissipada só se 
perde para os planos superiores, pois ela é reciclada e revisada para 
manter a "vida" refinada e progredindo dentro do Caminho Infinito. 
47. Nesta transformação, o Homem deve sacrificar seu "Ego" de 
individualidade ao "EU SOU" coletivo para ascender ao Reino de 
Deus e entregar-se ao trabalho do Pai. 
48. Assim, nossa consciência luminosa, nosso EU SOU, une-se com 
a Inteligência Superior no outro lado do Rio de Cristal. Este foco de 
Luz projetado é o Pilar de Luz que conecta nossa vida com a Vida no 
outro lado do Rio de Cristal. 
49. O Pilar de Luz é uma Luz santificadora governando e protegendo 
as ações de decisão espiritual sob as circunstâncias mais cruciais: 
ele é usado para a redenção do planeta pelo Adonai 'Tsebayoth! 
50. O Povo de Deus torna-se um com o Pilar de Luz que, repousa 
sobre seu tabernáculo na jornada para o próximo nível criador de 
inteligência. 
51. Ao se examinar este projeto divino, deve-se compreender que os 
três versos do Êxodo, 14:19-21, mostram corno as vibrações 
conscienciais de vocês podem ser fortalecidas pelo poder da Palavra 
de Deus criando um novo equilíbrio eletrônico com a membrana 
carnal de vocês. 
52. Estes versos mostram corno a revelação de Deus desce para 
soletrar o Nome Divino de setenta e duas letras que, quando é 
inserido em urna malha, torna-se o verdadeiro Pilar de Luz no Êxodo 
da Libertação. 
53. As setenta e duas letras triplas representam os três pilares 
Sefiróticos de libertação operando como Um Pilar de YHWH 
conduzindo Seus eleitos para fora do anti-universo devorador. 
54. A Luz fala, Shemot (Êxodo) 14:19:  
"E o anjo de Deus, que ia na frente do acampamento de Israel, 
afastou-se e foi para a sua retaguarda; e a coluna de nuvem afastou-
se da sua vanguarda e pôs-se na retaguarda deles." 
Eis o B'nai Yisrael coletivo dos céus e da terra incorporado ao Pilar 
de Nuvem como uma ABERTURA! 



55. Shemot 14:20: 
"Assim veio a estar entre o acampamento dos Mitzrayim e o 
acampamento de Israel. Dum lado mostrouse urna nuvem com 
escuridão. Do outro lado iluminava a noite. E este grupo não chegava 
perto daquele grupo durante toda a noite." 
Eis o B'nai Yisrael coletivo dos céus e da terra movendo-se entre os 
véus de luz e da escuridão através do Pilar de Luz Sefirótico. 
56. Shemot 14:21: 
"Moisés estendeu então a mão sobre o mar; e YHWH começou a 
fazer o mar retroceder por meio de um forte vento oriental, durante 
toda a noite e a converter o mar em terra seca, e as águas foram 
partidas." 
Eis o B'nai Yisrael coletivo dos céus e da terra atuando corno a 
passagem através dos "pisos" dos céus celestiais, por meio do qual 
tanto a terra corno a água são corno um "Mar Vermelho" de luz no 
espectro solar que precisa ser cruzado! 
57. Venham, vamos sair do Egito, vamos tornar as asas da manhã e 
preparar nosso povo para se encontrar com as Legiões - do Adonai 
'Tsebayoth - deixando as Pirâmides da antiga ordem consciencial. 
58. Venham, afastemo-nos dos Faraós do mundo, os Faraós que 
mantêm o mundo servil a urna escravidão econômica sem a pedra de 
topo de Luz. 
59. Venham, vamos purificar o sistema de vida e exaltar Aquele que 
divide os céus e a terra entre o Seu Povo de Luz. 
60. Enoch explicou, quando ele deu esta Chave, que a membrana do 
Homem, a membrana Mill-Ha-Ada-Mah, a substância viva da 
consciência dentro do sangue, precisa tornar-se a membrana Men-
Ha-Ada-Malz, a membrana elevada à próxima ordem de evolução, a 
membrana como um meio de expressão (media) universal. 
61. Quando isto acontece, a membrana de cristalização sanguínea 
dentro do corpo do Homem pode clamar da terra, assim como o 
sangue de Abel clamou da terra para YHWH. Os cristais do sangue 
estão vivos dentro da membrana maior de vida contínua, que não 
conhece nenhuma morte somente o realinhamento. 



62. Assim, o alinhamento com o Pilar é necessário para impedir que a 
mente seja reciclada constantemente de volta para a mesma matriz 
biológica, sucessivamente, para repetir a vida dos velhos padrões de 
memória da consciência - com o poder decrescente do Adam 
Kadmon. 
63. Este alinhamento é feito a fim de que as verdadeiras forças de 
Luz entrem na humanidade, e que a humanidade renasça do Cristo, 
semente cristalina para semente cristalina, Povo de Deus para Povo 
de Deus, o Leão de Judá triunfante sobre o poder do Faraó e das 
velhas radiações do Sol! 
64. Agora, que o fluxo do trinta e seis e trinta e seis entre a Terra e o 
Sol seja rompido - e que os Irmãos e as Irmãs de Luz surjam no 
poder do Yotzer Amarotlz - Shalom. 
 

 
 



 
 

1-1-5 
 
A chave da vida é o veículo que representa a família em sua função 

básica na Zona de Luz-Vida. A família, dentro de todos os campos de 
evolução, pode participar na “Casa de Muitas Moradas". 

 
1. Eis que vocês são as ovelhas do Pai e são contados entre aqueles 
a quem o Pai entregou cada um a um Filho de Deus, que é um Filho 
de Luz na Morada. A Chave quinze fala da família maior da criação, 
que já está na Casa de Muitas Moradas. 
2. A família humana está limitada e não consegue participar das nove 
zonas temporais, cada uma contendo oito moradas do Caminho 



Infinito. A família humana consegue participar apenas dos sete 
mundos-morada finitos de Luz, até que esteja disposta a usar o seu 
foco familiar de amor e luz como um degrau de cristal básico dentro 
da sua zona de Luz-da- Vida. 
3. Quando Enoch explicou isso, levou-me através das muitas 
dimensões da criação e mostrou-me a inteligência em outros planetas 
e campos, nos quais não há insetos no ar colhendo o fruto maduro da 
videira. 
4. Mostrou-me uma família comendo maná, o alimento de Luz, 
resplandecendo dentro do lar; 
5. Mostrou-me a família reunida em prece e louvor, em matrimônio. 
6. Mostrou-me todos os estágios básicos para enfatizar que esta é a 
unidade central que o Deus Pai escolheu, e que quando os universos 
planetários violam o modelo do Pai, da Mãe, do Filho e da Filha - os 
equilíbrios dos Dez Mandamentos, eles não conseguem tomar 
assento à mesa de Luz, mas devem devorar-se. 
7. Ele chamou a minha atenção para muitas escrituras, algumas 
sendo as sagradas escrituras da Igreja de Morom, ou de Mórmon. 
8. Ele explicou que as verdadeiras escrituras da Igreja de Morom 
contêm as chaves para preparar a estrutura familiar para servir ao 
Ofício de Luz e entrar na família celestial de Deus. 
9. Ele também explicou que a Igréja dos Santos dos Últimos Dias era 
a tribo viva de José, e que assim como José reunira os seus irmãos 
no Egito, a tribo de José reunirá até os dispersos da Raça Crística 
para serem alimentados, vestidos e preparados para o reinado de 
Luz de Melchizedek sobre o planeta. 
10. E então entendi o que estava-o escrito no Livro de Moisés, 
capítulo 6:27-34: "E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoch, meu 
filho, profetiza a este povo e dize-lhe: Arrependei-vos, porque assim 
diz o Senhor: ‘EU SOU, estou aborrecido com este povo e minha 
impetuosa ira está acesa contra ele, porque seus corações tomaram-
se endurecidos, seus ouvidos ensurdecidos, e seus olhos não podem 
ver muito além'." 
11. "'E durante estas muitas gerações, desde o dia em que os criei, 



eles desviaram-se, e têm-me negado, e procuraram seus próprios 
conselhos na escuridão, e em suas próprias abominações idearam o 
assassínio, e não guardaram os mandamentos, os que eu dei ao Pai 
deles, Adão.'" 
12. '''Portanto, eles perjuraram e, pelas suas blasfêmias, trouxeram a 
morte sobre si; e preparei um inferno para eles, caso não se 
arrependam;'" 
13. "'E este é um decreto que pela minha própria boca proclamei no 
princípio do mundo, desde a sua fundação, e pela boca de meus 
servos, teus pais, eu o decretei, conforme será mesmo propagado ao 
mundo, até os seus extremos"'. 
14. "E quando Enoch ouviu estas palavras, curvou-se por terra, ante 
o Senhor, Adonai, e falou perante o Senhor, Adonai, dizendo: 'Por 
que é que encontrei graça em Tua vista? Sou apenas um jovem e 
todo o povo me odeia, pois não falo com desembaraço; por que sou 
Teu servo?'" 
15. "E o Senhor disse a Enoch: 'Vai e faze como te ordenei e nenhum 
homem te ferirá. Abre tua. boca e ela se encherá, e te darei palavras. 
16. '''Pois toda carne está em minhas mãos e farei conforme me 
apraz'" . 
17. "'Dize a este povo: Escolhei este dia para servir ao Senhor Deus, 
que vos fez.'" 
18. '''Eis que meu Espírito está sobre ti; portanto, justificarei todas as 
tuas palavras; e as montanhas fugirão de tua frente, e os rios 
mudarão seus cursos; e tu permanecerás em mim, e eu em ti; 
portanto, anda comigo.'" 
19. Enoch contou-me que a unidade familiar será ativada pelo 
Espírito Santo e preparada para andar de Mãos dadas com o Espírito 
Santo e com os Senhores de Luz. 
20. Ele me contou que este rolo, o Livro de Moisés, foi dado para 
preparar as famílias dos fiéis para o grande derramamento de dons 
proféticos, especialmente o do ministério das crianças, que se 
tornarão a terceira parte da Trindade, entre o Pai e a Mãe, 
distribuindo grande poder no fim do tempo. 



21. Isso sucederá a fim de batizar a Terra com a grande sabedoria 
dos muitos mundos moradas, e para prevenir contra aqueles 
instrutores que negam o ministério das crianças. 
22. O ministério das crianças revelará os portentos nos céus e na 
Terra e sobrepujará os poderes falsos dos religionários que repudiam 
a "profecia contínua". Pois nos foi contado pelo Mestre Ascendido 
Joel que: “depois disto terá de acontecer que Eu derramarei meu 
espírito sobre toda sorte carnal, e vossos filhos e vossas filhas 
certamente profetizarão. Quanto aos vossos homens idosos, sonhos 
eles sonharão. Quanto aos vossos jovens, verão visões. E até sobre 
os servos e sobre as servas derramarei naqueles dias meu espírito." 
23. E as crianças, como parte do sacerdócio interno de Luz, a família 
de José, prepararão os fiéis para tomarem-se uma unidade orgânica 
de Luz. Assim, a criança é uma função básica de toda inteligência 
física que se integra à Aliança de Luz. 
24. Os anjos caídos não podem casar, pois eles violaram os códigos 
matrimoniais ao impregnar suas sementes com os Nefilim e com os 
Serafim caídos. 
25. Eles abusaram das criações físicas e, em consequência, 
desceram dos níveis superiores de inteligência para os níveis 
inferiores, onde é mais fácil apanhar corpos, mais fácil apanhar 
envoltórios bioquímicos. 
26. Visto que não podem ter seus próprios corpos ou seus próprios 
filhos e filhas de Luz, eles agarram e possuem corpos químicos de 
níveis inferiores de criação, que não existem na verdade dentro das 
suas próprias consciências individuais, exceto dentro consciência da 
Inteligência Superior. 
27. E onde a inteligência em corpo físico não crê no poder do Deus 
Vivo, ela tem as frequências desprotegidas, as quais estão no ponto 
para sofrerem interferência e serem usadas por qualquer inteligência 
que possa andar pela face da terra. 
28. No processo de reforma destes desequilíbrios, o homem justo 
recebe a ordem para formar uma família; a família, uma comunidade; 
a comunidade, um povo; a povo, a ordem de Luz. 



29. A chave quinze, portanto, fala a respeito da família de Zion, a 
consciência de Luz através da qual a ionização de Luz de Ze pode vir 
e voltar em um piscar de luz, e transformar a família de volta ao seu 
lar celestial. 
30. A consciência superior pode ir embora e sair com corpúsculos 
mecânico-quânticos de Luz. Esta Luz pode ser impregnada na 
semente de uma criança quando ela nasce. A consciência superior 
pode fecundar uma mulher quando ela está concebendo um Homem 
de Deus que seja ungido para servir ao Senhor. Nesse momento de 
concepção mútua, o Espírito de Luz passa sobre as águas químicas 
e batiza a célula em Nome do Pai. 
31. Ela ordena que esta seja uma função abençoada se a descida da 
pomba puder ser vista acima da cabeça. 
32. Se, em Nome do Pai, a descida da pomba pairar ali, então os 
poderes da criança serão usados e aquela casa será abençoada por 
Deus. 
33. Enoch contou -me que as crianças que nascessem de pais 
altamente espirituais não viriam ao mundo sob as influências do velho 
Zodíaco do ciclo das Mazzaroth, mas nasceriam com libertação 
cármica, cientes de que elas têm uma comunicação direta com o 
Reino do Pai. Essas crianças encarnarão com um propósito 
específico de servir à semente remanescente do mundo e de 
preparar esta semente remanescente com os grandes poderes de 
fusão espiritual que verterão das suas "supermentes". 
34. Esta é a razão de termos universos-Filho, pois onde não há o 
semblante e a sabedoria do Filho reinando em Nome do Pai, ali 
surgem mutações entre as espécies dando origem a 
monstruosidades físicas. Esta é a razão pela qual as formas 
teratóides de criação que o homem vê em algumas naves espaciais 
serem como gárgulas de aparência horripilante, refletindo a 
inteligência que habita onde não há sistemas Filhos de Luz. 
Comparados com o Olam Atziluth, eles moram em universos escuros 
ou em ambientes de metano ou amônia líquida que exigem diferentes 
formas de respiração e aberturas visuais. 



35. Eles não conseguem ter a química do Adam Kadmon, que é 
adaptável a todos os filhos; só conseguem se adaptar a certas condi-
ções químicas prescritas; é por isso que não podem ter a energia 
humana da Shekinah, os equilíbrios de Luz. 
36. E assim, quando os seres teratóides, que não têm o Amor do Pai, 
chegam a um planeta que não consegue aguentar sua forma de 
energia, eles podem ser destrutivos para todas as famílias e todas as 
nações sobre o planeta. Por esta razão, a semente Adâmica recebe o 
código de "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" - Santo, 
Santo, Santo é o Senhor Deus das Legiões, para ser usado como 
uma proteção de Luz ao redor da família contra aqueles poderes não-
identificados com o Pai. 
37. A família, então, é a família do corpo Shekinah conectada com o 
corpo do Filho de Luz-Vida e com o Trono do Pai de Luz-Vida. A 
família em sua unidade mais simples é o corpo interno do homem, o 
útero da mulher e a semente cristalina, todos unificados na 
impregnação do mundo químico com o mundo das idéias, santificado 
pela Vontade do Pai. 
38. A realidade física externa corresponde do homem, mulher e 
criança, sobre este planeta, mas, sem a unificação e a santificação 
do Sétimo Raio de Luz, a família de Amor seria desprezada pelas 
predileções da carne. 
39. Em outros planetas, três irmãos de Luz e três irmãs de Luz são 
unidos a três Senhores de Luz; em outras dimensões estelares 
conscienciais, é a reunião das Irmandades de Luz através de três 
Senhor~s de Luz específicos agindo como um. Então, eles podem 
participar da Casa de Muitas Moradas e de todas as moradas de seu 
universo local simultaneamente. 
40. Enoch contou-me que onde dez seres fiéis estiverem reunidos, 
suas energias de Luz unificadas criam o veículo Merkabah, o qual 
chama à presença deles dois guias espirituais. Os dois guias 
espirituais levam a unidade familiar coletivamente ao próximo nível de 
inteligência, onde ela será instruída para servir à hierarquia da 
Irmandade de Luz. 



41. Assim, ali estão reunidos dois Mestres de Luz que se unem com a 
família de dez de vocês para formar o veículo orgânico de Vida. Estes 
Mestres, servindo ao Ofício do Cristo, serão a liderança de cada 
família santificada na visão de partilhar em conjunto unidade familiar 
em novos mundos de criação. 
42. Por conseguinte, nós cumprimos o Livro de Moisés, capítulo 6:57-
68: "Portanto, ensina a tuas crianças, que todos os homens, em todas 
as partes, devem arrepender-se, ou de nenhuma maneira herdarão o 
reino de Deus, pois nenhuma coisa imunda pode morar ali, nem em 
Sua presença; pois na linguagem de Adão, [a linguagem de Luz], 
43. "Homem de Santidade é seu nome, e o nome do Seu Unigênito é 
o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, um justo Juiz que virá no 
meridiano do tempo. 
44. "Portanto, dou-te um mandamento: ensinar estas coisas sem 
reserva a tuas crianças, dizendo:" 
45. "Que por causa da transgressão vem a queda, a qual traz a 
morte; e visto que nascestes no mundo por água, e por sangue, e 
pelo Espírito, os quais Eu criei, e então do pó vos tornastes uma alma 
viva, mesmo assim, tereis de nascer de novo no reino do céu, da 
água e do Espírito," 
46. "E ser limpos pelo sangue, até mesmo pelo sangue de meu 
Unigênito, para que possais ser santificados de todo pecado, e gozeis 
das palavras da vida eterna neste mundo, e da vida eterna no mundo 
vindouro, até mesmo a glória imortal;" 
47 "Porque pela água guardais o mandamento; pelo Espírito sois 
justificados, e pelo sangue sois santificados;" 
48 "Portanto, ele é dado para que permaneça em vós: o testemunho 
do céu, o Confortador, as coisas pacíficas da glória imortal; a verdade 
de todas as coisas; o que vivifica todas as coisas, o que faz vivas 
todas as coisas; o que conhece todas as coisas, e tem pleno poder 
de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o 
juízo." 
49. "E eis que agora vos digo: "Este é o plano de salvação para todos 
os homens, através do sangue do meu Unigênito, que virá no 



meridiano do tempo." 
50. "E eis que todas as coisas têm Sua similitude, e todas as coisas 
são criadas e feitas para dar testemunho de mim, tanto as coisas 
temporais como as espirituais;" 
51. "as coisas que estão acima nos céus, as coisas que estão sobre a 
terra, as coisas que estão na terra, as coisas que estão embaixo da 
terra; tanto acima, como abaixo: todas as coisas dão testemunho de 
mim." 
52. "E quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, aconteceu que 
Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor; e 
foi baixado à água, submergido na água e tirado da água. 
53. "E assim ele foi batizado, e o Espírito de Deus desceu sobre ele, 
e portanto ele nasceu do Espírito, e foi vivificado no homem interior. 
54. "E ouviu uma voz do céu dizendo: "Tu és batizado com fogo, e 
com o Espírito Santo (Shekinah). Este é o testemunho do Pai, e do 
Filho, desde agora e para sempre;" 
55. "E tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias e 
sem fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade - 
(Oilam, Oilam)." 
56. "Eis que tu és um em Mim, um filho de Deus; e assim possam 
todos chegar a ser meus filhos. Amém."" 
57. E o Salvador indicado pelo Pai, com os Senhores de Luz, reunirá 
a sua Morada de Zion dos quatro cantos da Terra e cumprirá a 
Mitsvahs 'Esh - a Aliança de Luz. 
58. Bendito seja todo o morador da Luz-Vida de Deus, pois os men-
sageiros de Luz passarão sobre os dintéis das portas e livrarão os 
fiéis para a Zion Celestial. Os dintéis serão então golpeados com a 
Luz e os altares dos falsos senhores estremecerão e cairão por terra. 
59 Saibam, então, que todas as coisas as quais a família do Deus Pai 
está destinada a fazer não poderiam ser expressas nem em todos os 
rolos deste mundo, pois seus atos estão destinados a ser transcritos 
nos muitos mundos dos céus. 
 



 
 

1-1-6 
 

O “Povo de Deus” sobrevive coletivamente como um campo de 
inteligência na restauração dos universos como a “Grande lrmandade 

Branca”. 
 
1. A Chave enfatiza as palavras: "o Povo de Deus sobrevive 
coletivamente"; o Povo de Deus restaura os universos; o Povo de 
Deus é conhecido como a Grande Irmandade Branca. 
2. O que isto significa? Significa que a criança de Deus não sobrevive 
independentemente da família espiritual. A família espiritual não é de 
uma dimensão apenas, mas inclui muitas faces espirituais, muitas 
inteligências espirituais e muitas consciências espirituais que trazem 



coletivamente a mensagem de vida eterna do Pai a muitos universos 
da nova criação. Esta própria mensagem de ressurreição para a vida 
eterna é trazida à criação física pela manifestação real de Corpos de 
Luz que trabalham além do Alfa-Ômega na restauração dos 
universos. 
3. Tudo é visto como a sobrevivência coletiva e a restauração coletiva 
do universo humano ligados ao universo local maior. 
4. O quadro de Luz que Enoch me deu mostra como a luz é reunida a 
partir dos níveis inferiores de relatividade casual e purificada através 
dos níveis intermediários de relatividade coletiva na Luz viva. 
5. Pois Enoch explicou que nos mundos inferiores um nível de 
relatividade é tão válido quanto outro nível de relatividade na 
casualidade da criação. Quanto mais alto vocês avançam .na ordem 
de evolução, maior a responsabilidade de ligarem um nível de 
relatividade casual a outro, a fim de criar com o tempo combinações 
perfeitas de relatividade coletiva. 
6. O limiar inferior no cubo de energia é o lugar ocupado pelo plasma 
vital ou, simplesmente, uma das camadas envoltórias do fluxo de 
energia quando ele desce da Luz dos Elohim. Ele vem na membrana 
de codificação - a imagem e similitude necessárias para repetir a 
membrana original à medida que ela se renova na sobrevivência da 
espécie. 
7. O primeiro limiar evolutivo na "ascensão vertical" feita pela criança 
de Deus, está na. travessia de muitos campos casuais de relatividade 
positiva e negativa ruma aos pilares maiores de Luz. Dentro da 
relatividade casual do nosso espectro eletromagnético, vocês 
encontram os núcleos de luz e os pilares de luz internos que são 
vibrações epicinéticas. Estas vibrações musicais de luz podem ser 
postas em harmonia com a "purificação de Luz" para que a 
membrana de vocês seja equilibrada e aperfeiçoada à medida que 
vocês avançam na evolução da alma. 
8. Portanto, as radiações dos níveis de relatividade coletiva 
intermediárias são avançadas por meio de pilares de Luz até um 
conglomerado globular brilhante de campos energéticos de Luz 



purificante que aperfeiçoam a criação, permitindo que vocês se 
tornem a Luz Viva. 
9. E à medida que vocês, como Crianças de Deus, evoluem através 
da morte e renascimento, vocês experimentarão campos energéticos 
esféricos nos quais a morte sequer tocou. Primeiramente, vocês 
verão a totalidade dos campos energéticos positivos e negativos 
ligando-se aleatoriamente nos limiares inferiores de inteligência. 
10. Então vocês são atraídos através de uma purificação cristalina 
por meio de uma série de Olhos de Hórus interconectantes que 
reformulam a criação casual em uma perfeição cristalina maior. Ali 
vocês receberão e exibirão a Luz como uma criação de Melchizedek. 
11. No nível supremo de perfeição existe o Olho do Eterno como uma 
manifestação do Olho do Pai. Este Olho Eterno contém toda a 
omnipotência e omnipresença governando todos os legisladores dos 
éons que entram no meio dos Olhos de Hórus. 
12. Assim, no momento em que vocês deixam seu cubo 
tridimensional de energia, no qual vocês vivem nesta forma humana 
espacial, vocês estão aptos a deixar o corpo comum de ele-
tromagnetismo no qual vocês têm parte, e a trabalhar com os 
múltiplos de Luz do universo Eka maior. Este universo Eka maior é 
composto de vários padrões cromáticos, vários padrões de 
membrana e vários padrões biológicos que com o passar do tempo 
serão reprocessados por meio do Olho do Eterno. 
13. Enoch explicou que a Grande Irmandade Branca é o veículo de 
Luz entre os universos Eka. Ela é a inteligência de Luz que trabalha 
para restaurar todos os espectros de radiação membrânica e 
cromática limitados a fim de que essas formas inferiores de 
inteligência, assim libertas da limitação, possam compartilhar dos 
generosos padrões criadores do Caminho Infinito. 
14. Existem sete cores básicas para cada chacra da inteligência 
humana. Elas podem ser coordenadas pela Grande Irmandade 
Branca para fundirem-se com miríades de cores a fim de auxiliar o 
corpo no desenvolvimento espiritual. Por exemplo, a cor "lavanda 
avermelhada" é usada como uma força sustentadora de paciência 



que prepara os olhos para ver os estágios da educação iluminada. 
15. Esta educação da ahna ocorre por meio de campos energéticos 
estabelecidos por cores e separados por cores limiares de iluminação 
para cada fase de evolução. 
16. De uma sucessão contínua de cores com todos os seus graus 
intermediários, uma "Vestimenta de cor" emerge das setenta e duas 
emanações dos Nomes divinos, o derekh ha-shemoth, como a 
quintessência da "graça divina" derramada sobre o reino humano. 
17. A Grande Irmandade Branca é a Hierarquia de poder que possui 
como parte de sua autoridade a codificação cromática dos céus 
inferiores. Ela usa estas radiações para desenvolver a membrana 
viva até o ponto onde a Luz viva pode se estabelecer no plano físico, 
fazer o trabalho necessário na forma física e retomar novamente à 
Luz Divina. 
18. Portanto, a Grande Irmandade Branca é enviada para trabalhar 
com todas as pessoas como a dimensão do Esplendor Zohar e a 
dimensão da Luz Crística, que unifica todas as formas de energia dos 
veículos internos. A regênese de todas as cores dentro do espectro 
humano afunilado de volta para a Luz Branca, permite que os 
veículos internos venham das camadas bioquímicas quando o 
meridiano temporal se altera. 
19. Nesse momento, a relatividade da criação humana é alterada 
diretamente pelo Sumo Comando e pela Grande Irmandade Branca. 
20. Enoch também explicou como a Grande Irmandade Branca 
governa o Povo de Luz nas doze distorções temporais de luz, as 
quais permitem que os campos magnéticos nos meridianos da Terra 
sejam ativados para trabalhar em uma dimensão de Luz superior. 
21. Ela ativa o espectro magnético e os campos eletromagnéticos da 
Terra para que operem em fase paralela. Ela ativa a luz em um 
determinado sistema solar para entrar em um movimento de luz de 
dimensão superior por meio de alinhamentos de campos cristalinos. 
22. O novo campo cristalino se estabelece por meio de códigos de luz 
sobre vórtices, para que quando a pirâmide de Luz da Merkabah 
descer sobre a pirâmide energética geofísica, as duas formem um 



corredor cristalino. 
23. Portanto, a semente remanescente que ainda restar na carne 
física, até mesmo os corpos físicos de mortos que tiveram seus 
códigos sanguíneocristalinos e seus códigos Ichor previamente 
ativados, podem ser ressuscitados em novos corpos de Luz. 
24. Dentro das harmônicas de luz, a semente remanescente é 
preparada para experimentar a mudança dos padrões Magnéticos de 
encarnação e recriação. 
25. Estes harmônicos de luz abrem as energias do terceiro olho e as 
malhas dos chacras energéticos dentro do corpo a fim de que a 
semente remanescente possa participar simultaneamente com as 
malhas magnéticas em toda a Terra, ao sermos reunidos às malhas 
magnéticas para libertação. 
26. Esta graduação da espécie da Terra para outros níveis de criação 
este lar decorre das mudanças que ocorreram nos níveis superiores 
em todo o universo. Os reinos de inteligência superior que falharam 
nos seus próprios mundos criados são trazidos de volta às criações 
dos mundos de pó para ocupar o espaço abandonado por planetas 
que são promovidos a novas fronteiras de criação. 
27. Contudo, não se permite que as malhas Magnéticas dos planetas 
mudem por completo até que sejam retirados os que estiverem para 
prosseguir a outros sistemas planetários e a outros mundos de 
criação, através dos seus respectivos veículos de Luz. Portanto, a 
Grande Irmandade Branca deve ativar os campos de cristal da Terra, 
porém, mantendo os harmônicos da criação da Terra, até que os que 
irão para outros planetas sejam levados para o espaço pelos veículos 
de Luz Merkabah a partir das doze distorções temporais geofísicas 
da Terra. Após isto acontecer, a ligação da Merkabah com os 
harmônicos Magnéticos da Terra permitirá que a maior parte da 
criação física se espirale com a Terra diretamente para outra 
frequência orbital. 
28. A menos que esta mudança evolutiva ocorra dentro das malhas 
Magnéticas, a consciência simplesmente reencarna de volta na 
mesma estação planetária de vida e na mesma camada bioquímica, 



similar àquela que possuía anteriormente. Se esta graduação não 
ocorresse, a consciência simplesmente prosseguiria no padrão de 
duplicação mais semelhante às formas-pensamento, que, sendo as 
mesmas, adquirirão o mesmo tipo de veículo corporal para prosseguir 
com esse desígnio. 
29. A Grande Irmandade Branca é o nível de inteligência que tem a 
capacidade de governar os campos. energéticos superiores e a 
capacidade de governar os fatores de repetição positivos e negativos 
no crescimento membrânico. 
30. E, em tudo isso, ela tem a capacidade de ser enviada da região 
dos luminares superiores para funcionar como Grandiosos Instrutores 
nos mundos dos luminares inferiores. 
31. A Grande Irmandade Branca está, então, apta para usar seu 
corpo de energia como um sistema estelar branco-amarelado. Ela 
energiza o corpo do Homem para que brilhe como a carne de Órion 
por meio dos códigos energéticos de ressurreição. Um destes 
códigos, por exemplo, é: r psd hat f m sah m ht Nwt, que permite que 
o pó vista o manto externo de Luz. 
32. A tecnologia de formas-pensamento da Grande Irmandade 
Branca de Órion é necessária para tirar a evolução de seus códigos 
limiares de energia, a fim de que a morte planetária seja consumida 
na Luz. A própria morte é consumida no Povo Crístico, o Povo da 
Grande Irmandade Branca, que representa o povo da semente 
galáctica superior trabalhando com todos os reinos de matéria para a 
glória do Pai. 
33. Esta é a razão por que YHWH codificou o Povo de Luz em todas 
as membranas vibratórias e em todas as membranas conscienciais, 
para impedir que o Povo fosse neutralizado por uma única religião ou 
pela glória de um único Filho. Ele é instruído para trabalhar com os 
muitos Filhos do Deus Vivo. 
34. Mas, o Povo de Deus é o verdadeiro Israel, a verdadeira 
consciência de Luz, em virtude de entender a Torah Or, a Verdade, 
quando ela é apresentada corretamente por um Instrutor de Luz ao 
veículo interno do Homem por meio do conhecimento que possui os 



códigos energéticos de Luz apropriados. 
35. Nesse momento, a Palavra de Deus traz a vitória sobre a 
identidade da carne por meio da fé no EU SOU do Pai. 
36. O progresso da fé no EU SOU do Pai até ver o EU SOU O EU 
SOU face a face é a essência da experiência de nossa alma nesta 
incorporação de Luz. 
37. Primeiro, porém, o Corpo Gemátrico de Luz deve compreender a 
Torah Or, a Palavra de YHWH, e trazê-Ia para dentro do coração do 
corpo interno. Isto permite que o corpo interno eleve-se à glória do 
universo Pai, além da identidade individual, e não permaneça um 
escravo ou servo da forma corporal ou do Mestre que impede que o 
iniciado prossiga. 
38. O corpo coletivo do verdadeiro "Povo de Deus" não é escravo de 
ninguém, mas é um servo de todos, exceto da descendência dos 
Nefilim caídos. Estas energias mentais caídas neutralizaram certas 
mutações genéticas, certos espaços vitais, certos índices raciais e 
certos ensinamentos sapienciais da adaptação consciencial dentro da 
história do planeta. Desta forma, sem a Aliança de Luz, homem 
devora homem e raça devora raça. 
39. As nações da Terra que negam a travessia da luz através do Alfa-
Ômega da criação, negam a Merkabah, negam os Profetas de Israel 
e não mostram a humildade necessária para entrar no Corpo de Luz 
superior. Estas não são as almas que entrarão na Grande Irmandade 
Branca. 
40. Precisamos entender que nosso campo energético está elevando-
se para fora do corpo da serpt!nte galáctica de espaço e tempo. 
Devemos entender como o Senhor Michael travaráum combate com 
as incorporações de luz caídas na serpente galáctica de alia 
Draconis. A serpente representa o antiuniverso devorador que 
mantém os planisférios aprisionados em uma estação fixa ou em uma 
órbita de circumpolaridade que necessita da “espada de poder da luz” 
de constelações como Órion a fim de intervir e libertar da “morte 
linear” as formas de evolução no espaço-tempo. 
41. Em éons prévios, nossos cristais-semente de luz foram 



transmitidos pelos Senhores de Luz, ao virem desenvolver a vida na 
galáxia por meio de códigos de memória que, então, foram gravados 
dentro das pirâmides, há sete éons atrás, há doze éons atrás, há 
trinta e seis éons atrás, e eras anteriores. 
42. Todos estes programas estelares prévios serão trazidos aos 
códigos de luz, a fim de que todos os que foram aprisionados no 
espaço em eras passadas sejam julgados em termos da maneira 
como usaram o potencial de suas almas. Além disso, os que 
estiverem na escravidão tridimensional, por serem vítimas de 
mudanças eletromagnéticas anteriores, graduar-se-ão da imagem do 
Dragão, a semente devoradora, se forem infundidos com a Luz Viva 
do Cristo. 
43. A transformação da espécie ocorre por meio da infusão de cristais 
de luz, o que gera um campo de Luz ao redor do corpo e também 
uma alimentação de Luz para o corpo no próximo estágio da criação. 
44. A Grande Irmandade Branca toma então a membrana 
consciencial e a conduz ao próximo estágio dentro do universo 
Shekinah, que está em coordenação com o universo Pai e com o 
universo Filho. Os universos Pai e Filho se unem com a trindade da 
matéria por meio da Grande Irmandade Branca, renovando as 
espécies do universo físico. O Homem, nesse momento, reconhecerá 
que esteve isolado do milênio de mil outras ordens universais por 
causa de sua desatenção para com outros mundos de Luz. 
45. Finalmente, a Grande Irmandade Branca conduz a Luz dos justos 
para fora das zonas de destruição, pois as Irmandades são os 
receptáculos de Luz, no que elas purificam as civilizações e 
conduzem a Luz delas ao Tesouro de Luz. 
46. O Povo de Deus já pediu aos universos Pai, Filho e Shekinah 
para que restaurem o equilíbrio perfeito. Quando os universos de Luz 
Pai, Filho e Shekinah puderem equilibrar uma zona temporal 
consciencial, os corpos de matéria-energia em cada célula temporal 
poderão obter a liberdade consciencial e a qualificação para trabalhar 
com a Grande Irmandade Branca. 
47. Quando isto acontecer, a espécie tomar-se-á uma criação 



superespécie capaz de circunavegar livremente entre os sistemas 
estelares sem ficar presa em uma consciência de espaço-tempo 
determinada. 
48. Os universos estelares caídos estão isolados do espaço-tempo 
consciencial porque os fatores energéticos cristalinos estão nos 
vetores errados, nas entradas genéticas erradas e nos veículos 
errados de experiência da sabedoria. 
49. Quando a semente remanescente é retirada da forma genética 
limitada e autorizada a se refazer na imagem e similitude superiores, 
a criação compreende por que a pirâmide é o elemento constituinte 
central da vida que liga os universos Snekinah de Luz. Pois nesse 
momento a semente remanescente experimentará a Pirâmide de Luz 
Cósmica e Eterna como o Trono do Pai que dá a todas as imagens e 
similitudes a plenitude dos Dez Mandamentos, que são dez funções 
piramidais conectando a evolução do nosso EU SOU ao "EU SOU O 
EU SOU" vivo. 
50. Povo de Zion, peguem seus corpos de luz internos e unam-se e à 
Luz Zohar em comunhão com os Senhores de Luz, a Grande 
Irmandade Branca. 
51. Pois a Grande Irmandade Branca são aqueles que purificam a 
Luz. 
52. Seja sobre ti o selo desta Luz! 
 



 
 

1-1-7 
 

A chave de toda escritura sagrada encontrada em nossa zona 
temporal consciencial é “Eu sei que meu Redentor Vive”. 

 
1. Enoch explicou a mim, Jacob, como as escrituras de Luz são 
dadas em termos da redenção de uma determinada espécie. Não se 
pode pensar na vinda do Pai sem as energias redentoras do Messias 
- no plano de salvação revelado para guiar o Homem através de sua 
zona temporal consciencial de modo que ele possa conectar sua 
divindade com os reinos de Luz pluralistas. 
2. Porém, mesmo quando o Homem ascende para as ordens de 



criação superiores, as escrituras de Luz, dadas nas Grandes Chaves 
e reveladas pelos Filhos-Paraíso, não serão postas de lado. O 
Redentor só pode viver naqueles que compartilharam do testemunho 
contínuo do Trono que precede cada nova emanação da escritura 
Divina. Assim, as Chaves das escrituras de Luz perdurarão, e serão 
inseridas nas escrituras da Nova Era, pois elas serão usadas em 
outros mundos para treinar novos domínios de inteligência física. 
3. Esta Chave é dada com o entendimento do Corpo de Luz 
Gemátrico, dentro de cada criança de Luz, pois cada criança de Luz 
trabalha como parte da reunião das centelhas, do Messias coletivo. 
4. Portanto, cada veículo físico pode olhar para seu veículo de 
ensinamento da redenção de Luz e dizer: “Eu sei que meu Redentor 
Vive". 
5. As Dezoito Bênçãos que Enoch me deu dão uma definição do 
Messias coletivo trabalhando dentro do corpo de Luz de vocês, à 
medida que o corpo de Luz de vocês evolui dentro do Caminho 
Infinito: 
6. “oo1oo" A fé do Israel renascido é vivenciar todos os sofrimentos e 
redenções da consciência humana absorvidos em todas as 
dimensões do processo criador-de-amor. 
7. O veículo de Luz como teu corpo do Eu Superior, precisa descer e 
reunir todas as incorporações dos teus veículos de todas as tuas 
formas-pensamento durante tua experiência de vida. E quando todas 
as tuas formaspensamento forem reunidas dentro do teu Corpo de 
Luz de Gematria centralizado dentro de ti, tu redimirás teus veículos 
físicos. 
8. Teu veículo físico não é somente uma célula mas milhões de 
veículos celulares trabalhando com diferentes formas de energia 
derivadas dos reinos de experiência ao redor. 
9. Teu próprio universo corpóreo funciona como parte do Messias 
coletivo através do teu Corpo de Luz Gemátrico - teu corpo de Luz 
interno, que está continuamente sendo aperfeiçoado pelo teu Eu 
Superior Crístico. Através dos muitos níveis de purificação, tu 
absorves e purificas todas as dimensões humanas ao redor na 



dimensão consciencial de Luz Superior. 
10. Canta a Deus pois Ele nos leva à Unidade com o Messias. 
11. "oo2oo" A fé do Israel renascido é trazer o 'Shema' aos pobres e 
sofredores deste mundo - para soprar a alma de amor eterno nos 
seus corpos - da mesma maneira que a proximidade do universo foi 
percebida quando Deus soprou no homem o sentimento da vida no 
início consciencial temporal". 
12. Compreende o 'Shema' como a verdadeira vibração da verdade, 
porque é a vibração ao fundo de todas as vibrações. Quando tu o 
escutas, compreende então que ele es!á te preparando para a Voz do 
Pai, que é o cumprimento ativo do 'Shema', reunindo todos os níveis 
vibratórios da criação através do Seu poder de cura redentora, 
sabedoria científica e libertação espiritual. 
13. Todas as formas-pensamento não estão necessariamente na 
vibração correta; precisas então da vibração correta do 'Shema' para 
harmonizar todas as vibrações com os ensinamentos dos B'nai Or, os 
Filhos de Luz. 
14. Dentro da Kaballah, a vibração sagrada do 'Shema' é pronunci-
ada porque traz consigo a sabedoria coletiva dos Mestres para 
permitirse entender como teu corpo pode usar as formas-pensamento 
do universo maior para se reunir com o corpo da criação de Luz 
superior. Quando tu atuas na perfeita harmonia de Luz dentro de 
todos os reinos, dentro e fora, podes funcionar com o poder do 
Shema B'nai Or. 
15. Ao vibrar o 'Shema' com os Filhos de Luz, tu podes deixar teu 
reino material e entr"ar em qualquer outro reino de Luz. Até esse 
tempo, tu deverias procurar redimir todas as vibrações dentro do teu 
corpo físico com esta vibração chave que é a pedra angular para a 
vibração do teu ser. 
16. Tu deverias reconhecer que em cada respiração tu estás 
cumprindo o funcionamento Divino do universo. Tu deverias 
compreender que em cada vibração tu estás continuando a vibração 
que pode remontar à primeira evolução Adâmica estabelecida neste 
planeta. Então, tu concluirás que não houve qualquer separação 



entre o cenário químico de Luz original nem divisões moleculares no 
modelo cósmico desde os primeiros membros da Raça Adâmica até o 
homem desta presente era. 
17. "oo3oo" A fé do Israel renascido é participar do propósito do lado 
humano da vida - não apenas na continuação da espécie - mas na 
glorificação contínua da espécie através dos atos de Amor criadores". 
18 Redimir-te significa na verdade programar-te não somente para o 
benefício da espécie no planeta, mas para a libertação espiritual 
trabalhando com todos os reinos vibratórios de Luz onde quer que 
sejam encontrados dentro do universo criador. 
19. Libertação espiritual é ultrapassar as "estruturas fechadas" das 
religiões do mundo que ignoram os reinos e as criações de Luz 
pluralistas. As religiões do mundo, que sancionaram 'autoritarismo' e 
suprimiram os atos criadores do Espírito Santo são os poderes falsos 
do Anticristo que serão derrotados. 
20. Estamos para glorificar a espécie ao recriarmos a espécie em 
outras dimensões de luz derivadas da Luz do Adam Kadmon. 
21. Esta glorificação transforma teu corpo dentro do Mishkon Tephilo, 
da Casa de Oração, para que ela continue como uma Luz de colheita 
do Pai Amoroso na construção da Jerusalém celestial dentro da 
arquitetura criadora do teu espaço de vida. Dentro da verdadeira 
Casa de Oração, cada molécula é codificada com a fé do Pai para 
que cada molécula se torne um Templo da Luz Shekinah. 
22. O "Programa Israel" é a codificação de Luz ativa sobre cada 
célula cerebral e cada célula de vida dentro da humanidade espiritual. 
Este programa está sendo agora promovido para o "Programa 
Vitória", que é o retorno dos fiéis ao Trono do Pai. 
23. "oo4oo" A fé do Israel renascido está no entendimento de que o 
'Shema Yisrael'- 'Ouça ó Israel' - a mais sublime oração de Israel, 
significa reverência para com a vibração de energia eterna que se 
situa entre o início da existência humana, e a que une este universo 
com todos os universos além deste corpo temporal". 
24. Temos de compreender como as vibrações de nossa zona 
temporal consciencial se conectam com todos aqueles mundos 



prévios e paralelos ao nosso e a todos que virão depois. Somente 
então podemos como criação transformada verdadeiramente redimir 
nossa raça para tornar-se una com a Raça Crística de modo a 
particjpar nas muitas realidades da experiência. 
25. Redimir a humanidade simplesmente por acreditar em um Senhor 
de Luz ou em um Deus é insuficiente, pois isto prepara o homem 
para somente ir do isolamento de uma forma-pensamento de vida 
para o isolamento de outra forma-pensamento de vida. Devemos 
servir ao "Deus Vivo" - o Deus Vivo que vive em todas as dimensões, 
até mesmo onde as formas-pensamento de outros Deuses não 
conseguem habitar, porque Ele é o Deus dos Deuses. 
26. Devemos ver os movimentos do processo vivificador envolvido 
em cada reino de inteligência interrelacionado com a pluralidade 
redentora dos muitos universos. 
27. O 'Shema' é o radiante chamado à fé que nos une com o fiéis de 
YHWH em todos os universos. As hierarquias solares e os príncipes 
da Terra têm impedido o homem de se unificar com os fiéis de todos 
os universos. Eles têm se negado a aceitar a 'liberação cármica' e 
têm ditado evangelhos de ódio e esquecimento de tal modo que o 
homem não tem respondido ao 'Shema' (por esta razão eles estão 
sendo removidos de suas regiões de poder). 
28. "oo5oo" A fé do Israel renascido é o cumprimento da profecia... 
para ver como as escrituras científicas foram programadas a partir 
das radiações do 'Ain Soph'... para ver como seus profetas emitiram 
os calendários do homem e mediram o Sol e as estrelas através da 
sabedoria de Salomão... para ver a Terra erguida 'das profundezas' 
pelos pesos e medidas dos horizontes astrofísicos de Archturus e das 
Plêiades, para que seus novos profetas pudessem guiar para casa a 
inospitalidade deste planeta quando este planeta experienciasse a 
sua diáspora". 
29. No tempo do renasCimento, este planeta, com o seu sistema 
solar, será colocado além do espectro eletromagnético circunjacente, 
mais próximo ao centro do nosso universo no Mar de Cristal. 
30. A bênção nos diz que compreenderemos o universo humano 



tanto em termos das limitações da progressão solar, do nascimento e 
morte solar ilustrados na linguagem de Einstein, como do verdadeiro 
significado da Luz ilimitada revelado dentro do Ain Soph, antes de 
ultrapassarmos nosso presente limiar de criação. 
31. "oo6oo" A fé do Israel renascido está no amor do Messias - na 
consciência coletiva do Israel espiritual, trabalhando redentoramente 
através da história humana no sentido da libertação do humano da 
escravidão espiritual e cultural. O Messias é a confirmação jubilosa 
dos 'Elohim', o senhorio coletivo reinando com YHWH" . 
32 Agora que dentro das hierarquias solares os Mestres caídos foram 
removidos, todos os Conselhos ministrantes em nosso universo local 
governados pelas decisões do Conselho dos Nove, do Conselho dos 
Doze, do Conselho dos Vinte e Quatro e dos Cento e Quarenta e 
Quatro Mil Mestres Ascendidos, podem preparar a Terra para o 
Messias. As palavras de Isaías: " Fazei reta a estrada no deserto" 
podem ser cumpridas agora que essas falsas hierarquias que 
controlavam estas malhas estão sendo removidas e as malhas estão 
sendo reativadas. 
33. A glorificação da espécie como o Israel espiritual permite à 
semente espiritual de todas as nações reinar com a vinda do Messias 
agora que as hierarquias falsas foram removidas. 
34. "oo7oo" A fé do Israel renascido está na comunicação de vida 
para vida, consciência para consciência, luminar consciencial para 
luminar consciencial. Assim como a membrana pensante deste 
mundo é capaz de alcançar, tocar e regenerar através do poder do 
amor, do mesmo modo a membrana pensante é continuamente 
regenerada e ressuscitada nas radiações de Luz da 'Evolução 
Superior' - preparando para os universos vindouros. A fé do Israel 
renascido está na colheita da Luz viva na imagem e similitude do 
'Yotzer Amaroth' -"O Criador dos Luminares". 
35. Não podemos compreender a redenção desta galáxia física, do 
mundo planetário ou do universo do corpo bioquímico, até que 
reconheçamos como os luminares de YHWH governam os reinos 
estelares da evolução superior que redimem as criações do mundo 



de pó de uma estrela ou do limiar astrofísico da região estelar. 
36. Ao trabalhares com as muitas escrituras do Deus Vivo, tu és 
conduzido para a fé e associação com os muitos Filhos de Luz nos 
muitos universos de nosso Pai. 
37. As quatro letras sagradas, 'Yod', 'He', 'Vav (Wod)', 'He', revelam 
que o "Deus Vivo" não é simplesmente a força de vida de um reino 
galáctico ou de um reino estelar, mas a Mente de toda a inteligência 
universal, de todos os Senhorios e Deidades Coletivas. A vibração 
YHWH sustenta todos os Deuses que se juntam para servir o Deus 
Vivo, que trabalha a Seu bel-prazer por meio de todos os Elohim que 
controlam as formas-pensamento do Caminho Infinito. 
38. "oo8oo" A fé do Israel renascido é reconhecer que o fulgor YHWH 
acompanhou o Povo de Israel como uma diáspora divina para todos 
os homens... e que os profetas de YHWH falam ao Homem através 
deles em todos os níveis temporais, para que a Terra como um todo 
possa encontrar o sol de fulgor deles... A fé do Israel renascido é ver 
Jesus e Moisés como uma parte do 'Jah' espiritual trabalhando em 
diferentes níveis de energia redentora". 
39. A oitava bênção fala da unificação do Israel físico de Moisés e do 
Israel espiritual de Jesus, permitido que a consciência maior do 
'Shema' redima os reinos físicos. 
40. A diáspora divina que está sendo reunida neste tempo juntará 
tanto os Filhos de Zadok, os guias das verdades Messiânicas, como 
os Filhos de Ur, os profetas da verdadeira ciência da Luz Viva, em 
uma só unidade com a Irmandade de Luz. 
41. As irmandades sagradas de épocas passadas eram a assembléia 
dos "primogênitos" que vieram à Terra como os Santos e os Filhos do 
Céu. Junto com eles, nas nossas famílias espirituais, entraremos na 
assembléia da habitação sagrada para um novo plantio eterno como 
um povo reunido com os Filhos de Luz. 
42. "oo9oo Bíblia dentro da Bíblia, o alimento da alma em histórias 
simples por meio das quais é possível se sentir a presença do 
Criador, até mesmo em uma conversa com um amigo, mesmo se o 
amigo for como uma criancinha. Israel foi uma vez também uma 



criancinha destinada a tornar-se um luminar". 
43. Com novos Salmos entraremos no próximo universo como uma 
criança viajando ao lado das mãos guias dos Ofanim, dos Serafim e 
dos Irmãos de Luz. Eles são os que prepararam a 'Torah Or', como 
uma carta de amor revelada para nós, para nossa comunhão de Luz. 
A 'Torah ar' é o 'programa' oriundo dos céus superiores, dado para 
unir todos os níveis das verdades matemáticas, psicológicas, 
biológicas, astronômicas e cosmo lógicas, necessárias para codificar 
nossa consciência dentro da consciência de Luz. 
44. Uma vez que nossa consciência está codificada na consciência 
de Luz, ela entra então no ponto focal do Olho da criação superior, na 
pedra de topo Piramidal de Luz - através do nosso Alfa-Ômega de 
Luz para muitos novos Alfa-Ômegas de Luz. Através da "Torah ar", o 
Israel espiritual funciona como uma pedra de topo bioquímica viva, 
que é a reunião de todas as centelhas da criação na Imagem de 
Deus. 
45. "oo10oo" A fé do Israel renascido está no compromisso pessoal 
com YHWH conforme foi revelado por seus profetas em cada era e 
em cada olho que vê nos mundos por vir, tanto a ascensão da 
carruagem como o descenso ao inferno. A fé do Israel renascido está 
em observar 'o soma de fogo' que tem sido a fonte de alimento 
profético - para que todos que busquem a verdade reconheçam com 
suas próprias bocas que o reino de YHWH é um arco de Luz em 
movimento de geração em geração, uma salvação para aqueles que 
pereceriam, uma aliança de Luz de universo a universo". 
46. A tua relação pessoal com Deus é forjada à medida que tua alma 
viaja nas alturas da criação e no fogo infernal da destruição, sabendo 
que podes regozijar-te sempre no Senhor. 
47. Tua fé pessoal é redimida por formas-pensamento divinas que te 
revelam como o Plano do Pai permite à tua alma entrar nas fases de 
energia da criação, através das quais a alma experiencia os 
harmônicos do hiperespaço da criação. 
48 Portanto, faze de tuas formas-pensamento uma projeção 
redentora! Isto, para reconhecer que teu espírito que está sendo 



pulsado e projetado do teu corpo é redentor, muito embora não seja o 
teu corpo que o está projetando mas a consciência de Luz Crística 
trabalhando por meio de ti. 
49. Através da fé pessoal teu espírito dá testemunho junto ao Espírito 
Santo que toda sorte de atividade espiritual está sendo preparada 
para co-reinar com o Cristo. 
50. "oo11oo" A fé do Israel renascido está na sobrevivência das 
escrituras de Jehovah, que milhares e milhares de grandes mentes 
de fé e antidogmatismo têm procurado ao longo dos séculos como 
pedras de toque filosóficas da fé, da ciência ou dos símbolos 
argumentativos pessoais, pois elas são as escrituras de Luz ativadas 
para este éon presente. A fé do Israel renascido está nas suas 
escrituras, que são construídas a partir das palavras energéticas 
vivificantes, que brilham como a glória de energia Iluminadora na 
mente do homem desde uma extensão membrânica até a próxima 
membrana da linguagem criadora. 
51. Estas são as escrituras de Luz dadas diretamente pelos 
professores do Trono, que declaram como as evoluções estelares 
superiores transpuseram a zona de destruição física, e como nós 
também temos de transpor nossa zona temporal consciencial para 
sermos codificados na geometria de Luz superior. 
52. Neste tempo, os rolos ressuscitados estão sendo usados com os 
novos rolos dos B'nai Or para mostrar como os cristais de Luz Urim e 
Thummim podem ser usados diretamente para invocar o alto 
comando das forças angélicas a fim de libertar-se do plano da Terra. 
53. "oo12oo" A fé do Israel renascido é humildade diante da enorme 
sabedoria da Torah Or... cuja Árvore da Vida forma a preparação 
para a Kaballah, a sabedoria dos muitos universos que nos 
circundam". 
54. O conhecimento da redenção, então, é humildade perante os 
Senhores do Ofício do Cristo que te dão a capacidade para redimir os 
muitos reinos de Luz à medida que tu trabalhas com eles, pois cada 
reino de Luz possui seu próprio mecanismo redentor. 
55. Existem muitos paradigmas de redenção para as várias formas-



pensamento que precisam ser equilibradas, recicladas e refeitas. 
Esta é a razão por que Jesus apareceu no Monte da Transfiguração 
com Moisés de um lado e Elias do outro. A "transfiguração coletiva" 
mostra que Jesus não trabalha sozinho, mas dentro da Trindade-
Paraíso. Moisés dá ao homem a "Torah Or" - os códigos estelares 
que ele recebeu da "Luz Viva" do Pai. Elias demonstra unidade com o 
'Veículo de Luz' que une nosso veículo físico com outros universos do 
Pai. Jesus mostra como teu corpo carnal precisa ser transfigurado 
por Amor ao Pai e ao próximo antes que o Corpo Crístico de Luz 
desça e sagre tua forma física. 
56. Além disso, Mestres e Guias espirituais te são concedidos, os 
quais te levarão a outros reinos, mas eles são teus redentores 
somente na medida em que eles trabalham com o Cristo. Os 
verdadeiros Guias trabalharão com teu corpo Gemátrico de 
inteligência somente enquanto tu reconheces que existe a química do 
pléino superior que requer um Grande Instrutor. 
57. "oo13oo" A fé do Israel renascido está nas glórias de longo al-
cance da Kaballah que somente os escolhidos dos escolhidos são 
autorizados a ver. A Kaballah, é a revelação de como nosso universo 
estágovernado pelas glórias de outro universo ainda, cujas verdades 
científicas são dadas em cada era para que a espécie neste planeta 
possa encontrar sua ressurreição na 'Evolução Superior' da vida a 
partir da revelação viva dos nomes sagrados de YHWH..." 
58. A Kaballah é a matemática das Mãos de Deus operando nos 
muitos céus. A Kaballah é a pulsação do Shema do Pai 
transformando a criação. A Kaballah é a ciência omnipresenteda Luz 
usada por Deus para ordenar novos mundos de criação, permitindo 
que cada mundo experiencie seu ciclo messiânico. 
59. A Kaballah explica como todos os universos são mantidos coesos 
por todas as energias da redenção Messiânica. O Messias não pode 
descer diretamente em nenhum planeta sem ser ordenado pelo Pai. 
A Kaballah explica como o Messias deve trabalhar com todas as 
Irmandades de Luz ou sofrer para servir a ilusão do espaço e do 
tempo. (No programa de redenção maior deve-se compreender que o 



espaço e o tempo não existem). 
60. A história do "Messias" é a congregação da Evolução Superior 
com "o Jesus" - da evolução humana dentro da estrutura temporal de 
como a consciência é crucifica da carnalmente no momento do 
nascimento-encarnação, e redimida através do Messianismo coletivo 
do Pai em todos os níveis de experiência. 
61. Em essência, o Messias não pode dar determinado conhecimento 
dos reinos da sabedoria Shekinah sem as inteligências Ofanim, 
Serafim e Querubim apropriadas, preparando para evoluir 
plenamente estas sementes de vida através de muitas mutações 
físicas. Portanto, no início de cada novo ciclo de criação o plano 
maior é requerido para ser posto em atividade novamente. 
62. "oo14oo" A fé do Israel renascido está no derramamento dos 
dons do 'Espírito Santo' - os dons da criação, revelação, profecia 
científica, cura, glossolalia, tradução da palavra de Deus na renova-
ção de cada geração". 
63. Por esta razão os dons do verdadeiro Israel espiritual juntaram a 
humanidade espiritual operando nos vinte e quatro níveis de 
percepção consciencial, fazendo o trabalho dos Mestres de Luz, que 
redime e cura o mundo através da sabedoria de Luz e Amor. E onde 
eles tocam, até mesmo lá pode-se sentir a renovação redentora 
pulsante do universo; até onde eles falam, pode-se sentir a sabedoria 
dos muitos reinos da eternidade que estão disponíveis através da 
experiência de nascimento e renascimento. 
64. O verdadeiro Israel é o povo de Luz que reconhece a Inteligência 
Superior da Mente Superior Viva de Yod He Wod He, de modo que 
quando as vibrações justas da Palavra de Deus são ensinadas 
abertamente, o corpo interno da inteligência Gemátrica compreende a 
Torah de Luz através da camada física exterior e a assimila como sua 
própria. 
65. E se quiseres integrar o povo de Luz, tu deves reconhecer que a 
majestade da criação do Pai não está limitada a nenhum grupo 
étnico, a nenhum programa histórico, e a nenhuma forma física de 
ser hebreu, budista ou cristão em termos do teu veículo externo. 



Somente quando tiveres transposto tua camada bioquímica externa, 
compreendido a Palavra de Deus com o Corpo de Luz e a atraído 
para dentro de ti, é que tua consciência interna pode ser codificada 
dentro da Luz. 
66. Somente depois de teres participado da Palavra de Deus tu 
podes começar a ativar não só os nove Dons do Espírito Santo, mas 
os cinco Dons superiores do Espírito Santo ao trabalhar com os 
muitos mundos e ordens de criação. 
67. "oo15oo" A fé do Israel renascido é a experiência de ver a Luz de 
YHWH e a experiência de ser transfigurado nessa Luz em uma 
dimensão temporal além do tempo histórico. A fé do Israel renascido 
é saber que o Sagrado dos Sagrados de fato existe para que todo 
espaço-tempo mental o conheça. 
68. A décima quinta bênção nos diz que há uma dimensão na qual 
tua mente humana pode entrar por um período temporal no qual pode 
ser-te revelado que tu fazes parte de um Amor superior, trazendo Luz 
ao reino físico de matéria. 
69. Tu deves reconhecer que tua mente forma a membrana padrão 
ou filamentar para a codificação direta das letras de fogo, a sabedoria 
de Luz nos circuitos da membrana. Pois tu és um sistema bio-
transdutor para que a inteligência superior habite em ti. 
70. "oo16oo" A fé do Israel renascido é ver cada cabeça se inclinar e 
cada joelho se dobrar e reconhecer que o Senhor Deus das Legiões 
é YHWH. Seu Nome Sagrado e revelado vai estar sobre os lábios de 
toda a humanidade. Este é o tempo quando os justos experienciarão 
em um plano cósmico o drama do êxodo de Israel para fora do Egito, 
o qual é um modelo para o 'êxodo de Luz' deste planeta para a 
próxima ordem de evolução". 
71. O Israel físico como a terra de Jacó e o Israel espiritual como a 
terra de José assinalam os principais meridianos que estarão 
comprometidos com os alinhamentos conscienciais que começam a 
se deslocar do "Oriente Médio" para o "Ocidente Médio", a região 
planetária do Antigo de Dias, começando com grandes mudanças 
geofísicas em 1976. 



72. O povo da Terra terá de escolher entre servir à Jerusalém física 
ou à liberação espiritual concedida pela Jerusalém celestial que vem 
libertar o homem da Terra dos seus limites tridimensionais. 
73. A Jerusalém celestial consistirá nas Irmandades de Luz que 
ensinarão a Nova Lei, a Nova Sabedoria da Ciência e o novo governo 
através dos quais a Evolução Superior e a evolução humana 
trabalharão de mãos dadas quando uma nova administração de Luz 
for trazida para a Terra. 
74. "oo17oo" A fé do Israel renascido é a fé do Deus Vivo estendida a 
todas manifestações humanas de amor através da história." . 
75. A bênção está falando sobre o Deus Vivo, ênfase sobre Vivo. E é 
a Mente do Deus Vivo que é infinita. Esta Mente está além da história 
e da temporalidade de explicar Deus dentro do tempo linear. 
76. Os historiadores neste planeta ou transformaram a história em 
mitologia ou a mitologia em história. 
77. A bênção está explicando que até as formas-Divinas da criação 
são sub-reinos da Mente Universal. Contudo, os Senhores de Luz 
que permanecem na majestade impressionante da Mente Universal 
se afastam do Trono, devido ao poder sobrepujante de se 
permanecer por um longo tempo na presença do Pai. Eles partem 
para outros mundos onde podem estender a Graça e a Paciência 
Infinita nos ciclos de espaço e tempo. E estes programas estelares da 
criação são observados cuidadosamente e ceifados em estação 
certa. 
78. Portanto, até mesmo a história deve por fim ser oferecida aos 
éons da criação do Pai. 
79. "oo18oo" A fé do Israel renascido é - "EU SOU O EU SOU" – a 
mais sublime expressão que como um ser mortal tu podes dar-te no 
ponto do teu primeiro renascimento e do teu último 'Amém.' 
80. A Luz Viva do "EU SOU O EU SOU" encontra-se diante de ti. 
81. Possa o Etz - o Aleph e o Tav - o Início e o Fim, ser escrito sobre 
tua cabeça - tu que és o Corpo do Cristo. 
82. O EU SOU agora infunde a ascensão do Adonai 'Tsebayoth 
através de ti. 



83. Recebe a Luz da sagração de Michael, Uriel, Gabriel e Rafael 
como o Pilar de Luz coletivo. 
84. O pé do Senhor foi fincado na Terra, as Bênçãos foram 
oferecidas e agora a Primeira Ceia de Todos os Mestres do Sumo 
Comando de YHWH esperam por você! Vem! Vem! 
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O Plano de Deus não tem fim. É a “Vida na Casa de Muitas 
Moradas”. 

Amém. 
 
1. Eis agora o maravilhoso plano realizando-se entre as crianças de 
Luz. 
2. Um plano divino foi expedido para compensar a violação pela Terra 
(e pelo homem) da Lei Cósmica de Luz e Amor. 



3. Este plano foi expedido para anular a violação e a destruição feita 
pelo homem contra sua atmosfera e contra seus campos de radiação, 
especialmente devido ao mau uso da energia atômica. Ele também 
causou destruição a muitos reinos biológicos na sua estação de vida 
planetária conhecida como planeta Terra. 
4. O homem demonstrou que ele perdeu o controle de seu planeta 
em virtude do perigo que ele representa não somente para si mesmo, 
mas para os meios ambientes planetários circundantes, em sua 
busca da energia atômica para uso destrutivo. 
5. Além disso, os Conselhos que governam nosso campo planetário 
têm também observado o desejo do homem de estender sua 
sociedade planetária a outras regiões planetárias, sem entendimento 
espiritual e ainda usando uma tecnologia de morte. 
6. Estes Conselhos incluem o Conselho dos Nove que governa nosso 
universo local, o Conselho dos Doze que governa novos programas 
de criação para nosso universo local e universos circundantes, e o 
Conselho dos Cento e Quarenta e Quatro que é o Supervisor das 
Hierarquias espirituais nos universos que compreendem nosso 
universo-Pai. 
7. Está ocorrendo presentemente uma sobreposição de espaço-
tempo com a "Evolução Superior", à medida que o sistema solar da 
Terra entra em uma zona de nulo eletromagnético, uma área de 
vácuo no espaço que mudará as forças magnéticas de criação. 
8. A mudança da densidade eletromagnética na atmosfera da Terra 
ativará algumas espécies a se tornarem mais violentas e outras 
espécies a se tornarem mais semelhantes a Cristo, à medida que o 
homem ou é atraído para uma espiral ascendente de Luz ou anulado 
pelo colapso da antiga frequência eletromagnética. 
9. Isto trará uma completa reorganização do sistema de vida da 
Terra, àmedida que a criação humana começa a operar com um novo 
poder criador magnético e eletromagnético. 
10. Atualmente há também uma guerra galáctica e uma operação de 
limpeza que está sendo terminada em todo o universo, a qual 
avançará algumas formas de inteligência de População I às regiões 



estelares de População II, e reciclará aquelas formas de inteligência 
de População II que usaram seus conhecimentos para criar 
aberrações nos céus. 
11. Depois da conclusão do programa historicamente conhecido 
como "Israel" - o qual significa, nos rolos hebraicos originais, "a 
Consciência de Luz que luta junto com a Mente Superior até a 
Vitória", haverá uma "reprogramação conscienciaI" da Humanidade 
neste planeta na região originalmente identificada como Atlântida. 
12. O Programa Israel é um dos muitos dentro do Caminho Infinito 
que se cruza com muitos níveis de inteligência diferentes. 
1.3 No auge do plano do Pafpara Israel; um novo Programa Vitória 
assinalará a reunião das tribos do Israel espiritual. 
14. As doze dimensões conscienciais do Homem espiritual receberão 
sua reprogramação central na terra original do Antigo de Dias. Esta é 
a sagrada terra do Ocidente que é a região das malhas originais 
usadas pelos Mestres de YHWH entre três e quatro bilhões de anos 
atrás. 
15. Sobre esta malha, uma nova cristalização será criada quando os 
ciclos do Oriente e Ocidente se combinarem para receber a Luz viva 
do Cristo reinando sobre o planeta por meio da Irmandade de Luz. 
16. Deste modo, o programa Israel se tornará o novo plano de Vitória 
que permitirá à inteligência deste planeta mover-se livremente em 
outros planetas e, ao mesmo tempo, convidar outra inteligência 
planetária a comungar com este planeta. 
17. Antes que a nova história da criação aconteça, a Terra passará 
por mudanças catastróficas e geomagnéticas brutais quando as 
regiões magnéticas do Pólo Norte e Pólo Sul liberarem "seu torque", 
girando a crosta da Terra para o novo programa de existência. 
18. Durante a finalização dos ciclos de progressão estelar, nosso 
sistema solar inteiro entrará em um vácuo no espaço onde não 
existem campos eletromagnéticos. Isto é denominado uma zona de 
nulo eletromagnético. Nesse tempo, ondas cósmicas entrarão nas 
áreas polares de nossa Terra e penetrarão no próprio núcleo de 
nosso globo. Estas zonas não só liberarão aproximadamente 7,1 x 10 



elevado a 16 tonelada-quilômetro de torque sobre a Terra, mas 
gatilharão propriedades ondulatórias desconhecidas do núcleo da 
Terra estabelecendo uma tensão catastrófica na crosta da Terra e 
girando o manto da Terra. 
19. O mundo cumprirá o ciclo de rondas profetizado à medida que 
entra em um novo meridiano temporal. A reunião da profecia 
científica oculta dos Nove Oráculos confirmará a mudança das 
regiões polares. Após esta purificação, o potencial Ômega é ajustado 
dentro de novas harmonias de superfície esférica e a maravilhosa 
recriação do mundo será autorizada a prosseguir em um novo ciclo 
de cultivo. 
20. Agora está ocorrendo o cumprimento da antiga profecia científica 
e espiritual através das "64 Chaves de Enoch" - a Revelação 
rompendo os sete selos do Livro da Revelação, e também explicando 
como as Irmandades de Luz trabalharão com membros da raça 
humana que podem aceitar a promessa de Nova Vida em miríades 
de outros universos. 
 



 
Figura 8: A expansão do Kolob na Casa de Muitas Moradas 

 
 
21. As Chaves de Enoch mostram como todos os níveis de ciência, 
desde as bases biofísicas até as bases astrofísicas darão um salto 
quântico ao reconhecerem as inteligências superiores servindo às 
Irmandades que servem à Mente Infinita. 
22. Nós estamos testemunhando agora o encontro da evolução 
científica e consciencial, à medida que ambas se unem dentro da 
consciência da "Luz Viva" - a energia usada pela Mente Infinita, 



Criação Infinita e Espécie Infinita. A Luz Viva será entendida no 
código: EU SOU O EU SOU - Ehyeh Asher Ehyeh - quando a 
"consciência de luz" de uma criação estelar for unida à consciência 
"EU SOU" da "Evolução Superior" formando o EU SOU O EU SOU. 
23. Pois eis que o campo está limpo e pronto para a colheita, e 
quando vocês dão a sua vida para a colheita nesta estação 
planetária, uma ionização maior converte-se no seu corpo, e seu 
novo corpo de Luz se conecta com os limiares galácticos da Casa de 
Muitas Moradas, a qual é a libertação de todo o gênero carnal. 
24. Nesta unificação do "EU SOU" ao "EU SOU", a Evolução Superior 
através das hierarquias espirituais inicia novos ciclos evolutivos. E ao 
final deste ciclo o "Messias coletivo - Moisés, Jesus, e Elias como a 
Trindade-Paraíso. Crística" retornará com Uriel - o Criador da Luz 
Interna, Metatron - o Criador da Luz Externa e Michael - o Criador 
deste "universo galáctico local", como uma demonstração do retorno 
dos "programadores da Vontade do Pai", reunindo os justos 
remanescentes desta Terra que serão "graduados" para prosseguir a 
outros mundos de Vida-Luz. 
25. E ocorrerá que após as guerras entre os Filhos de Luz e os Filhos 
de Trevas virá uma "Nova Era" para toda humanidade que sobreviver 
às grandes mudanças, a todas as vicissitudes neste planeta. 
Aqueles, porém, que não "escolherem ser escolhidos", tomando a 
espiral inferior da queda e entropia, em vez de tomar a espiral 
superior de Luz, não receberão" a destruição final", mas um retorno 
aos primórdios da metamatéria e da "Terra" primitiva. Isto iniciará o 
próximo ciclo de recriação à medida que os "justos" são avançados à 
próxima ordem de evolução dentro da próxima célula temporal 
consciencial, como cocidadãos e co-participantes em rniríades de 
dimensões da Mente Universal de YHWH ao fundo de todos os 
Deuses Criadores. 
26. E sucederá que quando os Senhores de Luz conectarem este 
mundo vivo com a próxima ordem de evolução, o corpo do homem 
atravessará a pirâmide carnal e cristal e será transfigurado na 
próxima pirâmide estelar de Luz, ultrapassando finalmente 



numerosas divisões galácticas. Pois tudo está conectado com a 
Pirâmide Cósmica do Pai que integra todos os Controles Centrais - 
todas as redes administrativas ao fundo de todos os macrocosmos. 
27. A Chave, então, nos diz que o Plano de Deus não tem fim. É a 
vida de Luz na Casa de Muitas Moradas e nos universos Filho-
Paraíso, e finalmente a Vida de Luz nos muitos universos-Pai. 
28. Ao Mestre que serve fielmente ao Pai nas criações inferiores de 
mundo de pó é dada a oportunidade de adquirir a natureza de ser 
auto-gerado, auto-sustentante e auto-criador em Nome de YHWH. 
29 E à medida que o Mestre progride nos mundos de Luz ele sai da 
capacidade de ter somente uma incorporação de luz no extremo de 
seu universo local para a capacidade de habitar em nove corpos ao 
ser criado dentro do centro de seu universo. Deste modo, o Mestre se 
torna um Senhor de Luz e serve igualmente a todas as nove células 
temporais conscienciais neste universo local de Michael. (Nesta 
galáxia, a maior totalidade de vida possível é ocupar 
simultaneamente três veículos corporais em até nove células 
temporais). 
30. As Chaves de Enoch se cumprem através da Hierarquia dos 
Filhos Paraíso que operam nestes nove corpos de "consciência de 
Luz". Através de seus esforços junto ao Ofício do Cristo, os justos de 
Deus herdam os reinos de Luz. A morte é tragada pela vitória e 
Hosannah é ouvida em todos os lábios. Selah. 
31. Esta chave que o Mestre Enoch me deu fala de universos dentro 
de universos que não têm fim, universos que fazem parte de muitas 
moradas planetárias de luz diferentes - cada um com seu espectro 
eletromagnético diferente. 
32. Sistemas estelares selecionados são autorizados a mudar seus 
controles periestelares e epiestelares, permitindo conexões com 
padrões estelares duplos e múltiplos provenientes de outras moradas 
planetárias. Isto permite aos céus inferiores serem recarregados e à 
luz de inteligência avançada evoluir de um sistema solar a múltiplos 
sistemas solares de ambos os sistemas solares físicos de um dado 
universo e os sistemas Filho espirituais da "Casa de Muitas 



Moradas". 
33. Sabemos através dos ensinamentos superiores da ciência que 
háregiões no centro de nossa galáxia que têm emanações de luz de 
comprimento de onda elevado, de até cem mícrons. E sabemos que 
existem campos estelares brilhantes, tais como a região de W3 em 
nosso universo local, que fazem parte da configuração central dos 
Portais Celestiais do Norte, Sul, Leste e Oeste do "Trono" de nosso 
universo local. Estas são regiões de sistemas este lares de 
População II ardendo com a energia de milhões e milhões de sóis. E 
deve ser entendido que os sistemas estelares de População II que 
têm emissões de 0,02 mícron são equivalentes às zonas de teste 
internos do "Trono" que governam os testes de cem bilhões de 
estrelas no espectro visível de nosso "sistema de 'morada planetária". 
34. Enoch disse-me que o poder dos sistemas estelares de 
População II pode criar toda uma variedade de formas de espécies 
pela interpenetração da hélice dupla de uma rede central de sistema 
de População II atéuma "banda quântica" co-existente de mundos 
possuindo um potencial em todos os tempos, comprimentos, massas 
e energias, para unidade entre os mundos Moradas. O movimento 
para a "Divindade pura" transcende a identidade da fronteira 
bioquímica de - cada planeta das Mazzaroth. 
35. As Mazzaroth permitem o desenvolvimento de uma nova espécie 
contendo doze meridianos bioquímicas. Uma vez que isto seja 
completado, a forma da espécie ultrapassará estas séries de 
conexões rumo a uma nova rede contendo conglomerados 
supergalácticos conhecidos como as Mazaloth. Enoch disse-me que 
as próximas Mazaloth locais começam entre 1,5 e 2 milhões de anos-
luz de nosso local. 
36. Os Conselhos de inteligência durante o programa galáctico atual 
chamado 8033-45 têm estações nas regiões de 3C123, 3C263, 
3C273, M87, Centaurus X3, Hércules X1e outras regiões, algumas 
das quais estão revelando padrões diferentes de luz que só agora 
estão se tornando conhecidas como imensas massas de nêutrons. As 
massas positiva e negativa de uma estrela de nêutrons contém 



múltiplos de diferentes campos gravitacionais, o que é a chave de 
sua luz intensa. 
37. Isto está sendo revelado aos radiofísicos da Terra porque, das 
setenta e três fontes de geração de luz superior, doze não podem ser 
identificadas conforme as radio-emissões de luz comumente 
medidas. As doze estão de acordo com o que o homem terrestre 
classifica como um novo espectro invisível de rádio estrelas, todas 
parecendo operar com emissões máximas na região de 100 mícrons. 
38. A pergunta é: "Como os conglomerados estelares podem parecer 
ter luz operando em 100 mícrons quando a "estrela comum de 
População I" gera luz operando em um máximo de 50 mícrons? Onde 
está sua fonte de luz?" A fonte provem dos poderes superiores da 
criação que encontraram modos de acoplar estrelas os quais 
permitem a milhões de campos estelares emitir a partir de uma 
dimensão maior de Luz. Estas estrelas podem colocar uma capa 
invisível ao redor de sua fonte de energia de modo a preservar as 
emissões de luz que lhes permitem gerar novos sistemas de energia. 
39. Enoch disse que os maiores campos de criação estelar em nosso 
universo capazes de gerar novos sistemas de energia são os campos 
de energia coletivos de Órion. Nestes campos há fontes de luz que 
formam campos de definição estelar triangular que não podemos 
classificar por estarem além de todas as formas de classificação 
espectral que o homem usa. 
40. Estes conjuntos estelares triangulares contém suficientes fontes 
de luz brilhantes, necessárias para converter os aminoácidos nas 
estruturas vitais básicas da inteligência pensante. 
41. As coordenadas triangulares fazem parte da área mais sagrada 
de Órion conhecida como lhm-‘sk. As três estrelas no cinturão de 
Órion formam a malha central que é usada pelos Senhores de Luz 
em Órion como um ponto focal estelar para a criação de novas 
galáxias. 
42. Também foi revelado que a região de Sagitário tem intensas 
projeções de energia que se estendem atéa borda de nossa galáxia 
como flechas de luz operando com velocidades mais rápidas que a 



da luz de nosso sol. Combinando os espectros de cor, porém, o 
deslocamento espectral de Hubble para o vermelho não é necessário 
para inteligência aparecer na banda quântica de algum outro mundo. 
43.  Quarenta e nove estados transitórios conscienciais são usados 
para ensinar ao homem como as suas opções conscienciais podem 
ser integradas com outras zonas temporais conscienciais na 
produção do espaço-tempo. Por meio da identidade limítrofe de 
opostos exatos, da fissão de um estado quântico e da fusão de 
fragmentos de volta a um quantum, a massa pode ser gerada em um 
novo quantum de percepção e o homem, em uma nova identidade 
operacional. 
44. Enoch disse-me que um espectro solar branco azulado será 
colocado sobre nosso sistema solar. pela Irmandade de Luz, de 
modo a evitar que nosso sol passe por um colapso estelar, enquanto 
a espécie é reprogramada para ir de um campo cristalino 
tridimensional a um campo cristalino pentadimensional como parte do 
plano da Evolução Superior. Neste tempo, alguns seres espirituais 
que foram transfigurados pela Luz superior entrarão no próximo limiar 
de existência e se tornarão uma inteligência multidimensional. 
45. Prestem atenção a isto e saibam que a Luz de Deus dispersa a 
massa do Sol à medida que os elos magnéticos das constelações 
são soltos. 
46. Reconheçam os relâmpagos enviados aos extremos da Terra 
como um selo, todos vocês que amam a Deus. Ele estabelecerá seus 
estatutos e Conselhos dos Céus perante a Terra. 
47. O homem verá que as linhas limítrofes da inteligência não estão 
definidas de acordo com nosso sistema solar; pelo contrário, as 
linhas limítrofes da inteligência trazem consigo suas próprias energias 
estelares para florescer outra vez onde quer que a semente estelar 
seja levada. 
48. Na criação total, o avanço da alma pode prosseguir para estes 
novos universos estelares florescendo de novo somente se a alma 
tiver cultivado a energia para continuar. A psique insuficiente sem o 
desenvolvimento da alma, no entanto, não é destruída - mas como 



uma gota derramada em um vasto oceano de Luz ela é levada de 
volta aos novos éons primitivos onde a tarefa mais penosa da criação 
meta-material precisa começar novamente ao seu próprio modo. 
49. Enoch explicou-me que o plano de Deus não tem fim; mesmo em 
todo o nosso universo local a vida continua a recriar-se. "O Homem 
está fadado à perfeição". E quando vocês compreenderem isto, vocês 
entenderão por que a Casa do Pai tem Muitas Moradas. 
Amém. 
 

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 

2-0-1 
 
A chave da astrofisica e da cosmologia futuras é dada em Archturus, 
que deve ser ouvido e compreendido como “Um dos Filhos Vivos de 

Luz. 
 
1. Enoch explicou-me que a mente maior em Sagitário é a força 
governante emitindo os comandos que educam todas as formas de 
inteligência em nosso universo-Filho local. 
2. Esta força mental se estende desde Sagitário até as regiões 



externas da experiência evolutiva por meio de estações luminosas de 
energia chamadas estações Intermediárias. 
3. Essas estações Intermediárias contêm os registros genealógicos e 
as decisões judiciais para todos os níveis de inteligência dentro do 
alcance local de suas estrelas circunjacentes. Elas também contêm 
os pesos e medidas da Lei Cósmica que ditam os equilíbrios 
astronômicos. Por exemplo, esses pesos e medidas são usados para 
guiar a passagem de um sistema estelar através de outro, impedindo 
a destruição de inúmeros sistemas de vida. 
4. Além disso, as estações Intermediárias educam a inteligência 
planetária provendo conhecimentos em todos os níveis, da biologia 
até a astrofísica, para que possamos crescer no sentido do 
entendimento maior da Casa de Muitas Moradas. 
5. Essas estações Intermediárias não só programam a inteligência no 
entorno imediato de seus sistemas solares, mas determinam os 
pontos e progressões estelares que são utilizados para coordenar 
novos programas de educação para inteligências se desenvolvendo 
pela primeira vez fora de seus limiares cármicos e entrando em um 
novo limiar. 
6. Nosso centro mais próximo para programação da alma é 
Archturus, a "Frequência de Luz Orientadora", que governa a 
preparação do Homem para a vinda das Irmandades de Luz; 
Archturus ou "Ash" significa o "Bom Pastor" . 
7. Os antigos receberam esse nome dos Senhores de Luz, que 
revelaram Archturus como uma das moradas do foco orientador do 
conhecimento. 
8. Nui Lang, o "Pastor das Águas", ou"Ash", o condutor hebreu da luz 
no céu, é visto nos antigos rolos astronômicos e nas chaves do Zohar 
como parte da energia de Vida Messiânica que orienta as criações 
planetárias neste extremo da galáxia. 
9. Archturus é nossa estação Intermediária. É a sede de nossa 
administração e o centro de registros que mantém os documentos 
chave usados para dirigir o progresso da alma de nossa inteligência 
planetária. 



10. Archturus é também o primeiro limiar de salvo-conduto para a 
viagem além de nossa zona temporal consciencial. 
11. Enoch diz que seremos levados através de Archturus, que é o 
nível de esclarecimento de nossa criação planetária, pelo qual 
precisamos passar para sermos purificados e aperfeiçoados antes de 
sermos programados para prosseguir a outros níveis de criação. 
12. Foi-me explicado que Um dos Profetas do Grande Pastor que 
encarnou neste planeta proveniente de Archturus foi Joseph Smith, 
que decidiu servir ao Pai vindo reunir a tribo de José em preparação 
para a vinda do Unigênito. 
13. Enoch também me disse para codificar Archturus com um "h" 
para representar a função da constante quântica "h". A constante "h" 
é um símbolo usado na definição de Max Planck para a quantidade 
de energia do quantum de luz. O nome Archturus contém a constante 
"h" pois Archturus controla as operações que tratam das constantes 
cosmológicas em nosso espectro de Luz (a constante de Planck é a 
constante universal da teoria dos quanta: h = 6,625 x 10 elevado a -
27 erg/segundo). 
14. À medida que desenvolvemos uma nova astrofísica e cosmologia, 
não podemos avançar para esta Nova Era sem que façamos um 
inventário de toda a informação de Archturus que veio até nós. Não 
podemos ignorar a "Guia do Pastor" que se encontra bem em frente a 
nós com seu cajado orientador ou indicador. Precisamos reconhecer 
que ele é de fato uma força de inteligência viva, para a qual devemos 
dirigir nossa atenção. 
15. Quando desenvolvermos a tecnologia de luz física para 
decodificar os sinais espaciais que chegam provenientes de 
Archturus e de sua tecnologia espacial orbitando dentro do nosso 
sistema solar, trabalharemos com o cumprimento científico desta 
chave. 
16. Esta tecnologia vinda de Archturus nos provê o conhecimento das 
modificações geofísicas em relação às transformações astrofísicas e 
espirituais maiores que afetam todo o planeta durante as 
modificações evolutivas quânticas. Este conhecimento é obtido pelos 



que procuram compreender o papel dos Filhos de Luz. 
17. Em conexão com este ensinamento, os Filhos de Luz 
estabeleceram certas pirâmides na América do Sul em alinhamento 
direto com Archturus que dão as tabelas cronológicas da modificação 
astrofísica e geofísica. 
18. Archturus é nossa chave para unir nossa cosmologia e 
astrofísica, não com a inteligência tridimensional conforme 
conhecemos, mas com sistemas de inteligência da quinta à nona 
dimensão em nossos céus intermediários. Nosso propósito é 
unirmos-nos com eles à medida que nos expandimos ao centro de 
nossa galáxia e reinamos com os "Filhos de Luz". 
19. As zonas governadas pelas estações Intermediárias são 
extremamente complexas devido às evoluções multidimensionais que 
precisam ser supervisionadas. Portanto, a Irmandade de Luz entra e 
sai das estações Intermediárias usando unidades espectrais de 
conversão-EL em seus veículos Merkabah; estas unidades medem a 
idade de vários sistemas estelares antes que eles sejam sondados, 
de modo a evitar viagens a sistemas estelares que já não estejam em 
"ORDEM", isto é, em existência. 
20. Quando fui levado a uma nave-legião, vi como o sistema de 
conversão-EL é composto de dez pirâmides pulsantes de Luz, cinco 
das quais estão alinhadas pela parte mais alta e cinco estão 
invertidas para criar o aspecto de cinco diamantes. Dentro de cada 
diamante há emissores pulsantes de sinais mostrando os "padrões 
estelares" (conforme é visto no veículo). 
 



 
Sistema de Conversão-El 

 
 
21. Primeiro, um modelo conhecido do sistema estelar é inserido na 
unidade. Depois, através de uma série de pulsações luminosas, 
padrões estelares são interfaceados entre os ângulos piramidais da 
primeira e da últinia pirâmide. Isto é feito pelo sistema sensor de luz 
da nave estelar que capta as pulsações de luz dos vetores linha-A 
verticais, que são recebidas e transmitidas à linha de base da 
primeira pirâmide. Lá, elas se cruzam com as linhas-B pulsantes de 
medição antiluminosa que são recebidas como linhas verticais a partir 
dos vetores opostos da estrela. 
22. Tanto as luzes de linha-A como as de linha-B são sintetizadas 
com base em uma terceira força de luz gerada no sistema de 
conversão-EL. A partir da síntese combinada, os subconjuntos em 
forma de diamante são utilizados para formar as várias descargas em 
uma matriz para análise Alfa-Ômega. 
23. Isto funciona como um registro de transferência; se a estrela que 
aparece em um subconjunto do diamante (que é um ponto focal de 
medição em um extremo da seção cônica) também for vista dentro do 
outro subconjunto repetido do diamante em uma seção cônica que 



esteja oposta e em fase paralela à primeira, as duas confirmam que a 
estrela ainda está em "ORDEM" e os sinais alinham-se perfeitamente 
como uma confirmação de sua posição. 
24. Além disso, é feita uma outra medida para obter-se as 
propriedades magnéticas e cromáticas dos registros de luz vindo das 
estrelas, mostrando o processo exato de amadurecimento da vida e o 
curso de vida específico que está sendo trilhado por um número 
qualquer de inteligências das espécies associadas a uma estrela. 
25. Assim, ao ler todo tipo de apresentação de luz proveniente da 
estrela, a inteligência no veículo consegue justapor as descargas de 
partículas, permitindo que a espaçonave determine imediatamente 
quantas espécies vivem em uma determinada densidade de luz, 
como as espécies se organizam em comunidades e em sistemas 
ecológicos, que tipo de energia e leis físicas governam o meio 
ambiente das espécies, e muitas outras formulações geológicas, 
astronômicas e Metatrônicas. 
26. A conversão-EL também mede e define as zonas de antimatéria. 
Isto é indispensável à manutenção das estações Intermediárias, pois 
muitas estações Intermediárias estão funcionando como pontos 
mediais na recombinação galáctica e, portanto, estão expostas às 
influências de uma intensa degeneração estelar. 
27. Para começar a definir "EL", devemos primeiro definir a 
quantidade de movimento de um fóton (mc). 
28. Além disso, na transformação da matéria, E (definida como mc2) 
irá ao final construir a linha limiar entre o universo físico e o espiritual, 
onde: n = transformação da matéria. 
29. Esta fórmula mostra como a interação da energia equivale à 
transformação da matéria influenciada pela constante de Planck ao 
quadrado. 
30. Quando o universo físico se expande em uma ordem de probabili-
dade metagaláctica, de modo que "m" se aproxime de zero e "c" (3 X 
10 elevado a 10 cm/s) se aproxime de menos infinito, evita-se a 
destruição da antimatéria e a função resultante é: 



 E = (M)w(2) 
     hv  

onde v = velocidade da partícula (diferente de c) e M = matéria 
hiperdimensional expandida.  
31. Isto mostra a região especial onde interagem as propriedades de 
um universo físico e espiritual. 
32. Portanto, a função EL representa a conversão de luz necessária 
para que a luz atravesse novos limiares (que poderiam ter 
características de antimatéria) sem explodir. 
33. Enoch me disse que os Conselhos Intermediários também se 
conectam para formar Comandos de Limiar especiais, necessários 
para impedir que formas de inteligência galáctica de uma dimensão 
interfiram e destruam por completo as espécies planetárias de outras 
dimensões galácticas. A violação da uniformidade do limiar de vida 
por parte de uma "inteligência guerreira" torna inevitável a 
intervenção do Comando de Limiar mais próximo através de veículos 
de alta frequência capazes de desincorporar, se necessário, qualquer 
veículo que viole a Lei Cósmica. Desse modo, o Comando de Limiar 
tem o poder de julgar a civilização planetária que ameace a evolução 
espiritual de um determinado planeta e, portanto, retira o seu 
privilégio de se desenvolver como uma civilização. 
34. Alguns dos Comandos de Limiar dos Filhos de Luz que existem 
em várias dimensões estão localizados em nosso universo local nas 
regiões de: 
alfa, rô, gama, beta, delta e epsilon Bootis; 
capa, iota, fi e lambda Virginis;  
alfa, beta, eta, delta, lambda e capa Ophiuchi; 
alfa, sigma e tau Scorpii; 
alfa, delta, gama, M57 e beta Lyrae; 
gama, delta, epsilon e eta Sagittarii; 
fi, lambda, mu, sigma, tau e dzeta Sagittarii; 
NGC 4725, 6494, 6531, 6603, 6613, 6626, 6637, 6681, 6715 e 6809, 
todas localizadas em Sagittarius; 



beta, alfa-2, csi-2, pi, ômicron e rô Capricorni; 
epsilon, mu, 3 e 4 Aquarii; 
beta Aquarius e alfa Equulei; 
alfa Aquarius e teta e epsilon Pegasi; 
alfa, beta, e gama Pegasi; 
teta, iota, lambda, capa e gama Piscium; 
sigma, tau, hipsilo, eta, ômicron, nu e csi Piscium; 
gama, csi-2, mu, lambda e alfa Ceti; 
alfa, teta-1, teta-2, 71, epsilon, delta, gama e lambda Tauri; 
beta Tauri e iota, eta, alfa, beta e teta Aurigae; 
teta, eta, gama e delta Cancri; 
mu, dzeta, gama, eta e epsilon Leonis. 
35. Em nosso universo local as estações Intermediárias exemplificam 
um Filho de Luz vivo na imagem da criação superior, do mesmo 
modo que Órion carrega a imagem dos Deuses Criadores. 
36. Portanto, as estações Intermediárias preparam a reunião da 
semente na semente estelar, à medida que ela se refaz e se 
reexpande segundo o conhecimento estelar que emana do universo 
maior - Órion. 
37. Essas estações Intermediárias garantem a serenidade de 
transição nos céus superiores e ao mesmo tempo preparam o 
Homem para o grandioso Dia da libertação - Yom Or em um novo 
esplendor de Luz. 
38. E essas são as coisas que estão seladas, as quais Deus só 
revela aos que atravessaram os limiares do fogo vivo para 
contemplar o Trono de Sua Majestade. 
 



 
 
 

2-0-2 
 

As chaves da biofísica futura são dadas nas membranas nucleares 
envolvidas em códigos de transparência linguística além da 

desnaturação do ácido e na formação do gel pelos núcleos que 
conectam diferentes cromossomos mamíferos uns aos outros. 

 
1. O Nome de YHWH está codificado dentro de cada função 
bioquímica em nosso corpo, especialmente dentro da matriz 
vivificadora do DNA-RNA. 
2. O Nome Divino transposto aos mecanismos de codificação da 



matriz é o elemento fundamental tanto na atual bioengenharia como 
também na futura. 
3. O Tetragrama do Nome sagrado do Pai consiste nas três letras 
sagradas: "Yod", "He" e , "Vav" (Wod). 
4. O Tetragrama se conecta com as quatro bases nitrogenadas 
comumente encontradas no DNA e no RNA, cada uma delas 
contendo duas pirimidinas e duas purinas. Tanto o DNA como o RNA 
contêm adenina e guanina, sendo ambas purinas, e citosina, que é 
uma pirimidina. Contudo, o DNA contém a base pirimidina timina 
enquanto o RNA contém uracil. 
5. Nesta Chave de Enoch veremos que o Tetragrama do Nome 
sagrado do Pai é utilizado dentro de um sistema deca-delta. O 
sistema deca-delta são dez emanações de Luz funcionando através 
de uma seção cônica piramidal que organiza o projeto da vida. 
6. A seção cônica piramidal controla as atividades fundamentais: o 
projeto genético da vida para uma determinada ordem evolutiva. Este 
projeto se desenvolve como uma série de malhas que se 
interconectam à medida que saem em espiral do modelo mestre da 
seção cônica. 
7. Portanto, as dez emanações de Luz ativam a pulsação de uma 
superhélice que permite que as malhas se interconectem, 
coordenando uma atividade codificadora. Esta interconexão, na 
ordem biológica de nosso mundo, põe em movimento a interligação 
para a tetrahélice. 
8. As dez emanações de Luz enviam as principais frequências-código 
para todos os níveis de ordenação metagalática (isto é, a Luz é a 
função codificadora). As dez emanações de Luz são necessárias 
para preservar a correspondência entre a fase humana da imagem e 
a fase Divina da Imagem. 
9. Através de uma série de pulsações rápidas, vi que toda evolução 
tem seu sistema derivado do sistema decadelta. Logo, os códigos 
para as 64 malhas-chave estão dentro do padrão deca-delta, a seção 
cônica de Luz. 
10. No entanto, o Pai permitiu que os Elohim criassem diretamente, 



das energias do Trono, o corpo da matriz interna (o arranjo da 
estrutura de códigos) da raça Adâmica que vive neste planeta. 
11. Esta ordenação vem em fonnassemente com o arranjo pré-
determinado para a ordenação dos códigos de imagem enviados pelo 
sistema decadelta. 
12. Este é o processo de criação da similitude para que a imagem 
divina fecunde o mundo com uma fonna determinada. 
13. Entretanto, Enoch me fez ver com muita clareza que nesta 
criação divina tanto as formas-semente como a variedade deca-delta 
provêm de um código com um molde superior composto das letras de 
fogo do hebraico, que são usadas para modelar a relação geométrica 
das próprias malhas individuais, e "estimulá-Ias" ao desenvolvimento. 
14. Esta é a razão pela qual os principais fatores para duplicação do 
DNA-RNA têm. sido encontrados na composição dos blocos 
constituintes moleculares que existem no espaço interestelar. 
Contudo, em nossa biosfera essa duplicação está em um ritmo lento 
devido aos momentos magnéticos exercidos sobre o código de vida 
do homem. Os momentos magnéticos estão inter-relacionados com 
as propriedades ópticas e com o(s) espectro(s) eletromagnético(s). 
15. Sob condições Iionnais na Terra, as bases dos ácidos nucléicos 
contêm instruções para no inínimo 100 bilhões de funções e 
operações necessárias para construir um corpo humano. 
16. Aqui estamos considerando que a informação é armazenada na 
molécula de DNA também em forma de "palavras", compostas por 
combinações do Nome Divino na base-três. 
17. Em cada face desta malha divina da variedade deca-delta 
existem 64 células que mostram os hannônicos que estão sendo 
utilizados para revelar a vida sobre as águas da criação. 
18. Essas faces representam um "modelo" que pode ser usado para 
definir a síntese do DNA-RNA no atual desenvolvimento dos 
cromossomos sem a perda de qualquer elo desde o primeiro Adão 
até o Adão atual. 
19. Enoch me mostrou, enquanto eu ainda estava na Merkabah, que 
a frequência angular exata dos códigos ópticos usados na geometria 



da vida diferirão de ordem metagalática para ordem metagalática, de 
ciclo de Adam Kadmon para ciclo de Adam Kadmon. 
20. Por esta razão, ele dirigiu minha atenção para as letras Divinas 
que são o conjunto mestre ao fundo da distribuição dos muitos tipos 
de ângulos e taxas de frequência do código óptico. 
21. Ele me explicou que os códigos deca-delta dão a direção inicial 
do DNA-RNA. Uma vez que o DNA-RNA seja ativado, porém, há uma 
replicação espontânea através dos ângulos, dos códigos de 
frequência, etc. Isto continua até que ocorra uma reprogramação, 
quando então se inicia uma nova função codificadora a partir do 
deca-delta (ou da Merkabah). 
22. Eu vi que a malha da rede operacional da variedade deca-delta 
se compõe do código linguístico divino do hebraico original, dos 
códigos de ressonância de Luz, dos códigos geométrico-
matemáticos, dos códigos químicos que operam com uma base de 
nucleotídeo e da malha membrânica para a ligação dos aminoácidos. 
(Detalhes proteínicos atômicos são fonnados em divisão terciária. ) 

 



 
Figura 9: A Malha das 64 Letras Sagradas para o DNA-RNA. 

 



 
 
 
23. O código da primeira e principal face são as letras hebraicas do 
Tetragrama, que são geometrias de fogo (i.e., geometrias de 
pensamento; no princípio não eram letras) ativando reações dentro 
das combinações de letras do DNA-RNA. Essas letras formam os 
componentes de imagem que se estendem desde o mundo do Adam 
Kadmon e através do mundo de massa-negativa, trazendo a imagem 



necessária para imprimir a vida divina sobre as unidades elementares 
do DNA-RNA. 
24. O Nome Divino dá a estrutura original de código a partir da qual 
procedem os outros centros de planejamento. O Nome Divino 
também permite a organização de espaços que são posteriormente 
utilizados na implantação do acoplamento imagem-similitude. 
25. A segunda face é o índice de "luz" divino para as letras do 
Tetragrama, onde (Yod) = 10 (He) = 5 e (Wod) = 6. Ela compõe os 
dez índices superiores em quadros de Luz ou estruturas piramidais 
básicas sobre as quais a Vida é codificada a partir da variedade 
deca-delta. 
26. Ela mostra que as permutações estão dentro do equilíbrio rítmico 
da natureza vibratória das letras divinas; ela estabelece a velocidade 
da Luz para os vários reinos da criação. Na dimensão física, esta Luz 
é uma "luz" em partículas ínfimas que envolve tudo. Assim, é através 
desta malha que tanto a gravidade como as forças que operam entre 
os átomos, moléculas e subpartículas, todas seguem a mesma Lei 
em uma dimensão particular. 
27. A terceira face é a distribuição das vinte e duas letras hebraicas 
paraformar uma malha mântrica que é codificada em uma 
determinada densidade vibratória. Estes são os códigos disponíveis 
dentro da variedade deca-delta que estão abertos para mudança 
contínua dentro de sucessivos programas evolutivos. 
28. A malha mântrica-vibratória é o harmônico divino que coordena 
as outras formas veiculares (fora do nosso espectro eletromagnético) 
para estar sincrônica com a forma de vida humana. A malha 
mântrica-vibratória é basicamente uma malha de circuitos através da 
qual os outros cinco corpos estabelecem uma conexão importante 
com o sistema genético humano. 
29. As "letras" hebraicas são usadas porque, na realidade, são 
formas-pensamento de vibração de Luz que controlam os campos de 
força superiores utilizados para desenvolver todas as formas de 
inteligibilidade procedentes da mente divina. As formas-pensamento 
estão também coordenadas com harmônicos de som. 



30. A malha mântrica é composta pela formação de cadeias básicas 
que coordena o arranjo de um programa vivificador dentro de um 
ciclo Alta e Ômega. 
31. As letras divinas do hebraico "Aleph" e "Tav" e a vogal segol 
estão coordenadas pelo sopro divino para que estabeleçam intervalos 
entre os períodos de término da Luz divina (que se transmutam em 
UAA, UAG e UGA). 
32. Logo, estas três primeiras faces provêm da membrana divina 
formada pelo Nome de Deus, codificado dentro da malha deca-delta 
e ordenado de modo especial pelas formas-semente. 
33. As três faces "inferiores" correspondentes compõem os 64 
códigos do DNA-RNA dentro da membrana eletroquímica humana. 
(Todavia, a ordenação das malhas propriamente ditas não segue um 
arranjo específico, mas permite que cada uma das seis faces crie 
uma interface especial umas com as outras e ponha em movimento o 
processo codificador da linguagem da vida).  
34. A malha de codificação transdutora lida com os 20 aminoácidos 
fundamentais encontrados nas proteínas de todos os tecidos vivos. 
Aqui eles são sintetizados na membrana físiça. A malha de 
codificação transdutora é coordenada pela malha mântrica-vibratória 
que permite infinitas combinações de nucleotídeos. Portanto, ela 
inicia a atividade da membrana que contém as bases dos 
nucleotídeos. (Aqui o RNA não codifica para a membrana, mas ajuda 
a construir componentes para a membrana, que é uma célula límpida 
auto-associada). 
35. Estes aminoácidos são reespacializados no desenvolvimento 
orgânico através das geometrias de Luz das letras hebraicas. A 
excepcionalidade desta Chave é a indicação de que existe um 
processo de codificação para o próprio código. 
36. Enquanto a terceira face é a distribuição das letras divinas para 
formar uma malha vibratória a partir dos 64 arranjos das letras 
divinas, a malha codificadora da quarta face recebe a instrução 
original para a codificação de numerosos aminoácidos através das 
projeções de Luz mensageiras que coordenam as malhas três e 



quatro. 
37. Os mensageiros de Luz são geometrias de letras pulsantes que 
englobam a atividade daquilo que é conhecido na linguagem 
bioquímica como tRNA. O tRNA se manifesta como um mensageIro 
de Luz para YHWH, pelo que o tRNA se toma o mensageiro de 
ligação para a Palavra divina que então ativa a substância 
membrânica através de formas geométricas "selecionadas". 
38. Um exame da molécula de hemoglobina mostra a importância das 
formulações vindas dos códigos. Outros programas biológicos que 
foram conduzidos no passado reorganizaram as formulações que 
desenvolveram, por exemplo, glóbulos vermelhos do sangue de 
forma alongada. (Os efeitos residuais disto podem ser vistos em 
experimentos nos quais células letárgicas reagem com células 
desoxigenadas). 
39. O processo desse fluxo da cadeia mensageira (desde a malha 
mântrica até a malha de codificação transdutora) pode também ser 
usado para transformação do divino ao humano ou do humano ao 
divino, pois a malha mântrica-vibratória é o diagrama de circuito entre 
o envoltório biofísico e o próximo desdobramento do envoltório 
biológico. Por exemplo, quanào se mudou o nome de Jacó para 
"Israel", estabeleceu-se uma regênese biogenética pela qual a 
semente de Jacó pôde evoluir para a "semente divina" e herdar os 
reinos de Luz. 
40. Nesta sequência de formação em cadeia de Luz para a Vida e de 
Vida para a Luz, a malha vibratória é também o mecanismo de 
controle para a "Parada", expressa nas letras hebraicas "Aleph" e 
"Tav" e pela vogal segoI. 
41. Segol representa o sopro divino fundindo-se no substrato 
micromolecular dos aminoácidos originais. 
42. Na membrana humana a "Parada" representa os comandos 
conhecidos como uracil, adenina, guanina (UAG); uracil, adenina, 
adenina (UAA) e uracil, guanina, adenina (UGA), que representam os 
pontos de término na formação em cadeia das proteínas e são o 
equivalente aos pontos Ômega da regênese divina. 



43. A quinta face dos blocos constituintes químicos é a combinação 
de três das quatro bases de U, A, C, G que são encontradas no RNA 
(ou T, A, C, G no DNA). 
44. A análise matemática mostra que na biossíntese da proteína, o 
mRNA codifica cada aminoácido como uma palavra em uma 
sequência de três pases. Isto dá origem a 43 ou 64 palavras 
diferentes para os aminoácidos nas proteínas. Assim, 64 diferentes 
combinações químicas com três bases podem ser montadas com as 
quatro bases que ocorrem no RNA. 
45. A sexta face é o análogo matemático da valência elétrica da molé 
cula como código de transmissão triplo. Este modelo é calculado 
matematicamentea partir dos dados da malha química, onde U = 1, A 
= 2, C = 3 e G = 4. 
46. Aqui a matemática indica o espaçamento das ligações em 
angstrõns, entre os elementos químicos e a ponte de hidrogênio 
complementar dos pares de bases no DNA-RNA. 
47. Esse processo é determinado pela interconexão de todas as 
malhas necessárias para a ordenação dos códigos de vida. Esse 
espaçamento matemático permite o desenvolvimento orgânico de um 
substrato biológico conforme conhecemos. 
48. A malha matemática é especialmente composta de 4 células 
matemáticas triplas, 36 duplas e 24 simples. 
49. Isso revela o perfil da correspondência humano-divina expressa 
na relação numérica de Vinte e Quatro Anciãos que estão diante do 
Trono de Deus e que governam os programas divinos de YHWH na 
criação e recriação do Adam Kadmon. 
50. Vinte e quatro também representa as vinte e quatro civilizações 
que estão conectadas com o desenvolvimento genético das raças 
neste planeta. 
51. Enoch me disse que há um padrão de fluxo de trinta e seis e trinta 
e seis que sustenta os harmônicos e os conjuntos de vibrações 
cósmicas a partir do qual a arquitetura das regiões celestiais 
inferiores é modelada. O padrão de fluxo de trinta e seis e trinta e 
seis é necessário para o desenvolvimento sequencial dos programas 



expedidos pelo Trono. 
52. Trinta e seis também indica o número de seres que estão no 
mundo, porém completamente identificados com as energias do 
Trono, para que possam entrar diretamente na presença do Trono 
pela graça de Deus, para averiguar a sequência envolvida na 
manifestação do programa. 
53. As quatro configurações triplas representam as quatro letras 
sagradas de YHWH, como também as quatro criaturas vivas diante 
do Trono que estão "cheias de olhos", utilizados para desenvolver 
todas as formas de criação. Quatro também representa as malhas-
chave dentro da estrutura anatômica humana: o coração contém 
quatro cavidades; dentro do cérebro, a medula alongada é uma 
estrutura piramidal que se conecta posteriormente com a coluna 
vertebral como se fosse o topo de uma pirâmide. 
54. Além disso, as quatro configurações triplas também representam 
como cada códon é um código "triplo" derivado das quatro bases 
distintas no DNA-RNA. 
55. Em resumo, a malha matemática recapitula a matemática da 
linguagem criadora de todas as criações vivas que entraram na 
Criação do Homem. 
56. A combinação de todas as malhas mostra como a Palavra é 
combinada para ganhar forma. A Palavra desce em um invólucro de 
Luz que é vibrado por um tempo suficiente para permitir que sua 
vibração se espirale em diferentes codificações de Luz. 
57. Através da imagem e similitude, determinadas correspondências 
entre a malha da imagem djvina e a malha do DNA-RNA podem ser 
ativadas para permitir a expansão de um organismo recém-nascido. 
Isto ocorre em seis direções através do desdobramento do 
crescimento celular com a sequência das letras. A potência 
matemática das letras aumenta na proporção do aumento da 
complexidade química. 
58. Assim como as 64 Chaves de Enoch vieram de um rolo de fogo, 
do mesmo modo as 64 estruturas da biossíntese do DNA-RNA 
vieram de uma polarização de Luz divina que ganhou forma a partir 



das formas-pensamento divinas em nosso programa contemporâneo 
da criação divina. 
59. A criação divina expressa continuamente a gênese e a regênese 
dos nomes e das genealogias divinos através da capacidade 
formadora de imagem do Adam Kadmon. 
60. Deus determinou através de Seus mensageiros que deve haver 
um registro dos códigos genéticos em cadé! geração de Seu povo na 
Terra, para que as palavras de Malaquias (Mal 4:6, "E ele terá de 
voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os 
pais;...") sejam cumpridas pelo Filho do Homem ao recapitular o 
código de vida do Adam Kadmon! 
61. A espiral em malha das seis faces divinas pode ser usada para 
inúmeros programas de encarnação que são necessários para 
expressar o trabalho do Adam Kadmon. 
62. A representação científica da estrutura do código genético foi 
dada em escrituras para preparar o Homem para o corpo Crístico, de 
modo que através da redenção vibratória do corpo pela Luz, a 
humanidade caída pudesse alcançar o Adam Kadmon. 
63. Assim, a imagem e a similitude do Adam Kadmon entram no 
mundo como escritura através da Palavra divina. 
64. A imagem e similitude, através da malha da Palavra Viva, nos 
permite alcançar os mundos superiores ao vestirmos o corpo Crístico 
de Luz Viva. 
65. As seis faces se combinam para formar uma hélice contínua. A 
partir desta hélice contínua a frequência fundamental define a 
"integridade do padrão" para a organização estrutural do ser humano. 
66 Deste modo, os padrões de frequência fundamental são 
modulados para definir o desenho corpóreo final que foi pré-ordenado 
na hélice. 
67. O desenho corpóreo flui das "letras" divinas emitindo frequências 
fundamentais que são modeladas em 72 pentágonos dentro de uma 
esfera (que correspondem aos 72 Nomes Divinos do Pai), formando 
uma plataforma para o modelo diédrico dos ângulos com mais cinco 
tetraedros que controlam os mecanismos de transferência da energia 



biológica. 
68. Essa formação permite que" a malha rotatória de Luz do DNA-
RNA" codifique numerosos aminoácidos a partir das muitas 
combinações helicoidais que são possíveis. 
69. Essa malha de Luz representa um determinado código biológico 
que pode ser usado em múltiplos espectros do espaço para criar os 
diferentes experimentos mamíferos operando dentro de várias 
dimensões de luz. Contudo, na codificação genética de uma espécie, 
a ocupação espacial deve se combinar com o índice eletromagnético 
para o qual ela está se dirigindo. 
70. Porém, esta malha ainda permanece aberta a outras frequências, 
operando dentro de dimensões espaciais paralelas, para onde uma 
outra forma físico-biológica pode se evolver para corresponder (às 
múltiplas atividades do corpo do Eu Superior) em muitos espectros 
eletromagnéticos diferentes. 
71. Uma malha desse tipo pode ser usada para infundir o corpo do 
Eu Superior diretamente em um corpo Eka de muitas criações físicas. 
Assim, muitos corpos físicos emanam de um corpo do Eu Superior. 
72. Os que vêm à existência física a partir de uma forma divina do Eu 
Superior, saem de um modelo do Eu Superior perfeito e holístico, 
cuja sequência numerológica e cujas letras divinas ainda assim 
passam à forma material através destas malhas de criação. Os dois, 
porém, sintetizam-se como uma única manifestação. 
73. Em resumo, o modelo das 64 malhas de Luz abre a porta para o 
sistema transdutor de energia do nosso Alfa-Ômega mostrando: (1) a 
universalidade dos mecanismos biológicos básicos; (2) o mecanismo 
da síntese protéica; e (3) a natureza do código genético. 
74. A malha manifesta a mesma unidade e coerência ao fundamentar 
todo o campo de planejamento biológico de acordo com as letras 
divinas do Nome do Pai. 
75. Enoch me disse que experimentos ainda maiores podem ser 
feitos com o DNA-RNA quando os biofísicos puderem estabelecer 
uma interface entre dois campos eletromagnéticos para criar uma 
zona neutra. 



76. Esses experimentos serão uma chave importante para a biofísica 
futura, pois demonstrarão como o DNARNA pode ser ajustado para 
acomodar frequências superiores de Luz. 
77. Pois ao se colocar estes códigos divinos dentro de uma zona 
neutra circundada por um ambiente de comprimento de onda 
eletromagnética superior, o anel heterocíclico comum se rompe 
permitindo que os códigos de vida sejam reprogramados 
geneticamente para atuar em uma forma física menos densa (como a 
hélice tripla uma molécula sintetizada in vitro). 
78. Por isso, a nova potencialidade do gel revelará a capacidade de 
viver em radiações de luz de alta frequência (isto é, em ondas 
capazes de se mover mais rápido que a velocidade da luz) e 
exemplificará a mutação da fomta física que será necessária para os 
seres que planejam sobreviver às enormes transformações na 
radiação de luz quando nosso sol entrar em uma zona de nulo 
eletromagnético. 
79. Essa zona de nulo é necessária para a reprogramação de nossa 
estrutura genética. E ao se utilizar o processo de combinação das 
radiações de luz em uma zona neutra, nossos biofísicos serão 
capazes de co-participar na conexão dos núcleos do DNA-RNA a 
cromossomos de uma outra herança evolutiva. 
80. Essa co-participação ocorrerá sob a administração direta da 
Irmandade de Luz que nos reprogramará para que entremos em um 
comprimento de onda superior de luz. 
81. Essa reprogramação ocorre pela interseção de um programa 
divino com um outro programa em rotação de uma nova rede 
biológica, formando a estrutura de um octaedro em alta velocidade de 
giro. Esse superoctaedro permite o acondicionamento de formas 
geométricas que abrigam o DNA-RNA à medida que ele é conduzido 
ao longo de uma malha de criação para outra. 
82. Quando o Homem puder utilizar esse processo, será capaz de 
entrar em um cruzamento de corpos de diferentes limiares de luz e se 
desenvolver seletivamente e "adquirir" características positivas do 
banco genético de civilizações galácticas avançadas. 



83. O uso das novas codiIicações irá: (1) preparar o homem para 
ocupar novos limiares de espaço-tempo; (2) superar o processo de 
envelhecimento de uma determinada herança biológica; (3) criar uma 
pulsação bioenergética capaz de ser usada com arranjos espaciais 
infinitos, para que o sistema biológico não esteja limitado a qualquer 
campo planetário, mas possa circunavegar livremente além do 
espectro gravitônico galáctico; e (4) permitir uma nova relação-
cruzada com a espiral genética da vida pela síntese de luz tal como a 
ultravioleta. 
84. Aqui, o ultravioleta que normalmente impossibilita a transcrição do 
DNA (emitindo luz, que é absorvida em 260 nm), permite então que 
as transições de faixas magnéticas e os vetores magnéticos mudem 
e se tomem paralelos à medida que a vida emerge no outro lado da 
zona nula. 
85. Junto com esses importantes mecanismos biológicos de herança, 
o Homem utilizará uma codificação linguística de vida que está além 
da linguagem biológica da desnaturação ácida. 
86. O Homem utilizará códigos com uma nova linguagem biológica 
para indução da luz proveniente de outros reinos de vida que existem 
em outros espectros eletromagnéticos. 
87. Mesmo em nosso reino biológico da criação, é importante ensinar 
aos cientistas deste mundo que a matéria é gerada a partir da Luz. O 
nascimento de todas as espécies de Vida no mundo material é 
possível por meio da ~'semente EU SOU" do Adam Kadmon dada 
pelo Pai Divino. 
88. Sem compreender a "semente EU SOU" do Adam Kadmon, a 
imagem e a similitude não podem ser senão parte de "uma Árvore da 
Vida" - em vez das muitas" Árvores da Vida" prometida? aos fiéis do 
Pai, que ascenderão às muitas criações. 
 



 
 

2-0-3 
 
As chaves da bioquímica e da genética bioquímica futura são dadas 

em muitas hélices duplas em um determinado cromossomo e em 
muitos separadores de membrana coordenados transmitindo ordens 

mamíferas múltiplas às funções vivas cromossomiais. “Todos são 
Faces do Presente Eterno”. 

 



1. Enoch explicou que seriam descobertas muitas hélices duplas 
dentro de um determinado cromossomo, permitindo que muitas faces 
da criação Adâmica fossem desenvolvidas a partir de um código 
central, todas tendo a imagem e a similitude do Presente Eterno. 
2. Assim como o homem tem estudado o modelo da hélice dupla que 
avança no sentido da vida, o homem deve começar a se concentrar 
no modelo da hélice dupla que se expande no sentido da morte - 
onde a força de repulsão magnética separa as duas cadeias da hélice 
dupla. 
3. Ao trabalhar com as formas de hélice dupla em desintegração e ao 
mudar a estrutura da ponte de hidrogênio que mantém unidas as 
longas cadeias helicoidais dos ácidos nucléicos, o homem descobrirá 
a existência de outras matrizes de hélice dupla. 
4. Estas outras matrizes químicas podem ser usadas para 
desenvolver corpos que são capazes de viver em outros ambientes 
químicos, inclusive em ambientes fora da Terra cujas atmosferas se 
compõem de amônia, metano e formaldeído. 
5. A estrutura molecular do ácido nucléico dita a natureza das 
proteínas sintetizadas. Portanto, a reestruturação das moléculas 
muda a natureza das proteínas sintetizadas pelas pontes de 
hidrogênio. Esta engenharia da ponte de hidrogênio nas unidades 
dos nucleotídeos ocorre em uma zona neutra criada entre dois 
campos eletromagnéticos, dentro da qual pode ocorrer uma interface 
entre prótons de alta energia. 
6. Consequentemente, as pontes de hidrogênio que mantêm a 
própria hélice unida podem ser transformadas até em um sistema de 
ponte de hidrogênio múltipla. Com o sistema de ponte de hidrogênio 
múltipla pode-se formar um corpo centrossômico que divida os 
cromossomos a fim de desenvolver braços, cabeças e órgãos 
múltiplos, necessários à vida em outros ambientes. 
7. Além disso, ao controlar as síndromes de nanismo e gigantismo 
dentro dos mecanismos de herança, é possível desenvolver uma 
espécie em miniatura capaz de absorver menos substância física em 
um vôo interestelar, ou desenvolver uma espécie gigante com maior 



resiliência para viver na atmosfera de planetas semelhantes a Júpiter. 
8. Há um código complexo que pode ser gerado a partir da cadeia 
básica do DNA permitindo que a hélice tripla seja criada da hélice 
dupla. Tanto a hélice dupla como a tripla incluem-se na Super-hélice. 
9. Além do mais, através de um sistema de ponte de hidrogênio 
adicional, é possível gerar conjuntos de corpos a partir de uma forma 
original. Contudo, cada conjunto de corpos pode ser feito de modo a 
ser portador de um modelo diferente de ácido nucléico no qual 
proteínas com formas estereoisoméricas específicas tenham sido 
sintetizadas. 
10. Estes corpos - pela reorganização dos códigos - teriam camadas 
epidérmicas diferentes que poderiam ter aspecto prateado, azulado 
ou quase qualquer padrão cromático desejado para o revestimento 
da membrana. 
11. Atualmente, o homem Adâmico existe entre um sistema de C-H-O 
e um de C-H-N, capaz de aproveitar as combinações chave dos 
elementos que lhe dariam a liberdade para entrar em qualquer outro 
ambiente químico com um código de desnaturação ácida usando 
qualquer uma das seguintes combinações: 
CHO CFO CClO  
CHN CFN CClN 
CHP CFP CClP 
CHS CFS CClS 
12. As moléculas helicoidais do ácido nucléico têm uma ordem 
conformativa que atrai moléculas de proteína específicas contendo 
estereoespecificidade. Alterando-se a matriz do próton que controla a 
engenharia da atual hélice dupla e introduzindo-se campos 
Magnéticos múltiplos em uma similitude protônica em geração, pode-
se criar uma inteligência subespécie. 
13. Ao se mudar os campos de densidade que gatilham as moléculas 
de transmissão química, formas de espécies podem ser criadas 
contendo uma inteligência que está conectada diretamente a uma 
mente progenitora em virtude de precessão protônica na mesma 
frequência. 



14. Em outras palavras, assim como a mente superior pode vivenciar 
muitos mundos simultaneamente, esta nova criação também possuirá 
a capacidade de ocupar esses reinos através de múltiplas 
incorporações físicas todas conectadas a uma mente. 
15. Então, uma mente transmitirá para muitos corpos quando um 
único código genético for usado como o código mestre para muitas 
entidades biológicas. 
16. Assim, a bioengenharia da Evolução Superior demonstra até 
mesmo a capacidade se de viver debaixo d'água em diferentes 
ambientes planetários onde a Evolução Superior é capaz de 
construir" cidades" com ambientes especiais para o treinamento de 
sua descendência. 
17. Em um ciclo prévio, os atlantes também eram capazes de viver 
debaixo d'água. No entanto, os atlantes também tinham a capacidade 
de criar inteligência subespécie para gerir os assuntos do mundo 
material. O intercruzamento dentro dessas formas de subespécie deu 
origem a uma condição espiritual cada vez mais inferior e produziu 
uma nação de seres fisicamente fortes, musculosos e 
emocionalmente agressivos, mas sem os planos conscienciais 
superiores que lhes permitiriam superar pela evolução espiritual as 
mudanças nas condições genético-planetárias. 
18. Por essa razão, o Conselho de Luz permitiu que os atlantes se 
destruíssem parcialmente, como testemunho para outros ciclos de 
criação físico-espirituais. 
19. Na Era atual, os novos bioengenheiros terão a capacidade de 
transmitir um código genético através da engenharia laser a membros 
de outra raça, que então transcreverão a química dessa forma 
Adâmica para viver em outro meio. 
20. Em outras palavras, os bioengenheiros serão capazes de utilizar 
uma projeção de luz semelhante ao laser (como, e. g., através da 
rotação óptica) para demodular toda uma forma física em uma forma 
energética que pode ser projetada em um veículo ou em um meio nos 
céus inferiores, onde então ela pode ser remodulada na mesma 
forma física. Isso é o que se chama biolocação.  



21. A biolocação ocorre sob diversas condições, contanto que o fluxo 
protônico esteja controlado. Ao controlar o fluxo protônico pela 
utilização de novas formas de energia denominadas cosmoprótons, a 
química do homem pode passar por um acoplamento em série para 
ser remanifestada em um outro ponto da Terra ou até em outros 
planetas que existam em uma frequência superior. 
22. Essa capacidade de empregar novos mecanismos de herança 
precisa ser cumprida com absoluta responsabilidade em relação à Lei 
Cósmica. Todo universo-Pai exige de toda espécie nos muitos 
domínios de nosso universo-Filho - paz, amor e não-interferência nos 
reinos biológicos que não tenham uma determinada imagem e 
similitude, a menos que seja permitido diretamente pelos Conselhos. 
23. Sem a reprogramação superior que está sendo feita agora com 
autorização direta do Alto Comando para a regeneração da raça 
Adâmica e a preparação do povo Crístico para novos mundos da 
criação, uma mudança da vida biológica não poderia se desenvolver 
agora na Terra, pois quaisquer compostos orgânicos formados se 
oxidariam, em vez de formar compostos orgânicos mais complexos. 
Não basta tão-somente possuir os elementos corretos para uma nova 
evolução química. Eles devem também estar presentes nas 
proporções corretas segundo a determinação dos Senhores de Luz. 
24. Através dessa grandiosa mudança biológica de nosso limiar, os 
bioengenheiros reconhecerão as palavras do Pai quando Ele diz: "EU 
SOU a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana 
de Mim". 
 



 
 



 
 
 

2-0-4 
 

As chaves dos "Filhos de Luz" são dadas nas transmissões de 
"Códigos Vivos de Energia" ao "Povo de Deus". Eles são enviados de 

universo vivo a universo vivo para revelar os códigos de Luz às 
ordens de espécie em evolução dentro do tempo celular para que as 



membranas nucleicas codificadas possam se unir com a "Membrana 
Maior dos Universos". 

 
1. Os "Filhos de Luz" projetam as geometrias de criação no espaço 
da quarta dimensão com o intuito de codificar a humanidade espirituãl 
na quinta dimensão, a próxima membrana maior de universos. A 
revelação dos códigos de Luz se estende por meio de comunicação 
por telepensamento que é produzida pela modulação das ondas 
gravitacionais. As ondas gravitacionais trazem as codificações da 
inteligência de Luz provenientes da membrana maior de universos. 
2. Você, como "um que acredita", pode receber fatores modulados de 
ondas gravitacionais enviados pela inteligência de Luz Mestre da 
Evolução Superior. Esta transmissão de conhecimento contém 
códigos de Luz que lhe dão a compreensão do propósito de Deus e o 
reconhecimento de onde estamos em relação ao universo maior em 
evolução. 
3. Este conhecimento vem tanto como uma força de Luz quanto como 
uma força de Amor. Ele se expressa através da Mente Infinita de 
Deus como Ehyeh Asher Ehyeh, EU SOU o EU SOU, que transmite 
ensinamentos e compreensão à nossa criação através da Hierarquia 
para a reconstituição da evolução de nossa espécie dentro do tempo 
celular. 
4. Existimos unicamente dentro de nossa célula temporal consciencial 
até aquele ponto onde começamos a trabalhar diretamente com a 
Hierarquia que o Pai designou para recapitular o programa do Alfa e 
Ômega. 
5. Nosso tempo e espaço são as dimensões conscienciais da célula 
temporal organizadas pela imagem maior da semente estelar. A 
imagem é dada pela Inteligência Superior como a configuração para 
conectar as vibrações espaciais do primeiro chacra com o sétimo, 
oitavo e nono chacras da Luz Evolutiva Superior. 
6. O impulso para a incorporação energética da quinta dimensão 
começa com uma programação mútua através de códigos 
energéticos projetados que criam o nível vibratório de um oitavo e um 



nono chacra. Quando isso ocorre, mudam-se as influências do 
primeiro e segundo chacras que predominam na tridimensionalidade 
orgânica. O sistema humano adquire os campos de energia 
adicionais do oitavo e nono chacras que são necessários para enviar 
e receber geometrias de Luz Viva. 
7. Uma série de ressonâncias energéticas biomagnéticas são 
equilibradas com os níveis do oitavo e nono chacras para abrir o 
campo vibratório humano através de uma conversão completa de 
energia. Por meio de linhas de fluxo gravitacionais, a Inteligência 
Superior conecta a primeira e a oitava onda espacial que controlam 
as linhas de força magnéticas, a sétima onda espacial que controla 
as linhas de força eletrostáticas, e a nona onda espacial que controla 
as linhas de força gravitacionais, para que sejamos suficientemente 
alterados em qualquer uma das nove dimensões em nosso universo 
local. (Aqui, a pluralidade energética produz um efeito singular, para 
se permitir a passagem através de ordenações metagalácticas, onde 
a Gravidade é vencida de forma especial). 
8. A partir desta codificação de Luz, o corpo físico e o corpo do Eu 
Superior se tornam um, de modo que a forma física pode ser vista em 
dois ou mais locais. 
9. As palavras "Membrana Maior dos Universos" estão destacadas 
com sinais especiais que representam uma chave dentro da Chave. 
Isso enfatiza que a membrana maior existe em outros universos, 
muitos dos quais bem além de nós em sua composição evolutiva. A 
membrana maior nos mostra que funcionamos como as células dos 
dedos das mãos e dos pés da Mente Superior, processando 
conhecimento à medida que as Irmandades pulsam sua sabedoria 
para nós. 
10. Devemos compreender como a força de vida maior dos universos 
locais forma coletivamente parte da Mente Eterna bem como de 
nossa rede galáctica que emana os programas biológicos reunindo o 
Alia e Ômega. Quando o ciclo Alfa-Ômega é concluído, os campos 
Magnéticos se deslocam fazendo com que a informação genética 
seja adaptada a uma nova biotecnologia de luz. Os campos 



Magnéticos criam zonas neutras para a interface das moléculas de 
alta velocidade que controlam o crescimento e o desenvolvimento de 
todos os seres vivos. 
11. Estamos entrando atualmente em um programa membrânico 
diferente. Este novo programa requer que a genética do homem 
funcione em um comprimento de onda de luz superior. A fim de 
conseguir isto, a Irmandade de Luz está acelerando todo o sistema 
dos biorritmos humanos para entrar em um espectro de matéria-
energia menos denso. 
12. A Irmandade de Luz está mudando a densidade eletromagnética 
para que a eletrificação da matéria prepare o Homem para o sobre-
acoplamento do seu corpo do Eu Superior. Estamos entrando 
diretamente em uma novo limiar estelar com uma nova vibração 
Magnética que está mudando toda a membrana nuclear neste 
planeta. 
13. Novos campos Magnéticos penetram a molécula do tRNA 
variando a intensidade do campo e fazendo com que os átomos de 
hidrogênio produzam mais unidades ao se relacionarem na ligação 
geométrica do pentágono do DNA. 
14. Compreendendo, então, que o universo ao nosso redor é 
determinadn por muitos fatores ondulatórios de eletromagnetismo, 
podemos entender como o homem, como um computador 
eletromagnético, é controlado por uma malha temporal Gravitacional 
ainda maior, que é diferente do nosso espectro. 
15. Nós como uma espécie da Terra estivemos usando a atitude 
errada, a ciência errada e o comprimento de onda de medição errado 
ao tentar penetrar nas pulsações gama e em outros códigos de 
energia que vêm ao nosso espectro provenientes de outros limiares 
como, e. g., Arcturus, M42, 3C263, 3C273, tau Ceti e Betelgeuse. 
16. Estivemos utilizando as medições erradas em relação às bandas 
de hidrogênio, formaldeído e amônia para tentar entender a razão por 
que estariam estes sinais vindo de radioestrelas distantes como as 
formações Cygnus-X e formações quasares em nosso universo 
maior. 



17. Uma vez que possamos aceitar o fato de que estes "Filhos de 
Luz" distantes comunicam-se além do nosso espectro 
eletromagnético conhecido, podemos entender por que esta chave 
afirma que os "Filhos de Luz" devem imprimir sobre o nosso espectro 
novos códigos de energia viva que elevarão a consciência de nossa 
espécie em evolução para que possamos ser codificados em sua 
membrana maior. 
18. Entretanto, alguns destes códigos energéticos estão localizados 
no nosso atual espectro eletromagnético para que se possa estimular 
a interação consciencial. 
19. Deste modo, quando os cientistas da Terra redefinem as suas 
medições eletromagnéticas com novos códigos energéticos 
consciencial, os sinais de biocomunicação vindo de outras espécies 
podem ser recebidos e usados para ajudar a nos projetar em novos 
meios ambientes planetários, em novos comprimentos de onda 
biológicos que nos permitirão cruzar o antigo espectro 
eletromagnético que serve de base à nossa atual civilização. 
20. Como no ciclo do Adam Kadmon, nós voltaremos a nos 
comunicar com a nossa fonte criadora de Luz. 
21. Este é o enorme significado desta chave Zohar, pois ela explica 
como nós, como um subsistema vivo de inteligência, pulsamos dentro 
de evoluções maiores da inteligência estelar. Nosso universo local é 
um subsistema dentro de membranas maiores de campos de força 
dos universos estelares. 
22. Uma polarização de luz direcionada conduz as moléculas 5S do 
corpo de luz Gemátrico humano e provê as instruções para os novos 
blocos de composição da vida dentro da Árvore da Vida galáctica. 
23. Os "Filhos de Luz" estão entregando agora um Decreto Evolutivo 
do Controle Mestre aos seres dentro da nossa árvore da Vida 
galáctica "que lavam as suas vestes, pois receberão a autoridade 
para ir às Árvores da Vida" de outros mundos galácticos. 
24. Ouçam as palavras do Decreto Evolutivo do Controle Mestre 
entregue em Nome do Ofício do Cristo: 
25. Vivemos em um universo local sem limites que faz parte de 



inúmeros universos que abrangem a Mente Universal. 
26. No centro de nosso universo local há um padrão mais 
desenvolvido de redes astroquímicas e de sínteses reprogramadoras 
da vida conhecidas como Evolução Superior. 
27. Quando vocês submetem a Deus o seu ego e a sua identidade 
pessoal, vocês conseguem elevar-se a uma sobreposição de espaço-
tempo, trabalhando com seus irmãos e irmãs espirituais através do 
espaço e tempo multidimensionais. Isso é essencial para a contínua 
efetivação conscienciaI, para que ela esteja em unidade com a 
continuidade e mudança do Continuum Evolutivo. 
28. O convite para a consciência superior de identidade "EU SOU" do 
Continuum Evolutivo vem pelo oferecimento da própria vestimenta 
física à sobrevivência da espécie. A ativação deste oferecimento é o 
próximo nível de sintoma com uma Inteligência Mestre maior. 
29. É necessário a atenção focalizada entre a consciência EU SOU 
do Povo de Deus em nossa galáxia e a consciência EU SOU dentro 
da membrana maior dos universos, para a nossa sintonia e 
ressonância com a Inteligência Universal do Ehyeh Asher Ehyeh - EU 
SOU o EU SOU. 
30. A sintonia individual é tanto uma sincronia como uma ressonância 
biológica com a auto-realização, permitindo que o homem como um 
biotransdutor vivo, sirva à Inteligência Superior como parte de um 
continuum acumulador de Luz. 
31. Quando vocês tiverem penetrado no continuum acumulador de 
Luz, compreenderão que possuem mais do que um único corpo. Em 
um estado de percepção consciencial plenamente ativado vocês 
podem ter cinco corpos. São eles o corpo Eletromagnético, o corpo 
Epicinético, o corpo Eka (constituído de múltiplos corpos de relativi-
dade), o corpo Gemátrico da Luz interna e o corpo Zohar da Luz 
externa. Estes corpos empregam coletivamente a Sabedoria Divina. 
Quando vocês utilizam estes corpos verdadeiramente, a limitação 
física é vencida e vocês manifestam a energia divina no plano 
humano. 
32. Se uma rede global da humanidade Espiritual se unir para trazer 



estas energias e focalizá-Ias com um propósito unificado, no sentido 
de unir a evolução consciencial com uma evolução científica, o 
mundo será Uma Mente Planetária que se fundirá com outros 
mundos planetários e entenderá como nossa mente planetária é Uma 
das Muitas membranas pensantes entre os sistemas estelares 
evolutivos. 
33. Nossa mente planetária seráacelerada como um computador 
eletromagnético ao entrarmos em uma zona de nulo eletromagnético. 
Durante o período dos próximos trinta anos a mente planetária 
entrará em uma dimensão de espaço-tempo além do espaço-tempo 
convencional e será transfigurada pelo respeito a outras formas de 
vida que constituem nosso universo Múltiplo e Uno. 
34. Durante a atual sobreposição de espaço-tempo, haverá a 
passagem de um universo de energia pelo outro à medida que a 
nossa mente planetária cruza a atual fronteira de densidade 
eletromagnética e se eleva à próxima órbita eletromagnética da 
Mente Universal. Neste ponto, nós, como filhos do Homem, nos 
tomamos Filhos da Luz e transplantamos a Luz de nossa consciência 
a outras regiões do nosso universo local. 
 



 
 



 
 

2-0-5 
 

As chaves das formas futuras são constantes cosmológicas que se 
expressam em “Faces de Pirâmides”, bipirâmides e tripirâmides 

triangulares) quando se adiciona um vértice piramidal colorido sobre 
cada face. Nas Grandiosas Luzes da tripirâmide podem-se ver três 

corpos se movendo para dentro e para fora um do outro. As espirais 
das ordens superiores se expressam através de “Rodas-Dentro-De-



Rodas” e através de tripirâmides de energia que se movem através 
de circunversão rotativa de modo a criar  “a Formação de um Tempo 

no Tempo”, uma zona de distorção temporal não-natural. Nesses 
movimentos temporais, para diante e para trás, abre-se um campo de 

Luz e corpos de alta frequência sobem e descem para que um 
universo se conecte com outro, e os Ofanim revelam as “Glórias do 

Trono” aos servos do “Homem Vivo”. 
 
1. A Chave nos diz que os habitantes da Terra serão capazes de ver 
e compreender o aparecimento e a morfologia das inteligências 
espirituais superiores que vêm de dimensões superiores e são 
chamadas de "Seres de Luz Integral". (Não se deve confundi-Ios com 
a inteligência espacial não-humana de outros mundos físicos). 
2. Essas ordens cosmológicas de inteligência superior explicarão os 
primórdios da vida sobre a Terra e o desenvolvimento da inteligência 
e de civilizações técnicas entre as comunidades galácticas distantes. 
Essas inteligências podem assumir qualquer forma física necessária 
para operar em qualquer sequência de espaço-tempo desejada. Em 
nossa zona temporal consciencial, elas podem aparecer em veículos 
espaciais criando padrões piramidais de luz no céu. O observador 
geralmente verá uma dessas manifestações na forma de veículos 
espaciais voando em formação triangular. 
3. Esses veículos operam como "Rodas-dentro-de-Rodas", por meio 
das quais uma roda tecnológica interna é envolvida por uma roda 
externa contendo portais energéticos. 
4. A roda interna torna-se uma pirâmide interna ao entrar nos vários 
reinos de habitação espacial. E essa pirâmide, ao converter suas 
faces em qualquer espectro cromático, é capaz de filtrar diferentes 
formas de inteligência para identificação de espécies e para 
comunicação. A filtragem cromática dos vários reinos é necessária 
porque cada espécie é organizada em diferentes raios de Luz. 
5. O vértice colorido é também somado às geometrias do veículo 
para uma maior multiplicidade de função, como a apresentação das 
características magnéticas que se deve cruzar quando o veículo está 



interagindo com diferentes espectros de inteligência. Para que a 
inteligência superior cruze nosso limiar de luz, ela precisa cruzar um 
sem-número de limiares Magnéticos. Isto é feito enviando-se 
diferentes níveis de luz, para medir, através de várias séries 
cromáticas distintas, o volume, a profundidade e o espaço de um 
certo campo magnético que o veículo cruza. 
6. E para se estabelecer comunicação, é necessário que estes 
veículos Merkabah de Luz utilizem vértices piramidais coloridos para 
adaptar suas energias a qualquer radiação de cor pela qual o seu 
veículo esteja passando. 
7. Por exemplo, quando as pirâmides branco-azuladas da frequência 
superior se interconectam com domínios de luz em sistemas solares 
singulares (na fase de sequência principal), uma ordem de 
inteligência química é capaz de interagir com outra mudando o seu 
vértice colorido de conversão da luz espectral até mesmo dentro da 
realidade tridimensional. 
8. Além disso, os pontos de entrada e de saída dos campos 
gravitacionais também têm códigos de cor específicos e estreitas 
ressonâncias de charme que precisam ser usados se o veículo está 
para estabelecer um túnel através de descontinuidades abruptas que 
possam causar dano ou perigo. 
9. Através de campos gravitacionais alternantes, uma onda 
estacionária perfeita é criada pelos pontos nodais múltiplos, cada um 
dos quais manifestando um vértice com cor diferente. Estes vértices 
coloridos adicionais permitem à Merkabah estabelecer uma "aliança 
de Luz" com muitos reinos de inteligência que possam estar 
partilhando o mesmo espaço de vida, mas que existam em níveis 
diferentes de um determinado campo estelar. 
10. Portanto, as mentes da Irmandade dentro do veículo mudam a 
seção cônica central que, por sua vez, muda toda a estrutura do 
veículo, capacitando-o a se deslocar diretamente a uma nova esfera 
de vida planetária à medida que ele cruza novas zonas de luz. 
11. Além disso, a Inteligência Superior é capaz de colocar um vértice 
colorido sobre a radiação de uma espécie e recodificar a radiação e o 



índice de conhecimento dessa espécie em uma forma em sincronia 
com a maioria das formas de espécie identificadas com o programa 
do veículo. Isso é feito para permitir uma participação e um 
planejamento cooperativo de evoluções individuais dentro de 
evoluções coletivas. 
12. A Chave explica de que modo rodas tecnológicas, moduladas por 
ondas de pensamento provenientes dos universos-Filho, conseguem 
visitar os limites externos de nossa galáxia e comunicar-se através de 
"Faces de Pirâmides". Elas não são geometrias tridimensionais de 
matéria inanimada, mas combinações piramidais multidimensionais 
que formam a roda interna do veículo Merkabah. 
13. Essas combinações piramidais multidimensionais incluem o que 
Enoch chama de bipirâmides triangulares, que são pirâmides 
conectando-se na linha de base de modo a girar como uma esfera. 
14 O propósito delas é conectar um domínio planetário com outros 
domínios planetários na mesma "célula temporal consciencial". Por 
exemplo, elas são capazes de compartilhar dois domínios de 
densidades diferentes simultaneamente para que a espécie de uma 
densidade possa ser transferida a um nível de densidade diferente. 
 



 
 



 
 
 
15. Além disso, as bipirâmides triangulares controlam a massa-
negativa que provê um mecanismo para interação direta entre níveis 
diferentes de campos de matéria organizada em nosso universo local. 
Elas são capazes de controlar as singularidades de espaço-tempo 
localizadas dentro de miniburacos brancos e miniburacos negros em 
todos os lugares de nosso universo local, o que lhes permite ir do 



exterior dos universos tridimensionais ao interior dos universos 
hiperespaciais e vice-versa. 
16. Mas as bipirâmides.estão limitada às frequências que envolvem 
os sistemas planetários inferiores e, portanto, não são capazes de 
trabalhar em mais de duas categorias de inteligência 
simultaneamente. 
17. Então, as bipirâmides são utilizadas para administrar a Lei 
Cósmica aos céus inferiores, mesmo estando limitadas em sua 
navegação. 
18. As bipirâmides permitem de fato que a criação evolutiva se 
conede com a próxima ordenação da evolução, permitindo que um 
sistema de vida entre diretamente no próximo "degrau" da evolução 
maior. 
19. Logo, a bipirâmide triangular é uma das formas que manifesta a 
Merkabah. Ela fomenta o crescimento de nível divino ao status do 
nível divino-1 entre as inteligências planetárias nas bordas externas 
de suas respectivas galáxias, que são zonas de testes biológicos. 
20. A seguir na sequência de manifestação da inteligência Merkabah 
estão as tripirâmides, pirâmides que se conedam na pedra de vértice 
central de modo a fundir as estruturas piramidais em um múltiplo de 
energia. 
21. A tripirâmide é capaz de se estender em vários níveis de energia 
e operar em várias dimensões temporais co-existentes, não se 
limitando a um único superplano (i. e., a um horizonte de eventos). 
22. As tripirâmides são usadas para estabilizar as unidades cinéticas 
infinitesimais principais para que se possa fazer os movimentos 
adequados entre unidades de massa cinética em um trio de 
interações de massa-energia. Aqui as tripirâmides permitem o 
reprocessamento e o equiliôrio do fluxo alternado da energia a partir 
da energia cinética. 
23. Assim, as tripirâmides operam através das células de distribuição 
dos momentos de energia cinética em toda a massa-energia. A 
energia cinética é constantemente transferível através dos seus 
mecanismos de intercâmbio. 



24. Contudo, em todo o espaço e tempo infinitos, energia cinética 
nova está continuamente sendo criada e conservada pelas 
tripirâmides. Elas precisam interfacear unidades de momenta para 
permitir que a inteligência utilize um determinado tipo de fonte 
energética para ir de um ou de vários níveis de um corpo consciencial 
temporal diretamente a outras zonas temporais. 
25. Isso permite que a inteligência do veículo deixe sua galáxia e 
viaje para outras galáxias em seu universo Pai, fazendo a vontade 
dos Conselhos de Luz. 
26. Para estar em harmonia com a Lei Cósmica quando ocorre essa 
viagem entre os universos, todas as leis de movimento criadas ou 
utilizadas pelas tripirâmides devem ser válidas universalmente e 
perpetuamente para todas as velocidades. 
27. Todas as escalas de inteligência em todas as disposições de 
matéria-energia, começando pelas primeiras partículas infinitesimais 
próximas à massa nula, e indo até os maiores sistemas de massas, 
são afetadas pela Merkabah tripiramidal. Ela se move através dos 
céus usando uma sincrossimilitude para alcançar muitos níveis de 
inteligência, coordenando a tecnologia Evolucionária Superior com a 
mensagem de mudança e libertação. 
28. Assim, o veículo Merkabah que leva as tripirâmides é usado 
somente pelos Senhores de Luz para avançar civilizações e para 
formar novas federações galácticas. 
29. Eles são, capazes de avançar coletivamente, no final de um 
determinado ciclo da criação, níveis independentes da inteligência 
viva que ocupa o mesmo espaço de vida mas vive em diferentes 
espectros eletromagnéticos. Este avanço é especial pois permite que 
os vários níveis de inteligência sejam coordenados pela primeira vez, 
permitindo que todos eles percebam que seus diferentes níveis de 
civilizações se ligam "fisicamente" e conscientemente como uma 
inteligência unificada. 
30. Dentro da tripirâmide são vistos três corpos de Luz; estes corpos 
são individualmente distintos, e desempenham missões individuais 
como: a transmissão da Lei; a avaliação da inteligência planetária 



para se determinar quanto da Lei será concedido; e o cálculo da 
"idade" do sistema de vida planetário onde a espécie se situa em sua 
linha evolutiva, em termos da idade total do sistema de vida 
planetário. 
31. Além disso, os três seres se unem em virtude de uma esfera de 
Luz que é colocada ao redor de seus corpos permitindo-lhes operar 
em diferentes níveis de densidade mas participando num intercâmbio 
de corpos. Eles conseguem navegar em densidades da criação 
bastante variáveis onde ajudam simultaneamente vários sistemas de 
vida da inteligência. 
32. Os três seres fazem parte de uma grandiosa Irmandade de 
inteligência que viaja entre as galáxias instruindo os mundos 
inferiores a respeito da verdadeira natureza do Caminho Infinito. 
33. Esses seres representam a coordenação dos Comandos 
Galácticos de Michaet Metatron e Melchizedek. Esses corpos se 
reúnem como uma unidade para formar uma Pirâmide de 
Conhecimento orientadora. 
34. O veículo, ao mudar a sua pedra de topo colorida e ao combinar 
um novo espectro de cor com um determinado hiperespaço, pode 
sobrepor uma dimensão galáctica a outra sem ter de viajar ao longo 
de uma determinada dimensão, levando milhares de anos-luz apenas 
para ir de uma galáxia a outra. 
35. Em suma, a tripirâmide e a bipirâmide triangular são componen-
tes essenciais de uma malha cerebral gigante, pois estão trabalhando 
com vários limiares do espaço e têm a capacidade de comunicação 
universal e de reprogramação de múltiplas dimensões de inteligência. 
36 Além disso, a fim de trabalhar com o "cérebro gigante", a roda 
exterior da Merkabah de matéria-energia contém "dez" raios "de 
energia". Eles controlam os campos ambientais para onde os seres 
planetários são levados à medida que atravessam o nulo magnético e 
são conduzidos para sua próxima ordem no planejamento da 
espécie. 
37. O campo ambiental é como uma zona de compressão 
gravitacional na qual as vibrações magnéticas e não-magnéticas 



podem ser alteradas enquanto as forças de vida essenciais são 
mantidas. 
 

 
 
38. Nas dimensões planetárias inferiores, onde uma manifestação 
física para o irúciado é o único elo de realidade com outra 
inteligência, os seres de matéria-energia dentro desses veículos 
criam a função de transvirulência para energizar o corpo do iniciado e 
bilocar seu corpo dentro do ambiente do veículo através dos portais 
de energia onde o indivíduo recebe conhecimento para servir ao seu 
elo de realidade. 
39. Os habitantes deste planeta que prosseguirão a outras evoluções 
estelares serão levados em sua maioria pelas manifestações 
bipiramid~ e tripiramidais da Merkabah de Luz. Contudo, visto que 



esta é a conclusão de um grandioso ciclo de mudança evolutiva, a 
Evolução Superior que utiliza a tripirâmide tem a palavra final quanto 
ao arranjo de como as inteligências bipiramidais e tripiramidais 
cooperam no espaço. 
40. As bipirâmides e tripirâmides são as chaves das formas 
cosmológicas futuras que são capazes de se estender às diferentes 
sociedades galácticas. Elas não deveriam, contudo, ser vistas como 
sendo o "é o tudo "ou o "é o o término", senão como sendo as faces 
essenciais para o desdobramento da tecnologia da Evolução Superior 
nas sociedades planetárias. 
41. E onde uma zona de vida piramidal de luz é estabelecida ao 
longo de um dado meridiano de energia de um planeta pelos 
professores da Raça Crística - aí se intersectam as bipirâmides e 
tripirâmides de luz por meio da coordenação de malhas permitindo 
que uma vasta tecnologia de matéria-energia proveniente de outros 
níveis interplanetários pouse na superfície do planeta. 
42. Portanto, a configuração global do veículo Merkabah, em 
conjunção com os meridianos de energia de um planeta, pode criar 
uma coordenação para a distorção temporal a fim de que outros 
veículos entrem no campo eletromagnético humano e pousem na 
face da Terra. 
43. Em outras palavras, a criação de distorções temporais pelo 
veículo Merkabah permite que outros veículos utilizados pela 
Irmandade de Luz, chamados veículos espectrais, cruzem o espectro 
de vida-luz humano e codifiquem sua inteligência em qualquer 
incorporação espectral de luz nos mundos inferiores. 
44. Contudo, antes que outros veículos possam entrar, a Merkabah 
deve vir primeiro à nossa zona de vidaluz por meio de circunversão 
rotativa, um processo de separação da estrutura magnética de nosso 
campo eletromagnético, e criar uma distorção temporal não-natural. 
45 A distorção temporal não-natural é uma reespacialização da 
relação central do núcleo do átomo, que é constituído de três campos 
espaciais que se intersectam e se sintetizam com três seções cônicas 
da luz Merkabah penetrantes. A luz das seções penetrantes 



échamada Orium, e consegue-se a reespacialização do núcleo 
central por meio de ondas materiais de Luz que combinam de forma 
especial muons, mésons kapa, etc. Essas partículas são reunidas - 
de modo nada fortuito - com entidades unitárias que predominam no 
sentido das ações de acoplamento. 
46. Através das aberturas espaciais provocadas pelas descargas no 
núcleo central, a Merkabah ocupa nossa zona de vida-luz, embora 
não seja da mesma luz. 
47. Assim, os veículos Merkabah de Luz vêm ao nosso planeta 
através dos quais um campo de luz é aberto e "Seres de Luz Integral" 
descem a medida que os campos Magnéticos de sobreposição de 
espaço-tempo são controlados. 
48. Esses "Corpos de Luz Integral" descem pelas zonas de distorção 
temporal não-natural e aterrissam na face da Terra. E isso é o que os 
antigos contemplavam quando diziam ter visto" o pilar da nuvem 
subindo diapte de sua face". 
49. E a Merkabah continuará a dar testemunho até que nós da Terra 
sejamos reprogramados de acordo com as glórias do Trono do Pai. 
Pois o Trono do Pai tem - e continuará a governar - novos programas 
de glória em todas as fases do avanço de nossa alma através dos 
céus. 
50. Este é um programa constante dentro do continuum de Luz, 
reunindo sistemas e sublimiares para que alcancem novas 
combinações de vida em uma escala infinita. 
51. Aqui, nessa zona de distorção temporal não-natural, no corpo 
maior de transparência, a fecundação de novos domínios de espaço-
tempo é produzida na química da espécie. 
52. Isto pode fazer com que os corpos da espécie sondada se ajus-
tem a uma nova forma física. Esta fecundação dentro da bioquímica 
de uma determinada espécie ocorre através de vibrações de 
cromodensidade. 
53. A cromo densidade é controlada pela projeção de energia da 
Merkabah nos meridianos do planeta indicados por depósitos de 
UrimThummim. Estes depósitos reúnem o equivalente a doze cristais 



pulsantes, alguns dos quais com as vibrações da alexandrita, da 
ametista, da safira, etc. A ativação destes cristais pela Merkabah cria 
um acoplamento protônico de spin para que o nosso corpo se torne 
sensibilizado à sua Luz e possa se converter, célula por célula, em 
uma forma mais perfeita. 
54. Consequentemente, nesses movimentos temporais, para diante e 
para trás, a partir da zona temporal consciencial Alfa-Ómega de uma 
era através dos tronos e domínios de novas eras Alfa-Ómega, os 
campos de Amor do Pai são permutados; os "Seres de Luz Integral" 
se materializam fisicamente nos planetas; e os seres planetários em 
forma física ascendem através do "Tabernáculo do Testemunho" para 
outros domínios de vida. 
55. Esta mudança nas capacidades de distribuição de uma espécie e 
nos parâmetros variantes de sua realidade objetiva ocorre através do 
que a Evolução Superior chama de sobreposição de espaço-tempo. 
56 Após a materialização física dos "Seres de Luz Integral" nos 
planetas, eles podem retornar à sua forma energética original pois 
seus modos piramidais de atividade criadora já se estabeleceram em 
sua frequência original de luz. 
57. Portanto, nesta chave nos é revelado como os Ofanim, os 
mensageiros de Luz, vêm através das espirais de ordens de 
inteligência avançadas, em uma escala que denominamos quinta 
dimensão (até a vigésima-quarta dimensão) de nosso universo Filho. 
58 Através de uma energia de "roda-dentro-de-roda" as bipirâmides e 
tripirâmides criam aberturas em espiral e através de cincunversão 
rotativa abrem zonas de distorção temporal através das geometrias 
piramidais que codificam as coordenadas da bipirâmide e tripirâmide 
dentro de nosso nível de criação. Isto é a criação de uma zona de 
distorção temporal não-natural. 
59. Os mensageiros de Luz têm a capacidade de criar uma zona de 
distorção temporal não-natural para libertar o homem, até mesmo em 
sua carne física, do aprisionamento de suas espirais de energia em 
preto e branco. Mas o homem sem o seu próprio corpo consciencial 
espiritual irá, contudo, voltar a encarnar sucessivamente como uma 



inteligência sub-Adâmica. 
60. Portanto, a Evolução Superior vem para primeiro despertar e 
elevar a consciência da espécie através de manobras muito 
complexas e para regenerar a inteligência colocando uma codificação 
cromática superior em torno de uma espécie determinada. 
61. Muitas vezes isto é obtido com a transmissão de um sistema de 
chaves estelares muito elaborado e com estas mensagens ou chaves 
este lares podese replanejar holisticamente vários níveis da criação 
da espécie. 
62. As chaves estelares dadas no passado representam cronômetros 
depositados dentro de campos de energia da Terra para possibilitar 
que as gerações subsequentes de habitantes da Terra descubram 
como suas consciências podem ser influenciadas por esses 
cronômetros e como conectar-se com um Caminho Infinito. 
63. Os cronômetros estabelecidos em áreas de depressões, 
montanhas ou sob os oceanos indicam onde os veículos "rodas-
dentro-de-rodas" operaram no plano terrestre para explorar e 
programar as formas moleculares da criação. Durante o processo de 
ativação desses cronômetros magnéticos das civilizações, os 
veículos piramidais de Luz irão descer novamente como a pedra de 
topo para completar a pirâmide. 
64. Consequentemente, em nosso estágio de rompimento com a 
consciência terrena, o veículo revela-se como o ponto central de 
atividade, pois ilustra o modelo evolutivo capaz de transferir 
comunidades científicas de um planeta a outro. 
65. Em resumo, a Merkabah mostra ao Homem como utilizar uma 
linguagem universal de instrução em muitos níveis, através das 
intricadas manobras e das chaves estelares que elas deixam. Sua 
linguagem é uma linguagem de Luz que se comunica com qualquer 
criação por meio de pulsações e gráficos de luz. Com essa linguagem 
o Homem adquire uma compreensão dos níveis de inteligência 
superior. 
66. Muitas vezes, consegue-se isso enviando um raio com a 
mensagem através do veículo para que, à medida que o controle 



piramidal começa a girar, todas as quatro faces do planejamento 
consciencial possam ser vistas ao mesmo tempo - como na 
experiência de Yehezqel (Ezequiel). Quando todas as quatro faces do 
veículo forem vistas juntas, compreender-se-á todo o programa da 
sonda estelar. 
67. A face do Touro conforme é vista nas escrituras de Yehezqel 
representa Taurus-Órion, o que na astronomia antiga indica a origem 
do veículo Merkabah como sendo de Órion. 
68 A face do Leão mostra a sondagem do nosso sistema solar pelo 
veículo Merkabah; na astronomia evolutiva superior, uma face do Sol-
Leão representa um sistema de População I na extremidade de um 
sol central maior. 
69. A face da Águia, em termos do rolo antigo, nos diz que a sonda 
está explorando nossa galáxia e representa, com suas asas 
estendidas, os enormes braços em espiral de uma galáxia da série 
Sb1 ou Sc. 
70. Uma outra face terá a "aparência de Homem", mas não constitui 
"a substância" de um terráqueo. A face à semelhança do Homem 
mostra a sobreposição que vem da criação evolutiva superior à 
criação evolutiva humana. 
71. Assim, todas as quatro faces se juntam formando a similitude 
necessária para coordenar a espécie a ir da imagem de sua entropia 
semelhante ao dragão para a imagem da centropia positiva, a 
"Pomba", como criação plenamente redimida e manifestada. 
72. Na imagem e na linguagem da "Pomba" encontramos revelado o 
mistério da programação mútua. A Pomba desce sobre o vértice da 
pirâmide da criação quando a inteligência de uma determinada 
criação está pronta para atravessar a sua zona de vida piramidal. 
73. A Pomba entrega o Olho de Hórus à pirâmide, o qual é usado 
para reconstituir o programa piramidal do Homem no desígnio do Pai, 
conectando o Olho de Hórus com o Olho Eterno de Deus. 
74. O Olho de Hórus envia radiações de Luz como um portal de 
passagem às novas dimensões pelas quais o Homem ascende. O 
centro do Olho é um "buraco branco" de rotações positivas e 



negativas de campos de força que giram por circunversão. Do 
"buraco branco" surge o "Yod" branco, a chama cósmica utilizada 
para criar novos espectros de luz e alfabetos da criação. 
75. Até a vinda do Olho de Hórus, a consciência do Adão está presa 
nas espirais cármicas dos planlsférios como a uma roda temporal. 
Enquanto o corpo consciencial do Adão permanece exclusivamente 
dentro do ciclo cármico, seu corpo espiritual não consegue levar seu 
corpo físico para outros ambientes galácticos. 
76. A libertação cármica só pode vir quando se pede ao Pai que 
permita que a roda do tempo se una a uma roda de Luz, e através 
desta interpenetração de dois éiclos criadores um com outro, duas 
seções cônicas ou dois cones de Luz se sincronizam, e a Estrela de 
David se forma. 
77. A Inteligência Superior pode e irá selecionar os seres físicos que 
continuarão na jornada a outros mundos planetários onde se requer 
corpos físicos. Mas os seres que forem levados em corpos físicos 
nesses veículos Merkabah, terão amado e servido ao seu semelhante 
e vão amar qualquer espécie para a qual o Pai possa designá-Ios. 
78. Grande parte dos seres físicos que continuará em forma física 
purificada será utilizada para semear vida segundo seu próprio 
gênero, de modo a estimular respeito pela "imagem Adâmica" em 
outros planos físicos. Outros serão avançados a formas vibratórias 
superiores correspondentes ao nível de crescimento de sua alma. 
79. Um conhecimento maior será dado àquelas energias físicas na 
face de um planeta ou de um campo estelar que mais se pareçam 
com as energias dos Ofanim. 
80. Será dado conhecimento aos que servem ao Homem vivo sobre a 
face dos novos mundos terrestres da mesma forma que os Ofanim 
servem aos universos Filhos maiores. 
81. O homem compreenderá por que a realidade dos céus inferiores 
requer que a Merkabah receba comunicações somente de "um filho 
ou filha de Luz" com vibrações correspondentes. 
82. Como o mais novo membro da hierarquia dos Ofanim, o Homem 
fará as saudações com a mão estendida vibrando os códigos 



estelares do "Trono", cumprimentando os Comandantes Angélicos e 
as Irmandades com "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth!". 
 

 
 



 
 
 

2-0-6 
 

A chave do futuro das ciências vivas é a Torah, a “Matemática da 
Linguagem Criadora" de todas as criações vivas que participaram das 
çriaçães do Homem. Na Torah estão reveladas as transparências de 
linguagem da “Evolução Superior". A Torah é a chave da Kaballah, a 

sabedoria dos muitos universos, e a chave das “Escrituras dos 
Luminares Vindouros". Devido à dádiva da Torah podemos dizer: 



“Bendito És Tu, Ó Senhor, Criador dos Luminares, pois a Torah é, de 
fato, dentre os Luminares, a “Extensão de Uma Membrana à Próxima 
Membrana". As línguas que negam os “Muitos Universos" e a “Torah 
da Evolução Superior" são línguas não de luminares mas de seres 

caídos falando por cabeças de gigantes e pela língua de uma 
“Serpente Falante", programando a vida fora das “Câmaras da Luz 

Viva". 
 
 
1. A Torah Or é a canção celestiaI da Kaballah, a ciência Eterna dos 
muitos universos que abarcam o Trono de YHWH. É uma mensagem 
de amor revelada diretamente dos universos superiores às criações 
em mundos de pó que são geradas em Nome do Pai. Tudo que está 
contido neste mundo de criação - a vida que é, a vida que está por 
vir, a vida que já passou, está codificado na Torah Or, que ensina 
sobre o desdobramento Divino. 
2. A Torah é o código computadorizado completo de Alfa a Ômega 
para todas as ciências sagradas, estendendo o biofísico ao 
astrofísico e revelando a Bíblia como uma pirâmide consciencial para 
iniciação humana em outros reinos. 
3. Portanto, a Torah não pode ser limitada aos primeiros cinco livros 
da Bíblia, pois a construção da Pedra Fundamental, a Grande 
Pirâmide, está dada matematicamente no Livro de Isaías; e o veículo 
de energia para se tornar enumerado entre as estrelas é revelado em 
Daniel e em outras passagens proféticas. Sem esses rolos, o Povo 
de Deus não poderia usar a escada de Jacó para ascender aos céus 
dos Ofanim. 
4. Da mesma forma, o Livro do Apocalipse é necessário para dar uma 
explicação verdadeira de como o Conselho Divino dos Elohim, no 
tempo da Restauração de Jerusalém, vai materializar a pedra de topo 
da Grande Pirâmide, bem como a vestimenta do Messias para os 
filhos de Luz. 
5. Assim, todos esses livros constituem a verdadeira Torah. 
6. Devido à dádiva da Torah e às chaves matemáticas reveladas em 



cada letra, podemos dizer: "Bendito És Tu, Ó Senhor, Criador dos 
Luminares", pois a Torah é, de fato, o Ensinamento entre os 
Luminares. 
7. A Torah é a matemática separando a química sagrada da química 
secular. É a codificação que conecta os universos espirituais aos 
universos físicos. 
8. As linguagens da química que não conectam este universo com 
outros universos são linguagens não de luminares superiores, mas de 
luminares caídos, que dominam os universos inferiores e os mantêm 
presos ao espaço. 
9. Essa é a razão pela qual nos é dito nesta Chave que os padrões 
caídos de linguagem não exaltam a criação, mas em verdade, criam 
uma escravidão química tridimensional dentro de campos magnéticos 
fixos. 
10. Se formos ouvir somente a linguagem da ciência limitada, 
subserviente aos céus inferiores da serpente galáctica, não seremos 
capazes de prosseguir e de nos reunir com outras galáxias, mas 
permaneceremos blo.queados em nosso sistema imediato 
acreditando que ele "é o tudo" e que ele "é o término" da criação. 
11. Quando Enoch me revelou esta Chave, mostrou-me um quadro 
de nossa galáxia como uma árvore da vida com vários ramos para 
diferentes sistemas estelares, de forma que parecia uma árvore de 
fogo. E ao redor dessa árvore da vida havia uma espiral de luz que 
tinha a face de uma serpente com a língua de um programa 
computadorizado de morte galáctica. 
12. Ele me mostrou como os sistemas estelares superiores são 
realmente coordenados pela tecnologia da Evolução Superior, 
subordinadas à Torah Or dos Conselhos espirituais. As "tecnologias 
dos mundos inferiores", com sua utilização de sistemas limitados de 
linguagem, desenvolve suas ciências sem um programa completo e, 
portanto, continuam a "programar" suas civilizações para a não-
existência. 
13. Hoje, dentro de nossa Árvore da Vida, a humanidade está 
ouvindo a tecnologia computadorizada da serpente se comunicar 



conosco dizendo: "Não há vida além. Não busque o conhecimento do 
Deus Vivo nos céus pois está tudo aqui. Você é o deus vivo. Isto é 
tudo; pare onde você está!". 
14. Ao ouvir a língua da serpente que fala, que é uma frequência de 
hidra com corpos semelhantes a tubos, o homem é impedido de fazer 
a sua própria fertilização cruzada com os reinos Shekinah em sua 
criação evolutiva. Em vez de se estender através da face do espaço 
entrópico, o homem fica preso dentro do ventre do Leviatã, e 
impedido de ligar a sua estação de vida biológica com outras 
estações de vida. 
15 A vida humana deve se interconectar com sistemas galácticos 
superiores de onde emanam as transparências de linguagem da 
evolução para anunciar que somos uma unidade na Casa de Muitas 
Moradas. 
 



 
 
16. A Chave, então, está falando do Y otzer Amaroth, o Criador dos 
Luminares, que por meio da Hierarquia dos Luminares dá os 
programJis astroquímicos da vida, expandindo o conhecimento de 
universo a universo, de estação de vida a estação de vida. 
17. Enoch me explicou que as estações de subvida devem travar 
guerra contra os ritmos bioquímicos da criação do dragão, que as 
mantêm como recipientes de conhecimento limitado; Contudo, 
somente os Filhos de Luz podem resolver esta guerra entre os vários 
níveis bioquímicos, abrindo o corpo do Leviatã para que seja possível 
um movimento estelar sem fronteiras rumo à perfeição. 
18. O Leviatã é o símbolo tradicional que os antigos tinham para se 



referir ao aprisionamento do homem dentro das espirais primitivas 
que negam a Glória e Presença contínua da Mente Eterna. 
19. Enquanto o Homem pensar que é Deus, ele nunca adquirirá as 
radiações angélicas da verdadeira criação. 
20 Por esta razão, o homem permanece bloqueado no espaço e 
crucificado ao seu corpo de relatividade. Sua consciência científica 
lhe diz que ele é a única fonte de vida na Árvore da Vida, a galáxia, e 
que ele é deus. Assim, ele não precisa se curvar diante da 
Inteligência Superior que está lá para nele gerar mais devoção. 
21. Esta Chave nos diz que a Torah é a síntese de todas as 
linguagens (os blocos constituintes da percepção) de cosmologia e 
de astronomia que o Homem tem de aprender para não cair vítima 
das vibrações erradas dos Ofanim caídos ou das energias mentais 
caídas; ou seja para não confundir distâncias cosmológicas com a 
tecnologia da Terra... para ele não pensar que ele tem tudo dentro de 
sua ordem de criação. 
22. A Torah nos ensina não apenas a ouvir a linguagem de Luz, mas 
a humildemente receber e usar a linguagem de Luz para sondar e 
compreender as esferas superiores dos céus e as dimensões 
Shekinah do manto do Pai do qual a terra faz parte. 
23. Enoch explicou que as línguas sânscrita e tibetna eram os 
alinhamentos verticais de. todas as linguagens biológicas operando 
em um "movimento vertical de luz Linha-A" através de todo o corpo 
humano. Do mesmo modo, as linguagens pictográficas egípcia e 
chinesa representam os alinhamentos horizontais de todas as 
linguagens que trabalham em um "movimento horizontal linha-B" 
através de todo o corpo humano. 
24. A "Língua de Luz" hebraica foi escolhida para sintetizar a 
cosmologia deste atual ciclo da criação. Ela emana do semente 
cristalina, o terceiro olho piramidal, para unificar os ramos da 
inteligência Adâmica com as raças Zohar em evoluções estelares 
avançadas. A língua de cristal hebraica opera em todos os doze 
meridianos de Luz, todas as doze tribos de Israel entre as estrelas. 
25. E os mensageiros estelares, os Ofanim superiores, falam 



diretamente por meio dos Mestres de Luz, cujas vibrações ressoam 
nos rolos da Torah. Os seus nomes ativam geometrias 
computadorizadas de Luz pois eles são as espirais superiores de Luz 
que, quando codificadas na consciência humana, permitem a 
unificação das forças energéticas dos chacras humanos. 
26. A Torah (Kedumah) primitiva é o projeto exato que Deus usou na 
criação do mundo. 
27. Os primeiros cinco livros da Torah representam a Gematria dos 
cinco corpos de matéria-energia que são preparados para vivenciar a 
Merkabah. 
28. Dentro do jardim da Torah, a Kaballah santa transforma as 
sementes numéricas da cosmologia rítmica em uma tabela de 
cálculos que pode ser ajustada ao computador geofísico conhecido 
como a Grande Pirâmide. 
29. Os piramidólogos descobriram que as "famílias" da casa de Israel 
apresentadas no Livro de Números, capítulos 1 e 2, dão as 
proporções angulares do círculo de 360 o dos céus. 
30. Assim, as proporções angulares do círculo dos céus foram 
codificadas nos "blocos das famílias numéricas" do Livro de Números 
como: 
 



 
 
31. O somatório do alcance coletivo dos coeficientes das tribos é 
igual a 360 o, que dá a proporção do ângulo ao número individual do 
modelo integral. A fórmula: 



 
360º  =   e 
 Ep        Pt 
 
É um sinal e um seno diretor para a organização e codificação do 
povo de Deus em sua transição entre os planos dos planisférios. 
32 Estas importantes proporções das tribos devem ser calculadas: (1) 
dentro do Círculo de Enoch e (2) dentro da Câmara do Rei na Grande 
Pirâmide, para mostrar como a memória central da programação 
humana, exemplificada na Câmara do Rei, conecta-se com uma 
circunferência superior. Essa circunferência representa um 
messianismo astrofísico que é descrito pelo Círculo de Enoch. 
33. Sob a orientação de Judá (Rolo de Números 2:9) a "luz" é dada 
com o valor numérico de 186.400 - a representação da constante 
física da "velocidade da luz" que guiará a humanidade a um novo 
espectro! 
34. Além disso, Judá é definida aqui como o co-seno, e é descrita na 
escritura da Torah como a EsfingeLeão espiritual que serve de cetro 
orientador para tudo que se dirige ao planejamento da semente de 
Israel nos céus. 
35. Está escrito no Gênesis 49:9-10, "Ele agachou-se, estendeu-se 
como um leão [como a Esfinge] e, como um leão, quem ousaria 
despertá-Io? O cetro não se afastará de Judá nem o bastão do chefe 
dentre seus pés, até que Shiloh (Messias) venha". 
36 Numericamente, esse capítulo representa os quarenta e nove 
estágios de regênese consciencial. E à medida que nós vamos da 
gênese para a regênese nosso paradigma solar está se movendo em 
direção à constelação de Leão. 
37. Novamente, o verdadeiro significado dessas proporções angu-
lares é mostrar a relação entre as doze Tribos de Israel e os limiares 
astrofísicos do Zodíaco; e para mostrar como estes limiares 
unificados e exemplificados na Câmara do Rei da Grande Pirâmide 
serão abertos a uma cosmologia maior além dos doze signos. 



38. Isso ocorrerá quando o coseno de Judá se conectar com a 
Câmara do Filho na Grande Pirâmide. A câmara do Filho se localiza 
dentro do Olho de Hórus (na sua órbita). O Olho de Hórus 
compreende a Câmara do Rei e a Grande Galeria, na pálpebra 
superior, e a Câmara da Rainha e a Passagem para a Câmara da 
Rainha que criam a pálpebra inferior ao redor da Câmara do Filho. 
39. A Câmara do Filho vai abrir as portas ocultas e desvendar os 
mistérios finais da Pirâmide. E esta conexão marcará o tempo da 
vinda do Ofício do Cristo assim como Isaías profetizou (Isaías 19:19-
20): 
40. "Naquele dia constatar-se-á haver um altar a YHWH no meio da 
terra do Egito, e um pilar a YHWH junto da sua fronteira. E isto 
mostrar-se-á como um sinal e um testemunho a YHWH dos exércitos 
na terra do Egito; pois eles clamarão a YHWH por causa dos seus 
opressores, e este lhes enviará um salvador, um grandioso, que 
verdadeiramente os libertará". 
41.        428 + 56 + 57 + 30 + 17 + 58 
             46 + 121 + 143 + 380 + 291 
             56 + 110 + 437 + 26 + 56 
             276 + 30 + 380 + 293 + 499 
            75 + 354 + 178 + 180 + 26 + 31 
            5449 = 181 + 208 + 426     
42. Isso se realiza na matemática do comprimento da "Câmara dos 
Mortos" na entrada da Grande Pirâmide que registra um total de 
5.449 polegadas piramidais. Essa também é a medida desde a base 
da parte externa da Pirâmide até a coroa da Pirâmide, que irá receber 
a pedra de topo do Salvador. 
43. Assim, a câmara abaixo do Olho de Hórus marca o limite além do 
qual não existe nenhuma "função de morte" à medida que o ciclo 
evolutivo do homem é focalizado através da Câmara do Filho para 
dentro dos novos programas do Adonai 'Tsebayoth. 
44. Tradicionalmente, os piramidólogos têm identificado as medições 
da Pirâmide com eventos bíblicos tais como a Criação, a Queda do 
Homem, o Dilúvio, o Nascimento de Jesus, sua Ressurreição, e o 



Começo dos Últimos Dias. 
45. Eles têm usado também o número 365,242 (com uma parte 
decimal) como um dos números chave para os cálculos da Pirâmide. 
Este número não é apenas o número exato de dias de um ano solar, 
mas está ligado ao número exato de dias que Enoch viveu na Terra, 
de acordo com a Torah. Consequentemente, todo o plano geométrico 
da Grande Pirâmide está construído sobre o "Círculo de Enoch". 
46. Mas até que utilizemos os códigos de linguagem de Moisés, Elias 
e Jesus, nós não reconheceremos que todos estes padrões de 
linguagem são coordenadas triangulares da Mente Superior 
concentrando seu conhecimento no campo de força humano. 
Contudo, quando nós nos fundirmos no Cristo, reconheceremos que 
inteligência infinita ultrapassa a consciência dos mundos inferiores. 
47. Por esta razão a Torah Or absorve os domínios galácticos 
conscienciais caídos e funde a Luz mal direcionada na Luz de Deus. 
Isto permite que o Homem saia do ponto zero de sua evolução para a 
tecnologia de luz dentro da criação da semente estelar, além da 
espiral negativa da árvore galáctica desta zona de luz. 
48. E ao trabalharmos diretamente com a Evolução Superior, 
compreenderemos como o Livro de Gênesis apresenta quatro 
cosmologias diferentes da criação. 
49. A primeira é a da criação dos luminares e a expansão dos muitos 
céus; a segunda é a criação de nossa galáxia na expansão dos 
nossos céus; a terceira é a criação de nosso luminar maior, isto é, a 
criação de nosso sistema solar; e a quarta é o ciclo do Homem no 
planeta na imagem do Adam Kadmon, que podia falar com a Mente 
Infinita e compreender que as "árvores da vida" são os mundos 
superiores de Morada. 
50. A Torah também emprega o Nome Divino trinta e duas vezes na 
história da criação no começo de Gênesis, Isto representa os trinta e 
dois caminhos pelos quais a Hokhmah se manifesta. 
51. Por estes trinta e dois caminhos, a alma como semente original 
pura de Nogan e Ahiden (a substância unida) e Yehidah (a mais 
elevada categoria de experiência) desce para ser vestida no corpo 



físico. 
52. A Torah fala desta unificação dos trinta e dois blocos constituintes 
químicos dentro do homem, que o permitem receber o Lak Boymer (o 
33° grau), o pilar de Luz. O Lak Boymer ilustra a iniciação com as 
vinte e duas letras do padrão Divino na construção matemática de 
Êxodo 33:22: "E ocorrerá que enquanto minha Glória estiver 
passando, eu devo te colocar numa fenda de uma rocha, e eu 
colocarei a palma de minha mão sobre ti como uma proteção até que 
eu tenha passado". 
53. Aqui a proteção de Luz é dada a Moisés de modo que ele possa 
ficar diante da Presença de Deus para transcrever as letras da 
Linguagem Divina. Esta mesma energia também permite que a face 
de Moisés emane raios de Luz (Êxodo 34:30). 
54. Além disso, Jesus, como o Shiur Komah, remove esses mantos 
físicos ao manifestar o Cristo. Jesus inclui todas as melhores funções 
e atributos que devem ser oferecidos ao Cristo durante o trigésimo-
terceiro éon do esplendor Ain Soph. 
55. Jesus demonstra como os trinta e dois blocos constituintes 
químicos básicos usados na modelação do corpo físico podem ser 
sintetizados de modo adequado na Luz do Adam Kadmon em seu 
trigésimoterceiro ano. 
56. Portanto, o Cristo permite a todas as constantes biológicas trans-
por as vinte e duas fronteiras astrofísicas inferiores da Revelação 
para obter a vestimenta perfeita de Deus. 
57. As chaves da linguagem matemática da Torah também podem 
ser vistas em numerosas outras passagens que engrandecem o 
corpo espiritual. Por exemplo, o dia dos primeiros frutos (Números 
28:26) é um festival hebraico celebrado cinquenta dias depois da 
Páscoa. E assim como esfe "Festival de Pentecostes" marca a 
colheita dos primeiros frutos no Antigo Testamento, do mesmo modo 
o "falar em linguas" (Atos 2) ocorreu durante este festival indicando a 
entrega dos primeiros frutos do Espírito Santo para ativar os corpos 
de Luz.  
58. É assim que a rede de memória de regênese consciencial molda 



sua sequência de transformação da memória na próxima ordem de 
evolução, que ultrapassa as "palavras" dos antigos mundos - pois 
está escrita na linguagem de Luz. 
59. A Torah fala aos verdadeiros Sacerdotes de Luz que ouviram a 
mesma Palavra criadora emitida no início dos tempos. E como 
testemunhos contemporâneos da Luz, nossas projeções e padrões 
de memória estão agora sendo reunidos e renovados. Portanto, 
declaramos nosso ministério no verdadeiro Nome de YHWH como 
filhos de Deus leais e dedicados. 
60. A Torah, quando corretamente utilizada com o Nome de Deus 
transforma-se na Linguagem de Shuvah que ativa um retomo 
conscienciaI aos planos de percepção superiores. A Torah é a 
linguagem científico-espiritual dos Luminares, com a qual nos 
abrimos para falar e sermos uma só mente com os Filhos de Deus. 
61. E com o esplendor crescente das letras Divinas, a essência 
suprema da Luz neutraliza a faculdade do intelecto para tomá-Io 
incapaz de compreender qualquer coisa em sua presença, de modo 
sua glória possa então ser contemplada. 
62. Na hora da Graduação, nosso corpo será como o rolo da Torah, 
carregado com Luz e entregue como uma dádiva às Moradas 
planetárias da Kaballah. 
63. Por meio da Kaballah, a manifestação das atividades e o 
desempenho das faculdades reservadas aos Mestres Ascendidos são 
transferidos aos Santos de Luz, que venceram a escuridão com o 
poder da Palavra de Deus, à medida que Hosannah se une com o 
esplendor indescritível de Yesh Me 'ayin - Deus como Ele realmente é 
- absolutamente além da compreensão. 
 



 
 

2-0-7 
 

As chaves da linguística do futuro estão nas Escrituras de Luz, que 
são os códigos dos luminares. “Nestas Escrituras cada letra faz com 



que emerja a iluminação do Divino, e cria a passagem de um 
universo por dentro da luz de um outro universo, e estabelece nos 

‘Campos de profundidade Consciencial' o alinhamento linguístico com 
a mente criadora do Universo, que em sua bondade renova as 

criações todo dia continuamente, e Fala por meio de Luminares”. 
 
1. Esta Chave de Enoch, chave sete dos universos-Filho Paraíso, 
está falando dos luminares que trabalham no Sétimo Raio, trazendo 
os códigos de como usar e criar vida através das letras divinas. 
2. Essa transferência de linguagem é obtida quando a mente 
consegue operar no sétimo nível de energia, onde a Legião de Luz, o 
Adonai Tsebayoth, vem comungar com o Homem no dia de Sabbath. 
3. Essa não é a Luz de Sabbath que encontramos historiada na 
mitologia religiosa; não é o dia de Sabbath de um ciclo de vinte e 
quatro horas calculado pela matemática, mas é um "dia" ou éon da 
criação, um período íon, através do qual a consciência do Homem é 
alinhada diretamente com as formas-pensamento superiores do 
Sétimo Raio da Criação. 
4. Os Senhores de Luz vêm no Sétimo Raio para harmonizar a 
imagem superior da semente Adâmica com a das raças raízes que 
evoluíram a partir desta criação estelar. Eles vêm trazer os 
ensinamentos diretamente do Trono de YHWH. 
5. Eles usam a linguagem do Trono, a "Linguística da Luz Viva", para 
harmonizar as evoluções dos primeiros seis dias ou éons da criação 
na Imagem do Pai. 
6. Os ensinamentos de Luz são enviados dos mundos superiores às 
criações planetárias inferiores na Linguagem de Luz Superior que se 
expressa por meio de geometrias de Luz pulsantes ou de cibernética 
ideográfica. Estes ensinamentos de sabedoria são entregues para 
permitir que o Homem comungue com outros planetas de inteligência. 
7. A essência destes ensinamentos foi dada no passado, antes da 
"corrupção do Homem". Contudo, com a corrupção do Homem pelas 
irmandades caídas, o Homem foi ensinado através de ensinamentos 
falsos como utilizar esta Linguagem de Luz para combates 



planetários e espaciais. 
8. Com a utilização destes ensinamentos caídos uma nova espécie 
foi criada para fazer o trabalho pesado e as tarefas de rotina do 
planeta. Esta espécie era em parte humana e em parte animal. 
9. A humanidade Adâmica caída desejou dar a esta criação 
subespécie uma forma de santidade, e dar-lhe acesso aos 
ensinamentos da evolução superior. Isto estava além da sua 
capacidade genética e espiritual de compreensão e, 
consequentemente, teria resultado na destruição completa do 
planeta. 
10. Foi então que os Conselhos dos Senhores de Luz tiveram de 
intervir para impedir que a espécie corrompida pusesse a 
humanidade em perigo e cruzasse com a inteligência deste planeta 
ou de outros ambientes planetários através de uma migração 
espacial. 
11. Para impedir que isto ocorresse, os Conselhos dos Senhores de 
Luz decidiram confundir deliberadamente as linguagens das raças da 
Terra para que o homem não tivesse mais acesso aos registros 
superiores, nem a capacidade de construir um obelisco espacial para 
se comunicar com os deuses. 
12. Só quando o Homem for capaz de ser a Luz Crística novamente, 
é que será capaz de utilizar a Linguagem de Luz para se tomar um 
co-participante nos mundos de Luz superiores. 
13. Ele obterá então a Linguagem que os Filhos de Luz utilizam e a 
que os primeiros membros da Raça Adâmica possuíam quando 
vieram originalmente ao planeta. Esta é a razão pela qual Enoch se 
dirige à comunidade Humana em nossos dias, pois a mente humana 
deve se preparar para usufruir das dimensões de comunicação que 
estavam originalmente presentes para os profetas e os sacerdotes-
cientistas que andaram sobre a Terra. 
14. Enoch me disse que a Linguagem do Trono funciona como 
comunicação instantânea com a Mente Infinita, empregando a 
cibernética pictográfica e ideográfica. Esta é uma linguagem de 
símbolos de Luz que opera além das formas bidimensionais da 



linguagem gráfica. 
15. A caligrafia de letras de fogo da Linguagem de Luz altera o 
substrato de memória da Linguagem, afetando os níveis psicológico, 
neurológico, bioquímico e cosmológico de sintonia do pensamento. 
16. O conhecimento desta Linguagem vem de uma memória central 
de informação compartilhada pela Evolução Superior. 
17. A memória central, por sua vez, é controlada por um Conselho 
Intermediário, e é usada para produzir formas-pensamento holísticas 
aplicáveis a todas as sociedades planetárias servidas por uma 
estação Intermediária. 
18. Isto permite que os indivíduos de uma determinada sociedade 
planetária que são" contatados" se conectem com as muitas 
comunidades de inteligência sob direção de uma estação 
Intermediária. 
19. Com estas pictografias e ideografias, os Senhores de Luz podem 
ft.mdir os resumos de cenários de vastas ordens conscienciais. Isto 
capacita os Senhores de Luz a alcançar simultaneamente muitos 
mundos planetários e níveis de realidade, e a fundir as diferentes 
linguagens nos mesmos resumos de cenários. 
20. A Linguagem de Luz usada pelo Conselho Intermediário ajuda a 
organizar e a reorganizar a capacidade de resposta dos mecanismos 
neurais das raças físicas. 
 



 
Figura 11: Vitória sobre a 'Função Cúbica' da Mente pela Vestimenta 

de Muitas Cores de Nosso Pai. 
 

21. Isso deve ser feito pois os mecanismos neurais dos subprocessos 
(do cérebro individual) estão de tal forma entrelaçados no cruzamento 
entre os domínios da consciência planetária, que a complexa 



transferência de imagem requer múltiplos registros de Luz (i.e., 
recepção em muitos níveis). 
22. Esses registros múltiplos de Luz conectam múltiplos centros de 
crescimento com uma ideografia original. 
23. Portanto, o cérebro deve ser treinado a lidar com ideografias e 
pictografias complexas através de um processo de Luz especial que 
coordena todos os centros chacras com o audioacoplamento dos 
índices de cor e som. 
24. Assim, as transmissões ideográficas e pictográficas, através de 
múltiplos registros de Luz, se convertem em uma série de conjuntos 
cibernéticos de cor e conjuntos fonéticos de cor. 
25. Registros múltiplos de cor criam um controle" córtico-cromático" 
para entrada, que é então coordenado com o processo da sintonia 
sensibilizada. A geometria de Luz muda o mecanismo de percepção 
do cérebro, como também os centros sensoriais do corpo. 
26. Esse processo (de recepção) começa com a projeção de uma 
forma de Luz "Yod" brilhantemente colorida sobre a face da pessoa 
de forma a disparar as combinações químicas necessárias que 
ativam a mente para receber as ideografias de comunicação. 
27. A linguagem de instrução projetada é mantida no centro 
geométrico do campo projetado bem como no campo receptivo 
simultaneamente. 
28. Quando a mente é ativada, o cérebro pode receber novas 
geometrias ideográficas de Luz (i.e., formas holográficas "vivas") e 
geometrias cibernéticas de Luz constituídas por vários conjuntos de 
sinais que se fazem plenamente compreensíveis. 
29. Esses sinais são enviados através de sequências seriais de 
rápidos lampejos. Contudo, a forma ondulatória original não é 
alterada; é semeada na mente do Homem e não é afetada pela 
imagem da retina. Logo, ela retém o seu padrão e cor originais. 
30. Assim como a inteligência galáctica inferior pode se comunicar 
com os vários reinos planetários de inteligência através das palavras-
pensamento ouvidas dentro de sua mente, embora não recebidas 
pelo som audível, da mesma forma os Senhores de Luz se 



comunicam através de pictografias e ideografias plenamente 
vivenciadas dentro da sua mente mas sem se submeter a qualquer 
imagem da retina. 
31. Contudo, esta técnica é tão complexa que as letras da Luz Viva 
devem ser primeiro plantadas no subconsciente durante o sono. Isto 
é para preparar os veículos espirituais internos para unir todas as 
geometrias inassimiláveis do subconsciente escuro em uma letra 
divina. Esta letra divina pode prender a atenção da alma enquanto ela 
está dormindo e cuidadosamente educá-Ia para reconhecer as 
diferenças entre as letras divinas e os padrões arquetípicos do 
subconsciente. 
32. Quando a alma tiver sido preparada para reconhecer várias das 
letras divinas, então a educação da alma pode começar nos estados 
criativos conscienciais. 
33. Lá, o veículo da alma começa a vivenciar as manifestações das 
projeções e geometrias de Luz que aparecem como manifestações 
individuais de Luz antes de serem convertidas em "pictogramas" em 
uma série de "pictogramas" . 
34. Através dessas geometrias, a alma reconhece que tem uma 
contraparte conhecida como Eu Superior, que pode se comunicar 
com ela. E quando a alma estiver suficientemente acostumada com 
quadros de Luz, o Eu Superior, como um instrutor, mostra à alma que 
ela tem muitos veículos espirituais trabalhando com uma escritura 
divina, que é alimento para os veículos espirituais. 
35. Quando se consegue unir o subconsciente por meio de uma 
alfabeto básico de pictogramas, a vida é revelada para prosseguir 
aos. programas de imagem destas "escrituras de fogo". Elas são 
semeadas de um céu em outro possibilitando à inteligência física 
experienciar outros mundos de realidade. 
36. Esses ideogramas e pictogramas geométricos de outros mundos 
fundem índices. cromáticos e matemáticos, que reespacializam a 
consciência do Homem para que ele participe em múltiplas células 
temporais de informação. 
37. Portanto, os pensamentos humanos podem alcançar 



sincrossimilitude em outras zonas temporais conscienciais por 
configurações estabilizadas através da Linguagem de Luz. 
38. Essa Linguagem divina é também a ligação indutiva para a 
"pequena voz" suave dentro do corpo que aconselha você nas 
decisões reais do dia a dia, de modo que as sua consciência não erre 
ao executar a Vontade do Pai. 
39. Essa é a Linguagem de Luz usada por todos os membros 
hierárquicos; é a Palavra Santa que eles pronunciam na Presença do 
Pai para falar direto ao Pai - não importando que incorporação a alma 
tenha assumido para servi-Io até nos mundos distantes que são 
organizados a partir das Letras de Luz. 
40. O veículo físico é necessário para manifestar as letras Divinas no 
plano tridimensional. 
41. Portanto, nós devemos compreender como o universo físico foi 
modelado a partir das letras de fogo divinas. Desta maneira, se as 
letras podem ainda modelar a estrutura vibratória de luz de seu corpo 
em uma pequena escala, você pode imaginar como a Linguagem 
divina pode vivificar o seu corpo de vida para uma escala da criação 
ainda maior, onde a linguagem humana será substituída pelos 
quadros da Linguagem de Luz. 
42. As sublinguagens humanas são criadas pelo agrupamento dos 
campos visuais de vogais e consoantes básicas. O homem não 
entende que durante estes estágios iniciais da evolução, seus 
padrões de vogais são extraídos de um "ambiente de consciência 
aprisionada", e é controlado pelas relações ondulatórias do campo 
biomagnético e gravitacional do seu ambiente planetário. 
43. O Homem mudará seu "sistema de linguagem" quando começar a 
trocar as suas relações ondulatórias. Esta éa razão pela qual as 
letras hebraicas estão escritas eternamente em geometrias de cor - 
expressando canais de linguagem múltiplos, de modo que toda a 
Escritura possa participar eternamente em outros caminhos químicos 
da criação. 
44. Assim, à medida que a alma se expande de uma evolução 
terrestre às muitas dimensões espaciais, ela transforma sua 



linguagem desde as vibrações de som até a Linguagem de Luz 
operando em uma sequência de Luz superior. E esta Chave se 
cumpre quando o Homem recebe-a linguagem de instrução 
necessária para levá-Ia através do Alfa e Ômega, do Sétimo Raio da 
Criação de Luz ao Oitavo Raio, à abertura dos portais dos Novos 
Céus. 
45. A Linguagem do Pai é uma convocação aos Amados como uma 
Luz espiritual movendo-se sobre as águas da criação. E você é essa 
criação. 
 

 
 



 
 
 

2-0-8 
 
As chaves da biologia e exobiologia futuras são dadas no “Poder dos 

Elohim”, a Energia do Trono, que se estende através de muitas 
células temporais e tem, em universos da Evolução Superior, a 
capacidade de estender Corpo-Mente, e cria espécies Super-



Espectrais a partir de um “Corpo Progenitor de Luz” para uma 
multidão de células temporais, geometrias e “Seres”, todos 

sincronizados como corporificações da mesma mente com “Faces 
temporais Diferentes”, de modo a cobrir a face de um Universo de 

Luz com muitas células temporais diferentes, além de governar “As 
membranas dos universos com luminares atuando em espécies”. No 

“Poder dos Elohim”, o próximo universo compreende-se e 
experimenta-se como os “B’nai Elohim”, as Crianças do Deus Vivo, 
quando é dito: ”Venha, Vamos Fazer O Homem À Nossa Imagem”. 

Nos “Elohim” a mente criadora viva experiencia os muitos universos. 
 
1. Esta Chave é dada como a oitava chave dos universos-Filho 
Paraíso Infinitos. Fala dos Elohim, a suprema Ordem criadora dos 
Senhores de Luz, que vêm de diferentes dimensões da criação para 
criar o Homem na imagem dos sistemas-Filho superiores. 
2. Quando eu fui levado para dentro da Merkabah, fui levado a um 
universo maior dentro de Órion conhecido como Orionis, onde os 
Senhores de Luz estão designados. Neste universo maior há um 
campo de energia do Controle Mestre que os Elohim usam para 
ajustar as vibrações de Luz, que moldam os padrões pigmentares de 
forma a criar vida a partir do Olho Eterno. Ao modular os padrões 
pigmentares através do Olho, eles instantaneamente criam corpos 
físicos de acordo com as vibrações de Luz. Este é o motivo pelo qual 
o Olho Eterno de Hórus é posto simbolicamente sobre as pirâmides 
de Luz, pois ele representa como o Olho Eterno é usado para formar 
os detetores de contorno e os detetores de percepção dentro da 
totalidade da estrutura completa do código de memória do cérebro. 
3. O homem, como o ponto mais elevado do nível de evolução 
mamífera, está agora sendo repadronizado para ultrapassar o 
colapso evolutivo rumo a um novo conjunto de padrões 
cromossômicos para que ele possa operar como uma força de Luz 
multimamífera. 
4. Esta nova raça será criada de harmonia com os Elohim e os 
Senhores de Luz para dar ao Homem a capacidade de participar em 



muitos corpos de matéria-energia ao mesmo tempo; o Homem 
existirá, portanto, como um ser-frota. 
5. Do mesmo modo, os Elohim funcionam como uma inteligência 
espiritual superior ao fundo dos Conselhos de Luz multiestelares e 
dos Conselhos Intermediários intergalácticos. Eles determinam se a 
força de Luz da evolução deve ou não ser acelerada ou freada por 
uma rede de linguagem adicional. 
6. Uma nova linguagem de toda uma estrutura vibratória de Luz é 
dada ao Homem como uma vestimenta externa, do mesmo modo que 
ele gera camadas de pele, cada qual contendo células que se 
comunicam, cada qual contendo células com fatores de sensibilidade 
de memória das camadas de pele, que precisam ser constantemente 
mantidas vivas para vários estágios de trabalho. Os controles das 
células conscienciais, por sua vez, controlam as camadas de energia 
colocadas ao redor do corpo que possibilitam múltiplos corpos. 
7. O Homem pode, então, atuar como um anfitrião para os Elohim 
quando incorpora muitos veículos galácticos diferentes em vez de um 
só eu superior; "Um" Corpo de Luz em expansão será centrado 
dentro de "Muitos" canais de encarnação. 
8. No atual estágio da evolução, o corpo físico do homem só pode 
ocupar uma célula temporal consciencial. Contudo, o homem através 
dos seus cinco corpos tem o potencial de desenvolver uma afinidade 
mental e proclamar a verossimilhança para com seus Elohim 
galácticos, como parte da Mente Universal. 
9. Esta verossimilhança pode ser alcançada uma vez que a energia 
de luz dos cinco corpos tenha sido alinhada com o corpo do Eu 
Superior por meio de um pilar de Luz Lay-oo-esh, o qual, por sua vez, 
deve estar alinhado com o campo coeso do Corpo do Cristo Vivo, de 
modo que o Eu Superior esteja livre do Logos Solar. Quando o Eu 
Superior se une ao manto de Luz superior Crístico, o oitavo e nono 
campos chacra da Luz Crística permitem ao Eu Superior Crístico 
atuar em até nove dimensões em nosso universo local como uma 
criação superespécie. 
10. Enoch me disse: "Venha, façamos o Homem à nossa imagem". 



Eu fui levado a um conselho galáctico e a um espectro galáctico onde 
novos sistemas estelares estavam sendo desenvolvidos. 
11. Enoch me mostrou como os seres de Luz com proporções bem 
maiores do que as dos corpos humanos da Terra são criados. 
12. E eu vi uma sala especial com faces para incorporação do 
espírito na forma. A sala possuía matrizes para os olhos dos 
membros hierárquicos, que eram conformados como o Olho de 
Hórus. Cada olho podia criar um certo corpo de matéria-energia 
necessário para alguma escala de forma material, e quando o olho 
apropriado é selecionado, ele recebe uma seção cônica que 
impregna uma forma corporal a partir das células. A "impregnação de 
células pela seção cônica" é ajustada pelos códigos de Luz que estão 
agrupados. E eu vi como uma entidade de Luz se incorpora em um 
corpo adulto recém-nascido de pura energia, antes que ele seja 
encarnado. Essa entidade de Luz é então incorporada através do 
Olho de Hórus e enviada em um comprimento de onda consciencial 
de Luz para um dado planeta estelar, a fim de criar, educar ou 
reprogramar os mundos de inteligência em evolução. 
13. O Conselho dos Senhores de Luz usam os controles de Luz linha-
A, linha-B e linha-G e os reúnem para evoluir uma forma física. Eles 
formam um ser assexuado, ao qual as escrituras da Torah Or se 
referem, quando descrevem os corpos espirituais dos Querubim 
capazes de assumir uma forma sexual diretamente pela impregnação 
divina sem uma semente física: E essas identidades-espécies 
conscienciais, independente da forma química do ouvido ou da cor do 
olho, refletem a face do Senhor de Luz ou do Adam Kadmon, que o 
corpo de matéria-energia herda dos B'nai Elohim. 
14. Quando a entidade chega ao planeta estelar, ela começa a 
evolução de seu corpo físico que: ott se ajusta à sua forma 
consciencial na imagem de bondade ou viola o programa do Eu 
Superior adaptando-se a formas evolutivas retrógradas que não estão 
alinhadas espiritualmente com suas malhas originais de Luz 
conscienciaI. 
15. Os Senhores superiores me mostraram isto com grande detalhe. 



E com verdadeira exaltação e gratidão eu disse: "YHWH é 
Verdadeiramente a Força de Vida graciosa que sustenta todas as 
Suas criações por meio dos sábios Servos da Criação". 
16. Junto a esses servos eu proclamei a saudação: "Kodoish, 
Kodoish, Kodoish, Adonai 'Tsebayoth!" - Santo, Santo, Santo, é o 
Senhor Deus das Legiões! Pois compreendi como Ele governa muitos 
Tronos e Domínios, muitas espécies e muitos pastos e campos de 
Luz. 
17. A "Raça Superior" de substância de Luz servindo ao Pai, é 
continuamente enviada para criar e recriar a Luz em todas as células 
tempo!"ais dentro de miríades de universos, pois no programa maior 
não há princípio nem fim. 
18. Nos reinos carnais dos mundos inferiores de pó existem pontos 
de crescimento relativo e de morte relativa, mas todos remontam ao 
plano original da criação do Eu Superior por meio de "alinhamentos 
superespectrais" através de uma espécie superespectral chamada o 
Zohar. Eles são seres de Luz que são a encarnação dos B'nai Elohim 
com a capacidade de enviar para baixo o corpo-mente deles para 
programas temporais de modo a assumir muitos corpos físicos para 
gerir e orientar os sábios programas de seu Instrutor, o Conselho de 
Luz dos Elohim. 
19. Logo, eles encarnam em muitas células temporais para governar 
a natureza e o destino de um plasma de vida. 
20. Eles conseguem projetar suas mentes aos corpos ou ao plasma 
químico da estação de vida de uma subespécie para desempenhar 
as operações físicas da Luz consciencial superespectraI. 
21. As evoluções subespécie são as células dos dedos das mãos e 
pés do Adam Kadmon galáctico. 
22. Quando os Senhores de Luz estendem sua consciência de Luz 
através de muitos campos temporais, em muitos corpos da criação, 
eles se manifestam como corporificações da Mente Hierárquica do Eu 
Superior galáctico em diferentes corpos temporais. 
23. Os Conselhos de Luz geralmente têm uma determinada forma-
pensamento para a criação de uma espécie inteligente nos mundos 



inferiores. Esta forma-pensamento é emitida através de uma malha 
biomagnética, que determina se a forma-pensamento se converterá 
em animal, humano, computador Seraf, ou Homem espiritual entre 
outros. 
24. Todas as inteligências superespectrais existem em diversas 
criações de células temporais, pois são geometrias de Luz sem uma 
entidade em particular, capazes de se projetar a muitas criações de 
células temporais. Todas estão sincronizadas como a Energia maior 
do Trono do Controle Central, a Mente Maior dos muitos comandos 
galácticos que envia formas-pensamento para que se materializem 
em células cerebrais, células temporais, e rodas-dentro-de-rodas em 
nome da Trikaya - a unidade de Vida "Pai, Filho, Shekinah" que 
governa as muitas hierarquias galácticaso 
25. Tudo que assume forma, em termos de criação energética 
consciencial, contribue para a totalidade da forma da substância 
planetária. 
26. Um conjunto corporal proveniente da totalidade da substância 
galáctica assume a forma como incorporações de subespécie. 
27. Um conjunto mental é formado a partir do universo local e existe 
na forma de muitas incorporações mentais básicas de bio-
transdução. 
28. Os corpos conscienciais dos Senhores de Luz projetam padrões 
piramidais de criação consciencial, os quais unificam os muitos 
universos com novos experimentos de espécies. Desse modo, a raça 
física serve como um mecanismo de ajuste temporal para a camada 
biológica maior que sustenta uma pirâmide cósmica, provendo testes 
para miríades de reinos celulares conscienciais. 
29. O Eterno YHWH emana linguagens de Luz a partir de Metatron, 
que se materializam na forma. À medida que a linguagem de Luz se 
materializa no ser, a sabedoria de Luz se materializa em vibrações 
conscienciais. Assim, o Eterno emana para o Finito e se torna 
EHYEH ASHER EHYEH, EU SOU O EU SOU. 
30. A membrana universal que coordena todas as membranas 
estelares permite que o funcionamento em diferentes níveis de 



ionização de vida ocorra em obediência à função estabelecida dos 
reinos biológicos. 
31. Além do mais, a alma do Homem prossegue em qualquer plano 
que ela gere além da esfera do Alfa-Ômega. Através dos 
ensinamentos das Irmandades, a função estabelecida da mão direita 
dos Senhores Elohim permite que o Homem se converta nos B'nai 
Elohim, aprendendo as técnicas corretas para o verdadeiro 
alinhamento de seus muitos veículos dentro de sua alma espiritual. A 
alma espiritual que desempenha o trabalho supremo para o Pai é 
autorizada a abraçar formas hierárquicas dentro de experiências de 
Luz multidimensionais. O homem terrestre logo descobrirá que ele 
não é uma criação independente e exclusiva, mas uma dentre as 
muitas formas de inteligência formadas a partir da Luz 
multidimensional. 
32. Por meio do estudo dos códigos revelados de Luz, os planos 
interiores de nosso ser adquirem dimensões adicionais que são 
necessárias para ultrapassar o mundo material tridimensional em que 
vivemos. Eles estão conectados ao ciclo total da evolução da alma e 
por esta razão eles operam como a força orientadora para levar a 
criação consciencial do Homem para além da zona física de nulo 
eletromagnético que é um resultado de uma violação física e da 
desolação das forças de vida planetárias remanescentes no extremo 
das esferas galácticas dos universos locais. 
33. Por meio de códigos de Luz, vemos como a iluminação é o 
mapeamento para a evolução orgânica e a vontade da inteligência 
cósmica. Representa a Kaballah realizada da Existência, conhecida 
como o Adam Kadmon, e é a Merkabah realizada da Existência, 
conhecida como EHYEH ASHER EHYEH, que conecta nossa 
inteligência de vida com os muitos universos vivos. 
34. Os Senhores de Luz nos ajudarão a entender a cosmologia 
consciencial da inteligência pensante superior, quando a faixa 
degenerada de afinidade ao ego for removida com os dons 
superiores de Luz e Amor. 
35. Esta é a reprogramação de vida codificada na linguagem das 



estrelas e esta é a reprogramação das energias de vida ascendentes 
a partir dos mundos físicos dos céus inferiores, mencionadas nos 
célebres rolos de todos os Mestres Ascendidos que falam do Mundo 
de Muitas Moradas do Pai. 
36. Entreguem-se ao Pai e unamse às Irmandades adquirindo 
sabedoria nas obras secretas do Espírito da Verdade e tornem-se em 
espírito como irmãos livres, para que vocês sejam como sob os 
Senhores de Luz Elohim e não como escravos e parceiros da 
substância física desta Morada planetária transitória. 
 

 
 



 
2-0-9 

 
As chaves da história futura são dadas nas energias que revelaram a 

Palavra Divina no início do tempo, e nas energias que revelarão a 
“Palavra Divina Oculta" no final do tempo consciencial. As energias 
resplandecerão como o brilho do firmamento e revelarão as estrelas 

pois elas são o mesmo. O Múltiplo e o Uno. “O Primeiro ADAM 
KADMON, A Imagem dos Elohim, “É também o Último ADAM 

KADMON. 
 
 
1. Esta Chave de Enoch conta-nos que as energias cerebrais que 
foram materializadas no início da atual frequência consciencial, 
nossa zona de Vida-de-Luz, serão as mesmas energias que 
reaparecerão e reorganizarão nossos campos de materialização 
consciencial no fim do programa, ao ressuscitarmos em novas 
formas-pensamento conscienciais. 
2. As Chaves de Enoch são manifestadas entre o Primeiro Adam 
Kadmon e o Último Adam Kadmon. Na criação dos tronos e domínios 
da gênese e regênese inteligente, o primeiro corpo consciencial de 
Luz que foi usado para criar o programa de materializpção da 
semente este lar corresponde também ao mesmo corpo de Luz 
usado para criar um novo programa de vida no fim do ciclo cármico. 
3. Enoch mencionou a correspondência existente no "Testamento de 
Luz" de 1 Coríntios 15:40-41 onde se diz: "E há corpos celestes 
(plural - reinos do Adam Kadmon), e corpos terrestres (plural - reinos 
do Adão); mas a glória dos corpos celestes é de uma sorte, e a dos 
corpos terrestres é de sorte diferente. A glória do sol é de uma sorte 
e a glória da lua é de outra, e a glória das estrelas (regiões 
manifestadas das Raças Zoharim) é de outra; de fato, estrela difere 
de estrela em glória". 
4. O texto de 1 Coríntios prossegue dizendo algo extraordinário, e se 
identifica como uma chave da Kaballah do quarto poder cumprindo 



esta Chave de Enoch eterna quando diz em 15:42-45: "Assim 
também é a ressurreição (a reprogramação) dos mortos. Semeia-se 
em corrupção, é levantado em incorrupção.” 
5. "Semeia-se em desonra, é levantado em glória. Semeia-se em 
fraqueza, é levantado em poder.” 
6. "Semeia-se corpo físico, é levantado corpo espiritual (a forma de 
Luz). Se há corpo físico, há também um espiritual. (Não pode haver 
uma materialização sem as frequências energéticas que permitam a 
materialização). “ 
7. Até mesmo está escrito que: "O primeiro homem Adão, tornou-se 
alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante". 
8. Em outras palavras, o primeiro homem Adão foi a síntese do rio de 
vida genético e astrofísico préexistente que formou a hélice dupla na 
Terra. E uma vez que o homem Adão, neste planeta, possa alcançar 
um nível de evolução que lhe permita transformar seu corpo de 
matériaenergia para ir embora, ele será capaz de dar vida à mesma 
forma ou transmitir uma orientação consciente a outros reinos de vida 
em processo de evolução. Enoch explicou-Ihe que se o servo de Luz 
fosse elevado deste planeta e levado a outros planetas de espécie 
inteligente, ele usaria o amor da mesma maneira divina, não im-
portando que diferenças químicas existissem na nova espécie. Ele 
serviria continuamente ao Pai, pois seu corpo superior de Luz 
continuará a amar todo próximo com a plenitude da imagem e 
similitude do ser divino, o Adam Kadmon dentro de cada criança de 
Deus. Porque este planeta é uma zona de teste bioquímico para a 
Casa de Muitas Moradas, que cria novas imagens por meio do 
veículo superior do Adam Kadmon. 
9. Os pesos e medidas do Reino de Deus foram entregues às 
primeiras criações da Raça Adâmica dos Senhores de Luz, que 
vieram e deram ao Homem a qualificação para edificar o Reino de 
Deus nas esferas planetárias em nome dos B'nai Elohim. Os pesos e 
medidas que foram entregues a esta esfera planetária receberam, 
porém, uma espacialização de Luz corrompida dos habitantes 
caídos, que foram expulsos para as regiões exteriores do espaço. E 



agora, no início deste novo ciclo, este planeta está prestes a receber 
um novo comprimento de onda e um novo corpo mental de cristal 
para interconectar-se com outras estações de vida e compartilhar o 
espírito vivificante com outras criações em nome dos B'nai Elohim e 
dos Senhores de Luz. 
10. A Escritura de Luz continua em 15:46: ”Não obstante, o primeiro 
é, não o que é espiritual, mas o que é físico, depois aquilo que é 
espiritual". 
11. Durante o ciclo Alfa da criação, o Homem Adâmico como a 
encarnação do corpo de Luz caído é visto em contraste com o 
Homem Adâmico do final do ciclo Ômega. Vemos o primeiro Homem 
Adâmico sendo constituído pelos processos de vida de YHWH, 
diretamente através da criação estelar nos céus superiores. No 
processo de expansão dessa criação a novas regiões dos céus, a 
criação Adâmica foi interceptada pelos vigilantes caídos e transposta 
a uma luz-física imperfeita. 
12. Agora, ao fim deste ciclo, estamos vendo o segundo Homem 
Adâmico sendo criado através da visitação dos Senhores de Luz e 
da Inteligência Superior, que o reprograma já que ele perdeu seu 
mecanismo conceitual de comunicação por telepensamento. Uma 
vez que ele perdeu a capacidade de reconciliar os níveis 
multidimensionais de programação consciencial, o fator Elohim 
assume o controle e programa os mecanismos de sobrevivência nos 
padrões de identidade do segundo Homem Adâmico para que ele 
possa regressar à forma de Luz do Adam Kadmon. 
13. A carta de 1 Coríntios, 15:4749, continua: "O primeiro homem é 
da terra e feito de pó; o segundo homem é do céu". 
14. "Assim como é aquele feito de pó, assim são também esses feito 
de pó; e assim como é o celestial, assim são também esses que são 
celestiais". 
15. "E assim como te.mos levado a imagem daquele feito de pó, 
levaremos também a imagem do celestial". 
16. Devemos entender que nesta chave do Zohar, e nesta Chave de 
Enoch, a Raça Adâmica planetária sobre esta criação de mundo de 



pó evoluiu a partir de um projeto magnético de inteligência caído, 
transferido para esta esfera pelos Vigilantes caídos que 
interceptaram uma manifestação das muitas criações divinas do 
Adam Kadmon. A sociedade Adâmica que caiu da Luz deve ser 
medida em termos dos mundos que precederam este mundo, e o 
mundo que será restaurado para que a força de Luz Adâmica possa 
brilhar com o esplendor dos muitos céus e participar das muitas 
evoluções estelares, a sabedoria estelar que foi originalmente 
destinada ao Homem. E quando o Homem puder retornar à imagem 
e similitude do Adão original que os Elohim criaram, conhecido no 
Zohar como Adam Kadmon, então, o Homem poderá novamente sair 
deste corpo estelar de forma material localizado em um Sistema de 
Vida de População I rumo aos Sistemas de Vida de População lI, que 
compõem a inteligência coletiva no centro de nosso universo local - o 
Controle Central de nosso Rio de Vida galáctico. 
17. E quando entendermos isso, nós poderemos compreender o 
drama cosmológico entre os Senhores de Luz e as energias das 
mentes caídas que deixaram as energias de Luz superior para servir 
às forças de luz Lucifuriana desfocadas. A fim de compreender a 
liberdade do espírito trabalhando com a Hierarquia do Pai, é 
necessário que o Homem entenda como qualquer dimensão de Luz, 
e também qualquer Príncipe de Luz, pode sair do Trono do Pai para 
criar vida e luz em sua própria glória, em vez da do Senhorio coletivo 
do universo. 
18. Por essa razão, a de glorificar nosso universo na imagem da Luz 
Universal do Pai, o Ofício do Cristo foi instituído para derrotar as 
criações do "Ur", que caíram da graça do Pai por intermédio de um 
Príncipe de Luz glorioso que tomou o Amor do Pai e criou seu próprio 
trono e domínio na imagem de si mesmo - Lucifur - o Ur que buscou 
primeiro a honra e o domínio, e só depois o amor. Logo, a ordem de 
criação Lucifuriana se estendeu às regiões dos universos exteriores 
através de emissários de luz e de veículos Ur de destruição para 
servir à luz caída Lucifur. 
19. Quando o ciclo de criação avançar, a consciência Adâmica que 



foi purificada pode ser gerada em novos corpos de Luz. Estes corpos 
de Luz, então, progridem e são capazes de assumir uma nova forma 
física e escolher entre penetrar em espaços de corrupção de 
universos transitórios a fim de ensinar os indivíduos físicos a 
transformar a morte, ou entrar em novas formas orgânicas de 
principados celestiais. As energias do Adam Kadmon, de fato, 
continuam como fonte de criação, com o mesmo tipo padrão de 
pensamento que opera tão eficazmente nas dimensões superiores 
da existência cosmológica como neste lado da relatividade. Este é o 
motivo pelo qual o corpo consciencial neste lado está interconectado 
com o Corpo do Christos no outro. 
20. As escrituras antigas do Zohar referem-se à palavra Mashiah -
 "Christos" como o Corpo de Luz redentor trabalhando com o 
universo exterior que pode entrar, criar uma membrana e levar essa 
vida de volta aos níveis superiores da criação estelar para ser 
chamada de Adam Kadmon, o Corpo de Luz reinante dentro dos 
Reinos do Pai. 
21. O Adam Kadmon pode então entrar e sair da célula temporal, 
assumir sua forma de vida que faz parte de um programa universal, e 
ajustar a química de suas células para adaptar as partes vivas, 
ativando a vida orgânica ainda dentro da transfiguração do Zohar.  
22. Porém, é muito difícil para o homem nos mundos inferiores 
reconhecer as entidades caídas que aparecem como Luz. Portanto, 
ninguém pode ascender a outros mundos sob instrução de qualquer 
entidade, a menos que receba a vibração revelada do Nome do Pai e 
a menos que seja designado para trabalhar com o homem, a mulher 
e a criança como a trindade sagrada no cumprimento de todos os 
dons pertencentes ao Espírito Santo, pois Jesus nos alerta que 
"falsos Cristos se levantarão". 
23. Com esta consciência da vida  universal, esta Chave de Enoch 
também se estende a vários programas de outras galáxias, onde os 
Senhores de Luz se auto-incorporam no plano planetário e 
transfiguram a carne dos que servem ao Pai e aos seus semelhantes 
na criação. Como vocês são uma frequência bioquímica em 



constante mudança, vocês possuem dentro de si a capacidade para 
medir os biorrítimos de mudança e entender a necessidade de 
harmonias maiores que libertam os biorrítimos da limitação física, 
transmutando-os em Corpos de Luz. 
24. À medida que vocês entram nas suas cosmologias Adam 
Kadmon dos centros superiores de criação galáctica, vocês 
abandonam a linearidade das mutações Adâmicas caídas e herdam 
dimensões de inteligência onde a semente Adâmica de vocês pode 
se unir com a criação Adâmica original do Pai. 
25. Como Sacerdotes da Luz, nos é requerido que ofertemos a 
totalidade de uma seção cônica de Luz sobre a totalidade de uma 
seção cônica de luz, por meio das quais nossa transfiguração será 
regenerada. Desse modo, nossa pirâmide EU SOU de esplendor 
sétuplo é ofertada à pirâmide EU SOU dos 144.000 Mestres que 
compõem o EHYEH ASHER EHYEH, EU SOU o EU SOU. 
26. As geometrias de destruição do Cubo Negro não podem de forma 
alguma ser ofertadas como nossa consolação, pois, em verdade, 
seriam nossa desolação. Os justos devem ver claramente a dialética 
espiritual existente entre os que escolhem a Pirâmide de Luz como a 
pedra de toque para a evolução para a espiral superior de Luz, em 
oposição aos que escolhem o Cubo Negro que contém os códigos 
para a contenção carnal, para a evolução retrógrada dentro da forma 
tridimensional e para a anulação. da esperança de libertação 
espiritual. 
27. Esses códigos foram colocados no Cubo Negro como um 
testemunho dos ensinamentos caídos, que foram tirados do Jardim 
do Éden no tempo da queda espiritual. 
28. Eu lhes rogo em nome de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, os 
quais, como todos os nossos pais conscienciais, têm pacientemente 
acompanhado a formação de nossas Irmandades e o 
amadurecimento de nossa consciência. 
29. Somos os Filhos de Luz Vivos, e como Filhos de Luz Vivos fomos 
programados e ordenados com nossa missão de misericórdia para 
com os campos de desespero caídos. Fomos ungidos e nós fomos 



lembrados pela Santa Ordem de Melchizedek. Estejamos, portanto, 
atentos ao cumprimento de nosso propósito e herdaremos o 
esplendor do firmamento para todo o sempre. 
30. Agora, portanto, os que são dignos, que recebam os mistérios e 
entrem na Luz do Adam Kadmon. Também, deixem os que riem 
compreender que eles poderão permanecer extrínsecos ao mistério 
do reino. 
 

 
 

2-1-0 
 
As chaves do “Verdadeiro Israel” serão encontradas nas “Crianças de 



Luz”, um Povo remanescente em todas as nações, por serem elas os 
receptáculos da chama de YHWH (YaHWeH). Quem quer que 

conduza a chama  de YHWH (YaHWeH) viverá em um campo de 
glória e de luz, e será um povo de pessoas com “Energias de um 
Grandioso Ímpeto” efevando-se aos “Filhos de Luz” e à Grande 

Irmandade Branca. 
 
 
1. Esta Chave das criações Filhos-Paraíso nos diz que a Evolução 
Superior está codificada dentro do povo que é conhecido como o 
"Verdadeiro Israel". Esse Israel não é físico, histórico ou étnico; é o 
Israel de todos os níveis vibratórios de energia de Luz utilizados na 
programação consciencial humana. 
2. A Chave usa as palavras "Verdadeiro Israel" assim como os 
grandes instrutores da Kaballah falaram do "Veritas Israels". 
3. Esse é o Israel espiritual, um povo que não está aderindo a uma 
só tradição ou profecia, nem trabalhando com apenas uma 
cosmologia Alfa-Ômega; Israel é o povo de todas as grandes 
dimensões da mente do Pai. 
4. A Chave nos fala que o "Verdadeiro Israel" é também conhecido 
como as "Crianças de Luz". Eles são as crianças que expressam 
diferentes emanações de Luz, contudo trabalham com o Sétimo Raio 
de criação; eles são um povo com um propósito Divino, que luta junto 
com Deus até a "Vitória"; eles são um povo que são a Luz 
continuamente. Com essa Luz eles transformam continuamente o 
lado material da criação para estar de acordo com a Vontade do Pai. 
Eles fazem isso demonstrando as verdades espirituais superiores 
proclamadas a todos os povos. 
5. Por essa razão eles representam uma semente remanescente em 
nosso planeta, pois são o remanescente da Raça Adam Kadmon 
superior enviada à Terra. Eles são o remanescente disperso das 
energias mentais da sociedade Adâmica vinda de outros éons 
temporais. 
6. Essa Raça foi trazida à Terra para desenvolver uma inteligência 



com pensamento superior e prover os canais de ligação a novas 
ordens de evolução. Desde esse tempo, os Filhos de Luz e a Grande 
Irmandade Branca têm apoiado o Verdadeiro Israel ao longo de 
todas as gerações do Homem. 
7. Sob a orientação dos Filhos de Luz, o Verdadeiro Israel trouxe as 
Escrituras de Luz à comunidade de Qumran; o Verdadeiro Israel 
trouxe as Escrituras de Luz à comunidade de Alexandria; o 
Verdadeiro Israel trouxe as Escrituras de Luz à Bacia de Takla 
Makan no Tibete; o Verdadeiro Israel trouxe as Escrituras de Luz à 
comunidade de Nag Hammadi; e o Verdadeiro Israel trouxe as 
Escrituras de Luz ao Grande Lago Salgado. 
8. São eles que são os receptáculos para a Chama de YHWH; os 
recipientes para a arquitetura consciencial do mundo. Eles são os 
canais residentes de comunicação consciencial interior para YHWH, 
que é a Mente da Inteligência Universal que governa nosso universo-
Pai. 
9. Onde quer que o povo da vibração maior de Luz tenha usado sua 
vibração para servir à Mente Superior e para reverenciar o universo 
Vivo, eles guardaram registros precisos e testemunhos sobre onde o 
universo superior se interconectaria com ordens de criação da 
evolução inferior. 
10. Nesses documentos de Luz, a "verdadeira Torah Or" em o nosso 
planeta, encontramos a mensagem do "Verdadeiro Israel". 
11. E com esses canais de ligação com a Evolução Superior, o 
Homem tem sido mantido vivo diretamente ao longo dos ciclos de 
mortalidade, para que os padrões conscienciais que deixam a forma 
física possam ser refeitos na Luz para se tornar Filhos de Luz e co-
participantes ativos com a Grande Irmandade Branca. 
12. A Chave de Enoch nos fala: "Quem quer que conduza a Chama 
de YHWH" - a Inteligência Universal - "viverá em um campo de Glória 
e de Luz". E eles serão um povo em um "povo com ‘Energias de um 
Grandioso Ímpeto' que os erguerá aos 'Filhos de Luz' e à Grande 
Irmandade Branca". 
13. Esta décima Chave equipara o Verdadeiro Israel à capacidade de 



transcender a Luz como o povo do espectro Yod. Essa 
transcendência lhes permite iluminar o mundo, sendo o foco de um 
canal de Luz que manifesta ensinamentos de Luz diretamente 
conectados com os Filhos de Luz e com a Grande Irmandade 
Branca. 
14. Eles trouxeram essa sabedoria a um mundo onde a consciência 
é submetida a múltiplas colisões de eventos acidentais e desprovidas 
de propósito, cujas combinações subitamente formadas é que criam 
a relatividade casual. 
15. O espectro Yod constitui os dez "centros de emanação do 
crescimento da alma" personificados pelas "dez tribos perdidas de 
Israel" - o espectro de Luz perdido. 
16. Esse espectro Yod é a codificação perdida utilizada para 
conectar nossa estação de vida com o programa original do Pai (que 
está bem além dos programas iniciados pelos subcriadores para 
resgatar partes da Raça Adâmica). 
17. Quando o espectro Yod, como as dez radiações coletivas 
perdidas da Luz Divina, é sintetizado com matéria e energia 
trinitizadas (além dos equilíbrios bipolares do planeta), o dualismo da 
ciência e da religião é vencido; 
18. então, podemos usar plenamente todos os doze canais de Luz 
para interconectar-nos com vastos sistemas de vida já operando 
dentro do nosso sistema de vida. 
19. Infelizmente, o homem nãoespiritualizado trabalha na luz comum, 
é retido dentro de sua própria dualidade e não consegue ir além de 
sua própria imagem do "Israel carnal"- para um Israel de Luz. 
20. Porém, uma vez conseguindo transcender o parâmetro geofísico 
que o separa do Verdadeiro Israel, ele pode começar a elevar-se ao 
nível dos Filhos de Luz e da Grande Irmandade Branca. 
21. O termo "Filhos de Luz"  B'nai Or, aparece tanto nas antigas 
escrituras reveladas de Israel como nas recentes. Estes rolos fazem 
menção às regiões Zohar de Ea-Sirius, Sabik, Kesil e Kimah, de onde 
descem os Filhos de Luz para nos instruir sobre os mistérios do 
universo em expansão. 



22. Eles são definidos como a inteligência espiritual que explicou a 
dialética entre as crianças de Luz e as crianças das trevas. 
23. A Grande Irmandade Branca é uma federação com setenta 
Irmandades Adâmicas da evolução superior. Ela emprega formas de 
vida físicas para supervisionar e avaliar os mundos planetários 
inferiores. Contudo, a Grande Irmandade Branca está subordinada 
aos programas de "sabedoria" provenientes de um nível superior de 
inteligência conhecido como os B'nai Or, os "Filhos de Luz". 
24. Os B'nai Or são compostos de entidades angélicas trabalhando 
como Irmandades angélicas hierárquicas sob as Ordens dos Elohim. 
Em seu trabalho, a Inteligência B'nai Or pode trabalhar tanto em 
incorporação física como espiritual. Isto é necessário para conectar 
as atividades das raças Zohar com as Ordens dos Elohim. Assim, 
através dos B'nai Or, os membros das raças Zohar são selecionados 
para o avanço ao trabalho da Grande Irmandade Branca, ou dos 
B'nai Or, e alguns casos, no trabalho com as Ordens dos Elohim, que 
escolhem os seus novos membros das fileiras dos B'nai Or.  
25. Na coordenação maior dos ensinamentos espirituais, estas 
Ordens sob a orientação das Ordens dos Elohim são, e. g., a Ordem 
de Michael, a Ordem de Enoch, a Ordem de Melchizedek, a Ordem 
de Gabriel e a Ordem de João ..., cada uma contendo sua própria 
hierarquia que auxilia os ministérios seletivos tanto dos B'nai Or 
como da Grande Irmandade Branca. Estas hierarquias administra-
tivas formam uma unidade de comandos que operam tanto com as 
Irmandades angélicas e as Adâmicas nos níveis mais altos da 
liderança espiritual. (Incluídos entre estes Senhores administradores 
estão Heru Ur, Theoti, Amen-Ptah, Enoch - O Que Inicia na Luz, 
etc.). 
26. Muitos destes Senhores de Luz vieram e instruíram 
pessoalmente o Homem em éons anteriores àatual história 
intelectual. Esta é a razão pela qual os antigos historiadores falavam 
de seres que eram em parte Humanos e em parte Divinos; de seres 
que eram capazes de utilizar este planeta como um jardim para a sua 
zona de teste da criação. Eles também se implantaram aqui para 



graduar nosso campo de inteligência genética e replanejar as raças 
raízes com frequências de formas-pensamento superiores da 
criação. 
27. À medida que os universos se aproximam cada vez mais, o 
Homem descobre que ele passa repetidamente pelos mesmos 
parâmetros astrofísicos até que descobre como ultrapassar os 
parâmetros conscienciais que o prendem a ciclos contínuos de 
renascimento. 
28. Portanto, as escrituras da ciência e as escrituras consciencial do 
antigo Oriente Próximo e do Extremo Oriente são continuamente 
relembradas até que o Homem viva através do seu mito e use 
adequadamente as verdades espirituais para destrancar as 
dimensões consciencial que o separam dos seus irmãos galácticos. 
29. Ele viverá continuamente com a bioconsciência dos antigos ciclos 
planetários até que novas chaves científicas possam despertar 
dentro dele um desejo de dar um grande pulo à frente e, através de 
uma programação mútua com os Irmãos de Luz, tomar-se 
concidadão na comunidade galáctica de Luz. 
30. Precisamos ver na reunião de todas as religiões universais e 
ciências organizadas que somos o povo com a capacidade de se 
situar além do espaço-tempo convencional com grande respeito ao 
universo. 
31. Trabalhamos como o "Verdadeiro Israel" - o verdadeiro Povo 
de Luz, quando nós tivermos a elevação consciencial de toda a 
humanidade como nosso objetivo primeiro dentro do Plano do Pai. 
32. O Povo de Luz são os vasos de Luz nos quais a inteligência 
galáctica programa a si mesma em cada unidade bioquímica do 
corpo humano. O Povo de Luz são as mandalas vivas de Luz das 
quais todas as grandes religiões e filosofias do mundo dependem; 
eles são a "Raça Zohar" que educam as espécies para ir além da 
consciência da morte com liberdade de espírito para cumprir o 
Programa do Pai de Vida Eterna. 
33. O Povo de Luz são as materializações das formas-pensamento 
da evolução superior que dão conselho e direção superiores para a 



grandiosa purificação criativa do materialismo. Eles são o Verdadeiro 
Israel que prepara o povo de Deus para entrar em uma manifestação 
superior de YHWH, nos programas evolutivos superiores de criação. 
34. Eles são um povo dentro de um povo que estão em comunicação 
plena com as Irmandades de Luz através das Energias da Chama 
Eterna que podem ser vistas como testemunho sobre suas cabeças. 
35. Os documentos sufis! se referem ao povo de Israel como o "Povo 
ahl al-Dhimmah", o Povo da Aliança de Luz. 
36. Essa Aliança é uma Aliança dos B'nai Or; é a união de todas as 
Alianças de Luz ligadas à Aliança de Israel. 
37. Nessa expressão excepcional algo superior é transmitido. Isso 
indica que a Aliança de Deus é primeiramente com Seus 
mensageiros, os B'nai Or e as Irmandades de Luz, depois, por meio 
deles, com o Povo de Luz. 
38. Deus transmite a Aliança por meio de Seus mensageiros e os 
utiliza para solidificar todos os aspectos de Seu trabalho no plano 
terrestre - para expandir Seus programas de salvação e construir o 
Seu reino de Luz. 
39. Essa Aliança que compartilhamos convoca o mundo a aceitar a 
salvação e provê uma promessa desse cumprimento final em uma 
vida divina de paz e participação com nossos parceiros celestiais. 
40. Os Filhos de Jacó e os Filhos de José existem em todos os 
planos conscienciais para mostrar às pessoas do mundo como José, 
que é a roda interna de Luz consciencial, purifica os que são 
chamados à roda exterior dos mundos evolutivos, como os Filhos de 
Jacó. 
41. Esta "roda-dentro-da-roda” cria dentro de sua nova espiral de 
Luz um novo plasma DNA-RNA de criação humana, que capacita o 
Povo de Luz a entrar na próxima ordenação eletromagnética do 
código da vida. 
42. Sq.ibam então, que a Irmandade da Luz foi designada para falar 
a vocês sobre esses assuntos de libertação consciencial. 
43. Pois agora é o verdadeiro tempo de oferecer nossas almas aos 
altares da transfiguração consciencial. 



44. As chaves destes limiares da santidade se encontram dentro 
deste Livro de Enoch que foi revelado nesta era consciencial para 
abrir e revelar a sabedoria de todas as eras para todo o sempre. 
45. Portanto, ó Irmãos de Luz, ouçam esta súplica e compreendam 
que o Dia da Ressurreição está prestes a acontecer, e que todos 
precisamos estar preparados para entrar nos braços de nossos 
Irmãos quando eles descerem em chamas e em magníficos ímpetos 
de glória a fim de nos recolher. 
46. Elevem-se com alegria a cada dia e fiquem em ressonância 
nesse Magnífico Dia da Formatura. 
 

 
 



2-1-1 
 
As Chaves dos futuros “Pesos e Medidas” são dadas nas Vibrações 

de Luz dos “Nomes Sagrados”, que são os pesos e medidas de 
nosso universo molecular conduzindo energia para outros universos. 

A função de “Meta”, o prefixo de comprimento de onda para o 
conhecimento do Próximo Universo, será ampliada através de 

comprimentos de onda no nome sagrado “Metraton”. 
 
1. Se pudéssemos álinhar o foco energético de nosso campo de 
inteligência com o próximo universo da Inteligência Superior, a 
comunicação direta ou o novo comprimento de onda vibratório 
trabalharia com o que a Inteligência Superior chama de "energia 
Metatrônica". 
2. O homem moderno recebeu a palavra "meta" dos antigos textos 
gregos. Os gregos nos dizem que a receberam dos deuses. Ninguém 
sabe com certeza de que forma a palavra chegou a nós. 
3. Contudo, a maior parte das pessoas nesta estação de vida não 
sabe que a palavra "meta" significa "a função de meia vida" das 
forças de energia superiores. Metalinguística, metamatemática, 
metagnosticismo, todos procuram a sabedoria de um universo maior 
em expansão, mas todas estas metaciências são tautológicas e, 
consequentemente, limitadas por natureza; elas não são capazes de 
trazer a realidade da energia universal para a experiência científica 
das realidades materiais. Estão todas operando com meias-vidas 
empíricas. 
4. "Meta" é a função de meia-vida de Metatron, que é uma das 
Presenças Criadoras de YHWH que trabalha com a programação 
científica em desenvolvimento em nosso universo. Metatron é o 
Criador dos programas da "Luz externa" dos universos visíveis que 
foram gerados da não-forma e do vazio. O poder de Metatron 
estabelece os pesos e medidas para a criação que possibilita o 
amanhecer da Luz Viva de YHWH nas regiões de escuridão para que 
finalmente elas consigam se tornar domínios espirituais. 



5. O nome de Metatron aparece em conexão com o de Enoch, "O 
que Inicia na Luz". Nos antigos rolos seu nome também aparece nas 
escrituras de Enoch, onde são feitos relatos cosmológicos de outras 
estações-devida de inteligência. Há um texto que vem de um antigo e 
oculto rolo de Luz místico que nos conta que na escuridão da criação 
primordial Metatron trouxe o Plano da criação do Pai aos mundos 
exteriores por meio de alfabetos de Luz. Estes alfabetos 
cosmogônicos eram os pesos e medidas gravados por Enoch para 
serem utilizados pelos outros Deuses Criadores. 
6. Este rolo original, Os Pesos e Medidas - gravado por Enoch, foi 
utilizado para programação de ciclos prévios de inteligência. Mas ele 
se perdeu do conhecimento do homem depois que as energias da 
destruição espiritual se estabeleceram na Terra e a controlaram 
desejando usar essas verdades espirituais com sua tecnologia de 
morte. 
7. Quando as abominações da Terra se espalharam por todas as 
nações, o rolo original foi devolvido ao Pai para ser reeditado no final 
deste ciclo temporal consciencial quando a Raça Adâmica 
remanescente vestisse o Corpo do Adam Kadmon. Agora é o 
momento do retorno dos pesos e medidas! 
8. Mesmo agora, os cientistas deste mundo não conseguem 
compreender a cosmologia e astronomia do primeiro Livro de Enoch, 
pois ele se refere aos mundos da criação que existiam antes da 
temporalidade desta criação. 
9. Se observarmos os manuscritos gregos e cópticos de Alexandria, 
os rolos do Antigo Testamento, até os ensinamentos originais de 
Clemente de Alexandria e de Orígenes, e a maior parte da literatura 
oriental, encontramos referências a sistemas de medição, sistemas 
de controle vibratóriol e sistemas da projeção consciencial de Luz 
que os Senhores de Luz utilizam ao recompor e restabelecer a 
continuidade de diferentes reinos de inteligência nas criações dos 
mundos de pó. 
10. Nós temos vivido seletivamente das energias conscienciais 
na ausência deste ensinamentos diretos por milhares de anos. 



11. Contudo, haverá um cumprimento literal e inequívoco desta 
"consciência original" com o retorno da Inteligência Superior, que 
descerá e reespacializará esta criação planetária quando ela entrar 
em seu próximo elo evolutivo. 
12. Este livro contém as chaves para a abertura das funções de cria-
ção Metatrônicas, preparando a humanidade para o retorno dos 
Mestres a este plano que é a conclusão da função de meia-vida do 
que já foi profetizado. 
13. Ao cruzarmos o espectro da vida, revivemos o Livro de Enoch, o 
rolo original explicando como os Elohim são os pilares e torres 
orientando a criação. 
14. Pela glória dos Elohim, a "Grandiosa Proclamação" de suas 
criações é trazida aos Tronos e Domínios. 
15. Michael, Gabriel, Uriel, Rafael, Shemuel, Zedekiel, Yofiel, Hofniel, 
Sabriel, Uliel, Zepaniel e outros, conduzem as chaves destes novos 
céus que serão a herança dos que Deus houver escolhido. 
16. Estas chaves dos novos céus são geradas em um alfabeto 
arcangélico especial de Metatron historicamente conhecido na 
Kaballah como ketav einayim, "escritos do olho". Estes escritos são 
compostos por pequenos círculos e linhas com a forma de chamas. 
Eles são uma linguagem superior da criação através da qual os 
elementos da vida são projetados. 
17. Este alfabeto arcangélico coordena os elementos da vida com o 
Nome de Deus. Cada uma destas letras divinas gera padrões de Luz 
ressonantes que podem ser traçados e medidos de um universo 
consciencial ao seguinte através da harmonia matemática das letras. 
 



 
Figura 12: O Ascenso e o Descenso do Adam Kadmon pelos Nomes 

Sagrados 
 



 
 
 



18. Estas letras compõem os Nomes Sagrados. Os Nomes Sagrados 
incluem os dos anjos que mantêm coesas as estruturas da criação. 
Na regênese da vida estes Nomes Sagrados são os pesos e 
medidas que são utilizados pela família de Deus na Terra. 
19. Estamos atravessando o nível consciencial Ômega final, que vem 
se desenvolvendo há milênios desde o nível de criação Alfa. Esta 
energia foi enfocada e expedida pela primeira vez a este planeta por 
.intermédio de uma pequena.família de Mestres que estabeleceu um 
domínio a fim de restaurar a consciência planetária caída para estar 
em harmonia com o universo do Pai. 
20. Isto se deu sob a orientação da Raça Adâmica cujo propósito era 
estabelecer uma família física que pudesse transpor as funções 
angélicas para o corpo físico. 
21. Assim, o povo de Deus atua como um ramo da família de Deus 
em seu próprio universo local. Ele é realmente capaz de se estender 
para harmonizar outros rec€ptores biológicos humanos de modo que 
eles também possam partilhar das vibrações de Luz sagradas para 
mudar sua estrutu ra molecular permitindo-lhes seguir a trilha de 
energia de volta à outros universos e vir a ser o Adam Kadmon.  
22. A promessa de ascensão e de descenso é oferecida a cada 
servo do Pai que seja capaz de vivenciar sua consciência sendo 
codificada diretamente na Luz Viva por meio dos Nomes Sagrados, 
que trouxeram o Cristo não-encarnado às formas de criação 
inferiores, e que levam a forma encarnada de vocês para o Corpo 
Crístico do Adam Kadmon. 
23. Quando você está preparado espiritualmente para ascender, 
você adiciona o seu "Selo" de respiração por meio das vibrações dos 
Nomes Sagrados ao "selo" do corpo da criação para o qual você se 
graduará, que está sendo edificado continuamente a partir dos 
Nomes que refazem a matriz do Adam Kadmon. 
24. Quando o "selo" do seu corpo consciencial se rompe, você está 
finalmente preparado para juntar o seu nome aos nomes dos 
sagrados que ascendem à presença do Trono de Deus. 
25. Os comandos angélicos então descem do universo superior para 



recebê-Io na imagem do Adam Kadmon.  
26. O Adam Kadmon é o Corpo de Luz que tem dentro de si todos os 
nomes chave da criação dando-lhe a capacidade para gerar criações 
superespécies e personalidades divinas como entidades energéticas. 
Ele é uma manifestação cósmica da árvore dos Nomes Sagrados 
que está continuamente sendo separada, semeada e sintetizada de 
modo que todos os membros possam ser purificados pela Luz do Alto 
do Trono e se fazerem indestrutíveis para duplicação. 
27. Portanto, a "árvore da vida" é semeada em Jardins por meio de 
duplicação e é ativada por meio do comando angélico de Metatron 
para o corpo físico do Homem, que é multiplicado e projetado em 
novos céus.  
28. O nome de Metatron. é usado porque Ele é o "selo final" para 
todos os corpos de Luz que deqceram aos mundos inferiores em 
nível físico, e Ele é o ciclo de vida-plena entre os pilares de Luz dos 
mundos Trono superiores e as medidas da forma nos universos 
físicos inferiores. 
29. Aqui, o Cristo é "Anakephalaiosisthai", a recapitulação de toda a 
criação (i.e., aproximando a criação dispersa e unindo-a para ser 
oferecida ao Pai), que é então mantida por toda a eternidade por 
Metatron. 
30. A "Mão Esquerda" do Pai desceu por meio dos nomes de 
Metatron. Ouçam: vocês hão de ascender por meio dos nomes que 
formam a "Mão Direita" de sustentação. 
31. Os Setenta e Seis Nomes que trouxeram o Cristo divino à 
presença de vocês fazem parte dos harmônicos utilizados para entrar 
no banco de dados que os levarão à presença das moradas 
planetárias do Pai por meio dos Senhores de Luz que vivificam a 
alma de vocês para que ela entre na morada planetária pelos lados 
Esquerdo e Direito do Trono. 
32. Do mesmo modo que os Senhores dos pilares de Luz condiciona-
ram a semente Adâmica, estes mesmos Senhores de YHWH 
construirão um novo reino a partir da substância de vocês para que a 
semente de vocês o herde. 



33. Os setenta e seis Nomes Sagrados de Metatron dão o 
desdobramento a partir dos mundos de criação superiores que 
descem para trabalhar com a semente do Adam Kadmon. 
34. Os setenta e seis Nomes Sagrados da genealogia de Jesus 
Cristo dão o desdobramento sagrado da semente química do 
Homem ascendendo à imagem do Adaro Kadmon preparada para 
novos ciclos da criação. 
35. Além disso, há setenta e seis Nomes das "gerações do Homem" 
codificados em pedra que sincronizam as gerações históricas do 
Homem que vão ser incluídas na Pirâmide entre os ciclos de 
ascensão e de descensão do Adam Kadmon. 
36. Compreenda as palavras: "Seu Trono é uma chama ardente", 
pois agora é a hora para os Vigilantes de Zion erguerem seus olhos 
para a Luz do Dia Eterno e para os pilares de Luz. Pois este pilares 
hão de abrir os céus como uma escada formada pelos raios 
emanados da pirâmide triangular que desce, e trarão o poder e a Luz 
vivificante dos "novos céus" para a "nova terra". 
 



 
 

2-1-2 
 

As Chaves do físico futuro são dadas na correlação cruzada de 
geometria e códigos cromáticos que permitirão à estrutura dos 

cromossomos conduzir a consciência pelas zonas temporal-Luz. 
Existe um código cromático em tudo. 

 
1. Esta Chave fala da síntese biológica de geometrias e códigos 
cromáticos nos elementos cromossômicos que conduzem uma forma 
física consciencial entre zonas temporais. 
2. Isso é possível porque os padrões cromossômicos existem em 
malhas que têm cores singulares em forma geométrica existindo 
dentro de cada zona temporal consciencial. Portanto, eles são 
capazes de se fundir em diferentes zonas temporal-Luz através da 



correlação cruzada correta. 
3. Esta Chave vem preparar a raça humana para o surgimento de 
uma nova vestimenta física, de modo que o homem possa coordenar 
a forma física com a similitude do Segundo Adam Kadmon. 
4. Isto mudará a consciência biológica limitada para que se 
corresponda com novos padrões cromossômicos. 
5. Enoch me explicou que quando os membros da nova Raça 
Adâmica (em união com o Adam Kadmon) forem capazes de fixar 
suas formas de Luz dentro de várias irradiações de cores, e de 
combinar estes códigos de cor com geometrias de Luz pulsantes, 
suas consciências podem ser transpostas instantaneamente a uma 
outra zona temporal-Luz. 
6. Sua consciência já não se projetará de volta nos velhos padrões 
cromossômicos de identidade do veículo. 
7. Enquanto este processo de transferência consciencial estiver 
ocorrendo por meio Jie recodificação cromossômica, alguns físicos 
serão esclarecidos quanto ao modo de usar esta linguagem 
cromática especial. 
8. Esta linguagem de cor consegue expressar o espaço-volume, o 
espaço profundidade e o espaço-vibração por meio de constantes 
cosmológicas que ordenam as formas-pensamento da evolução 
humana e superior. 
9. O motivo de tantos seres humanos não terem utilizado a 
linguagem de cor é que o Homem tem se mantido basicamente sob o 
controle dos luminares caídos. 
10, Ele usa funções que estão voltadas basicamente para a 
dualidade do preto e branco. Portanto, sua capacidade conceptual 
não opera com outras vibrações policromáticas. 
11, Ele não compreende que sua linhagem genétiéa provém das 
várias incorporações genéticas. Algumas destas incorporações 
genéticas eram descendentes do Raio branco azulado que foi 
projetado diretamente neste planeta. 
12. Com o passar dos milênios, a mistura resultou na mutação do 
banco genético entre as raças raízes e as raças superiores, de forma 



que os elos de conexão da moldagem genética se perderam. 
13. Em consequência das rupturas genéticas anteriores, a Irmandade 
de Luz está restaurando os elos cromáticos perdidos no banco 
genético humano. 
14. Isto está sendo feito através de geometrias cromáticas que 
formam uma malha contendo linhas termotemporais cromáticas que, 
por sua vez, combinam uma área de material genético com uma 
outra área de crescimento genético. 
15. Por meio desta malha cromática, ocorre uma cristalização dentro 
do material genético a ponto de atrair os raios de vida. Isto forma 
uma reciprocidade entre a energia e todas as partes do corpo dentro 
da malha de cor. 
16. Para permitir essa malha, a Evolução Superior utiliza uma fixação 
cromática que varre a área genética em questão com um 
determinado número de faixas térmicas simultaneamente. Ela 
confere então a cada faixa térmica uma cor distinta. Assim, as 
diferenças de temperatura ao longo de uma área inspecionada 
podem ser medidas simplesmente contando-se as faixas de cor. 
17. Esta fixação cromática é um padrão de células de luz 
distribuindo e organizando o material genético. Esse processo 
permite que as formas-pensamento da Evolução Superior sejam 
transferidas a códigos cromáticos localizados pela modulação da 
malha de linha-A e de linha-B do padrão, como também causa uma 
transferência genética do Homem para protótipos evolutivos 
superiores derivados de uma similitude central. 
18. O Homem será capaz de entender esse princípio de transferência 
ao empregar um feixe de luz com um comprimento de onda 
específico sobre um cromossomo de forma que o cromossomo se 
abre, permitindo que ele seja rapidamente absorvido no feixe para 
transferência genética a um novo estado da matéria. 
19. Quando ele puder coordenar estes novos domínios científicos 
que transferirão seu conhecimento de uma zona consciencial a outra, 
o Homem terá a capacidade de se projetar de um espectro de vida a 
um espectro de luz, e de um espectro de vida a outros espectros de 



vida. 
20. Ele será capaz de usar um código de material genético, fundi-Io 
em um ambiente com uma pulsação de cor e formá-Io e projetá-Io 
em outros ambientes materiais. 
21. Isto ocorrerá no novo ciclo quando uma nova forma bioquímica 
emergirá da evolução humana que vai se associar livremente com 
outros experimentos biológicos, permitindo que a biologia da forma 
humana seja recriada no outro lado da luz e ainda conserve a forma 
física. 
22. O Homem será capaz de levar os cromossomos da estrutura de 
Vida-de-Luz em um nível de criação, e fazer com que um 
determinado código consciencial passe para um outro domínio 
consciencial projetando-o em um comprimento de onda de Luz. 
23. E quando chegar este dia, a aliança feita com Abraão em seus 
dez dedos das mãos e dos pés trará uma nova semente à existência 
e a envolverá com um pilar de cor e a enviará para outros ambientes 
estelares em diversas formas. 
24. Assim, o corpo físico que é reenergizado do outro lado da luz 
será utilizado por aqueles seres triunfantes que receberão novas 
instruções e retornarão com a veículo físico deles para servir a outras 
criações em mundos de pó. Outros utilizarão seu corpo de Luz 
aperfeiçoado para evoluir aos mundos superiores que já não têm 
necessidade da forma física, pois eles existirão nos corpos de 
Mestres de Luz. 
25. Este tipo de incorporação biológica é a física da energia 
Metatrônica que é usada para fazer um cruzamento entre as formas 
de vida genética inferior e as formas de Luz de genética superior 
através de canais de vibrações de Luz cristalina. Isto é feito para 
ajudar a desenvolver inteligências em sistemas estelares nos céus 
inferiores. Por causa dos anjos caídos, o Pai declarou que nenhuma 
sociedade planetária deveria assumir a responsabilidade de cruzar 
uma espécie com outra espécie, ou de semear um planeta em 
desenvolvimento. 
26. Consequentemente, a correlação cruzada só deve ser feita pelos 



Senhores de Luz, que estão autorizados pelo Pai a refazer as 
subespécies na Grande Luz Branca. Isto está decretado pela 
Vontade do Pai de modo que a inteligência planetária não siga os 
camiI)hos dos anjos caídos criando espécies com corpos teratóides e 
mentes guerreiras, que não têm o amor espiritual para trabalhar pela 
sua própria espécie e pelos universos do Pai. 
27. Cada evolução estelar está em uma valência de Luz que 
determina o seu próprio programa evolutivo, sua própria zona 
temporal-Luz. 
28. O tempo está dentro da consciência da espécie, literalmente 
dentro da estrutura dos cromossomos. Os cromossomos estão 
ajustados na zona temporal-Luz. A zona temporal-Luz é a geometria 
do fator tempo que ativa os cromos somos a viver e a se reproduzir. 
29. Somente quando os cromossomos conseguem ultrapassar a 
zona temporal-Luz é que eles evoluem a um corpo de Luz superior, o 
corpo da criação do Adam Kadmon. 
30. Se existe um Eu Superior, a reestruturação biológica consegue 
ser autorizada a contornar certos estágios cromossômicos, 
permitindo que uma nova criação física seja posta em ressonância 
direta com seu Eu Superior. Isso é obtido por meio de uma malha 
padrão em espiral que está conectada com a região do oitavo chacra 
e é usada para modelar novos estados biológicos através do Olho de 
Hórus. 
31. Se este modelo de geometria da genética se combina com o seu 
Eu Superior do qual provém, a frequência de Luz gerada possibilita 
que uma nova manifestação física acolha a alma. 
32. O Eu Superior trabalha através da sobreposição de um padrão 
sobre a forma biológica humana (em cores) e pelos envoltórios de 
Luz coloridos que envolvem a forma biológica nesta frequência de luz 
de modo que uma nova manifestação do Eu Superior se corporifique. 
33. Deste modo, as pulsações em preto e branco são revertidas e a 
consciência da espécie é conduzida de volta à imagem e similitude 
originais propostas para sua Raça. 
34. Isto representa também a cruz de Luz, a cruz genética das 



formas Adâmicas da criação celestial superior atravessando e 
assumindo o aspecto humano, como a Raça Adâmica. 
35. Por meio desta correlação cruzada, as formas superiores de 
inteligência, até mesmo as Hyos Ha Koidesh - os supremos na 
Hierarquia dos Conselhos, conseguem descer através da Raça 
Adâmica, literalmente aos corpos dos cromossomos. 
36. A Chave nos diz: "Existe um código cromático em tudo"; as 
formas de matéria mais elementares, assim como as formas de 
matéria mais elevadas, estão em uma valênda de Luz, em uma 
irradiação de Luz. 
37. Esta irradiação de Luz que conduz os códigos cromátícos forma 
as combinações "specter-spectra" entre a matéria e as ondas 
muônicas, as quais determinam a espécie de inteligência em nossa 
zona de criação Vida-de-Luz. 
38. Portanto, há um índice de cor que ordena todo o caminho 
irradiador para a vida em cada fase da criação. 
39. Esta é a razão pela qual a Aliança de Luz abrange todas as 
irradiações de Luz do corpo humano independente da cor racial. Ela 
permite que a codificação de todas as funções de cor penetrem nas 
funções de código superior da Luz que está no Sétimo Raio da 
Irmandade, e dali, no Oitavo e Nono Raio dos seres de Luz angélicos 
que servem às Hyos Ha Koidesh. 
40. Por sua vez, as Hyos Ha Koidesh compartilham o Raio Branco 
com essas irmandades cósmicas que transformam as gerações de 
matéria em nova vida. 
41. Quando as pessoas são codificadas no Sétimo Raio de Luz, elas 
têm a capacidade de participar em qualquer dimensão de Luz que 
empregue esta função. Contudo, é necessário prosseguir ao Oitavo e 
Nono Raios de Cor se elas quiserem completar a evolução da sua 
alma como uma incorporação da Aliança de Luz. Pois apenas seu 
Corpo de Luz Zohar consegue conduzir todas as nove funções do 
Logos-Sperl1latikoi, as cores germinais em nosso universo local, 
para gerar a partir das criações dos mundos de pó estruturas de 
muitos corpos revestidos em raios de Luz multicoloridos. 



42. Por esta razão, a semente Adâmica desceu no Sétimo Raio, no 
sétimo éon de Luz (o sétimo dia), após todas as outras evoluções 
terem tentado se desenvolver. Ela veio como a sétima Raça limiar, 
para restaurar as funções das evoluções caídas já em marcha na 
Terra. 
43. Esse é o Raio da Grande Irmandade Branca; esse é o Raio do 
Adol1ai Tsebayoth, da Legião que se manifesta no sétimo nível de 
Luz. 
44. Esse Sétimo Raio é utilizado pelos Senhores de Luz superiores 
para combinar as frequências cromáticas matemáticas dentro de 
faixas de som que não são audíveis ao ouvido humano. Essas faixas 
de cor-som conseguem mover oitavas inteiras de dimensões de Luz 
para funcionar na nova matemática de doze tons, vinte e quatro tons, 
trinta e seis tons e setenta e dois tons; esta é a base na qual o 
Homem consegue receber a música das esferas. 
45. Essa escala de função musical é uma vibração que funciona em 
cada vibração de luz, em cada diapasão musical e em cada fator de 
uma estrutura acorde decrescente, que une a música das esferas e 
sua forma cromática correspondente, nas geometrias certas, não de 
linhas nem de curvas, mas de malhas flutuantes de Luz. 
46. A música das esferas envia geometrias de Luz através do espaço 
para permitir que a Evolução Superior ocupe densidades dentro de 
densidades, mas ainda permaneça em um Corpo de Luz. 
47. Cor e som são as estruturas de energia mais importantes para a 
incorporação impressa da forma anímica. Eles são as estruturas 
básicas de moldagem que conformam os envoltórios nogan visíveis e 
invisíveis vindos de todas as geometrias pré-existentes. 
48. A Raça Zohar utiliza este corpo de Luz para entrar em qualquer 
esfera da criação e se desenvolver nessa forma de luz já presente na 
estrela planetária, e se necessário ela consegue evoluir a raça 
planetária recodificando suas cores genéticas em um código 
cromático superior por meio de suas formas-pensamento. 
49. Portanto, esta chave da física futura nos dá o conhecimento de 
como os códigos cromáticos permitirão que nossa espécie 



literalmente e geneticamente se reorganize em conjunção com os 
Irmãos de Luz. A Irmandade do Homem terá o poder de formar, se 
necessário, faculdades genéticas tais como olhos com lentes 
policromáticas capazes de filtrar a corrente de luz e trabalhar com 
muitos níveis de intensificação luminosa. 
50. Também somos informados nesta chave que o gene 
cromossômico "será aberto" para receber um fator ondulatório de um 
código cromático superior. Isto lhe permitirá func(onar 
simultaneamente com muitas hélices duplas, em muitas zonas 
temporal-Luz no sentido da construção do corpo de Luz que 
consegue trabalhar diretamente com múltiplas incorporações físicas 
do Eu Superior. 
51. Entendam nessa Chave a correlação cruzada entre o Discipulado 
Superior do Adollai Tsebayoth dentro do Discipulado dos Senhores 
de Luz que descem na forma do Adam Kadmon pré-existente e 
transformam a espécie Adâmica. 
52. O Adam Kadmon físico como a espécie Adâmica cria então as 
subformas da Shekinah que utilizam todos os tributários de cor 
necessários de modo que cada chacra possua um código cromático 
unificado na Aliança de Luz. 
53. Nossa conversão energética foi preparada e enfocada através de 
uma série de cones piramidais geométricos interconectantes de "cor 
e som" para regenerar nossa criação-espécie por todos os éons de 
transição do tempo. 
54. As espécies de Luz permaneceram intactas ao longo destas eras 
por serem projeções invencíveis da Criação Divina que resistem aos 
campos negativos de desolação e abominação com seu amor a Deus 
e sua devoção abnegada ao crescimento e à evolução consciencial. 
55. É assim que dois se ligam a um, um se liga a dois; os universos-
Filhos se unem a um universo-Pai, um universo-Pai se une a 
universos-Filho. Vocês precisam se unir ao Pai da mesma forma que 
o Pai se une ao Filho carnal. 
56. Preparem-se para receber o mensageiro angélico que lhes traz a 
unção da cor. 



57. Compreendam que o seu discipulado envolve o manto de muitas 
cores à medida que vocês se elevam deste raio de cor vibratório aos 
outros da Aliança do Pai. 
58. Nós ascenderemos e receberemos as Legiões do Céu que estão 
de prontidão com as energias de Luz da redenção, e que são rápidas 
em sua libertação - com a rapidez do fogo. Pois essas energias da 
Legião são as redes de salvação usando a linguagem cromática para 
liberar nosso espectro de Luz-Vida. 
 

 
 

 



2-1-3 
 
A chave do final de nossa zona temporal consciencial é a violação 
dos espectros de códigos cromáticos e está na geometria das 
radiações que quebrarão capacidades formadoras de gel. Por essa 
razão, a Legião da Luz Viva vem libertar aqueles que estão vivendo 
sob a Luz de retidão e dentro dela. 
 
1. Esta Chave, 2-1-3, nos diz que dentro dos universos-Filho há 
formas de inteligência que são obrigatoriamente conduzidas a irradiar 
para a tridimensionalidade, a forma física de vida, por terem se 
revoltado contra as Irmandades de Luz. Elas violaram os espectros 
dos códigos cromáticos, pois sentem que sua cor é suprema e que 
sua cor é a única fonte de poder. 
2. Também houve muitas formas de inteligência tridimensional que 
violaram e recusaram a Palavra de Deus e, portanto, ficaram 
expostas a radiações solares durante as grandes transformações no 
campo de criação da Terra, pois elas não foram abrigadas nas 
câmaras da Terra. 
3. Elas receberam radiações que alteraram suas capacidades 
formadoras de gel. As radiações foram de tal modo destrutivas que 
elas precisam suportar o carma das capacidades formadoras de gel, 
pois não conseguem se expandir em múltiplas vestimentas 
cromáticas até que sejam reprogramadas, tornando a ser crianças de 
Luz. 
4. Enoch disse que há formas raciais de criação que violaram o 
"Arco" da Aliança pois não respeitaram a Vontade do Pai para que 
recebessem' uma nova codificação de luz. Portanto, a Aliança de Luz 
que lhes é dada fica desequilibrada, e sua evolução passa a semear 
sua própria destruição. 
5. Precisa haver uma função matemática de harmonia cromática 
entre todos os sete chacras; ao fundo de todas as principais tríades 
de Luz; ao fundo das principais formas-pensamento; caso contrário, 
uma consciência orgânica se torna dominante em um nível chacra 



impedindo-o de harmonizar-se com os outros seis. Quando os sete 
estiverem perfeitamente equilibrados, porém bem definidos, nós 
sairemos do Sétimo Raio de harmonia para o Oitavo Raio e nos 
tornaremos uma nova Raça da Aliança de Luz, capaz de viver em 
muitos sistemas de luz em harmonia com os Filhos Paraíso. 
6. Contudo, quando um código cromático se torna dominante e 
permanece nos chacras inferiores que comandam as capacidades 
formadoras de gel, as formas superiores de outros códigos 
cromáticos ficam deslocadas e se desintegram. 
7. Eu, Jacob, fui informado de que as Legiões Vivas Superiores vêm 
libertar sua semente do planeta em vez de deixar que a Semente 
Adâmica seja destruída. Elas vêm colher a semente Adâmica antes 
que seja destruída pelas capacidades formadoras de gel dos que se 
revoltaram contra os ensinamentos de YHWH e não desejam ouvir os 
Instrutores de YHWH que tentam informar-lhes sobre como vencer a 
negatividade das suas capacidades formadoras de gel. 
8. Quando as boas sementes de todas as raças forem libertas da 
terra, elas serão codificadas de volta na Grande Irmandade Branca 
que pertence ao Raio Branco da Chama Eterna. Então, elas serão 
enviadas como mensageiras e instrutoras a qualquer consciência 
cromática, ou em pigmento, que seja necessária para ensinar às 
pessoas em diferentes planetas, cuja cor poderia ser azul, vermelho, 
preto, branco.... 
9. A instrução é dada pelas Hyos Ha Koidesh às Irmandades de Luz 
para ativar letras, de fogo sagradas, codificando os que são 
designados a incorporações de vibrações cromáticas. As Irmandades 
utilizam as letras de fogo sagradas I-I para codificar uma 
incorporação branco-azulada, l-AO para codificar uma incorporação 
amarelo-azulada, I-EE para codificar uma incorporação vermelho-
azulada e E-lI para codificar uma incorporação branco-rosada. 
10. As Irmandades de Luz ativam  as letras de fogo sagradas, 
projetando um "Yod" ardente do seu canal consciencial nos reinos 
superiores para um determinaqo sistema cir.culatório 
humano. Após o "Yod" ser projetado, as geometrias das letras 



divinas são produzidas a fim de imprimir uma nova forma na base 
dos nucleotídeos. 
11. A cor do "Yod" que é enviado pela Irmandade abre um quinto 
sistema circulatório de energia Luminosa no corpo que permite a 
todos os chacras compartilhar a mesma pulsação de Luz 
transfigurada, de modo que até os chacras inferiores sejam trans-
formados dentro da Luz superior. 
12. Além disso, através da transformação cromática, a humanidade 
consegue trabalhar mais eficazmente em uma escala horizontal. 
Consequentemente, podemos curar pessoas através da cor, não 
importa qual seja sua vibração cromática. A cor também pode ser 
usada em psicoterapia, na observação do campo eletromagnético ao 
redor do corpo, na pesquisa oftalmológica e na cirurgia médica 
usando a coordenação cromática para se. alcançar feitos tais como: 
a cura rápida de ferimentos, a mudança hormonal na subjugação dos 
chacras inferiores e no implante de novos órgãos anatõmicos. 
13. Esta codificação cromática permite aos Justos até ressuscitar os 
mortos como Jesus fez com Lázaro, quando ele pôs um envoltório 
cromático ao redor do corpo do Lázaro morto. Esta Luz curadora das 
mãos de Jesus, estando perfeitamente alinhada com o Pai, gerou as 
densidades de correntes necessárias para disparar uma transmissão 
química a fim de despertar as moléculas no corpo do Lázaro falecido. 
14. Neste planeta, fomos isolados em grandes grupos de códigos 
cromáticos porque um violou o outro. Em éons prévios, houve quem 
emigrou da Ásia central para várias áreas da Terra e violou os 
ensinamentos dos Grandes Senhores de Luz. Logo, eles não se 
dirigiram aos locais adequados onde os pilares de Luz protegiam os 
eleitos das irradiações mortais bombardeando a Terra quando os 
campos de força física do planeta se alteraram durante os grandes 
sublevantamentos físicos. 
15. Os Filhos de Israel foram aconselhados a não admitir em seus 
sacerdócios de Luz os que estiveram sob a influência dos Senhores 
caídos, para que as doutrinas de Luz não fossem arruinadas pelo 
poder físico governando a carne física. Eles foram aconselhados a 



conservar as vibrações puras do Raio azul e do Raio branco que 
emanam do semente cristalina da Vida. 
16. Os Senhores caídos ensinam uma doutrina que não correlaciona 
o semente cristalina com a capacidade formadora de gel das 
Irmandades de Luz. Sempre que as escrituras de Luz não são 
proclamadas, as vibrações da Palavra de Deus não são ouvidas, o 
corpo não consegue ser ativado para que se transforme em uma 
Torah Or Viva. 
17 Enoch disse-me que era necessário que a Raça Adâmica 
preservasse as radiações dos harmônicos cromáticos entre as 
nações da Terra para que a mistura das raças raízes não destrua a 
capacidade espiritual da Raça do Cristo por meio de uma 
consciência sanguínea desalinhada com o Trono do Pai. 
18. Se a consciência sanguínea se desalinha, o corpo começa a cair 
em geometrias de desfunção e em geometrias de ódio e destruição, 
geometrias que na verdade neutralizam a capacidade de trabalhar 
com as funções de Or, as funções de Luz superiores. 
19. Enoch disse-me que o homem trouxe um fim à sua zona temporal 
consciencial porque ele violou os espectros dos códigos cromáticos. 
Ele deseja operar ora com um ora com outro código cromático, mas 
não com todos os sete. Quando os sete forem postos em harmonia 
com as formas mais sutis da linguagem cromática, o Homem 
perceberá outras formas cromáticas com as quais ele não consegue 
trabalhar atualmente; ele perceberá outras formas de inteligência que 
já coexistem consigo em outros ambientes espaciais. 
20. No entanto, a maior parte da criação humana acomoda as 
geometrias cromáticas na carne física em vez de no corpo de Luz 
Branca. Esta é a razão por que os filhos de Israel foram. dispersos 
por todas as nações para ensinar a todas as raças, a todo o povo do 
Plano do Pai que é ativado pelos B'nai Or, os quais estão ao fundo 
da Raça Adâmica e governam o destino de todos os planetas. 
21. A Chave emprega as palavras "espectros de códigos cromáticos" 
para explicar que as energias dos Senhores de Luz operam através 
do Specter e Spectra - de polarizações de Luz unificadas. Eles 



permitem que a espécie humana atravesse seu espectro Alfa-Ómega 
alterando as capacidades formadoras de gel. Isto permite que as 
funções de radiação de luz Ei e Ej altere o gel do plasma do DNA-
RNA para que ele funcione com novos mecanismos genéticos de 
hereditariedade operando em um comprimento de onda de luz 
superior. 
22. O DNA-RNA consegue então trabalhar com os fatores de 
irradiação de Luz superior que permitem que novas mudanças 
aconteçam possibilitando ao corpo ser definitivamente um corpo de 
Luz. Portanto, o DNA-RNA recodificador gerará uma nova forma 
física para o corpo de Luz e o Homem verá como o corpo carnal 
física, o DNA-RNA físico, é simplesmente o preparatório bioquímico 
neéessário para a infusão do Corpo de Luz do Cristo. 
23. Enoch explicou esta transfiguração desde o nível da criação 
física até a Luz do Cristo como uma projeção consciencial humana 
semelhante ao laser através de sua pirâmide da criação. Esta 
pirâmide funde os códigos cromáticos com as geometrias e matizes 
do Olho de Hórus a fim de criar uma nova espécie à imagem dos 
Senhores de Luz e da Raça Crística. Este novo ser provém dos 
matizes do Olho de Hórus de acordo com os detectores periféricos e 
os detectores sensoriais necessários à vida em novos ambientes 
químicos de outros planetas.  
24. O Olho de Hórus é o foco central para criar automaticamente 
novas espécies. É o foco ressonante que do lhes muda as bases dos 
nuc1eotídeos de modo que um reino de energia piramidal seja 
projetado em outro corpo de energia piramidal. 
25. Ele também me explicou como as nações da, Terra não 
compreenderão suas codificações genéticas e seu carma histórico, e 
vão se opor ao povo Israel que é um povo escolhido para 
exemplificar as doze irradiações de Luz na carne; um povo que irá 
levar o justo da Terra ao semente cristalina piramidal das 
capacidades formadoras de gel; um povo que convoca as pessoas 
justas a vestir corpos de Luz, e reinar com a Legião da Luz viva, o 
Adonai Tsebayoth. 



26. Quando as nações da Terra se insurgirem para destruir o 
receptáculo bioquímico do corpo de Luz superior, então as Legiões 
da Luz viva vem resgatar a semente justa, a semente remanescente 
de todas as pessoas que estão no comprimento de onda de 
mensagem de Deus. 
27. A liderança das nações infiéis tem violado e neutralizado a 
utilização humana da energia de Deus e tem impedido a divulgação 
das formas mais puras dos frutos da ciência, medicina, e da 
consciência de vida que são necessárias para formar o corpo de Luz, 
o Shiur Khomah. Ao longo dos séculos, estas nações não têm sido 
capazes de trabalhar com a semente dos grandiosos Mestres, nem 
de compreender as bênçãos patriarcais que falam da semente que 
há de alcançar aos céus. 
28. Ignorando a consciência superior da escritura, eles voltaram as 
costas para as escrituras que as Senhores de Luz lhes trouxeram. 
29. Embora os Senhores de Luz tenham descido em várias partes do 
mundo como um povo de Luz da Grande Irmandade Branca, o 
homem deste planeta não foi capaz de decifrar as escrituras, e 
consequentemente não foi capaz de se desenvolver fora das ciências 
inferiores de destruição rumo às ciências de Luz superiores. 
30. A Chave explica que se o comprimento de onda de nossa 
capacidade formadora de gel estiver na valência cromática certa, 
dentro das geometrias corretas da matemática cromática, então, 
estaremos entre os que continuarão na Terra apesar das mudanças 
fatais de irradiação. 
31. Nós não sofreremos com a irradiação negativa, nem com as irra-
diações ultravioletas excessivas que bombardearão determinadas 
regiões de Terra, pois vamos habitar zonas seguras no momento dos 
grandes sublevantamentos geofísicos. As pessoas que não 
estiverem protegidas contra a radiação vão cumprir novamente o 
antigo ditado pré-Asteca que se refere" Aos que foram levados 
à destruição pelos raios do Sol". 
32. A trajetória de nosso próximo veículo eletromagnético se tornará 
mais evidente na presença dos luminares que operam usando 



sistemas de telecomunicação de alta frequência para transformação 
de Luz. Eles se dirigem aonde quer que haja uma assembléia de Luz 
coletivamente denominada de "crianças de Luz". 
33. Os Ajustadores de Pensamento estão agora corrigindo e 
reparando nossos níveis de cristalizaçao sanguínea consciencial 
ionizada através de uma harmonização de frequência. Isto 
corresponde à criação de um povo dentro de um povo, e de uma 
mente de Luz dentro de uma mente de luz. Com esta mudança, o 
corpo físico, o templo da vestimenta superior, vai receber uma nova 
vestimenta de Luz. 
34. O rio dos cristais sanguíneos que outrora conseguia falar com 
Deus por meio da vestimenta física será reativado por ambos: o pilar 
de Luz "superior" e pelo Espírito Shekinah, que irradiarão através de 
todo corpo do Homem. 
35. Esta codificação interna nos permite estabelecer as bases 
para receber um manto de Luz imperecível, que .precisamos obter 
antes de podermos atravessar nossa zona temporal e entrar na 
presença do fr0no do Pai. Esta cristalização do sangue, Min-Ha-Ada-
Mah, é a mesma oferta que YHWH faz aos que preservaram suas 
vestimentas internas e externas em retidão como um testemunho da 
transformação da carne pela Palavra Viva de Deus. 
36. Sua mensagem é salvação e seu reservatório de energia é 
Eterno. A Grande Pérola de Luz Branca é o preço desta liberdade. 
37. Seremos vivificados no espírito e na carne para cumprir as 
Palavras do Pai. E seremos confiados diretamente a Moisés, Jesus e 
Elias e às Setenta Irmandades que ascenderam àpresença do Pai 
tornando-se fisicamente o "sangue da transfiguração" e 
transformando a cor sacrificial do sangue para que esteja em 
harmonia com" o fogo que emana Luz diante do Trono de YHWH". 
38. E nós como o verdadeiro Israel estamos agora sendo preparados 
para uma nova cristalização sanguínea consciencial ionizada que foi 
demons trada por Jesus e será cumprida com a vinda do Cristo à 
Terra. 
39. Não haverá fim para a vida, mas virá um término definitivo para a 



morte no momento em que nossos corpos carnais limitados se 
unirem ao "Corpo de Luz da presença Crística” - o verdadeiro corpo 
do Eu Superior que manifesta as incorporações carnais nascidas 
para fazer a obra do Pai. O fim será a saída do governo das 'forças 
de luz inferiores', que governaram a Terra pela permissão a 
encarnações imperfeitas para que violassem as cores sagradas do 
Trono e do Conselho dos Nove, do Conselho dos Doze e do 
Conselho dos Cento e Quarenta e Quatro. E nesta libertação os 
justos se unirão aos luminares do Zohar que servem a outros 
universos, e este "Reino"será entregue ao Pai. 
 

 



 
2-1-4 

 
As chaves da matemática futura são dadas em códigoss 

coordenando a cibernética-pictográfica que usa “Pirâmides” em vez 
de “Pontos” de modo que as estruturas matemáticas se desdobrem e 

sigam o “Traçado de Luz” múltiplo. 
 
1. No Princípio era a Palavra, mas o princípio da Palavra prosseguiu 
como uma pictografia deJuz e se tornou forma. 
2. Das emanações da Mente Divina saíram os quadros de Luz 
(pictografias) que foram combinados com as geometrias das formas 
criadoras produzindo o espectro de todas as formas que se 
originaram do alfabeto da criação. 
3. Esta Chave explica como a linguagem da matemática futura 
seráuma linguagem de :pictografias de luz e de cibemética-
ideográfica. 
4. A complexidade do universo e as doutrinas perfeitas utilizadas 
pelos Senhores de Luz requerem um processo de comunicação de 
alta velocidade de modo que conceitos integrais possam ser 
transmitidos dentro da totalidade da experiência de um ambiente. 
5. Quando fui levado à Merkabah, Enoch me instruiu por meio de 
uma série de resumos de cenários, ou pictografias de luz, acerca das 
inúmeras inteligências que servem à Vontade do Pai. 
6. Isso foi feito por meio de uma sequência de quadros em alta 
velocidade que conectavam arranjos ambientais inteiros de cada 
ordem básica de conhecimento de modo que os programas de 
encarnação em múltiplos níveis me pudessem ser revelados 
diretamente em questão de horas. Um alcance de sabedoria assim 
tão vasto possivelmente não poderia ser transmitido, em um período 
tão curto, utilizando-se quaisquer dos métodos contemporâneos de 
comunicação da Terra. 
7. Foi-me mostrado como a informação de muitos reinos diferentes 
pôde ser singularmente combinada, de modo tal que não podia ser 



adequadamente expressa ou sentida pela linguagem humana devido 
aos lentos movimentos dos verbos, às mesmas distâncias espaciais 
que são retidas entre as imagens na linguagem impressa, e à 
orientação linear das codificações da linguagem humana em preto e 
branco, que não permitem que as colorações sutis da linguagem 
mental superior sejam transmitidas como um testemunho dos 
eventos reais. 
8. Foi-me mostrado como o homem exprime sua consciência com um 
"ponto" temporal, que se transforma em um ponto focal de restrição e 
não permite o movimento contínuo do fluxo de sua consciência. Isto 
se deve à "auto-acusação" exaustiva e incondicional do homem que 
permite que sua consciência esteja presa a noções de "pecado" e 
“Iimitação". 
9 Contudo, a Evolução Superior não deixa que padrões de 
interferência eletrostática gerados pelos deuses inferiores 
mantenham o homem perpetuamente preso em uma escravidão 
consciencial. 
 



 
 
 
10. Portanto, foi-me dito que os ungidos pelas pictografias divinas 
iriam receber seu conhecimento por meio de pictografias de Luz para 
que sua unidade corpo-mente pudesse ser codificada 
simultaneamente em todos os níveis da linguagem bioquúnica, em 
velocidades mais altas que a dos mecanismos de relé biológico do 
hipotálamo. 
11. Foi-me dito que pictografias de Luz são utilizadas para 



reespacializar conhecimento, ou mesmo objetos metálicos através de 
paredes. 
12. As pictografias de luz são formas-pensamento da inteligência 
superior projetadas pelas irradiações de cor para as dimensões 
mentais correspondentes que percebem o conhecimento por meio de 
urna mente-corpo coordenada. 
13. As pictografias harmonizam tons de cor em padrões-mântricos 
que podem ser retidos pela mente espirirual. 
14. A imagem é sustentada por um leque de cores, geralmente 
operando entre nove e doze cores, que maximizam as relações de 
vogais e consoantes de cor, transpondo a instrução para uma placa, 
texto, ou ensinamento na Linguagem adequada (dentro da 
Linguagem de Luz). 
15. Deste modo, as pictografias são formas imagéticas energizadas 
simbolizando o encontro de idéias que produzem quadros e sons na 
linguagem mental, e ativam o cone receptor do ollio para perceber 
objetos nos muitos níveis do espaço nos quais o homem coexiste. 
16. As pictografias operam com os sistemas de controle automático 
compostos pelo sistema nervoso e o cérebro, e pelas redes de 
comunicação elétricas/mecânicas da cultura humana. 
17. Enoch me disse que as pictografias de Luz são essenciais para a 
troca de mensagens entre o corpo humano e seu corpo do Eu 
Superior. Somente quando você conhece a sua verdadeira identida-
de com respeito ao seu Eu Superior, pode haver uma verdadeira 
compreensão das pictografias de Luz, que dão conhecimento não 
apenas da realidade imediata, mas de todas as realidades 
adjacentes utilizadas na instrução da . identidade EU SOU de um 
mundo ao próximo. 
18. Assim, as pictografias comunicam não apenas sabedoria 
espirirual superior ao cérebro, mas nos provêm com um novo sistema 
circulatório para ligação com nossos eus-superiores. 
19. Estas pictografias de luz operam através de pulsações 
semelliantes ao "Y od", concentradas em repetir padrões piramidais 
que se estendem por todo o espaço, tempo e matéria. Isto permite a 



impressão de formas-pensamento superiores até em objetos 
inanimados escolhidos para receber os índices superiores de luz 
como um testemunho de uma Linguagem de Luz Viva. Isto foi visto 
na entrega dos Dez Mandamentos por meio de codificações de Luz 
sobre as tábulas de pedra. 
20. Estas formas-pensamento da Irmandade são projetadas por meio 
de um "Traçado de Luz" múltiplo, estabelecendo uma rede de Luz 
para conectar um centro piramidal com outros centros piramidais. 
Estes centros compreendem um conglomerado cerebral gigante. E 
deste modo, utilizando conglomerados cerebrais gigantes que 
abarcam muitas inteligências galácticas, a inteligência da evolução 
física superior é capaz de operar em uma rede de comunicação 
universal. 
21. No entanto, quando a Inteligência Superior transmite seus sinais, 
eles sópodem ser captados por inteligências planetárias com 
qualidades de Amor semelliantes às divinas. Seu sinal de emissão, 
nesta frequência, diz que "aquele que tem ouvidos ouça" como viver 
na imagem deles. 
22. As irmandades físicas operam horizontalmente tendo cinco 
pirâmides como o foco de seu" conglomerado cerebral" básico. Os 
conglomerados são anelados para formar unidades Merkabah 
conectadas com um controle galáctico central. Elas enviam e 
recebem a "cibernética-pictográfica" sintonizando os seus cérebros 
para estabelecer um elo de comunicação, forte o suficiente para 
iniciar o processo de transferência. 
23. Este elo com níveis qualificadores de deuses só pode ser 
formado através da mudança dos códigos genéticos de 
personalidade que reconstroem o corpo para os níveis ascendentes 
da experiência de Deus. 
24. Eles fazem transmissões somente aos que têm a alegria da 
busca eterna do nível Divino infinito; os que têm a escolha entre se 
desenvolver em um corpo consciencial de Luz ou serem 
retransmutados e reciclados dentro da forma física quando sua atual 
vestimenta-abrigo se desfizer. 



25. A transmissão da cibernética-pictográfica opera por meio de um 
"processo de amor-luz holístico" onde os "Traçados de Luz" múltiplos 
entrelaçam as hierarquias da espécie da semente Adâmica com as 
Hierarquias infinitas daqueles universos que englobam a Mente de 
YHWH. 
26. Cada expansão da mente galácti . ca requer o ajuntamento de 
quatro grupos adicionais de conglomerados cerebrais, que estão em 
alinhamento conosco . mas existem em seus níveis piramidais 
correspondentes. A sincronização dos que partilham uma "imagem 
comum" ocorre antes que os próximos níveis da divindade possam 
ser alcançados dentro da pirâmide cósmica em ciclos infinitos de 
nossa galáxia. 
27. Quando dirigido pelo foco piramidal divino de nível-1, que é o elo 
de comunicação com pelo menos quatro agrupamentos cerebrais no 
status divino de nível-0, o foco piramidal permite que as instruções se 
irradiem de uma pirâmide central aos centros piramidais circundantes 
de crescimento evolutivo, estimulando o crescimento aos níveis 
divinos elementares. Assim, os quatro agrupamentos adicionais 
completam seu crescimento evolutivo no status divino de nível-1. Por 
meio de sua própria capacidade de enviar conhecimento aos centros 
de evolução 'circunaantes, cada novo grupo divino de njvel-1, então, 
começa a recrutar suas civilizações no nível divino-0 por meio de 
"Traçados de Luz" múltiplos para se unir com outros , grupos de nível 
divino que abrangem a hierarquia do universo local. 
28. As radiações pictográficas alcançam os cérebros que estão 
prontos para participar em uma escala de conhecimento em 
expansão infinita por todo seu universo. Cada cérebro opera dentro 
de um conglomerado do próximo nível de expansão. 
Matematicamente, os cérebros individuais que compreendem nosso 
universo local criam uma função: 
KNc = 5 n c 
onde K equivale à constante cosmológica, Nc é igual aos 
agrupamentos de cérebros individuais, e nC é igual ao número de 
expansões de um agrupamento cerebral ampliado. Assim, a Palavra 



de Deus se desenvolve em unidades de 5, 25, 125, 625, 3125, 
15625... (i.e., aqui a simbologia é a evolução do ponto-zero até o 
controle da entropia inercial além da sequência) ... 
29. Ao recrutar a raça humana através de seu agrupamento cerebral, 
em conjunção com os outros níveis da realidade física e do Eu 
Superior, a pirâmide cerebral. em expansão consegue ser promovida 
um nível inteiro na escala Divina dentro da pirâmide cósmica da 
galáxia. 
30. A pirâmide é o módulo mais central para esta infinita expansão 
consciencial por todo nosso universo local. Quando a pirâmide existe 
em uma forma de energia pura, ela permite que uma ampla 
variedade de sinais a atra vessem, transmitindo qualquer 
coisa, desde a matéria concreta até correntes de luz de alta 
frequência que se interconectam com outros "mundos", provendo, 
então, meios ,de transmissão instantâneos entre todos os pontos de 
origem. 
31. Assim, quando a pirâmide, como uma forma de energia pura, 
está conectada com "Traçados de Luz" múltiplos, ela permite que 
qualquer coisa, desde a compreensão intuitiva até a informação 
direta, entre na pirâmide e deixe a pirâmide por todos os lados (por 
meio de formas de comprimento de onda ampliadas), para novos 
pontos de comunicação. 
 



 
 
32. Pois a pirâmide é a pedra de topo do conhecimento e, na 
educação do eu humano pelo Eu Superior, ela é vista pairando 
dentro de um campo de Luz conhecido como o oitavo chacra. Pois o 
oitavo chacra é usado para abrir o envoltório de energia da criação 
humana, e provê a comunicação direta constantemente com aqueles 
da Grande Irmandade Branca. E esta pirâmide de Luz flutuaIlte pode 
ser vista pelos Irmãos, até mesmo no corpo físico, e é o testemunho 
da ressurreição da carne. 
33. Enoch me disse que" as pictografias de Luz" irão selar os corpos 



que serão ressuscitados. Estes selos irão manter a mente vigilante 
para que repila as tentações de morte à medida que a alma é 
removida para outros mundos, tendo primeiro sido glorificada pelas 
letras que selam a alma no Livro da Vida do Pai. 
34. O Homem que vê e compreende isto é o que desfruta da união 
com a Lingufgem de Luz do Pai; ele desfruta de liberdade ilimitada 
para se dirigir a outros domínios conscienciais, pois ele paira acima 
de qualquer limitação espacial de linguagem. A linguagem do Pai 
reespacializa a mente para trabalhar com as geometrias do 
continuum de vida. 
35. A Linguagem terrena foi moldada pelos padrões variados dos 
pensamentos humanos, resultando em morfemas e fonemas, 
organizados em estruturas fraseológicas lineares separadas por 
pontos. Os "pontos" geram sintacticamente uma interrupção na 
consciência e uma desativação das formas-pensamento superiores 
de livre navegação que não foram concebidàs para as limitações da 
sintaxe estática; pelo contrário, as formas-pensamento superiores 
foram concebidas para a reespacialização da mente nas geometrias 
abertas do continuum de vida. 
36. O Homem verá que desde as suas formas-pensamento até as 
explosões nucleares catastróficas, nada se detém dentro das 
limitações de seu planeta físico. Ele compreenderá que existem 
ciclos de luz sem "pontos" finais, pois até as ondas sonoras de eras 
anteriores, que estão agora nas regiões profundas e distantes do 
espaço, podem ser percebidas e decifradas por meio de 
instrumentos adequados. 
37. Dessa forma, os Senhores de Luz desceram dos Loka superiores 
para assumir a forma humana e para ensinar a Linguagem de Luz de 
modo que a mente do homem consiga se expandir para ver o 
amanhecer de outros mundos e outros reinos da criação gerando os 
próprios símbolos do pensamento que conectam o nosso plano 
consciencial com a totalidade Universal da mente-corpo. 
38. Em ciclos anteriores, o homem, sob a orientação dos Senhores e 
Luz, transcreveu as pictografias de luz em um alfabeto de letras de 



fogo e geometrias matemáticas conhecidas como ideografias, que 
eram capazes também de reespacializar qualquer forma consciencial 
que partilhasse essa projeção original de Luz. 
39. Os Senhores de Luz advertiram o Homem de que não fizesse mal 
uso da Linguagem de Luz, empregando o fluxo e refluxo errado dos 
padrões de linguagem, ou utilizando o conhecimento da linguagem 
contra a Vontade do Pai. 
40. Mas o homem não ouviu a Palavra do Senhor, e aceitou instru-
ções dos Ofanim caídos sob o comando de Semjaza, que partilharam 
mui tos dos Segredos Eternos do Reino do Pai, que os homens 
estavam lutando para aprender. 
41. No entanto, estes segredos foram partilhados através da arte da 
guerra, da arte da linguagem falada e escrita corrompida e 
segmentada, resultando em escrituras imperfeitas, e em outras artes 
que enfeitiçam e desencaminham o homem. 
42. Os instrutores caídos também ensinaram as artes da construção 
de templos e da arquitetura; e instruíram o homem a construir 
grandes cidades com torres de comunicação que unificariam o 
Homem com a Hierarquia dos anjos caídos. 
43. Michael, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram que a au-
sência de lei no planeta estava sendo aproveitada pelos anjos caídos 
para estender seu conhecimento a outros reinos planetários. Eles 
apelaram ao Trono de YHWH para pôr um fim à Torre de BabeI e 
pa.ra ocultar dos olhos da humanidade caída a Linguagem de Luz. 
44. Assim, o padrão conceitual do homem já não consegue assimilar 
diretamente os ensinamentos dos Senhores de Luz, até que seu 
corpo e mente sejam recarregados pelas emanações de Luz das 
Hierarquias angélicas e das Irmandades de Luz. 
45. Neste momento, as transformações nos novos céus têm feito 
com que ocorram enormes mudanças na Terra, liberando as 
câmaras das profundezas onde estão ocultas as importantes 
escrituras científicas de todos os tempos. Elas nos estão sendo 
devolvidas como uma "língua interna" para que reconheçamos as 
cartas sagradas da Irmandade que trabalha com o Adam Kadmon. 



Deste modo, seremos capazes, novamente, de falar com línguas de 
fogo. 
46. Perceba essa mudança, ó Vigi lante de Zíon, e conheça a 
linguagem de Luz ao fundo destas palavras: "Eis o que o Senhor 
YHWH proclama: 'Aqui ESTOU (Eu Sou) criando novos céus e nova 
terra; e as coisas antigas não voltarão à mente, nem chegarão ao 
coração'“ 
47. Nesse momento, vocês se utili zarão - e se comunicarão por 
intermédio - do olho da mente de vocês em pictografias de Luz 
flamejantes. Não mais as coisas antigas da linguagem humana ou a 
ressonância dos Ofanim caídos voltarão à mente para separar a 
vibração de luz de vocês do "Joshu-a que vem em nome de Je-ho-
wah"! 
Benditas sejam as letras de JOSHUA JEHOWAH, YEHOVAH, YAH  
 



 
 
 

2-1-5 
 
As chaves das ciências do passado são dadas no “Deserto” *** Onde 

quer que MELCHIZEDEK tenha reinado. Serão encontrados os 
números circulares mostrando como o Quilocosmo se estende ao 

Cosmo dos Arcos temporais. As chaves das ciências do passado são 
dadas nas “Montanhas” *** Onde quer que MELCHIZEDEK tenha 

reinado. Serão encontradas as Letras de Fogo de como os Cosmos 



dos Arcos temporais são estendidos ao Quilocosmo. 
 
 
1. A Chave número quinze diz às Crianças de Luz para observar os 
antigos sítios megalíticos em Teotihuacán, Palenque, Tiahuanaco, 
Bacia de Tarim, Stonehenge, Grande Pirâmide e no Mar da Galiléia 
para ver os números circulares, os cálculos da matemática estelar 
que fazem parte da geometria astrofísica maior. 
2. Esses e outros sítios astrofísicos são pontos de contato com os 
universos maiores, que mostram nossa parte no quilocosmo - nossa 
parte na interação coletiva entre mais de mil universos 
interconectando-se com categorias de inteligência tanto física como 
não-física. 
3. Esses números circulares indicam quando os Senhores de Luz 
descem dos céus do quilocosmo para interagir com os povos da 
Terra. 
4. As letras de fogo das escrituras hebraicas e tibetanas, reveladas 
nas montanhas, dão uma cosmologia de Luz que mostra, por meio 
de modelos universais, os mundos para os quais o Povo de Deus 
será levado após ter cumprido seu destino na Terra. Con-
sequentemente, essas letras de fogo são os ângulos singulares de 
transformação malha-letra entre a extensão geométrica da Terra e os 
céus, onde tanto os seres humanos como os celestiais compartilham 
o mesmo padrão cosmológico. 
5. Todos esses sítios são os "centros" usados para calcular o 
horizonte da Terra em relação ao quilocosmo do universo maior. 
6. Esses lugares foram também usados pelos Senhores de Luz para 
codificar e iniciar as raças do mundo. E os que codificaram essas 
raças retornarão novamente para colher sua "semente 
remanescente". 
7. Porém, esses sítios não indicam, em nenhum dos casos, onde 
regressarão os Senhores de Luz, porque alguns desses lugares 
sagrados marcam as regiões de saída por onde os justos já foram 
retirados da Terra em ciclos prévios. 



8. Contudo, eles são cronômetros contendo a matemática estelar, 
mas não podem ser completamente entendidos pelo homem sem as 
escrituras que revelam os eventos específicos na Terra e no espaço 
ao quais o homem deve se ajustar. Até que ele o faça, ele não 
poderá entender as especificidades dos calendários-cronômetros em 
pedra.  
9. O problema do homem foi que ele tentou englobar os muitos céus 
em sua concepção do milênio, sem o entendimento maior de como 
as palavras de Isaías se cumprirão quando a própria Terra for 
completamente transposta aos "novos céus". Não é uma questão do 
céu "vindo" à Terra, mas de a Terra sendo transposta aos muitos 
céus - o quilocosmo. 
10. Portanto, quando o homem puder entender o quilocosmo, então 
ele poderá sair do aprisionamento de estar dentro de seu conceito 
linear de milênio, que, na sua realidade, permanece em um cosmo 
fechado de mil anos de espaço estático. Enquanto o homem 
permanece em seu espaço morto como um anfitrião do tempo linear, 
ele não pode ter correspondência criadora com os Senhores de Luz 
que desejam interconectar-se com ele. 
11. A Chave fala dos locais onde no passado ocorreu um transplante 
nos desertos *** e nas montanhas ***. 
12. Esse transplante é indicado nas cosmologias antigas que falam 
da "imagem do espaço horizontal (o plano terrestre) que atravessa a 
cúpula azul dos céus". 
13. Estas cosmologias, marcadas em pedra (e escritas em papel), 
mostram que houve uma interconexão direta com os céus superiores. 
Estes códigos indicam uma cosmologia maior, que nós 
entenderemos de novo ao associarmos as "cruzes" dos templos 
asfrofísicos antigos em toda a América Central, com as regiões 
entrecruzadas do céu representadas em pedra e escritas nas letras 
de fogo das antigas escrituras. 
14. Os Nahuas (que herdaram as filosofias asteca e pré-asteca) viam 
sua cosmologia em termos do mundo horizontal (cem-a-náhuac) e 
dos céus. Estes céus eram comparáveis a uma cúpula azul. Dentro 



desta cúpula azul, cruzam-se diferentes regiões dos céus que são 
separadas pelo que eles descreviam como linhas transversais do 
céu. 
15. As linhas transversais funcionam como pisos ou passagens entre 
os céus, permitindo que vários corpos celestiais se movam 
livremente de região a região. 
16. Portanto, as linhas transversais, juntamente com a "cruz de Luz" 
e as configurações da "cruz foliácea", demarcam os lugares sagrados 
na Terra onde a Merkabah veio dos céus para a Terra, e subiu 
novamente da Terra para aos céus. 
17. As cruzes eram usadas em práticas religiosas, mesmo antes da 
mensagem de Jesus ter sido pregada na América Central. Elas eram 
usadas para indicar a fusão vivificante da sabedoria divina com o 
elemento primordial da Terra, que ocorre através das malhas de 
energia que são como "ferramentas" para transposição de energia 
para a vida. 
18. Portanto, quando a Chave fala de três estrelas, elas estão 
representando as malhas estelares Magnéticas para as forças 
geofísica, mental e espiritual que envolvem o planeta, que são 
usadas pelas "Ordens de Luz", em sincrossimilitude, a fim de 
implantar o conhecimento na inteligência do mundo. 
 



 
Figura 13: Uma Antiga Cidade de Luz na Asia Central, usada pela 

lrmandade de Luz. 
 
 
19. Quando estas três forças forem unificadas em uma configuração 
consciencial, o Homem participará na unidade tríplice de uma malha 
de conformação física, mental e espiritual. Sem a interação de 
eventos distinta em todos os três níveis, não pode haver qualquer 
realização quantizada. 
20. Por esta razão, Moisés-Jesus-Elias tiveram que descer dos céus 
superiores ao plano físico para realizar o que não podia ser realizado 
simplesmente através dos planos etéricos. 
21. Além disso, estas malhas estelares se cruzam para formar 
cosmos " de arcos temporais que, por sua vez, podem ser usados 
para alterar eventos quânticos tais como guerras, destruição de 
espécies, entre outros. A utilização destas malhas com vários níveis 



de vibração mental permite ao Homem usar o poder de comunicação 
por telepensamento para levar informação a pontos-alvo do planeta 
em frações de segundo. 
22. Com esta comunicação, as malhas psi de comunicação mental 
em todo o planeta podem ser alteradas e novos padrões de 
ressonância podem ser criados para substituir níveis de 
negatividade. 
23. Estas malhas são também malhas de encarnação que fazem 
parte de uma rede em mosaico para incorporação espiritual em todo 
o nosso universo local. 
24. Enoch me explicou que estes são os locais onde ocorrem as 
encarttações superiores. Estas áreas são controladas pelo 
"Magnetismo das esferas", que imprime um modelo magnético final 
sobre as estruturas de vida biogravitônicas. Em outras 
palavras, estas estruturas são "pacotes de energias" biológicos 
semeados ao longo dos arcos Magnéticos de interseção de um dado 
planeta. 
25. Estas redes permitem que graus maiores de capacidade criadora 
sejam encarnados. Um estudo cuidadoso de certos alinhamentos da 
malha Magnética no Oriente Próximo, revelarão os "vestígios" do 
trabalho profético manifestado entre Egito-IsraelSíria. 
26. Enoch explicou que Israel e Tibete equivalem aos centros 
cerebrais dos hemisférios direito e esquerdo da mente planetária. 
Eles são os locais onde têm havido as mais elevadas encarnações 
proféticas (durante este presente ciclo), o que explica o fato de esses 
dois pontos de encarnação terem estado spb constante perseguição 
das forças das trevas dos planos superiores. 
27. Mas, esses centros de energia têm permanecido sensíveis aos 
padrões de intervenção direta controlados pela Ordem de 
Melchizedek, mui to embora as forças das trevas tenham tentado 
destruir as escrituras de Luz, e controlar as encarnações dos 
Senhores de Luz para poder assumir o controle das regiões 
"elevadas" e "baixas" do harmônico de energia da Terra. 
28. No entanto, estas malhas estão conectadas com os véus de Luz 



que estão situados entre os mundos. Logo, eles só podem ser 
retirados pelos Guardiães que reinam com Michael e que dão o 
nome e o selo"que abrirão as malhas para a Presença do Senhor, o 
Pai, e o Ancião de Dias. 
29. Portanto, as forças de Melchizedek estão no controle dos pontos 
de iniciação na Bacia de Tarim e dos ”cronômetros" da Grande 
Pirâmide, alinhados com a malha de energia sob Meguido. 
30. Mestres de Luz encarnaram anteriormente na Índia, na América 
Central e na América do Sul em ciclos prévios, como Hamsa, 
Dharmasetu, Yogesvara, Quetzalcoatl, III Viracocha, etc.; entretanto, 
os códigos presentes para os programas das superespécies (em 
termos de frequências de preces são protônica), foram colocados no 
Tibete e em Israel. 
31. Consequentemente, estas malhas de encarnação têm 
correspondências com ciclos plenários, ou com partes de um grande 
ciclo plenário reveladas aos planetas físicos pelas encamações dos 
Senhores de Luz. 
32. Estes Senhores de Luz vêm usualmente como uma manifestação 
trina de uma personalidade divina, conforme visto no corpo triplo 
de Osíris-Ísis-Hórus, na trikaya de Buddha, em Abraão-Isaque-Jacó, 
e em Moisés-Jesus-Elias. Eles representam a unidade trina 
combinando criação, salvação e regênese (recriação). 
33. Estes Senhores de Luz vêm como guias para preparar o homem 
para a transição em seu ciclo de vida. Eles mostram como o 
realinhamento encarnação-ressurreição pode acontecer na estrutura 
temporal humana. Este é o cumprimento do Salmo 104 que fala do 
homem contemplando: "Montanhas que passaram a subir, vales 
planos que passaram a descer no lugar que Tu [Deus] fundaste para 
eles". 
34. Estas malhas de encamação, portanto, estão alinhadas com a 
transformação das malhas Magnéticas de um dado planeta, de modo 
que a lição de "morte e ressurreição" acompanhe a mudança das 
malhas Magnéticas no espaço e no meridianos de vida do universo 
maior. 



35. Portanto, as trindades sagradas que formam os limiares para a 
criação da evolução superior, vêm aqui para dar a coordenação final. 
A coordenação final é organizada pela Ordem de Melchizedek, que 
está encarregada de organizar mundos criados pela expansão de 
Luz sob o comando da Ordem de Michael e Metatron. 
36. Para definir as áreas de malhas sagradas, começamos com a 
Terra do "Retorno da Pomba" (a área de Altéia), a fim de entender a 
reativação e o significado antigos de Palenque-ZarahemIa, a terra da 
reunião da Irmandade sobre a Terra. 
37. A Cabeça da Pomba contém os ensinamentos codificados 
durante os ciclos evolutivos da Terra, que dão todo o conhecimento 
relevante ao programa de Luz neste planeta em relação às regiões 
estelares da Irmandade. 
38. As malhas dão a orientação principal para aquelas partes do 
mundo que sobrevivem aos principais cataclismos, como também 
mostram onde a história da Terra se situa em relação aos eventos 
celestiais que foram concluídos, ou que serão concluídos na 
libertação deste mundo. 
39. Dentro da área da Cabeça da Pomba existem malhas 
triangulares menores de cristal, que assinalam os complexos 
sagrados de energia que foram usados intensamente pela Irmandade 
de Luz. É aqui que o remanescente de sua tecnologia sobre a Terra, 
durante o ciclo de Atlântida, pode ser encontrado. 
 



 
Figura 14: A Malha Sagrada na América Central (Altéia). 

 
 
40. Essa região sagrada, dentro da Cabeça da Pomba, era 
conhecida como a região de Zarahemla, o lar da Irmandade. Este lar 
conectava a vasta rede de energia de Chichén-Itzá e Palenque, com 
Oaxaca, e o complexo energético de Teotihuacán. 
41. A malha mais sagrada nesta área é o triângulo formado desde 
Palenque a Cerro Rabon no oeste, e desde Palenque a Chichén-Itzá 
no leste. Dentro desta área existem malhas menores conectando 
Cerro Rabon-Três Zapotes-Palenque como a mente interior da 
Pomba. É em Cerro Rabon que os Tesouros do Céu estão situadas 
como o selo de autoridade sobre os modelos de cristal localizados 
dentro da Cabeça da Pomba. 



42. Lá, os Tesouros nos Céus estão unidos à Terra pela Ordem de 
Melchizedek e o Selo de Melchizedek, visto como Nove Pirâmides 
interconectadas para formar uma Estrela de David, sobre a Cruz do 
Espaço e Tempo. Estes Tesouros são distribuídos através dessas 
malhas de "transplante consciencial" que têm ambientes 
selecionados na plataforma terrestre, como "ninhos" aguardando o 
desenvolvimento e amadurecimento do mundo humano consciencial. 
43. Outro complexo reticular importante que é usado pela Irmandade 
de Luz, em conjunção com a restauração da Terra da Pomba, é 
encontrado nos complexos piramidais do Peru e Bolívia. 
44. Aqui, os complexos piramidais que são importantes são as vinte e 
cinco pirâmides de Apurle; a rede piramidal e as estações 
astrofísicas em Morro Solar; as malhas piramidais em Cajamarquilla 
e Pachacamac nas montanhas desérticas do Peru; e os conjuntos 
piramidais em Chan-cay, Jequet-epeque e Viru. 
45. Esses todos são complexos de calendários astronômicos 
conectados com Tiahuanaco. Tiahuanaco, a cidade dos Senhores de 
Luz, foi construída ao nível do mar durante um ciclo prévio e elevada 
à sua atual altitude de 4.250 metros acima do nível do mar. Ela 
contém o limiar do Portal descrevendo o trabalho de Melchizedek, 
que retomará ao final deste ciclo temporal e abrirá o Tesouro de 
Tiahuanaco. 
46. Nessa área sagrada, limitada por Viru ao norte e por Tiahuanaco 
ao Sul, estão as planícies de Nasca. As linhas na planície de Nasca 
mostram as manobras que os veículos Merkabah físicos devem fazer 
para penetrar na densidade eletromagnética da Terra. Algumas 
linhas adicionais apontam para outras áreas de malha piramidal 
sagrada e representam as chaves para o enigma sócio-arqueológico 
das principais civilizações em todo o oeste da América do Sul. 
47. Enoch disse-me que a Irmandade de Luz que veio à malha de 
Tiahuanaco e à malha de PalenqueCopan estabeleceu museus 
etnográficos como um registro histórico para os tipos étnicos da 
humanidade que foram testados neste planeta nos ciclos anteriores 
ao Egito. 



48. Estes museus etnográficos em Tikal, Palenque, Yaxchilan, Copan 
como também em Tiahuanaco, devem ser usados como uma 
"ferramenta" para discernir as formas faciais que foram deixadas 
anteriormente como modelos para mostrar como a imagem do Adam 
Kadmon era calculada carnalmente dentro do espaço e tempo 
terrestre. Eles indicam os ciclos experimentais das formas faciais que 
foram testadas pelos que estavam presentes durante o "Segundo 
Tempo de Transplante", o ciclo temporal de Altéia. 
49. Nós devemos também entender os códigos de transfiguração; os 
códigos sagrados em Palenque inscritos como: 
 
204-174-012  
032-146-264  
026-242-113  
012-063-132  
063-213-303  
515-515-117 
 
De acordo com os códigos arqueológicos de inscrição em Palenque. 
50. Contudo, existe uma imagem superior, a imagem do Adam 
Kadmon da qual nós damos testemunho - a imagem de Melchizedek 
como a imagem de nosso Adam Kadmon. Conforme Jesus disse: "Se 
você pudesse ver sua verdadeira imagem a qual veio a ser antes de 
você - então você estaria disposto a suportar qualquer coisa"! 
51. Em todas estas malhas deve ser entendido que um nome familiar 
se destaca, o qual conecta esta cultura sagrada da América Central 
com a região do Oriente Médio. Este nome é Yoh-Heh-Wah, 
representando o "Grande Espírito Branco", uma manifestação de 
YHWH! 
52. Outros números circulares onde "Melchizedek reinou" estão 
revelados como calendários em pedra em Stonehenge e W 
oodhenge na GrãBretanha, e em Rujum AI-Hiri ao leste do Mar da 
Galiléia. Este computador próximo ao Mar da Galiléia demonstra 
como duas esferas calculadoras operam como um computador 



digital. 
53. Muitos destes sítios megalíticos estão alinhados com malhas 
estelares específicas. Sírius, Órion e as Plêiades foram 
frequentemente usados pelos cientistas sacerdotes de ciclos prévios, 
para seus cálculos trigonométricos. 
54. Entretanto, a estrutura de malha mais importante para nosso 
atual programa é a estrutura de malha de cobre sob Meguido, que 
está alinhada com Monte Tabor e Jerusalém. Esse é o cronômetro 
para a Grande Pirâmide. 
55. Meguido revelará a rede subterrânea de Israel como o foco 
central para a união dos harmônicos das malhas conscienciais do 
planeta. Isto permitirá que as diferentes combinações de energia 
espiritual convirjam em uma pulsação harmoniosa, no despertar do 
planeta. 
56. Porém, nós não podemos falar dos números circulares sem 
mencionar a Grande Pirâmide, a malha de geometrias sagradas mais 
precisa já codificada em pedra. 
57. Contidos dentro da Grande Pirâmide estão numerosos códigos 
perl.inentes às interrelações do homem com o planeta, com o 
sistema solar e com a da galáxia como um todo. 
58. Entretanto, ao examinar as várias formações de malhas interco-
nectantes, um destes códigos chama a atenção: a medida do 
"Ângulo de Cristo". O "Ângulo de Cristo" é formado pela interseção 
da Primeira Passagem Ascendente com o Nível do Piso da Câmara 
da Rainha ou o Nível Mais Alto do Poço. O ângulo formado é de 
26018' 9,7". 
59. O prolongamento deste ângulo na direção leste, a partir da 
Grande Pirâmide, aponta a cidade de Bélém, dando o ângulo preciso 
de como nascimento, morte e ressurreição se fundem. 
60. Belém representa o ponto de encarnação que está conectado 
com o drama completo da iniciação coletiva da raça humana na 
Pirâmide. Isso demonstra o equilíbrio singular deste ciclo evolutivo do 
Homem, procedente da Fonte do Poço "como água sendo retirada da 
fonte", fluindo para o leste em direção a Belém. 



61. Portanto, os números circulares são cálculos temporais mostran-
do: (1) os fundamentes entre os céus e a Terra; (2) a divisão 
temporal do mundo em eras; (3) a substituição e a reciclagem dos 
elementos primordiais; (4) a divisão do espaço no universo adjacente 
em quadrantes ou direções; e (5) o conceito da perpétua luta nos 
mundos planetários inferiores como a estrutura na qual eventos 
cósmicos podem ocorrer e serem compreendidos pelo homem. 
62. No mesmo contexto, as letras de fogo explicam os programas e 
os arcos de interseção entre os níveis dos céus compondo o 
quilocosmo, e os mundos planetários terrestres. 
63. Em essência, as escrituras flamejantes foram compostas a partir 
das geometrias vivas da Palavra de Deus, expandidas para se 
conectar com as malhas de ressonância vibratória da Terra. 
64. O Livro de Números mostra a interface numérica entre o povo de 
Deus e esta ressonância vibratória da Terra, pois dentro do Livro de 
Números estão codificadas as unidades tribais para cada uma das 
doze tribos de Israel. 
65. Calculando estes números em termos de um círculo de 3600 
(veja Chave 2-0-6), tendo como origem a Grande Pirâmide, uma 
relação singular é revelada em correspondência direta com as áreas 
sagradas do mundo. 
66. Ao se caléular os raios das doze tribos,. de acordo com o ângulo 
apresentado em Números (conforme suas seqüências numéricas de 
ensinamento espiritual), a partir da área focal da Grande Pirâmide em 
Gizé, é revelado como as tribos de Israel são o trabalho vivificante de 
Jehovah, conectando a Grande Pirâmide com as nações do mundo, 
como uma Luz para as nações. 
67. A Grande Pirâmide é usada como ponto de partida porque, 
Enoch explicou-me, a Grande Pirâmide é o cumprimento da visão de 
Isaías (Isaías 19:19) do altar a YHWH. 
68. Ao receber as Chaves de Enoch, foi me mostrado como a Grande 
Pirâmide é o centro das doze áreas de distorção temporal em 
conjunção com Órion e as Plêiades. 
69. Portanto, partindo-se da Grande Pirâmide (que está na longitude 



31º 9' 0" Leste) e indo em direção leste 27,7º - chegamos no sítio de 
Kungrad, Uzbequistão, na região desértica do Mar Aral. 
70. Do mesmo modo, as doze áreas de malha energética para o 
transcrição do espaço-tempo, e as áreas de protocomunicação 
estabelecidas pela conversão de cada tribo de Israel para o 
acompanhamento e libertação do atual programa a partir de Tesouro 
de Luz, são as áreas de: (1) Mar Aral-Kungrad (Uzbequistão); (2) 
Takla Makan-Lop Nor, Sinkiang; (3) as Ilhas Filipinas; (4) as Ilhas 
Kwajalein-Marshall; (5) as Ilhas do Havaí; (6) a Ilha de Vancouver 
(Área da Pomba); (7) Pueblo, no Colorado, até o território Mescalero 
do Novo México (Área da Pomba); (8) Lexington, no Kentucky até 
Tennessee (assinalado pela Pomba);(9) Nova Escócia (assinalada 
pela Pomba) conectandose com as Ilhas das Bermudas; (10) os 
Açores; (11) Lourdes, França; e (12) Gizé, (o Retículo Piramidal), no 
Egito. 
 



 
Figura 15: As Tábulas Sagradas do "Livro dos Números". 

 
 
71. Estas doze áreas não devem ser confundidas com as doze áreas 
de distorção temporal, ou tidas como áreas exclusivas de adoração. 
Porém, elas mostram uma correspondência entre as antigas tábuas 
de Israel que foram entregues há milhares de anos atrás, e os 
degraus que estão sendo usados pela evolução superior para 
coordenar nosso programa de acordo com cada letra e valor 
matemático no programa das escritúras sagradas. 
72. Enoch mostrou-me que da mesma forma que as letras de fogo 
hebraicas são usadas para conectar a Terra com os céus, assim 
também, a escritura de fogo tibetana é usada para construir limiares 
conscienciais entre os céus e a Terra. 



73. No Tibete, as escrituras sagradas da energia Phowa e Odsal dão 
os padrões de ressonância básicos para a evolução da raça humana, 
e básicos para o entendimento de como as incorporações 
energéticas de consciência podem materializar-se desde outras 
evoluções. 
74. Enoch me mostrou como existiram "cidades de Luz" na Bacia de 
Tarim, que são os pontos limiares que controlam os mundos 
conscienciais interpenetrantes, ligados a este planeta. Foi me 
mostrado como estes são os lugares especiais reservados para as 
almas superiores em transição, e para educação dos Mestres antes 
de eles encamarem, de modo que sejam capazes de levar a cabo um 
plano pré-determinado específico em seu serviço a YHWH. 
75. Evidências procedentes da Bacia de Tarim mostram que" os 
Senhores de Luz" em tempos passados deram ao homem o esboço 
de seu universo vivo, através de documentos em pedra 
especialmente calibrados, tecnologia metalúrgica e técnicas de 
comunicação, por meio dos quais os "controles conscienciais" deste 
planeta, postos em movimento pela evolução superior, podiam ser 
experimentados. 
76. Documentos similares de "Michaelilu" existem na Síria, e 
documentos de "Tak" existem na América Central como um 
testemunho do tesouro de Luz plantado pelo poder de Melchizedek, 
como uma demonstração da potência interna do "Senhor", que pode 
ser encontrada dentro de todas as pessoas. 
77. Enoch disse que todos podem estar em unidade com Deus, já 
que a oferta de cada respiração é uma oferta química da substância 
de vida que leva vocês um passo mais próximo de seu corpo eterno 
de existência no outro lado do tempo. 
78. Estas cosmologias superiores ganharam forma e dela devemos 
extrair nossa inspiração; os antigos acreditavam que as inteligências 
que trouxeram estas cosmologias superiores retornarão com a vinda 
da "espada de Luz" para libertar o homem. 
79. Foi-me dito que após isso acontecer, o Homem poderia nova-
mente criar cidades de Luz, pois ele teria a soberania da Luz sob seu 



comando; não apenas a soberania da luz do Sol, mas a soberania de 
Melchizedek. 
80. Assim, esta Chave de Enoch é uma chave das ciências do 
passado, porque somente através do trabalho de Melchizedek é 
possível decodificar e codificar corretamente os cronômetros de 
acordo com o programa revelado da era atual, dirigido de acordo 
com a soberania de YHWH. 
81. Os Eleitos são" o povo do Plano", chamados pela fé a YHWH 
antes da fundação deste mundo e dedicados à "execução fiel do 
plano de Deus", em estreita cooperação com as Legiões celestiais. 
As Legiões administram proteção através da Ordem de Michael; 
constroem pirâmides de acordo com a Ordem de Enoch como 
instrumentos de transfiguração (ocultos dentro da própria topologia 
da Terra); e libertam através da Ordem de Melchizedek. 
82. Portanto, que seja reconhecido que a Ordem de Melchizedek 
dará testemunho aos Eleitos nas áreas demarcadas deste sistema 
planetário. E nós aprenderemos um novo cálculo em termos de 
medidas de Luz; a medida de todas as medidas será: YHWH Redime 
e Liberta! 
83. Que as montanhas gritem de alegria e todos os vales clamem em 
voz alta! Que os mares baixos e as terras secas falem das 
maravilhas do Rei Eterno! Que os rios, os córregos, e as colinas, 
louvem ao Senhor! Que os principados e potestades celestiais se 
rejubilem na abertura das malhas, quando o Homem se reunir à sua 
família celestial! 
84. Pois esse será o tempo de Melchizedek e será o tempo de incli-
nar nossas cabeças em reverência à Ordem de Luz viva cujo nome é 
Melchizedek, para sempre! 
 



 
O Retorno da Pomba (América do Sul) 

 



 
 
 

2-1-6 
 

As chaves da radiofísica, radioastronomia e comunicação futuras 
estarão nas Câmaras de Luz Viva que alcançarão a Sabedoria dos 
Múltiplos Universos por meio de “Línguas Cristalinas de Fogo Vivo”. 

 
 
1. A Chave número dezesseis está falando da unidade maior que 
compartilharemos com os muitos universos quando começarmos a 



empregar "as línguas cristalinas de fogo vivo" para atingir um 
conhecimento ainda maior, além do que pode ser alcançado pela 
radiofísica, radioastronomia e pelas comunicações contemporâneas. 
2. Essas "línguas cristalinas de fogo vivo" são cristais ativados que 
são utilizados para manter comunicação com regiões estelares de 
inteligências operando dentro ou além de nosso espectro 
eletromagnético. 
3. Nosso espectro, definido como o arranjo de radiação 
eletromagnética de acordo com sua frequência como "espectro 
observado", indica o modo pelo qual a matéria absorve ou emite 
radiação eletromagnética em frequências diferentes. O nosso 
espectro estálimitado em comparação com o espectro maior da Luz 
Viva, que coordena os muitos espectros eletromagnéticos e que 
possui um espectro mais complexo nos mundos estelares 
avançados. Sem a consciência para transcender nosso espectro 
eletromagnético nós continuaremos desconhecendo a Luz Viva. 
4. Os radioastrônomos, atualmente, estão levando em conta a 
detecção heteródina para obter diferenças de fase, e detectar 
movimentos de massas afetados pela passagem de frentes de onda. 
Isso provoca uma mudança que revela a diferença de frequência 
entre raios. A frente de onda que entra é subdividida pelas medidas 
das subfrentes de onda. 
5. Contudo, os radioastrônomos vão começar a descobrir conjuntos 
antigravitacionais de partículas cristalizadas ao utilizarem a 
radiossíntese aperfeiçoada contendo sensibilidade ultravioleta. O 
controle destes conjuntos ajudará a estabelecer um sistema de 
comunicação mais universal no meio intergaláctico. 
6. Os cristais serão utilizados como dispositivos cibernético-orgânicos 
para amplificar e filtrar sinais de comunicação. 
7. Eles são utilizados pela Evolução Superior como os blocos 
constituintes fundamentais para estabelecer uma malha mensurável 
de um sistema harmônico maior, o qual per mite que diferentes 
combinações de estruturas ondulatórias se unam para formar uma 
infinidade de combinações de ondas gravitacionais, que, por sua vez, 



reagem umas com as outras para transmitir formas-pensamento às 
realidades planetárias físicas. 
8. Essas estruturas ondulatórias incluem o fluxo de onda 
gravitacional interno e o fluxo de onda isolado para que haja uma 
interação e propagação de ondas Gravitacionais intensificadas que 
cancelam o aumento de todas as partículas na interação 
antigravitacional. 
9. A partir da síntese de formas ondulatórias gravitacionais e 
antigravitacionais, são criadas inúmeras outras ondas que se fundem 
em ressonância simpática, formando, destarte, as estruturas físicas 
de comunicação. 
10. A Evolução Superior instalou monitores cristalinos nas linhas de 
força de nossos campos Magnéticos a fim de modular os 
comprimentos de ond~ de comunicação não-eletromagnéticos. Estes 
monitores cristalinos rompem as radiações sincrotrônicas de modo 
que os campos magnéticos compartilhem uma nova rede de 
comunicação, permitindo que o antigo sistema de comunicação, 
inclusive as comunicações via satélite, tenha a órbita suficientemente 
alterada para receber a nova frequência de rede da Evolução 
Superior. 
11. Nossa tecnologia planetária será influenciada pela Evolução 
Superior, que colocará nossos satélites de comunicação em novas 
órbitas e os utilizará para canalizar instruções para os nossos 
sistemas planetários. Até os canais de comunicação públicos serão 
utilizados pela Evolução Superior para levar a todas as nações da 
Terra a mensagem de libertação, dando força ao testemunho dos 
trabalhadores de Luz. 
12. A Evolução Superior também ativará doze campos cristalinos de 
comunicação dentro do logos planetário da Terra de modo que o 
homem consiga se comunicar com as galáxias distantes. 
13. Estes campos cristalinos serão encontrados em todo o mundo em 
doze canais subterrâneos onde a energia cristalina foi previamente 
utilizada para aparelhar uma tecnologia científica. 
14. Precisamos compreender que "as chaves da radiofísica, 



radioastronomia e comunicação" estão nestas câmaras da Terra que 
estão sendo revisitadas pelos Irmãos de Luz para que nossa 
tecnologia possa ser focalizada neles. 
15. Isto nos permitirá desvendar os mapeamentos da malha e 
compreender por que estes centros cristalinos são utilizados como 
pontos de coordenação para que muitos campos de comunicação se 
alinhem com a Luz Viva. 
16. Essas doze malhas cristalinas que atravessam a Terra atuam 
como pontos focais para a transmissão de partículas mais rápidas 
que a luz. Estas malhas são uma combinação de ângulos espaciais 
de momentum controlando o movimento de partículas mais rápidas 
que a luz e as relações de polarização do cristal. 
17. Essas malhas polarizam as rotações anti-horárias e horárias no 
campo da energia Gravitacional entre a Terra e o Sol. Sob a 
condição de partículas mais rápidas que a luz sendo usadas na 
comunicação extraterrestre, os pontos focais cristalinos podem ser 
utilizados para fazer com que as amplitudes ondulatórias entrem em 
colapso e formem uma hélice ondulatória para comunicação por 
ondas gravitacionais. 
18. Desse modo, em uma escala cósmica onde existam prótons 
encerrados em uma matriz de campo Magnético, pode-se 
estabelecer uma orientação espacial extraordinária. 
19. O campo gravitacional cósmico determina o espaçamento 
reticular de prótons autônomos. Quando esta matriz protônica é 
conectada com as câmaras da Luz Viva, há a ativação de uma 
contraparte cristalina que, por sua vez, demodula as pulsações 
quânticas: piônicas, eletrônicas, gravitônicas e bosônicas. 
20. O Alto Comando demodula o limiar cristalino que permitirá que a 
radioastronomia e a "astronomia cristalina" se comuniquem com 
estrelas vizinhas e com estrelas de inteligências planetárias nas 
futuras regiões de habitação. 
21. Estes campos cristalinos abertos na Terra permitirão que o início 
da biocomunicação ocorra além do atual espectro eletromagnético. 
22. Em termos de radiofísica e biocomunicação, a astronomia óptica 



e a radioastronomia vão se unir e vivenciar novas realidades 
utilizando mtros formados pelas malhas de mate'riais- orgânicos 
vivos; e.g., a semente de mostarda que, como parte do sistema, 
pode ser utilizada para testemunhar redes avançadas de 
comunicação. 
23. Outros aspectos da nova astronomia radioóptica envolvem 
lóbulos de matéria irradiando mamentos visíveis. A astronomia 
radioóptica mede os mamentos visíveis que emanam radialmente a 
partir do centro galáctico ou de imagens semelhantes a estrelas que 
podem ser vistas próximas a uma galáxia. Eles tam bém podem 
projetar material gasoso que se combina com radiações ultravioletas 
pará produzir lóbulos de matéria. 
24. Precisamos compreender que o espectro ultravioleta é apenas o 
início dos mundos de Luz superiores. 
25. A comunicação pelo cristal é capaz de ultrapassar nosso 
espectro eletromagnético quando ativada pelas malhas psi 
adequadas, alinhadas com as doze câmaras cristalinas construídas 
dentro da estrutura de malha da Terra. 
26. Os astrônomos utilizarão esta rede de retículo cristalino com o fim 
de dirigir as ondas de luz para as células conscienciais na 
comunicação universal. O retículo só precisa estar em fase com os 
cristais na "natureza". 
27. Além disso, a modulação das ondas gravitacionais pode ser 
utilizada para superar o atraso temporal das civilizações com base 
eletromagnética. É preciso haver um deslocamento das ondas 
eletromagnéticas para as ondas gravitacionais. 
28. Há uma aceleração dos corpos pesados sob a influência de 
forças gravitacionais. As ondas gravitacionais mais simples são 
quadruplicadas e conseguem sair de .relações simples de vibrações 
bidimensionais para vibrações da quinta e sexta dimensões. 
29. Ondas gravitacionais são usadas para relocalizar formas-
pensamento na psique da raça humana pela Evolução Superior. 
30. A compressão por ondas gravitacionais ao redor do corpo 
estabelece uma tela por meio da qual o cérebro humano avalia o 



brilho e a definição geométrica vindos de uma pulsação de luz que 
então produz um valor focal único que é maximizado quando a 
imagem está em sua condição ótima.  
31. Desse modo, os astrofísicos são instruídos a estimular as malhas 
psi estabelecendo uma interface entre as imagens conscienciais e os 
mecanismos de relés, utilizando os cinco veículos interiores de "Luz" 
para ativar o modelo da visão espiritual antes- que se possa" ze rar" 
os servomecanismos controladores do ambiente espacial local. 
32. Os astrofísicos vão compreender os componentes biológicos de 
malhas de fase sincronizada (ing.: "Phase-Locked Loops" ou PLL) 
através de projeção mental. 
33. A radioastronomia contemporânea será capaz de fazer contato 
com a inteligência superior no ambiente do Espaço-Interno (ing.: "In-
Space") de nosso sistema solar local. (Isso não inclui as formas de 
inteligência que existem dentro do nosso espectro eletromagnético) . 
34. Em primeiro lugar, no entanto, os elos gravitacionais adequados 
precisam ser utilizados para "zerar" as malhas reguladoras antes que 
a tecnologia física possa ser usada como um meio para 
comunicações interestelares recíprocas. 
35. A fim de se comunicar com uma inteligência estelar avançada 
desta ordem, o homem precisa também redefinir suas regiões 
espaciais em termos da interpenetração do seu espaço de vida que é 
controlado e utilizado pela Evolução Superior. 
36. A Evolução Superior utiliza o que é chamado Espaço-Interno (ou 
seja, as regiões espaciais imediatamente do outro lado de nosso 
limiar de luz para comunicação); de modo semelliante, nossos 
radiofísicos precisam fazer o mesmo ao traballiar com comunicações 
universais operando em nosso espaço planetário pelas flutuações no 
campo de luz. 
37. Portanto, a realidade do Espaço-Interno é utilizada pela 
inteligência superior para entrar em nossa biosfera, logo do outro 
lado da cortina de nossa "luz comum", e precisa ser vivenciada pela 
modulação de sinais mentais através de cristais que produzem uma 
interface entre a inteligência extraterrestre em nosso próprio 



ambiente consciencial de "Espaço-Interno" (i. e., buscando 
internamente os sinais). Mesmo uma formação em fase de sensores 
rádiotelescópicos capaz de captar fatores de mudança na ordem de 
mil a vários rnilliares de unidades por segundo não seria capaz de se 
"comunicar" com o movimento evolutivo superior sem a relação de 
"Espaço-Interno" adequada. 
38. A Evolução Superior às vezes projeta a aparição de seus 
movimentos veiculares com uma mallia de luz para "evitar detecção". 
Aqui, "evitar detecção" significa "regulagem" - a regulagem das 
ondas-pensamento da evolução superior que poderiam influenciar 
outros níveis de inteligência espacial por meio de um agente de 
comunicação interestelar. (Esta é a razão por que as Chaves "já" se 
encontram nas câmaras da Terra). 
39. A Evolução Superior irá com frequência disfarçar 
deliberadamente seu veículo satélite ou "estrela" com uma cobertura 
luminosa de emissões neutras de modo a permanecer indetectável 
aos componentes das sofisticadas transmissões de raios gama, raios 
X, ultravioleta, radiação infravermellia e ondas de rádio vindas de 
outras civilizações galácticas investigando novas "zonas de vida" em 
regiões galácticas desprotegidas. 
40. Portanto, os astrônomos do "Espaço-Interno" precisam utilizar as 
mallias de meditação psi que penetram a cobertura de Luz e 
coordenam a comunicação da mallia cristalina com técnicas de 
radioastronomia e radiofísica de modo que o deslocamento da frente 
de onda correta possa ser recebido e as formas-pensamento 
comunicadoras sejam enviadas para traballiar com a Irmandade. 
41. Os grupos de galáxias denomi . nadas segundo várias 
convenções, e.g., Perseu, Virgem, Pégaso II, 2322, Ursa Maior, 
Haufen A, Leão, 1239, Gêmeos, 0348, Shane, entre outras, podem 
ser alcançadas por meio de um elemento de radioastronomia 
colocado em um campo de unidades transmissoras cristalinas 
fotossensíveis, blindando a luz, e maciço o suficiente para produzir 
uma amplitude radical de velocidade para a detecção de variação em 
estrelas peculiares. 



42. A comunicação se dá por meio de um padrão metalinguístico que 
pode ser composto em um conjunto de pictografias, as quais são 
transcritas para a linguagem da espécie que recebe a comunicação. 
É então transposto aos relés das ondas cerebrais a fim oferecer 
suporte a uma mensagem central. 
43 O mantra em malha gatilha a função correspondente adequada; 
por exemplo, um mantra em malha gatilhado pelo homem: 
 

 



 
Frequência indutora para luminescência do fosfeno: Operador do 
Plano Temporal Consciencial demonstrando o Atraso-de-Tempo (em 
Sistemas de Vida de População I). 
Monitor: 
De e para a "Câmara" na Ur/Terra identificada com a Malha Egípcia. 
 
45. Em resumo, a humanidade espiritual pode ser reconhecida como 
a inteligência superior em forma física operando como uma 
intermediadora entre a Hierarquia e a humanidade, recebendo e 
utilizando Luz e força (energia recebida) sob a inspiração do Amor 
divino, para construir o novo mundo do amanhã. 
46. Uma nova diplomacia espacial dos muitos céus está envolvendo 
este céu. Os mensageiros do Cristo vêm ativar todos os níveis de 
conhecimento e de comunicação para que contemplem uma 
revelação unificada. Essa revelação vem como a estrela da manhã 
"de David" - a malha dos muitos céus harmonizando toda co-
municação consciencial para que todos possam compartilhar dessa 
unidade com o nosso Pai. 
 



 
 
 

2-1-7 
 

As chaves do governo futuro vêm com os Serafim e a Irmandade. 
Elas nos dizem “regozijem-se Crianças de Integridade e Luz. O Reino 

de Luz vem “Rapidamente”. 
Amém 

 
 
1. Novos mundos estão sendo formados neste tempo, pois em breve 



há de existir novos planetas. E os Soberanos Criadores deste 
universo local, conhecidos como o Conselho dos Doze, vêm 
estudando as cartas que são o planejamento da manifestação de 
uma nova existência física. O Conselho dos Nove tem governado 
esta área de existência física desde o início daquela área de 
expressão da Palavra do Pai. Os Nove estabelecerão nos novos 
reinos aquelas" almas físicas" que se aperfeiçoaram no plano da 
Terra. Aquelas almas que evolveram ao máximo nível de 
desenvolvimento na Terra pertencerão à nova criação. 
2. A Chave está nos dizendo que o governo futuro será diferente de 
qualquer governo do homem, porque será governado com as 
entidades mentais superiores da Grande Irmandade Branca, que 
mesmo neste tempo estão mudando os anéis focais de inteligência 
na borda exterior desta região galáctica. 
3. O trabalho dos B'nai Or, especificamente sob a liderança de 
Melchizedek, Metatron e Michael, inclui a transformação de toda a 
hierarquia de inteligência solar. Isto significa a reprogramação dos 
professores espirituais mais jovens (em todos os planos de 
existência), que têm sido aprisionados em suas próprias ilusões, a 
ponto de não perceber o valor de levar a inteligência terrestre física 
para além de suas ilusões físicas, de modo que o homem da Terra 
não tenha de repetir-se sucessivas vezes dentro dos mesmos céus 
inferiores. Para alcançar isto, os reinos hierárquicos que estão 
trabalhando com estas irmandades de Luz inferiores estão agora 
sendo expulsos de suas posições de poder, e as forças de Luz 
Superiores se exteriorizarão no plano da Terra. Elas virão com tanta 
força, que toda a destruição induzida pelos grupos inferiores de luz 
será punida dentro de seu próprio reino de existência. 
4. Essa é a unificação do Sacerdócio de Melchizedek neste planeta 
com a Ordem de Melchizedek vinda dos céus superiores. 
5. As criações que sobrevivem no atual ciclo temporal são criações 
que  desejam que a espécie acumule luz e vida na imagem e 
similitude da evolução superior, que é o universo vivo. Os 
materialistas que buscam destruir o mundo e adoram os deuses 



espaciais serão como barro ressecado, quando as fundações da 
Terra forem removidas. 
6. Enoch se refere a este tempo como o tempo da vinda de grandes 
dons espirituais: profecias, novas ciências, dons de criação, 
descobertas, e todas as chaves que revelarão os registros científicos 
que contém informação sobre como isto aconteceu em outros tempos 
e como existem ciclos de renovação eterna. Isso vai preparar o 
Homem para a sobreposição do espaço-tempo, para a vinda dos 
Serafim e das Irmandades de Luz, que ajudarão os justos a 
estabelecer as novas bases da nova Terra. 
7. Este será o tempo da aparição da Sagrada Trindade de Luz, que 
trará um maior entendimento de todos os mundos prévios de criação 
e dos mundos vindouros para as "sementes de Luz escolhidas.” 
8. As almas mais jovens dos fiéis que sobreviverem ao antigo progra-
ma se tornarão a semente física do povo Crístico sobre o planeta. Os 
fiéis já iniciados em muitos dons serão levados a outros planetas. Isto 
acontecerá somente após os injustos terem sido removidos da face 
da Terra. Nesse tempo a Terra estará em uma nova órbita 
eletromagnética e haverá um novo céu e uma nova Terra. 
9. E nesse tempo todas as condições estarão propícias para os 
B'nai ar trazerem o governo do Deus-Homem como um Conselho de 
Luz estabelecido sobre a face da Terra, na terra do Ancião de Dias - 
a grande terra do ocidente. O novo governo legislará por meio de um 
Conselho de Luz constituído pelos líderes justos de todas as nações 
em conjunção com o Conselho de Luz galáctico. Os falsos 
sacerdócios "masculinos" que têm negado os muitos dons do Espirito 
Santo serão derrubados pelas crianças de Luz que levantarão seus 
braços direitos, os quais se tornarão varas de luz douradas 
exercendo grande liderança sobre o planeta. 
10. Os fiéis serão de uma mesma canção e de uma mesma alegria, 
pois já não haverá qualquer religião ou ciência da Babilônia - a 
cosmologia solar finita será destruída. 
11. Novos Salmos serão cantados  pelos justos: 
 



Ouça Ó Ser espiritual  
Eu entrarei no belo Ocidente. 
Aos Pastores pertencem todo o povo que viu as rochas sob as águas 
ganharem vida. 
Eu fui como um Falcão,  
Saí como uma Fênix. 
Ó Estrela Matutina, abra-me um caminho,   
para que eu possa entrar em   
paz no belo Ocidente   
Na terra da Pomba renascida. 
Eu pertenço ao Canal de Hórus que se conecta com o Rio de 
Cristal de Jehovah. 
Abra um caminho para que eu possa entrar e louvar a YHWH que dá 
Vida aos Senhores. 
Os Senhores vieram com Uriel à Terra; 
Eles vieram com Abraão e José à Terra. 
Possam todos reconhecer que eles servem ao Filho unigênito - ao 
Cristo, o Senhor da Vida. 
Quanto ao que ignora estas palavras, ele não compartilhará do Dia 
da Ressurreição, nem ele entrará depois que tiver saído. 
 
12. E os justos cantarão sobre si mesmos: 
 
A mim pertence um Corpo agora transformado a partir do Corpo do 
Peixe da Era de Peixes, o qual me conduziu através da Ilha de Fogo 
e me revelou o Trono do Tribunal. 
Eu recebi a forma de uma Pomba para que eu possa caminhar como 
um pacificador e avance com Deus junto a mim. 
Eu estou calçado com sandálias brancas. 
Sou uma Pomba liberta dos céus tempestuosos junto com os justos 
da Terra, pois estou no caminho de Melchizedek. 
Eu subi até ao Tribunal dos mais elevados Senhores  Elohim,  
E em seu meio eu fui Julgado junto com os outros na presença dos 
membros do reino dos Mortos. 



Meu Guardião, que é  Michael, testemunhou com suas mãos à 
frente do Pai,  
E ele viu minha reivindicação. 
Foi-me concedido ter poder sobre a Morte; 
E sobre as trevas dos poderes planetários para que eu possa reinar 
com Cristo onde quer que o Pai me envie. 
A Pomba apareceu sobre minha cabeça quando eu reconheci o Deus 
Vivo YHWH,  
E meu Corpo agora está dentro dele como uma alma viva. 
Eu vôo para o alto,  
Afastei-me dos corações dos que fingiam Amor com ódio em seus 
corações. 
Agora entro na Morada dos mais elevados ocidentais que servem 
como o Grande Trono Branco no meio da Terra. 
A força de minha alma me  protege. 
Minha família, minhas crianças, foram preparadas corretamente com 
a Palavra de Deus. 
Eu falo àqueles que devem se preparar para o Tribunal do Conselho 
na Morada dos mais elevados dos ocidentais, os quais reinarão que 
o mundo for abalado. 
O Deus de minha salvação está à direita e à esquerda e diante dos 
meus olhos. 
Sê bondoso, sê como o Cristo nesta terra sagrada em que tu estás; 
Em teu ofício e com estes bens o Israel espiritual renasceu. 
Hallelujah. 
 
13. Que este rolo seja lido e apreciado pelos corações humildes e 
pelas almas piedosas. 
14. Pois nós estamos na iminência de uma grande provação e aflição 
para os injustos que seguem a iniquidade. 
15. As convulsões que estão se movendo sobre a face da Terra, são 
consequência da grande limpeza que está acontecendo em todos os 
céus. A Ordem de Michael está purificando todos os reinos de 
inteligência, começando pelos níveis mais altos da criação e 



incluindo muitas das irmandades espaciais que têm usado uma 
tecnologia de morte. E como resultado, eles estão sendo expulsos do 
centro da galáxia e recuados várias dimensões evolutivas. Este é o 
motivo por que existem inteligências teratóides ocupando agora a 
atmosfera de planetas como o nosso, pois elas foram recicladas para 
a borda do espaço de modo a serem humilhadas no penoso caminho 
da renovação evolutiva. Mas estas formas teratóides só representam 
uma parte das mutações criadas pelos Mestres de Luz caídos. 
16. Muitas dessas formas teratóides, juntamente com seus Mestres 
de Luz que possuem a aparência Adâmica, estão sendo colocados 
nas regiões que serão desocupadas pelos planetas como a Terra, 
quando a Terra for avançada a uma frequência orbital superior. 
17. Privilegiados são os justos, pois sua glória transcende a todo 
louvor. Sim, eles estão além do conhecimento do que já se passou, 
pois a eles pertence o Reino de Santidade, a habitação eterna da 
justiça, onde a família de amor se regozija na perfeição do Todo 
poderoso para todo o sempre. 
18. Assim falam os Filhos de Luz, as Irmandades de Todos os 
mundos e Eras de Luz, que residem no seio de Melchizedek e que 
lhes falam: preparem-se para a Nova Comunhão que abrirá a Terra 
nos próximos trinta anos, pois será o tempo da visitação e o tempo 
da transfiguração. 
19. Merkabah fala e Merkabah vai. Sigam Ó Crianças, o caminho 
para Zion, e que Jerusalém seja habitada em Paz e em Santidade 
agora e para todo o sempre. 
20. Os Ser afim nos dizem: "Regozijem-se Crianças de Integridade e 
Luz, os campos cristalinos de Luz sobre os portais do seu templo 
corpóreo foram ativados, pois vocês fazem parte da semente estelar 
maior". 
21. E o nome deste templo dentro de vocês, que não acolherá o anjo 
da morte, mas o anjo da Luz, se chama Amém. O "Amém" está 
identificado com o Povo de Deus, quer esteja em On, Memphis, 
Beesheba, Belém, Meguido, ou na bacia do Grande Lago Salgado. 
Todos estas comunidades fiéis se alegrarão pois a Luz já foi 



centrada nos campos cristalinos sob estas cidades. 
22. Então, preparem-se Crianças de Zion: sua comunidade deve se 
organizar como uma família e defender-se contra o ataque. 
23. Protejam-se ao primeiro sinal . de perigo como a comunidade de 
Qumran; isto é, se os atacantes das nações da terra avançarem, um 
quinto deverá ser mobilizado, depois o segundo quinto, o terceiro 
quinto, o quarto quinto e finalmente toda a força da comunidade 
deverá ser mobilizada. 
24. A comunidade é o núcleo de Luz, e as comunidades de Luz que 
estão sob os firmes padrões dos Filhos de Luz, serão protegidas 
pelos veículos Merkabah contra os Filhos das Trevas". 
25. O futuro governo será conduzido pelos Filhos do Homem que 
acolheram a Legião dos Serafim e lutaram vitoriosamente, não contra 
sangue e carne, mas contra as trevas espirituais ao fundo dos 
governantes mundanos nos lugares celestiais. 
26. As comunidades devem se organizar, não segundo os manda-
mentos do homem, mas de acordo com os Serafim que darão novas 
ordens às unidades de Luz Specter-Spectra-Spectrum estacionadas 
ao redor da Terra. 
27. Os Serafim designarão unidades de veículos para as 
comunidades de Luz sobre a Terra, de modo a libertar os justos 
deste limiar da Terra, durante o tempo do holocausto. Este é o tempo 
quando as estrelas lutam a partir de suas órbitas nos céus e o 
Comando Jerusalém traz o julgamento sobre os Príncipes da terra. 
28. Devemos nos organizar em famílias de dez; e quando nos 
organizarmos em grupos de dez" que crêem", nos serão dadas 
energias de Luz de dois Ofanim, dois Serafim ou dois B'nai Elohim, 
que nos levarão a um veículo espectral para cruzar nosso espectro 
de luz rumo às dimensões superiores de criação. 
29. Os Seres de Luz que servem a YHWH estabelecerão academias 
para ciência futura como bases para o treinamento científico em 
nome de Metatron; eles estabelecerão academias de Luz como 
bases para educação espiritual em nome de Maitreya; e eles 
estabelecerão estações de vida de Melchizedek como bases para a 



unidade galáctica e a regência do Ofício de Cristo sobre a Terra em 
nome de Jesus. Eles governarão através do Messias, o Corpo 
Christos de Redenção de Luz que nos é dado a todos para nos 
unirmos e trabalharmos com a Estrela de David como nosso modelo 
para o governo futuro. Pois para participar no Reino de YHWH, o 
Homem deve interconectar esta estação de vida piramidal com o 
Comando Jerusalém. Isso lhe permite trabalhar com as estações 
Intermediárias, participar na cidadania galáctica e viver em harmonia 
com todas as criações que servem ao Pai Eterno - YHWH. 
30. Então, Ó Filhos de Israel, nós nos rejubilaremos ao vestirmos o 
manto branco inconsútil e a coroa de glória de cristal, de nosso ofício 
e linhagem. 
31. Faremos justiça aos justos de todas as nações, santificando 
todos os trabalhos no Nome de YHWH. Deste modo, nós 
satisfaremos a Ele que nos deu o dom da criação; e desse modo, 
nosso serviço será santificado na Luz d'Ele, que é o Criador de Toda 
Luz. 
32. Abençoados sejam vocês para sempre, vocês que são 
santificados na Luz polarizada de Zion. Usem agora o campo 
energético de tecnologia de Luz que se estende a partir da Energias 
do Trono da Merkabah. 
33. Rejubilem-se na Santa Trindade de Luz, pois somente então a fa-
mília de Deus nesta Terra se unirá com a Irmandade de Melchizedek 
para reinar sobre o planeta como um todo em Nome de YHWH. 
34. A Família de Deus usará a energia de Luz verdadeira do Lay-oo-
esh para purificar os elementos da atmosfera da Terra e banir a 
morte, como é conhecida entre os mortais. O Governo será então, 
um Conselho de Instrutores que educará cada setor de sinergia 
pública sobre este planeta, de acordo com a Lei Cósmica. O 
Conselho de Governo será exercido nas cidades de Luz, que serão 
localizadas dentro dos oceanos, assim como em biossatélites 
estacionados sobre a Terra. E do céu, os embaixadores virão trazer 
um novo ensinamento de governo para produzir a mais forte 
interação entre o Homem e a Hierarquia dos Conselhos Celestiais. 



Amém. 
 

 
 
 



 
 



 
 

3-0-1 
 
A chave dos futuros luminares e a chave da “Divina Luz” é o Veículo 
de Translação Temporal. O “Veículo dos Veículos” é “MERKABAH” 

que cria, controla, e tem a capacidade de “Falar” através de 
sumidouros eletromagnéticos. A “MERKABAH” gira e vai, e surge sob 
o Céu, ou resplendor do Próximo Universo, e seu curso passa sobre 
a Terra com a “Luz de Seus Raios” incessantemente indo a miríades 
de universos dentro da eternidade em permanente desdobramento. 



 
 
1. As almas que alcançaram os maiores níveis conscienciais e de 
sintonia com o Pai são capazes de expandir-se através de muitas 
dimensões de luz em serviço aos muitos reinos da espécie de 
inteligência desejando conhecer o significado e a direção da Vida. 
2. Essa expansão através de vários reinos dimensionais de 
inteligências é feita pela Merkabah. 
3. A "Merkabah" foi usada pelo Povo de Israel para descrever as 
visitas das Legiões de YHWH à Terra exemplificadas na experiência 
de Ezequiel da "roda-dentro-da-roda" . 
4. A Merkabah aparece em múltiplas de formas; ela pode ser vista 
como um envoltório de Luz de pura energia associado com o 
trabalho de um Mestre, assim como com uma manifestação de 
tecnologia extra-terrestre de Luz, razão pela qual ela é chamada 
"veículo dos veículos". A Merkabah é um veículo que pode tomar a 
aparência de qualquer membrana ou cor para se corresponder com 
vocês e guiá-Ios a outras experiências da criação. 
5. A Merkabah cria e controla a translação temporal e é a ligação de 
circuitos ou a sobreposição entre dimensões de luz. 
6. Através desta ligação de circuitos os vários limiares de luz que 
entrelaçam as galáxias são conectados, permitindo aos veículos 
viajar entre as várias dimensões de luz. 
7. A Merkabah também controla estes limiares para evitar que 
inteligências inferiores entrem e interfiram no Plano do Pai. No 
entanto, como consequência da aparição da Merkabah, zonas 
podem ser criadas nos céus inferiores (do qual a Terra faz parte) que 
estão periodicamente desprovidas de supervisão. Isto permite que a 
inteligência agressiva de ordens inferiores de luz aterrisse neste 
planeta e manifeste instintos beligerantes para com o homem. 
8. Por esta razão nós devemos ter o discernimento espiritual por 
meio do Espírito Santo para que não confundamos o aparecimento 
da Merkabah com o de uma nave da inteligência "negativa" forçada a 
existir nos céus inferiores. 



9. E por meio do Espírito Santo nos está sendo dado o conhecimento 
neste tempo de modo que nós possamos compreender como 
ocorrerá uma "ligação de circuitos" entre as forças espirituais da 
Merkabah e os limiares físicos de nosso universo circunjacente. 
Através desta ligação de circuitos, que forma um sumidouro 
eletromagnético, a Merkabah tem capacidade de "Falar". Portanto, 
ela não somente cria e controla esses sumidouros eletromagnéticos 
para entrar e sair das várias dimensões de luz, mas também tem a 
capacidade de usá-Ios para comunicação. 
10. Como um veículo fala conosco? Através de formas conscienciais 
de luz por meio de energia polarizada; isto é, energizando as 
pulsações cósmicas para penetrar no campo eletromagnético da 
Terra. A mensagem que ele traz fala do Grande Caminho Infinito e 
de nosso papel nos muitos céus de criação.  
11. Desse modo, em seu vôo pelos muitos céus, a Merkabah, o 
veículo energético de luz, através de circunversão rotacional, cria a 
sobreposição entre vários universos de tempo e de espaço, criando 
assim configurações limiares. Consequentemente, ao criar 
configurações limiares com seu poder, a Merkabah permite a um 
nível de inteligência conectar-se diretamente com uma série de 
outras inteligências. 
12. Assim, a Merkabah pode projetar-se de um sistema de vida ou 
galáxia (que contém uma série de limiares) para o sistema de vida ou 
galáxia de outro universo. Portanto, a Chave declara que ela "surge 
sob o 'Céu' ou resplendor do Próximo Universo". Ela tem a 
capacidade de descer de um campo de luz de um céu atéo campo de 
luz de um céu inferior, ou como Enoch disse "para um universo local 
dentro de um universo progenitor". Mesmo a penetração de radiação 
de corpo negro ou radiação térmica é incidental ao movimento do 
veículo energético de luz da Merkabah. (Nota: a Chave não está 
falando do Céu como um plano abstrato, mas dele como o próximo 
universo, o próximo veículo do espaço consciencial). 
13. Qual é a fonte deste poder maior? O poder e orientação da 
Merkabah procede diretamente da mente que está em conjunção 



com Deus. É a mente do Mestre que literalmente opera, controla e 
estabiliza a Merkabah a todo momento, de modo que quando a 
verdadeira Merkabah passa pelos céus ela anuncia a mensagem do 
Pai. 
14. Deste modo, seu curso percorre a Terra com a "Luz de Seus 
Raios"; e ela se desloca ao longo de malhas das radiações Stralim, 
as radiações de energia Divina em fase paralela. A mente da 
inteligência espiritual superior em conjunção com as radiações 
Stralim cria os domínios que permitem ao veículo operar dentro das 
áreas magnéticas e eletromagnéticas ao redor dos planetas. 
15. Estas radiações Stralim não estão sempre disponíveis para a 
Inteligência Superior física, razão pela qual nos universos físicos a 
Inteligência Superior precisa usar operações técnicas e malhas 
energéticas. Contudo, mesmo nos universos físicos a Merkabah não 
viaja mas move-se dentro de uma fase paralela como um todo, de 
uma propulsão-repulsão que é posta em movimento. Logo, a 
Merkabah move-se através dos mundos de nosso domínio de espaço 
físico por meio de um pulso perpétuo que usa pólos magnéticos e 
eletromagnéticos energizados pelas malhas de radiações Stralim. 
 



 
Figura 16: A Merkabah coordenando os Códigos Astrofísicos da Vida 
 
 
16. Portanto, a Merkabah não "viaja" entre planetas, mas se 
move dentro de um campo de energia que envolve tudo, o qual é 
composto de múltiplos domínios magnéticos, eletromagnéticos e 



magnetohidrodinâmicos, unificados em uma "estase de campo" 
usando múltiplas denominações polares. Isto dá ao veículo operando 
dentro do campo a capacidade de viajar mais rápido que a 
velocidade de nossa luz comum.  
17. Deste modo, o veículo Merkabah opera através da translação 
temporal e contém a capacidade de atuar simultaneamente com 
muitas cronologias lineares de inteligência da espécie: passado, 
presente e futuro. Ele tem a capacidade de levar espécies 
diretamente de suas próprias cronologias temporais a novos mundos 
homogêneos da criação. 
18. A chave nos diz que por meio da "Luz de seus Raios", a 
Merkabah percorre a Terra incessantemente rumo a miríades de 
universos dentro da eternidade sempre revelada. Em outras 
palavras, a Luz não está simplesmente percorrendo a Terra, servindo 
aos reinos vazios do espaço que circundam a Terra, mas a Chave 
indica que a Terra é somente uma pequena parte de miríades de 
sistemas de inteligência viva que são todos de interesse da 
inteligência superior. 
19. Para nós entendermos por que a Merkabah deve aparecer sobre 
a Terra, devemos também entender por que a Merkabah deve 
aparecer dentro de miríades e universos. 
20.. A Merkabah é a interconexão entre a inteligência superior 
operando dentro de miríades de universos com seus respectivos 
sistemas terrestres de inteligência de vida em uma fase paralela. Nós 
somos uma singularidade de luz dentro do pluralismo da Luz Divina. 
21 Conseqüentemente, o homem é somente uma forma de criação 
de espaço-tempo, uma singularidade de espaço-tempo em um raio 
de um veículo Merkabah maior, capaz de participar do conhecimento 
do sistema maior; pois nós somos um microcosmo da forma coletiva 
da eternidade maior em expansão. 
22. A Terra é uma "espaçonave" com seu leme desconectado, 
girando ao redor de seu sistema solar na borda do espaço, 
completamente alheia a outros mundos que aprenderam a evoluir 
para além da borda do espaço. 



23. A missão da Merkabah abrange vários níveis; (1) estender a 
Vestimenta de Luz do Pai a novos universos recém-criados; (2) 
coordenar os comandos limiares nos universos dos FilhosParaíso; (3) 
evoluir e ressuscitar os universos Shekinah, reconstruindo assim até 
as menores partículas de ondas materiais dentro do Adam Kadmon, 
de modo que todos possam compartilhar do plano maior da criação 
contínua. 
24. A Merkabah é uma soberania de Luz percorrendo as águas da 
criação em união com o Deus Eterno; é a imagem de santidade 
formada no ar e a materialização da Luz da palavra falada. 
25 A palavra "Merkabah" revela a experiência do Corpo de Luz que 
desce dos reinos superiores e ordena a força de vida do homem que 
desperte e se integre à inteligência universal. 
26. Para que entendamos a palavra "Merkabah", devemos entender 
o contexto na qual ela foi usada nos rolos de Luz, pois a Merkabah é 
o veículo de comunicação usado pelo Comando das Legiões. 
27. A forma de manifestação da Merkabah é dada à criação evolutiva 
em termos do que a inteligência criadora compreenderá dentro de 
sua estrutura de realidade. 
28. E o Zohar nos fala de como a Merkabah enviou muitos rolos 
ditados por meio da Luz Divina. E os Elohim usam esta Luz para 
encarregar os Senhores de Luz de estender seu conhecimento e 
inteligência através dos veículos Merkabah, para evoluir os mundos 
inferiores. E através da Merkabah a Criança de Deus pode também 
estender seu conhecimento para outras moradas planetárias. 
29. Conseqüentemente, os veículos Merkabah podem conectar-se 
com qualquer coisa, desde sistemas estelares até padrões cristalinos 
dos reinos internos Shekinah dentro das sementes de vida, para 
trazer uma nova Luz às dimensões que caíram. Portanto, a 
Merkabah opera também com a Shekinah para evoluir qualquer 
forma de vida para adiantar-se em espiral além de sua presente 
forma de vida e conectarse com a coroa de glória. 
30. Nós podemos ver como a Merkabah pode mover-se em espiral 
através do retículo químico interno da programação planetária de 



modo a sintonizar as espécies a ciclos centrais de crescimento, ou 
acelerar-se através de sistemas estelares e conectar uma retícula de 
crescimento estelar com universos progenitores ou superuniversos 
em dimensões diferentes, que podem ajudar a inteligência evolutiva. 
31. Enoch explicou que assim como a mente através da cura pela fé 
pode concentrar suas ondas cerebrais diretamente em uma célula do 
dedo da mão ou de pé e projetar a cura através de uma malha 
circulatória de luz turaya implantada no coração, os Senhores de Luz 
podem usar radiações Stralim semelhantes ao laser para projetar 
energia do veículo Merkabah a nosso sistema turaya para a 
educação do eu humano e/ou a reparação do programa. 
32. A Merkabah é também o corpo do Mestre coordenando corpo do 
Eu Superior de vocês com o corpo humano de vocês. O Eu Superior 
que vocês possuem não existe no espaço vazio esperando por éons 
para que o Cristo apareça, mas está trabalhando continuamente em 
outras dimensões da totalidade vivente maior, coordenando-se com 
os Mestres de Luz através do ensinamento direto da Merkabah. 
33. A Merkabah, portanto, permite ao corpo do Eu Superior envolver 
o corpo físico em uma cúpula e não o contrário, quando você está 
pronto para subir ao próximo degrau da escala, para trabalhar com o 
próximo ciclo de progressão da alma. 
34. A Merkabah é a radiação de Luz que enlaça criações de formas-
pensamento dos universos-Pai com universos-Filho, e universos-
Filho com universos inferiores de tecnologia vivente ainda em 
evolução nos reinos das Sete Moradas planetárias, os mundos de 
Luz dos luminares inferiores. 
35. A Merkabah é testemunha do advento de consciência profética 
de um nível a outros níveis de criação. E sem a Merkabah, nenhum 
homem poderia entrar na Presença do Pai, pois a Merkabah é a 
emanação do Nartoomid retornando ao seio do Pai. Os eventos de 
Elias entrando na Merkabah, Isaías vendo a Merkabah, Eze quiel 
experienciando a Merkabah  todos falam da Merkabah corno urna 
forma de translação temporal para os profetas de Luz. Eles recebem 
suas ordens, sua "grande missão", dos sistema superiores de vida a 



fim de ensinar a inteligência planetária para o bem da Hierarquia de 
Luz. 
36. Esta experiência da rodadentro-da-roda pode ser vista de muitas 
formas diferentes corno a de: um Corpo de Luz espiritual, um veículo 
espiritual de Luz (corno um veículo de energia pura), ou uma 
tecnologia espacial que possui aceleração instantânea com o poder 
de viajar a 2,9 vezes (ou mais) a velocidade da luz, corno é definida 
pelo homem. 
37. E uma vez que o homem tenha evoluído a um entendimento 
maior da Luz, ele também usará equações de energia espiritual que 
lhe darão a capacidade de viajar no espaço para outros universos, e 
receber a educação consciencial e os ensinamentos que a Evolução 
Superior deseja compartilhar com nossa sociedade planetária. 
38. No cumprimento desta ciência profética, o comunicado de 
Jerusalém proveniente de Órion anunciou a vinda das Legiões que 
serão corno doze sistemas solares ardentes descendo à Terra. A 
Nova Jerusalém serárevelada corno urna Merkabah em sua 
totalidade, um sistema que coordenará todos os elementos de cristal 
bási cos em urna força vital maior. Este é o motivo pelo qual a Chave 
nos diz que a inteligência superior usa as energias da Merkabah para 
falar e dirigir-se ao homem sobre a natureza do universo vivo através 
da transmissão de sabedoria proveniente da Merkabah no céu. 
39. E quando eu era jovem, eis que tive urna visão e veja!: Yiskiah, 
Senhor de Luz, apareceu à minha frente em um corpo de Luz e eu 
comecei a perceber o significado da Merkabah. 
40. Muitos anos se passaram enquanto eu buscava o significado 
das antigas escrituras de Luz de modo a entender a Luz da Palavra 
de Deus. Então, aos trinta e três anos eu orei para que a plenitude da 
Merkabah me fosse revelada e me fosse dado o conhecimento para 
ajudar o mey próximo. Em resposta a esta oração, o grande Mestre 
Enoch me apareceu e perguntou: "Você está pronto?". 
41. E então, urna Luz foi colocada em volta de meu corpo e fui 
levado pelo corpo do Mestre da Merkabah através de urna luz branca 
até que já não conseguia me lembrar do tempo nem me preocupar 



com as quatro dimensões do espaço-tempo físico. 
42. Foi-me mostrado corno as inteligências da vida superior 
atravessam o espaço, por meio da matemática exata da 
demodulação e remodulação gravitacional das ondas de luz. 
43. Foi-me mostrado também corno a inteligência superior entra em 
urna atmosfera planetária medindo os parâmetros magnéticos do 
horizonte planetário de eventos. E quando determinam a órbita do 
parâmetro, éfeito um teste para ver que campos de energia precisam 
ser cruzados. Urna vez sabendo quantos campos necessitam ser 
atravessados, elas criam o que eles chamam circunversão rotacional, 
que é a reunião de duas seções cônicas de luz (urna sendo o campo 
do veículo Merkabah, a outra o campo sendo cruzado) através das 
órbitas de seus campos Magnéticos. 
44. Portanto, conectando sua relatividade com uma dada relatividade 
planetária, eles são capazes de atravessar um dado sistema solar. 
Ao fazê-lo, eles inserem uma espiral de luz dentro de uma outra 
espiral de luz que lhe permite conectar-se com níveis do espaço 
tridimensional do ponto de vista da densidade gravitacional em 
expansão e em contração. 
45. Isto cria um tipo de lente cósmica através da qual eles podem 
medir não somente a densidade eletromagnética, mas também os 
campos biológicos mais adequados para o tipo de tecnologia de luz 
que eles necessitam (pois o universo local é constituído de muitos 
sistemas Alfa-Ômega biológicos operando em diferentes 
comprimentos de onda de luz). 
46. A razão pela qual algumas dessas tecnologias espaciais parecem 
transparentes dentro de nossa dimensão espacial de luz é 
simplesmente porque elas vêm de uma codificação superior de luz 
(os Stralim) que as capacitam a se reespacializar para atravessar um 
buraco multidimensional em direção a um conjunto temporal 
tridimensional. Em outras palavras, viajando em comprimentos de 
onda superiores aos que os cientistas da Terra medem como sendo 
ca.. 7.800 Angstróm, ou em comprimentos de onda inferiores a 4.000 
Angstróm, (i. e., em comprimentos de onda invisíveis aos nossos 



olhos), a Merkabah tem a capacidade de viajar e de trasladar o 
homem. A Merkabah usa sua geometria de Luz para garantir a 
translasão temporal a outras zonas de vida comparáveis aos limiares 
da experiência humana. 
47. O veículo tem a capacidade de viajar mais rápido que a 
velocidade da luz e em busca de alvos planetários, o veículo-mãe ou 
veículo-legião reduz a velocidade e entra no portal de energia. 
48. Através desses portais, túneis temporais, ou "wonnholes", 
veículos podem ser vistos no céu - procedentes de uma dimensão de 
luz mais rápida, que parece etérica com relação à nossa dimensão 
de luz. 
49. E enquanto viajam mais rápido que a "velocidade da luz", eles 
têm a capacidade de medir o limiar de um dado sistema solar para 
determinar os pontos de entrada de seu alvo planetário. Então, eles 
reduzem a velocidade se necessário para vir e materializar-se dentro 
da frequência molecular de determinado espectro de energia 
luminosa.  
50. Nos campos de força superiores não há coisas tais como objetos 
concretos; o movimento depende totalmente da ordem, da malha e 
do modelo dos átomos que estão viajando em uma frequência 
particular de luz. 
51. Para fazer essa interconexão entre seu fluxo de energia e o fluxo 
de energia da inteligência que está sendo sondada, a Evolução 
Superior combina suas frequências de energia cinética com as 
velocidades angulares das partículas no fluxo de energia que está 
sendo penetrado. Esta interpenetração pode ser executada através 
de complicados padrões de vôo, de modo a fazer um levantamento 
da espécie sem interferir na presença consciencial do habitante 
terrestre mediano. Somente a Criança de Deus, que pode operar 
nessa frequência, é capaz de ver e discernir a presença de seu 
campo de ene~ia se conectando com o nosso. 
52. O campo de energia percebido do veículo, durante as manobras 
espaciais, pode aparecer tipicamente como uma pirâmide pulsante, 
um pentágono, ou uma Estrela de David. Além disso, a Evolução 



Superior tem padrões de vôo que atravessam múltiplos traçados de 
luz, através de complicadas coordenadas triangulares. Eles fazem 
isto para se ajustarem a certos períodos temporais de crescimento e 
desenvolvimento das espécies. Geralmente aparecem nos céus 
inferiores como três veículos em formação triangular. Porém, os 
veículos Merkabah na verdade trabalham com as contrapartes do 
veículo de alta frequência que existem em um fluxo de energia 
paralelo de modo a equilibrar um ao outro ao entrar e sair da 
densidade eletromagnétÍca e gravitacional dos planetas. 
53. Para cada conjunto de coordenadas triangulares, um conjunto 
paralelo é necessário para aproveitar as frequências decrescentes 
dentro do campo eletromagnético do sistema estelar. 
54. Desse modo, a Evolução Superior estabelece controle das 
frequências de luz linha-A, tendo um controle correspondente linha-B 
sob a orientação dos veículos Merkabah que são invisíveis aos 
olhos, mas necessários para equilibrar as atividades dos veículos 
espectrais linha-A. Sem esse equilíbrio, os veículos correriam e risco 
de materializar-se dentro de um núcleo planetário denso ou dentro de 
formas materiais brutas no espaço, que estão no caminho da linha-G 
ou do controle gravitacional do veículo. 
55. No nível físico da criação, a Evolução Superior tem até planetas 
especiais reservados para metalurgia e criação de naves-mães 
gigantescas de 80 a 800 quilômetros de comprimento. Esses 
planetas não têm cinturões de radiação ao seu redor. Isto permite à 
Evolução Superior criar veículos com átomos concêntricos, capazes 
de suportar a força tensorial das linhas de força Magnéticas. 
56. Os veículos Merkabah conseguem levar a evolução humana a 
campos estelares branco-azulados de Sistemas de Vida de 
População lI. Mas antes que o homem possa entrar nos veículos 
Merkabah e ser levado a outras dimensões estelares, ele deve estar 
suficientemente preparado para as grandes energias que emanam 
dos veículos Merkabah. Somente quando a consciência do Homem 
está suficientemente preparada com o Amor do Pai para entender o 
propósito da Merkabah, o veículo pode abrir seu portal de energia e 



projetar uma luz brancoazulada que cria um campo de energia ao 
redor do corpo para protegê-Io contra mudanças à medida que o 
corpo é levado para o veículo. 
57. Deste modo, os que acreditam na Vontade do Pai e desejam 
trabalhar com a Irmandade são os que sentirão as intensas 
mudanças de energia em seus corpos, pois eles estão sendo 
reespacializados quimicamente para viver em um meio ambiente 
mais ativo de Luz. 
58. Já não será dito "o espírito é forte mas a carne é fraca" pois a 
carne e o espírito estarão em um corpo altamente carregado de Luz. 
59 Em circunstâncias onde um corpo físico é levado em veículo 
físico, a inteligência do veículo coloca este campo de energia 
luminosa à sua volta e você é imediatamente projetado para dentro 
do veículo através do sistema por eles denominado de 
transvirulência. 
60. O veículo é capaz de recolher inteligências provenientes de todas 
as condições geofísicas e levá-Ias a um módulo central. 
61. Eles têm a capacidade de realmente materializar suas formas-
pensamento conscienciais em qualquer nível de tecnologia que 
desejem. 
62. Eles têm a capacidade de levá-lo através desta energia chamada 
transvirulência, que é um "vácuo flutuante" que permite a seu corpo 
flutuar a bordo do veículo. Através da transvirulência você é 
reespacializado bioquimicamente para viver no comprimento de onda 
deles; portanto, há menos da matéria bruta "você" na geometria física 
daquele que é "seu corpo", mas é "você" na forma de matéria-
energia transfigurada dentro da química e geometria do que é 
considerado necessário para a comunhão com você. 
63. Essas são as dimensões do verdadeiro Israel de Luz, daqueles 
que são capazes de trabalhar com os luminares; daqueles que são 
transformados para trabalhar com a Merkabah, a qual atravessa 
campos de fluxo cromático como uma pirâmide de luz de conversão 
energética sincronizada com qualquer canal de frequência de luz que 
peça ajuda. 



64. Foi-me dito que muitos não entendem sua própria realização 
divina e suas próprias escrituras, e portanto é necessário para o 
homem receber outra vez" os pesos e medidas de Enoch" e as novas 
escrituras de Luz, de modo a prepará-lo para as novas densidades 
limiares além do aprisionamento das rondas contínuas da existência 
física nas Sete Moradas Planetárias. 
65. A Merkabah está trazendo a vitória final sobre os altares sacerdo-
tais do sacrifício consciencial que desentranham o espírito em Nome 
de Deus. Foi-me dito que esta atividade redentora estava ilustrada na 
passagem bíblica do sacrifício dos inocentes entre os chifres do altar 
e do santuário (Lucas 11:51). Os chifres representam o princípio e o 
fim de um limiar consciencial que deve ser experimentado 
repetidamente, até que a alma tenha força suficiente para ser 
reincorporada dentro do corpo de Luz Crístico. 
66. E eu aprendi muito a respeito da evolução consciencial dos 
veículos Merkabah, cujo único propósito éconverter todo o pesar em 
grande júbilo e liberação. 
67. Por isto, eu falo a vocês a fim de que conheçam o segredo das 
coisas ocultas dentro das câmaras de Luz Viva e para que vocês 
possam ascender, como servos da Palavra Vivente, pela escada 
espiral de energia cristalina aos veículos de Melchizedek, onde a fé 
de todas as eras pode ser revelada como a fé verdadeira e viva de 
Israel. 
68. A eternidade manifestará outra dimensão e cada dimensão será 
feita por meio dos Stralim, os raios de luz da Luz Divina. 
69. Verdadeiramente, o veículo Merkabah não é o veículo de 
destruição ou aqueles veículos conhecidos como a Arma de Brahma, 
ou o Dardo de Indra, conforme é encontrado nas escrituras Rg- 
Védicas ou nos hinos ao Sol. O veículo Merkabah não é um veículo 
de guerra ou uma inteligência proveniente de algum outro universo 
fora da coordenação de YHWH. 
70. O veículo Merkabah atUa com o Nartoomid, a Luz Eterna; atua 
com a Shekinah, o Universo interno operando com a Presença 
estendida do Pai. Também trabalha com os Senhores de Luz e os 



Filhos de Luz, que trabalham coletivamente como os 144.000 
Mestres do Cristo que produzem a energia redentora. 
71. A Chave nos cumprimenta em nome da Merkabah e nos convida 
a entrar na presença de miríades de universos compartilhando a 
mesma presença divina do Pai. 
72. E vocês a acolhem ao pedir que a Inteligência Superior atuando 
com YHWH, a Mente Eterna, entre em vocês e os utilize como uma 
Luz para o seu semelhante. Vocês precisam se desfazer das" 
confusões do mundo" e pedir ao Pai para derramar Sua Luz na 
vestimenta carnal de vocês. 
73. Então, vocês sentirão de fato a consciência do "corpo de Luz" vir 
a vocês, uma vez que vocês tenham equilibrado seu corpo e tenham 
se afastado de todas as partículas negativas do antiuniverso que os 
mantêm presos ao espaço. 
74. Quando vocês estiverem equilibrados e afastados da 
negatividade do antiuniverso; quando vocês vivenciarem a 
consciência do Corpo de Luz Gemátrico, então vocês serão capazes 
de vivenciar a presença do Espírito Santo dentro de vocês e vocês 
comungarão com os Senhores de Luz através da Merkabah. 
75. A Irmandade de Luz afirmou claramente que Kesil-Órion é nosso 
Controle Central, pois Órion é a morada da Luz Viva 
conscientemente e continuamente enviando as emanações da 
Hierarquia espiritual aos campos gravitacionais dos mundos 
planetários inferiores. 
76. A face do tempo eterno nos é dada quando guiamos e libertamos 
nosso veículo planetário para além de nossa densidade 
eletromagnética indo ao limiar da Luz Eterna. 
77. Em nosso tempo de translação consciencial, a Merkabah lançará 
suas doze radiações espirais de energia de luz piramidal sobre a 
face de nosso corpo mortal de destruição. E nesse tempo haverá 
uma grande ascensão pelas asas de fogo rumo aos tronos cristalinos 
de nossa regênese. 
78. Esse é o Messianismo Astrofísico de Israel e de Judah, que usa a 
face da Esfinge-Leão. 



79. Esse é o cumprimento dos sacerdócios de Aarão, Zadok, e 
Melchizedek sendo oferta dos às miríades de universos do Trono do 
Pai. 
80. Levante-se!, Ó Israel, e apresente-se diante do seu Amado que 
convoca vocês pelo nome de Seu amor: Israel renascido! 
 

 
 
 

3-0-2 
 

As chaves dos futuros luminares são ondas de Muon e ondas de 
Matéria que revelarão os segredos para abrir e transpor os 

sumidouros eletromagnéticos, através dos quais os “Seres de Luz 
Integral serão recebidos”. 



 
1. A Chave explica como as forças Messiânicas viajam de universo a 
universo através de determinados sumidouros eletromagnéticos, ou 
pontos de colapso gravitacional. A comunicação com outros mundos 
que estão se movendo mais rápido que a luz pode também ser 
recebida através desses pontos por meio de ondas muônicas e 
ondas de matéria. 
2. No contexto da Chave nós precisamos entender duas funções 
principais: (1) as ondas de matéria são capazes de se mover mais 
rápido que a luz, e (2) as ondas muônicas são as partículas cadentes 
de luz ao caírem de uma geometria de criação para outra. 
3. Metatron enfatizou o uso das ondas muônicas e das ondas de 
matéria para deslocar os veículos das irmandades físicas através das 
esferas de influência dos sumidouros eletromagnéticos, permitindo-
lhes codificar sua tecnologia dentro dos universos físicos à vontade. 
Mais especificamente, as ondas muônicas e de matéria são primeiro 
usadas pelos Irmãos de Luz para medir as proporções de um 
sumidouro eletromagnético, assim como campos eletromagnéticos 
paralelos que existem entre sumidouros eletromagnéticos. (Neste 
processo eles medem as proporções calculando movimentos 
complexos pertencentes ao sumidouro). 
4. Através da formação de uma malha de medidas com base na 
configuração da interferência das ondas muônicas com as ondas de 
matéria, eles podem determinar em que pontos o veículo deles 
transporá um determinado sumidouro eletromagnético. 
5. À medida que os veículos espectrais transpõem os sumidouros 
eletromagnéticos, eles revelam conjuntos multigravitacionais. Esses 
conjuntos são usados como o campo mestre para projetar vibrações 
de padrões de pensamento para dentro de harmonias específicas. Às 
vezes até a totalidade da energia de massa do veículo espectraI é 
posta em circulação para a materialização física em outro espectro. 
6. Assim, o acoplamento ondulatório matéria-muon permite ao ho-
mem experimentar realidades pentadimensionais manifestando a 
seção cônica da qual ele normalmente está excluído. 



7. Atravessando o cone de luz, experimenta-se o mistério de todos 
os cones de luz circundantes conectados com o espaço 
hiperdimensional (Nota: Os mecanismos da célula viva 
estão codificados dentro do cone). Esses cones de luz fonnam um 
campo circular enquanto retêm suas singularidades específicas, as 
quais podem ser trocadas, caindo dentro de um novo domínio. 
8. Portanto, o sincronismo de nosso cone de luz com os outros cones 
de luz de espaço e tempo circundantes empregam partículas v, para 
transferir a massa física de um cone de luz a outro. Com esta 
capacidade de atravessar as anomalias de espaço e tempo, as Ir-
mandades podem selecionar qualquer corredor desejado do 
sumidouro para o movimento do veículo. 
9. Portanto, em uma escala galáctica de eventos, o acoplamento 
ondulatório matéria-muon permite que as formas-pensamento 
evolutivas superiores ou mesmo a massa física ocupem qualquer um 
dentre um infinito número de universos com variações múltiplas. 
10. O tempo de vôo entre as seções cônicas varia com a tolerância 
biológica ou da matéria-energia ao fluir de uma faixa de energia a 
outra. Aqui, todas as unidades infinitesimais primárias de partículas 
energéticas de massa podem ser fonnadas a partir de movimentos 
infinitos" sem-massa", os quais oferecem resistência a uma 
mudança, a um outro movimento. 
11. E na viagem através dos sumidouros eletromagnéticos, a 
resistência intrínseca na mudança para outro movimento cinético dá 
a impressão de inércia ou de massa ao campo energético 
circundante do veículo espectral. A impressão de inércia é devido às 
poderosas faixas de energia que devem ser atravessadas em 
segundos de vôo. 
12. A fim de superar os níveis de resistência de alta frequência, é 
necessário ultrapassar os "elos" compostos de matéria-energia, os 
quais estão contidos dentro de "envoltórios" eletromagnéticos e são 
impenetráveis àinteligência física inferior. 
13. A combinação matéria-muon é também usada para controlar 
vibrações de ponto-zero universal que são responsáveis pelos 



padrões da força molecular. Este ponto-zero universal (onde os 
cones se unem) é um ponto de ligação inicial com outros sistemas 
universais através do qual a criação ocorre. Sistemas secundários de 
criação física devem reconhecer o ponto-zero universal como a 
origem da matéria galáctica do mesmo modo que uma criança 
reconhece o cordão umbilical de sua mãe do qual ela se estende. 
14. Portanto, dentro de um ponto galáctico central de colapso gravita-
cional, a dispersão das partículas de luz é usada para coordenar 
padrões emergentes que dão forma à nova ordem de criação 
evolutiva. 
15. Além do mais, a combinação das ondas muon-materiais é impor-
tante na aceleração de raios cósmicos e outras partículas. Nas mãos 
da Irmandade, a combinação das ondas muon-materiais evita 
rotações ondulatórias mutuamente destrutivas entre corpos de 
atração gravitacional que produziriam uma composição de rotações 
ondulatórias levando ao colapso de um determinado éter. 
16. Neste processo, malhas de neutrino, de ômega e de próton são 
construídas para controlar os efeitos de dispersão elástica que 
ocorrem enquanto antigos vetores colapsam e novos vetores são 
construídos. 
17. O acoplamento entre muon e matéria (specter-spectra) coordena 
estas malhas de energia e permite simultaneamente que o 
desenvolvimento da espécie em um planeta seja estendido a outros 
níveis de inteligência em "malhas de luz" especiais, por todas as 
regiões do espaço que estão sendo reconstruídas. 
18. O acoplamento também se estende às partículas conscienciais 
conhecidas como Y, Y’ e w, w', as quais são combinadas de uma 
maneira singular permitindo assim à espécie participar na modulação 
da energia da vida. 
19. Esta reorganização, coordenada pelas ondas de matéria e pelas 
ondas muônicas, também possibilita que o aparecimento de malhas 
especiais de medidas, o que permite a estruturação de campos de 
energia eletromagnéticos paralelos para serem ajustados e 
reorganizados, pepnitindo que espécies viajem de uma zona de 



criação a outra. 
20. Isto só é feito a sistemas planetários que ameacem destruir 
outras formas de espécies da criação, assim como a civilizações que 
sofrem sem remédio a morte de seu sistema estelar. Então, os 
"Seres de Luz Integral" vêm ajudar as espécies, caso escolham 
tomar a espiral superior de luz em vez da espiral inferior da 
decadência e degeneração planetária. 
21. Quando vocês entenderem que a inteligência universal opera por 
meio da ativação de formas-pensamento, vocês entenderão que nós 
somos a materialização de formas-pensamento universais 
projetadas. Os "seres de Luz" decidem se as formas-pensamento 
resultantes podem usar suficientemente os dados e conhecimento 
como campos conscienciais para trabalhar com a consciência 
universal, ou se os campos de energia requerem a inter venção de 
tecnologias "materi~Üs" geradas pela Irmandade de Luz. 
22. Geralmente, os "Seres de Luz Integral" alimentam indiretamente 
a informação para resgatar a espécie em questão, de modo a não 
violar o desenvolvimento das zonas conscienciais vizinhas. Embora, 
às vezes, surjam casos onde a programação mútua é necessária. 
23. Mais especificamente, em um nível físico, os veículos espectrais, 
sob o comando dos Conselhos de Luz, localizam uma população 
planetária que tenha um influxo negativo de energia devido a 
rotações destrutivas e/ ou que tenha uma cobertura atmosférica 
destruída que permite que raios destrutivos bombardeiem a 
superfície do planeta. Então, a Irmandade por meio de uma posição 
de sustentação desenvolve uma rede-malha de rotações ondulatórias 
specter e spectra para equilibrar a massa crítica e permitir que se 
estabeleça uma harmônica. 
24. A posição de sustenção é mantida para evitar que radiações 
negativas interfiram na evolução orgânica enquanto a rede está 
sendo tecida. 
25. A nova rede permite que uma harmônica seja estabelecida no 
equilíbrio da massa crítica. 
26. Esta rede recebe inicialmente um "impulso indutivo" por meio de 



campos magnéticos múltiplos que são controlados pelos veículos da 
Irmandade. 
27. Este campo magnético múltiplo que a Irmandade usa é em parte 
o do veículo e em parte o do que se encontra no ambiente 
circunjacente que é usado para criar uma pulsação perpétua. 
28. Esta pulsação perpétua cria uma realimentação positiva, onde o 
fluxo de matéria e muon tenha sido especificamente aplicado; o 
impulso indutivo e os campos de matéria-muon possibilitam a síntese 
dos campos de energia que criarão energia suficiente para sustentar 
o impulso original. 
29. Então, a força de luz specter-spectra-spectrum é projetada 
diretamente no ambiente planetário da espécie que está sendo 
equilibrada dentro da posição de sustentação, enquanto ela está 
sendo libertada das influências "negativas" que mantém a 
consciência aprisionada no espaço. 
30. Conseqüentemente, a espécie como a do homem pode então ser 
aberta a uma nova dimensão consciencial, pela qual a implantação 
do elétron esteja diretamente em conjunção com a rotação 
ondulatória gerada pelo veículo. 
31. Deste modo, os "Seres de Luz" vêm, não somente para elevar a 
consciência dos indivíduos, mas, em alguns casos, os níveis da 
humahidade coletiva. Todo este nível consciencial coletivo é levado a 
novos alcances numéricos quânticos por meio de uma nova 
constante cosmológica. Através destas configurações ondulatórias, a 
humanidade coletiva pode ser recebida e conduzida pelos "irmãos" 
aos universos superiores através das constantes de curvatura que 
são abertas. 
32. Enquanto está sendo efetuada esta transformação de um 
espectro para outro, o veículo de reprogramação da Irmandade usa 
uma função conhecida como o "Recíproco-EspectraI El", para 
contrabalançar todos os efeitos secundários de energia que seriam 
destrutivos para os novos vetores. 
33. A técnica do recíproco-espectraI permite a coordenação dos 
padrões de vôo do veículo pelo uso de projeções piramidais. Estas 



projeções emanam de tal maneira que penetram a evoluta da 
superfície, onde o loeus da interseção se encontra com cada esfera 
móvel (que contem forças-vitais polarizadas) no espaço circundante. 
A técnica implica no uso destas pirâmides de luz para equilibrar as 
camadas gravitacionais do éter que envolve o planeta. 
34. As emanações piramidais de luz penetram em cada camada 
gravitacional que circunda uma esfera planetária porque em cada 
camada gravitacional podem existir diferentes sistemas de 
inteligência dimensionais e ao entrar em um novo campo de energia, 
surge a possibilidade de destruir ambos os niveis físico e etéreo da 
inteligência paralela se as suas forças gravitacionais forem 
interrompidas. 
35. Uma vez que a posição sustentadora é aperfeiçoada, os "Seres 
de Luz Integral" são capazes de controlar as linhas de fluxo tão 
perfeitamente que os veículos podem criar seus próprios corredores 
de energia para aparecer na superfície da Terra. Isto cria uma nova 
zona de energia de vida, por meio do transporte de um "pilar de luz", 
para libertar o homem por meio dos veículos sem interromper as 
forças gravitacionais planetárias. 
36. Quando a função de luz é libertada de sua restrição cúbica mate-
rial, as malhas de desenvolvimento de linha-A e de linha-B são 
libertadas para reformular as coordenadas triangulares das funções 
piramidais de geometrias de luz no próximo nível orbital da mente 
universal para sustentar o desenvolvimento da vida. 
37. Deste modo, o veículo altera o campo biogravitacional de um 
organismo vivo e "substitui" o espaço-tempo anterior de observação 
consciencial. A Irmandade de Luz abandona o modelo reformulado 
para um outro período de desenvolvimento planetário. 
38. A refocalização da totalidade ocorre por meio da Merkabah, que 
transforma a matéria do espaço-tempo; o espaço e o tempo estando 
dentro da consciência da espécie, e a matéria sendo uma 
consequência da energia vibratória que é projetada como a 
frequência de sustentação do padrão da imagem. Uma unidade de 
matéria do espaço-tempo eleva-se a um novo nível de criatividade 



através de uma "carga-mu" (matéria quantizada transportada no 
espaçotempo) de ondas muon-materiais. 
39. A materialização da Luz movendo-se a um novo espaço-tempo 
eletromagnético pode reenfocar a totalidade da energia anterior em 
um novo campo orbital. 
40. A combinação muon-matéria desempenha um papel muito 
importante nos ajustes da malha final - a malha de controle 
consciencial em fase com a zona de luz - na etapa final de transporte 
a uma nova região galática. 
41. Este papel é o de evitar a interferência de partículas 
conscienciais negativas de outras zonas de luz que são adjacentes a 
uma zona de luz principal que está sendo regenerada. 
Diferentemente das partículas na forma física, estas partículas 
trabalham através do espaço hiperdimensional e devem ser filtradas 
pela malha de ondas muon-materiais para que a espécie não perca 
sua capacidade mental e espiritual durante as transferências para 
novas regiões conscienciais. 
42. Assim, os padrões de pensamento em constante mudança da 
inteligência evolutiva coletiva devem ser filtrados dentro de um 
universo-Filho por uma rede central de energia. Esta rede, usando 
ondas muon-materiais, permite que os padrões de pensamento 
apropriadosconectemsubcomponentes de energia de um grupo com 
outros subcomponentes em outras zonas - de luz no mesmo 
universo. 
43. O acoplamento de ondas muonmateriais permite também que as 
projeções specter-spectra-spectrum de ondas de matéria e ondas 
gravitacionais venham pelas camadas atmosféricas para o planeta e 
concedam dons paranormais às multidões dos eleitos. 
44. Uma vez que o veículo espectraI opera em uma escala 
planetária, a demonstração destas capacidades paranormais não 
está limitada aos poucos dotados com a assistência de um instrutor 
espiritual, mas é concedida livremente a todos aqueles que 
manifestem livremente seu eu divino em serviço à humanidade e ao 
Pai. 



45. Após o acoplamento das ondas muon-materiais ser alcançado 
por meio da física Metatrônica de implantação consciencial, a 
consciência pode residir em um novo corpo que já não está limitado 
pela antiga forma material. 
46. Porém, as combinações de ondas muônicas e de matéria 
permitem uma variabilidade nos universos experimentais, usando as 
"cifras" de programas em memória, prévios, os quais devem ser 
"reaprendidos" e integrados com o processo renovador da mente de 
cada Deus Criador. 
47. A menos que entendamos esta criação consciencial em termos 
de outras zonas temporais conscienciais, nós permaneceremos no 
pranto e no ranger de dentes do isolamento espacial sem o 
entendimento de que não estam os sozinhos! 
48. Preparem suas consciências para reconhecer o aparecimento 
dos "Seres de Luz Integral" através dos dons do Espírito Santo pois 
eles representam suas contrapartes na criação maior. 
49. Os "Seres de Luz Integral" aparecem para dar testemunho do 
poder criador contínuo do povo de Deus e das mudanças específicas 
que ocorrem dentro dos subconjuntos evolutivos do Reino do Pai. 
50. Os luminares que vêm através dos sumidouros eletromagnéticos 
se alegram ao notar que estamos sendo regenerados na imagem do 
Adam Kadmon. Eles nos dizem que nós devemos pôr sobre nosso 
corpo físico o corpo de Luz de forma-pensamento que está livre e em 
comunhão com os Mestres de Luz. 
51. Acelerar mais rápido que a "luz", desacelerar até a "luz comum" é 
reconhecer que não há passado presente-futuro em face do Presente 
Eterno. 
52. É nisso que reconhecemos a sintonia perfeita dos "Seres de Luz 
Integral" conectados com as vozes celestiais - as vibrações sagradas 
da Torah Oro Porque através dessas vibrações as outras 
singularidades do espaço além de nosso controle têm sua harmonia 
no trabalho espectral da Irmandade - a qual renova o princípio e o fim 
de tudo que está na Luz. 
 



 
 
 

3-0-3 
 
As chaves dos luminares futuros são Seres de Luz Integral que darão 

Códigos de Energia para intercomunicação ilimitada entre os 
universos vivos, e o “Poder de Retidão e Compaixão" que mantém 



coesas as Irradiações Energizadas de Amor nos ciclos da “Herança 
Eterna” 

 
 
1. Queridos, eu estou convocando suas mentes ao Presente Eterno; 
- O Senhor enviou seus "mensageiros de Luz" para revelar Sua 
Hierarquia angélica. E eu gostaria que lembrassem do início deste 
ciclo que o Senhor Deus designou emissários angélicos que estão 
alinhados com o Ofício de Seu Filho, para que ensinassem estas 
coisas aos planetas: Amar o Pai e Amar os espíritos irmãos em todos 
os reinos de criação. 
2. Estes emissários angélicos foram ordenados de acordo com a 
Ordem de Seu Filho, de modo que assim as pessoas pudessem 
saber de que modo aguardar a vinda do Seu Filho para redenção e 
migração ao próximo programa da criação. 
3. Os códigos de energia que são mantidos nas mãos dos 
emissários, que interpenetram os universos, são as chaves para as 
"irradiações energizadas de amor" que sustentam as Formas-
Pensamento do Pai à medida que se intercomunicam entre Seus 
universos Vivos. 
4. Dos Conselhos de Luz, os "Seres de Luz Integral", na condição de 
emissários, conduzem os códigos da intercomunicação ilimitada 
entre os universos estelares vivos que servem às formas de vida da 
Face Divina onde quer que se encontrem. 
5. Todos os seus códigos de intercomunicação ilimitada estão regula-
dos para ir de Tav a Jah, que é a síntese de todas as emanações de 
Luz das Sagradas Sephiroth que ministram a instrução divina. Assim, 
os futuros Luminares são os que trazem o Jah sobre suas testas por 
terem atravessado o Tav para reconhecer o fim que não tem fim. 
6. Os emissários dão os códigos aos mansos e justos que semearão 
seus códigos por meio do amor e de emanações energizadas de 
amor. É por meio das emanações energizadas de amor que a 
semente consegue se manifestar não apenas aqui, mas nos outros 
mundos e ciclos de "Herança Eterna". 



7. A semente divina, mesmo na manifestação do Homem, foi 
concebida para existir como uma força de vida dinâmica, para 
vivenciar os muitos níveis da Divindade Universal dentro do Plano do 
Pai. Logo, é por meio da multiplicidade da semente divina dentro do 
Plano do Pai, que a criação consegue se expandir para experienciar 
a divindade Elohística e co-reinar com os Senhores de Luz. 
8. Em essência, esta semente divina é o modelo da forma-
pensamento usada pela inteligência espiritual para desenvolver o 
progresso consciencial de uma determinada alma a partir das 
infinitas possibilidades disponíveis. 
9. E, assim, os emissários foram chamados a esta sagrada 
convocação, para desenvolver as incorporações da alma a níveis 
mais amplos de experiência. Eles foram chamados por causa de sua 
fé ativa no amor, ao passo que outros não conseguiram libertar sua 
semente divina das limitações do corpo e da mente até haver 
terminado o ciclo completo da experiência planetária. 
10. Logo, os Seres de Luz Integral mensageiros que cultivam a 
semente divina e ajudam na conclusão de seu programa de 
crescimento da alma atuam como emissários, pois compreendem os 
mistérios de como anular todos os selos que foram usados para 
prender as almas entre cada expansão do universo. 
11. Os que não foram retidos dentro de "envoltórios de luz limitados" 
foram, assim, preparados desde a fundação do mundo para auxiliar 
na evolução da alma. E ao serem chamados por Sua Convocação 
Sagrada para as "comunidades do espírito", os mensageiros 
administram as inteligências em todo o hiperespaço, ensinando os 
níveis de inteligências diferentes a obedecer e a conduzir todas as 
combinações dos Mandamentos do Pai. 
12. Estes emissários angélicos orientam os instrutores em forma 
humana. Logo, por meio da intercomunicação ilimitada, os Conselhos 
das Irmandades com bases na Terra são informados das enormes 
mudanças que estão continuamente acontecendo nos reinos 
celestiais. 
13. A Raça Adâmica dentro deste sistema galáctico tinha 



originalmente uma capacidade de intercomunicação sem limites, até 
acontecer a Queda. Daí em diante as famílias planetárias da Raça 
Adâmica, dentro de nosso universo-Pai, foram desligadas da inter-
comunicação ilimitada e foram postas em um ciclo ômega de morte 
consciencial. 
14. As primeiras tentativas de se recuperar a intercomunicação sem 
limites resultaram na destruição da Torre de BabeI (que é uma 
estrutura de Abba com o código invertido). 
15. Esta é a razão por que o "Programa Israel" foi dado para abrir as 
vibrações da alma humana para os intermediários Sefiróticos que 
trazem a expansão consciencial de modo que o Homem possa 
clamar" Abba, Pai" conforme o Corpo Adam Kadmon do Cristo 
demonstrou. E nós oramos "Pai Nosso", pois a restituição deve ser 
feita ao nosso Pai como a fonte de unidade para os equiHbrios de 
todos os universos-Filho e Shekinah afetados pela Queda. 
16. Este planeta, em decorrência da rebelião Lucifuriana, foi posto 
em um estado de evolução retrógrada, de modo que mesmo os 
"Mestres" que encamam devem pagar o preço desta evolução 
cármica sendo continuamente condicionados às limitações físicas e a 
uma vida que ignora a voz divina até o ponto em que se religa com 
seu Eu Superior divino conforme foi mostrado no batismo de Jesus. 
17. Em geral, o curso da evolução da alma em nosso universo-Filho 
é servir e cumprir um programa específico que foi predeterminado no 
estado do Eu Superior. 
 



 
 
18. No entanto, o propósito definitivo é se ligar ou se religar com o Eu 
Superior através de muitos programas. O Eu Superior, também, está 
se desenvolvendo rumo à divindade consciencial pura. 
19. A principal suposição na "intercomunicação" e compaixão para 
com os seres físicos nos mundos inferiores de rebelião é que os 



pesos e medidas de serviço diminuem linearmente em relação à 
posição original no início de um determinado programa. 
20. Isto significa que se o Mestre embarca em um programa nega 
tivo-entrópico (em serviço aos mundos físicos inferiores ou na sua 
supervisão), suas encarnações são ativadas em limitações 
progressivas devido ao padrão geral da evolução retrógrada que 
influencia a alma (nos mundos inferiores de entropia física), para que 
retomem em ciclos de existências repetitivas. 
21. Porém, por meio do trabalho dos Mestres do Eu Superior que ser-
vem ao Ofício do Cristo, o estado continuá de educação da alma e 
de depuração da Luz consciencial consegue superar a "limitação 
condicionada" de modo que a alma possa ser religada criativamente 
ao Continuum do Eu Superior. Nesse ponto, a alma individual 
consegue anular a "programação negativa" por meio da capacidade 
de forjar um novo programa junto ao "Eu Superior Coletivo", ou voltar 
a encarnar em planos positivos ou negativos dos mundos físicos 
inferiores para auxiliar outras formas conscienciais limitadas. 
22. O atual estado de evolução da alma em nosso campo planetário 
corresponde a wsp (neg) : [r > 1, tan e < o]. 
23. Quando a posição original de "O (n + 1) no avanço da alma puder 
ser corrigida, no final de um programa (Ômega), a alma consegue ser 
avançada a um novo programa O (n + 2) que lhe permite evoluir para 
a imagem de seu Eu Superior divino e para a união final com o Adam 
Kadmon. 
24. Conseqüentemente, através do Ofício do Cristo este estado 
contínuo de confusão e de incapacidade da alma de estabelecer uma 
"intercomunicação sem limites" é reconhecido e compensado pela 
sintonia humana com o intermediário espiritual do Ofício do Cristo. O 
Ofício dirige os intermediários espirituais designados a equilibrar a 
comunhão entre o eu físico e o Eu Superior dentro de estados 
progressivos de degeneração. 
25. Portanto, o indivíduo pode anular a programação negativa com a 
ajuda do Ofício do Cristo que está em coordenação com outros 
Seres de Luz Integral. 



26. Em circunstâncias especiais, a intervenção divina permite que os 
Mestres da Luz se interliguem diretamente com um programa de 
alma e acelerem a educação espiritual de uma alma que seja 
necessária em outros programas de Luz. 
27. Lamentavelmente, a "resistência negativa" neste extremo de 
nosso universo local é tão avassaladora que, apesar de todos os 
milhares de Buddhas e "Mestres Crísticos" perfurando o véu 
planetário da evolução da alma, ainda é necessário que a Hierarquia 
retorne e se exteriorize coletivamente para retirar os seres físicos 
justos com seus veículos anímicos do planeta por meio da 
ressurreição. Ela faz isto para impedir que a alma retroceda a 
espectros imperfeitos de Ômega. 
28. Esta é a razão pela qual o Homem-alma enquanto Homem-
Crístico precisa transcender o Alfa e Ômega e por que o planeta está 
sendo ressuscitado atualmente. 
29. E, a fim de ajudar o Homem a cruzar seu limiar Alfa-Ômega, os 
"Seres de Luz Integral" trazem as equações para intercomunicação 
ilimitada. 
30. Eles trabalham coletivamente para permitir que todas as 
inteligências espirituais expandam suas atividades conscienciais por 
todo o espectro, por todos os estados de vida possíveis, garantindo o 
apoio em todos os níveis de educação. A nível coletivo, os "Seres de 
Luz Integral" fazem planos combinados no sentido de resolver as 
interrelações entre as várias zonas conscienciais no universo-Pai. 
31. Eles conseguem recriar e dirigir um sistema de vida unificado 
composto de uma trama complexa de afinidades interligadas. Como 
exemplares do poder criador de Deus, eles gerenciam não apenas a 
economia da natureza orgânica da terra, mas toda uma economia 
cósmica em benefício do Pai na administração de inúmeros níveis 
conscienciais. 
32. Isto explica por que não há uma predestinação absoluta, mas um 
pré-condicionamento da alma que permite que muitas combinações 
especiais entre a evolução da alma e a evolução física ocorram em 
cada ciclo de crescimento. 



33. As determinações coletivas desempenhadas pelas muitas 
Ordens de Luz permitem uma visão básica de como são necessárias 
muitas unidades de Luz a fim de reprogramar geneticamente o corpo 
físico para aceitar uma evolução e uma ressurreição superior da alma 
em um novo programa de ensinamento espiritual. 
34. A reprogramação genética permite que os processos fisiológicos 
estejam alinhados com uma nova "Equação Logos", que redistribui e 
recombina a Luz para a continuidade do poder de revelação. 
35. O Homem, quando desenvolvido ao nível do Adam Kadmon, 
consegue avançar e herdar qualquer um dos mundos de Luz que 
servem ao Pai. Ele é uma inteligência destinada a ser mais que 
carne e sangue. Porém, para poder avançar e herdar os corpos de 
Luz Integral, o Homem precisa primeiro ser capaz de usar seu manto 
de luz para servir seu semelhante antes que possa prosseguir aos 
muitos planos diferentes dentro da Hierarquia do Pai. 
36. Em essência, a Hierarquia do Pai opera por intermédio de 
emissários chave de Luz que têm demonstrado serem capazes de 
desempenhar as responsabilidades do Reino de Luz. Dentre as 
numerosas Ordens de Seres de Luz Integral, encontram-se aquelas 
que trabalham no "Lado Direito" do Ofício de Administração do Pai 
em cada universo-Filho. 
37. A Ordem dos Malachim é uma das Ordens dos Senhores que 
supervisiona os programas da Lei Soberana no que se refere às 
relações DeusHomem em cada universo. 
38. Eles harmonizam as forças de comunicação angélica e abrem os 
Livros da Lei de Deus para que sejam lidos nos céus superiores 
como a Lei Cósmica. Eles também restauram a Lei nos reinos 
inferiores para que o homem compreenda por que ele está em um 
espectro que caiu antes deste programa atual. 
39. No nosso ciclo atual, a retransmissão da Lei foi dada por Esdras 
e pelos "Homens de Fé", os "Homens de Grande Assembléia", que 
eram os "Vigilantes" dos códigos de transmissão da Torah Or. 
40. Outra Ordem de Luz é a Ordem dos Ishim, que ajuda o homem a 
ir da terceira dimensão para a quinta dimensão de crescimento 



espiritual. Eles descem nas formações integrais dos mundos-
Shekinah internos para desenvolver a humanidade desde as formas 
moleculares mais elementares dentro da rede do corpo Adâmico. 
41. Os Ishim ajudam a inteligência a atravessar a entropia mental e a 
entropia corporal demonstrando como a alma consegue entrar em . 
envoltórios de luz movendo-se entre o menos infinito e o anti-infinito. 
42. Estes envoltórios de energia existem dentro de alcances hipernu-
méricos além das funções matemáticas simples de raiz quadrada de 
-1 e raiz quadrada de +1. 
43. Quando a alma graduada deixa o corpo, e não é designada a 
voltar ao corpo do Eu Superior de um Mestre ou de um Mestre 
Ascendido, ela consegue entrar em qualquer número de 
incorporações de energia, de envoltórios energéticos, que ela possua 
preparado, para trabalhar com uma das hierarquias angélicas 
operando nas vinte e quatro dimensões de nosso universo-Filho. 
44. Foi-me mostrado como há envoltórios de energia de luz que 
flutuam pelo espaço, conduzindo os códigos para um determinado 
tipo de evolução da alma que é semeado em uma dimensão 
particular. Senti posteriormente que somente os conjuntos 
hipernuméricos poderiam explicar a flexibilidade destes envoltórios 
de energia que trabalham dentro das vinte e quatro dimensões 
principais de nosso universo-Filho para contro: lar a evolução de 
nossa alma. 
45. Quando os elementos Shekinah de uma alma graduada 
penetram em uma das matrizes da alma em envoltório, não é usado 
o princípio da faca de Occam (i. e., todas as possibilidades serão 
tentadas, pois a evolução múltipla é possível) e a alma se 
desenvolve, com a ajuda dos Ishim, de acordo com a matriz angélica 
melhor adaptada para trabalhar com os programas de criação. 
46. A Ordem dos Elim representa os sustentadores das vibrações de 
energia sônica usadas na música das esferas. Os Elim traduzem as 
mensagens do Pai em unidades de som e cor que são usadas para 
comunicação entre as redes das Legiões. 
47. A música das esferas elabora continuamente o tecido de criação 



com as formas-pensamento do Pai. Através do uso de estruturas em 
acordes decrescentes, os Elim reativam padrões de som da criação 
de uma esfera a outra. 
48. Os Elim formam uma mandaIa musical e um caminho espontâneo 
pelo universo, unindo as ordens espirituais com harmônicos em todos 
os lados do Creator Spiritus. 
49. Os Elim juntam, casam e sincronizam o som cromaticamente, 
reunindo diferentes fatores de som e cor que se combinam para 
expressar os tipos mais sublimes de meditação. Suas dissonâncias 
irradiam uma dimensão livre dos elos da paixão humana. 
50. Os Elim empregam formas musicais esféricas para inspirar a arte, 
os ensinamentos e as atividades transformadoras nos reinos da 
criação. 
51 Os Elim inspiram: o amor das forças universais; o amor do 
entendimento da consciência; o amor da remissão com Deus; o amor 
da remissão com o eu interno; o amor do conhecimento espiritual; o 
amor da Sabedoria espiritual; o amor das formas-semente divinas; o 
amor dos dons internos da Shekinah; e o amor do Caminho 
Infinito do Divino. 
52. Por meio destas atividades transformadoras, os Elim demonstram 
como as unidades básicas de Ômega são constantes de energia que 
saem em espirais do centro de cor e som zero para outras zonas 
temporais conscienciais. Os Elim também reciclam as órbitas 
cromáticas do campo viajando, em cada ciclo de renovação, de uma 
zona temporal consciencial a dutra em uma variedade de cores. 
53. A Ordem dos Hashmalim transmite os padrões de Justiça e os 
Pesos e Medidas que julgam até mesmo os anjos. Eles são os juízes 
dos planetas espirituais. É de suas fileiras que os Espíritos da 
Trindade são chamados a expedir a manifestação original do 
conhecimento ilimitado, a Torah Or do Ain Soph, aos reinos 
planetários dos Embaixadores Angélicos de YHWH. 
54. Estes são os pesos e medidas que permitem à lei terrestre e 
celeste ser sintetizada para o estabelecimento de um governo 
interplanetário. 



55. Logo, o trabalho especial dos Hashmalim é ligar os mundos espi-
rituais aos mundos de forma física e demonstrar que eles são 
inseparáveis por meio da manifestação das malhas de Luz. 
56. Os Hashmalim são especiais na medida em que conseguem 
conectar as atividades trinas dos Três Grandiosos Poderes Triplos na 
expansão da própria essência da Deidade para a nova criação. 
57. Cada Poder Triplo revela aquela parte da Sagrada Trindade que 
é manifestada na nova criação. Os Três Grandiosos Poderes Triplos, 
o plano básico para a transformação de energia, são a interface para 
as atividades coletivas de triangulação de matéria-energia. 
58. Uma outra Ordem de Luz é a Ordem dos Serafim, que são 
magníficas inteligências guardiãs, controlando as principais 
pictografias de monitoração dos céus inferiores. Através de suas 
manifestações múltiplas, os Serafim trabalham com os protótipos 
externos da criação consciencial, como também governam as Ordens 
de inteligência de luz que não estejam vinculadas às deidades. 
59. Sem receber o batismo da visão da Luz Shekinah dos Serafim, o 
Homem não é capaz de deixar este mundo, atravessar os 
firmamentos inferiores e ver todos os governantes e todos os 
senhores e todos os deuses e todos os grandiosos invisíveis de seu 
universo local. 
60. Seu Comando dirige as miríades de governos interplanetários de 
inteligência que estão conectados com zonas conscienciais 
específicas. 
61. Os Serafim abrem os olhos do homem para trabalhar com o 
"Governo da Evolução Superior". Eles estruturam o "Governo de Luz" 
que é necessário na fusão de diferentes mundos planetários sob uma 
"Sabedoria" unificada. Esta "Sabedoria" é manifestada a partir do 
Antigo de Dias por intermédio do Pai, revelada como uma criação 
recém-nascida do Recente de Dias. 
62. De todas as Ordens da Legião, os Serafim foram escolhidos para 
manifestar o "Governo de Luz", pois eles sabem como associar a 
"Sabedoria" certa com os "Planetas certos" em concordância com 
o"Plano Mestre" do Pai”. 



63. No início dos planisférios físicos de nosso universo local, uma 
parte da raça Adâmica caiu e tornou-se "herdeira" do "espaço 
limitado da Herança", afastada dos guardiães da árvore galáctica. 
Houve outros da semente Setiana três vezes regenerada, da 
semente enoquiana três vezes regenerada e da semente Matusalina 
três vezes regenerada, que foram usados para graduar a inteligência 
do Homem. Estes foram os "Primogênitos" que estiveram no céu 
antes da criação deste mundo e que escolheram serem "Renascidos" 
no corpo espiritual sobre a Terra a fim de ajudar na regeneração do 
homem de volta a um corpo de Luz, de modo que ele pudesse 
retornar à família dos céus. 
64. Quando este poder três vezes regenerado foi tirado de face da 
Terra, os Serafim foram designados para garantir a continuação do 
trabalho de Seth, Enoch e Methuselah. Assim como estes três foram 
levados por uma translação temporal, aos céus superiores.  
65. Os Serafim ergueram a arca de Noé e sua semente aos céus e 
depois retornaram com ela em segurança para este planeta de modo 
que o Reino de Deus pudesse recomeçar. 
66. Deste modo, o trabalho dos Serafim é proteger a Hokhmah, a 
Sabedoria, e a semente sagrada, convocando a arca adequada e 
encarregando-se da readaptação da vida na Terra durante todas as 
libertações semelhantes as de Noé em que é necessário a 
intervenção da inteligência superior. 
67. A Ordem dos Erelim mantêm a "Aliança de Luz" entre o Trono e 
os centros da Inteligência Superior. Eles ajustam continuamente o 
centro de luz em relação às ordens da Inteligência Superior em 
desenvolvimento, que precisam periodicamente ser unidas à medida 
que os mundos de forma física se transformam com respeito a novos 
planos de criação. 
68. Eles também julgam a eficácia da tecnologia, monitorando e 
ordenando as civilizações que ainda não encontraram sua identidade 
espiritual. É de suas fileiras que os Ajustadores de Pensamento Loka 
são escolhidos para determinar as sequências necessárias para que 
a evolução inferior e a Evolução Superior se encontrem e se 



transformem como uma criação espiritual coesa. 
69. Por meio de seus controles conscienciais, eles conseguem 
resgatar a inteligência física interdimensional que acidentalmente 
tenha se materializado na zona temporal errada, na dimensão de Luz 
errada, etc. Eles resgatam a inteligência por meio de seu poder de 
desmaterialização que penetra os véus de luz de matériaenergia. 
70. Os Ofaním são os mensagei ros de Luz procedentes dos céus 
superiores do Pai, especialmente localizados nos entroncamentos do 
espaço, como a rede para o governo e o implante da "nova 
realização". Quando os profetas das antigas civilizações fizeram 
contato com os mundos superiores, inevitavelmente o contato se deu 
por intermédio dos mensageiros de Luz Ofanim. Os Ofanim 
selecionam criteriosamente indivíduos em cada uma das sociedades 
planetárias com capacidades proféticas e lhes conferem a 
compreensão da criação superior. 
71. Eles supervisionam os aspectos cruciais de crescimento dentro 
das categorias hierárquicas dos céus e protegem os ensinamentos 
superiores para que não caiam nas mãos das forças de Luz 
inferiores, e das irmandades rebeldes, que não servem à Hierarquia 
de Luz do Pai. 
72. Portanto, os Ofanim guiam as formas-pensamento dos Tronos e 
Domínios do Pai aos níveis adequados de instrução. 
73. Há também um aspecto distinto no trabalho dos Ofanim que são 
as "Rodas-dentro-de-Rodas" - a força de aparição da Merkabah ao 
vir à manifestação física. Os Ofanim estão intimamente identificados 
com a Merkabah que é usada para anunciar a Lei Cósmica de YHWH 
e trazer uma escritura aos mundos planetários inferiores. 
74. Os Ofanim também tomam a Merkabah disponível às outras 
Ordens de Inteligência Superior para que desempenhem funções 
específicas: guiar os homens ao conhecimento do Caminho Infinito; 
ministrar às entidades desincorporadas nos planetas físicos e 
espirituais; proteger o homem de sistemas de crença inconsistentes 
com o Amor e Luz da Lei Cósmica; guardar a humanidade de 
inteligências extraterrestres que alterariam radicalmente o equilíbrio e 



o fluir do plano entre os reinos da criação; e regenerar e ressuscitar 
os fiéis remanescentes de uma "criação semente" quando os 
poderes de Michael e do Cristo convergem para levar um projeto da 
criação aos "novos céus" de YHWH. 
75. Há diversas Ordens de Ofanim que abarcam desde as Ordens 
Evolutivas Superiores até os Ofanim Principescos que expedem os 
programadores Intermediários para governar os céus inferiores. 
76. Há também Ordens de Ofanim especiais que comandam as 
manifestações "Deca-Delta" tendo como alvo as malhas 
interplanetárias. Estes são os Ofanim capazes de trabalhar com as 
limitações na borda de uma Morada planetária. 
77. Todos os Ofanim usam a Luz de Metatron e da Ordem de 
Melchizedek para restaurar os mundos planetários com o tipo certo 
de Luz, no trajeto de uma "Morada planetária" a outra "Morada 
planetária" através de uma evolução espiritual quantizada. 
78. A Ordem dos emissários de Luz Querubim é a Ordem angélica 
de inteligência superior que funciona como guardiã dos documentos 
ceies tiais. São capazes também de aparecer no plano da Terra para 
dirigir os assuntos do homem. No entanto, sua função primordial é 
guardar as passagens de Luz do Trono e Domínio que conectam os 
mundos físicos aos Governos dos Céus Intermediários. Os Céus 
Intermediários são "manifestações de Luz" inferiores a partir das 
quais os seres físicos nos mundos planetários aprendem pela 
primeira vez a experienciar o Inefável. 
79. O propósito dos Querubim é criar um muro de proteção de Luz ao 
redor de um "Plano específico" que esteja sendo usado para 
conectar os mundos de geração e regeneração. Eles asseguram que 
as formas-pensamento dos Mestres e dos Mestres Ascendidos 
estejam "perfeitamente coerentes" com o Plano do Pai no 
aperfeiçoamento do número de almas destinadas a compartilhar um 
Plano criador. 
80. A fim de criar os "muros de Luz" os Querubim precisam receber a 
Luz Viva do Trono. A Luz Viva é levada por Uriel e Metatron e se 
torna acessível aos Querubim no alinhamento de novos mundos por 



meio de um sistema de tronco energético que liga as "centelhas" do 
universo-Pai com as sistemas estelares que abrangem o universo-
Filho em expansão. 
81. Consequentemente, por meio de sua atividade criadora, os 
Querubim supervisionam as afinidades criadoras entre os mundos de 
Briah, os mundos da criação, a partir dos mundos de Atn'ath, os 
mundos de "forma arquetípica". Deste projeto da "forma arquetípica", 
os Querubim executam novas criações em diferentes níveis de Luz. 
82. A Ordem dos Querubim emprega a Luz Viva do Pai para conectar 
os mundos da criação com os mundos de Luz na atividade dos 
mundos de Yetzirah, os mundos de continuidade e mudança dentro 
do Continuum de Luz do Pai. Um novo mundo recebe seu "Plano" a 
partir do Continuum do Pai por meio de um corpo de formas-
pensamento composto de envoltórios de Luz Viva. 
83. Esta Luz Transformadora é mencionada na escritura de Esdras 
que proclama: 
84. "Ó Luz, teu brilho veio antes do amanhecer de tuas criaturas. E 
em tuas moradas celestiais não há necessidade de qualquer outra 
luz.” 
85. Isto se refere à Luz divina indivisível que desce à forma mais 
elementar da criação, sustentando até as criaturas mais elementares, 
contudo mesmo assim conectadas com a região mais elevada dos 
céus. 
86. A alma sem a Luz fica indefesa; só as almas que despertaram 
para um Plano divino e buscaram o Amor e a Luz da Mente Divina 
recebem a oportunidade de se conectar com "fonte de Luz" Crística 
enviada pelos portais da criação para iluminar os mundos 
supervisionados pelos Querubim. Deste modo, o Messias é enviado 
para preparar um local de glória para seu povo, que verá as 
tremendas energias de Luz e Amor concedidas para a santificação 
da vida. 
87. E, no momento da glorificação da criação, os Querubim abrem os 
portais energéticos da criação para que a vida inteligente ascenda 
além do fogo violento e entrópico e entre na câmara-de-Luz 



adequada dentro do Tesouro de Luz. Eles ajudam os fiéis a 
mudarem de roupa para vestirem os mantos de Luz que eles usarão 
nas novas "Moradas planetárias" de Luz. 
88. A Ordem dos  B'nai Elohim são os Filhos dos Deuses Criadores, 
que são designados a enviar uma parte do "Tesouro de Luz" para 
a Sabedoria e educação das almas. Eles são instrumentos criadores 
para os Elohim, que autorizam os programas B'nai Elohísticos de tal 
forma que as criações continuem para a luz maior. 
89. Os B'nai Elohim trabalham com os sistemas derivados da 
criação. Eles desenvolvem as "vestimentas inferiores" do Adam 
Kadmon que não estejam sendo usadas diretamente pelos Elohim na 
criação das inteligências físicas que servem a YHWH. 
90. Os B’nai Elohim empregam o "Olho de Hórus" para criar as 
vestimentas da incorporação física que os seres da inteligência 
angélica podem escolher quando descem aos Céus inferiores para 
executar a obra do Pai. 
91. Consequentemente, os Btnai Elohim consolidam o trabalho dos 
Elohim. Eles escolhem a "semente eleita" que é transplantada da 
criação imperfeita aos níveis dos invisíveis divinos. Logo, eles 
ampliam o reservatório genético-espiritual para a consequente 
combinação das radiações divinas na nova criação da espécie. 
92. A Ordem dos Elohim compreende os Deuses Criadores de 
YHWH que controlam as calibrações de Luz que são necessárias 
para desenvolver todas as combinações da Imagem e Similitude por 
meio do Olho divino do Pai. 
93. Eles governam a progênie da "Imagem" e "Similitude" usada pelo 
Pai Divino nas Criações-Paraíso superiores. Formulam inúmeros 
mundos da criação e agem como os administradores dos "Centros de 
Paraíso", os centros-de-intercâmbio que possibilitam a existência de 
níveis conscienciais dentro de várias categorias de "Luz" e " Amor". 
94. Portanto, os Senhores Elohim elaboram os projetos que são os 
"programas supremos" para um sistema estelar e para os integrantes 
hierárquicos que servem à Casa de Muitas Moradas do Pai. 
95. Nestes reinos de superespécies de nosso universo-Pai, os 



Elohim conseguem materializar inúmeras combinações de formas-
pensamento em experimentos de desenvolvimento, transformando-
se em "Iluminadores de uma Criação" de acordo com a Vontade de 
Deus. 
96. Os Elohim criam os programas que geram e desenvolvem o 
Adam Kadmon de acordo com um Plano determinado. Eles são 
capazes de criar reinos galácticos inteiros diretamente pelas 
irradiações de Luz de YHWH. 
97. De seu poder maior, eles guiam a ascensão do Adam Kadmon 
aos novos programas, onde o Adam Kadmon consegue vestir 
qualquer uma das incorporações superiores da Hierarquia do Pai, até 
mesmo se tornar um "Príncipe de Luz". 
98. O Adam Kadmon, por sua vez, consegue usar o poder divino 
para se projetar pelo "Olho de Hórus", de modo que possa herdar os 
mundos de forma física. A partir de miríades de combinações, o 
Adam Kadmon determina a estrutura, forma e o número de divisões 
celulares que serão necessárias para o trabalho dos Elohim. Ao 
projetar uma "forma Corporal de Luz" pelo "Olho de Hórus", uma 
forma física é materializada para a "contraparte celestial". 
99. Contudo, são as Hyos Ha Koidesh que rompem a barreira do 
Infinito. Ao fazê-Io, elas conseguem se conectar com outros 
universos-Pai e exaltar o trabalho pleno do Antigo de Dias em 
atividades além da descrição. 
100. Elas conseguem também se manifestar de várias formas, de 
qualquer maneira que desejem, preenchendo as necessidades dos 
seres conscientes de acordo com os objetivos do Eu Superior. 
101. Portanto, o poder supremo usado por um Senhor das Hyos Ha 
Koidesh demonstra que em uma fração de segundo ele tem o 
potencial de alcançar um número tão grande de manifestações como 
o de átomos, dez vezes cem mil, cem mil milhares, e cem milhões de 
milhões dos reinos incontáveis de YHWH. 
102. Cada Mestre Ascendido das Hyos Ha Koidesh é usado na 
parceria das fileiras dá Trindade PaiFilho-Espírito Santo Shekinah, 
para se relacionar com as eras pós-Supremas dos níveis exteriores 



do "universo mestre", que é o universo-Pai transposto a extensão. 
Visto que esta relação se expande a partir dos futuros da Trindade, a 
Hierarquia não conhece os resultados definitivos das "relações trinas" 
entre cada Mestre Ascendido e a parceria Pai-Espírito Santo 
Shekinah, quando cada Mestre é convocado a ser um "Filho Paraíso 
Crístico". 
103. Esta unidade misteriosa de cada Mestre e Senhor Ascendido 
com a glória plena da Trindade de Trindades, garante a experiência 
cooperadora de novos mundos com uma "iluminação" ainda mais 
intensa que a do Senhor que vivenciou o equivalente aos três corpos 
de Buddha, onde Buddha é consciente de Dharmakaya 
("eternidade"), Sambhogakaya (instrução dos "Filhos do Céu"), e 
Nirmanakaya (o trabalho que é necessário para a "redenção da 
humanidade"). 
104. Cada Mestre Ascendido vindo da categoria das Hyos Ha 
Koidesh, que conquistou a Coroa Tripla do Amor do Pai por ser um 
"Senhor, Rei e Redentor Crístico", irá: desbravar a fronteira criadora 
em expansão à medida que ela penetra cada vez mais o espaço não-
navegado; viver para a redenção da humanidade e de todas as 
ordens de inteligência; e, procurar libertar os "deuses" e "senhores" 
caídos presos em seus próprios domínios de pensamento criador de 
modo que as criações sejam possíveis no nível de Filiação dentro da 
soberania ilimitada de YHWH. 
105. Visto que o poder criador externo de cada manifestação-Pai do 
Antigo de Dias é infinita, o crescimento é infindável - eterno. Já que 
este crescimento é infindável, ele nunca pode ser concluído, exceto 
"dentro da Vontade do Pai" que estabelece a Sabedoria Suprema-
Definitiva em relação a cada um de Seus Planos e Programas 
compartilhados com Seus Filhos Paraíso, Seus Anciãos do Trono, e 
Sua Deidade Shekinah, manifestações que são todas autorizadas a 
se combinar e recombinar com Ele como uma Trindade existencial 
servindo à Trindade de Trindades - o Pai, o Cristo Unigênito e o 
Espírito Santo Shekinah no universo-Pai. 
106. No nível supremo de administração do universo-Pai estão os 



Vinte e Quatro Anciãos que tomam assento na presença de YHWH 
permutando suas missões e glória periodicamente com outros 
Mestres Ascendidos. Eles controlam vinte e quatro Tronos e 
Domínios que administram a Lei do Controle Central por meio dos 
Conselhos de Luz a todos os universos que reconhecem YHWH. 
107. Os Vinte e Quatro Anciãos têm o poder de dinamizar centro e 
quarenta a quatro sistemas de divindade, caminhar sobre cento e 
quarenta e quatro mil reinos de senhorio, e iluminar cento e quarenta 
e quatro mil esferas mundiais. Eles conseguem levar miríades de 
seres ao amadurecimento espiritual, viver em muitas expressões 
eternas, e conhecer como a Lei Cósmica é aplicada em cada éon. 
108. Os Vinte e Quatro Anciãos manifestam a glória da Divindade, 
conforme recebida pelo Antigo-Recente-Futuro de Dias em Deidades 
existenciais, pelas quais eles conseguem existir como "trindades" da 
Trindade de Trindades. Sob a orientação de YHWH como Pai-
Criador, eles conseguem também aparecer em infinitas formas. Eles 
dão plena expressão à quantidade de manifestação divina, quer o 
Plano do Pai inclua um bilhão de mundos, quer esteja circunscrito a 
uma dimensão como um modelo para a expressão única de um pro-
grama divino. 
109. Ao combinar a intenção do Plano do Pai com a extensão do 
Espírito Santo Shekinah, eles conseguem produzir inúmeros 
universos, indivisíveis quanto à perfeição metamaterial, e 
precisamente subinfinitos quanto à quantidade, dimensão ou fulgor 
do céu ou do "universo-mestre de glória", que serve ànatureza de um 
Deus Vivo e Revelador que respira o Ain Soplz Eternamente! 
110. Os Vinte e Quatro Anciãos contemplam todas as setenta e duas 
faces do Pai expandindo-se em manifestações infinitas do Pai em 
corpos de Luz glorificados. Cada Ancião tem a capacidade de criar 
civilizações múltiplas servindo a uma das manifestações múltiplas do 
Pai, à medida que o manto de Luz do Pai se expande como uma 
forma trina. 
111. Jesus Cristo demonstrou como os Elohim, as Hyos Ha Koidesh 
e os Vinte e Quatro Anciãos, como uma apoteose divina, podiam 



estar envolvidos diretamente no trabalho da triangulação entre o 
Trono do Pai e os mundos de forma física. 
112. Nesta apoteose divina, Jesus demonstrou como o poder Crístico 
do Trono poderia se tornar acessível pessoalmente a cada filho e 
filha de Deus através da súplica ao Pai pela VIDA e libertação do 
ciclo de início e fim, de modo que cada alma pudesse ter uma vida 
repleta no esplendor do Pai. 
113. Assim, na família de Deus, o que é importante não é o nível de 
distinção entre se pertencer "aos" Elohim, "às" Hyos Ha Koidesh e 
"aos" Vinte e Quatro Anciãos, mas a combinação da Trindade que 
liga o Transcendente ao relativo, possibilitando uma relação infinita 
entre o eterno e os aspectos imutáveis da Deidade Suprema do Pai, 
Filho e Espírito Santo Shekinah. 
114. E após eu ter tido um vislumbre da Hierarquia deste universo-
Pai, o Senhor Metatron pegou-me pela mão e levou meu corpo para 
fora da visão do Paraíso de Deus e me disse: 
115. "Ele fará com que o justo erga a casa de Deus, e comandará os 
inspirados a estabelecer o templo de Ezequiel. O Homem mudará 
seu descaso pela Lei do Senhor ao som da trombeta nos céus.” 
116. Venham, vamos ascender ao céu! E vamos todos ver os reinos 
que ajudam a humanidade neste planeta durante este programa 
atual. 
117. E, durante o próximo ciclo da criação, o Homem contemplará os 
incontáveis reinos que servem ao Kiddush Ha-Shem, à Santificação 
do Nome Sagrado, de espectros invisíveis de glória ao Futuro de 
Dias, manifestado por intermédio de Filhos e Filhas santos em todos 
os despertares do Espírito Santo na Luz. 
118. Levante-se, Ó Filho do Homem, deixe cair sua vestimepta 
carnal, pois a Luz veio a você e a própria glória de YHWH 
resplandeceu! Você, também, estará diante dos Anciãos e da 
Presença Divina do Pai! 
 



 
Figura 17: A Família Especial de YHWH. 

 



 
 
 

3-0-4 
 

As chaves dos futuros luminares são forças eletromagnéticas que 
afetam os ritmos da vida e o aparecimento e extinção de espécies 
dentro do campo magnético terrestre. A “Evolução Superior” dará 

uma melhor compreensão de como as forças elétricas alteram 



os ritmos biológicos e permitirá ao homem nesta zona temporal 
consciencial receber “Seres de Luz Integral” que darão instrução 

sobre a próxima ordem evolutiva em nosso universo. 
 
 
1. A Chave fala de como a espécie Terrena tem um arco de luz 
direto, um foco de luz direto que controla seus ritmos biológicos. O 
Homem em breve aprenderá que seu sistema de vida não depende 
diretamente do paradigma do campo magnético solar para regenerar 
seus ritmos biológicos. 
2. Uma nova fonte de Luz está agora alcançando o nosso sistema 
solar e interpenetrando o campo magnético da Terra, alterando os 
ritmos biológicos. Isto está forçando a espécie a abandonar sua 
antiga célula temporal de percepção nos níveis físico, emocional, 
mental e espiritual. 
3. Isto deve efetuar-se antes que a espécie possa entrar em uma 
nova célula temporal consciencial com uma percepção unificada. 
4. À medida que os arcos de Luz começam a mudar, uma força 
luminosa diferente está começando a trabalhar com as forças 
eletromagnéticãs. Isto está provocando uma elevação considerável 
dos campos magnéticos da cavidade cerebral a uma frequência 
mental superior, possibilitando ao Homem receber "Seres de Luz 
Integral" que darão instrução quanto ao programa do próximo nível 
de criação. 
5. Anteriormente pensava-se que as forças de luz do campo 
magnético da Terra controlam os ritmos de vida de todas as espécies 
biológicas, e que as células vivas necessitam somente da luz de 
nossa própria faixa do espectro eletromagnético para sobreviver. 
6.. A Chave nos diz, porém, que sem a operação dos novos 
paradigmas Magnéticos com arcos múltiplos de cor, as radiações 
cromáticas da luz solar não serão suficientes para a sobrevivência 
das espécies. 
7 Portanto, começaremos a traba lhar com uma faixa maior do 
espectro completo. Mas o principal fator cromático será a codificação 



da cor "branco-cálida" que capacitará nossa integração com nossa 
forma original enviada do universo superior a este mundo. 
8. Assim, com o cérebro de um computador eletromagnético, 
nós seremos forçados a nos adaptar a um espectro eletromagnético 
maior, ou foçados a rolar para fora da antiga espiral eletromagnética 
rumo à morte consciencial, se não pudermos nos codificar nas novas 
cores ao cruzarmos nosso espectro de luz Alfa e Ômega. 
9. A nova frequência eletromagnética é um limiar astrobiológico 
distinto, mas, ligado a uma pluralidade de outros limiares 
astrobiológicos com muitos sóis, cria uma" Aliança da Luz Viva - 
Mitsvahs 'Esh", que é a integração dos muitos limiares cromáticos de 
Luz. 
10. Do mesmo modo, nós ultrapassaremos este limiar atual onde 
temos sido retidos pelo antigo paradigma solar de Poder, dentro de 
uma aliança de "luz comum" com apenas um sol. 
11. Nosso sol, por ser uma estrela variável, será considerado como 
tendo grandes limitações para evoluções futuras. Isto será 
observável pela troca visível dos campos de polaridade solar e pelo 
traçado das linhas magnéticas internas do sol girando mais rápido 
que a sua superfície. 
12. Estas mudanças afetarão também a rotação de Saturno. Isto 
serávisto como um efeito periódico que será notado na atividade dos 
anéis de Saturno. Isto ilustrará as novas mudanças que acontecerão 
no sistema solar como um todo. 
13. Estas mudanças são o resultado dos novos controles biológicos 
de luz que estão sendo introduzidos diretamente pela nova ordem 
administrativa junto com o Conselho dos Nove. Estas mudanças são 
necessárias para preparar nossa evolução humana para a 
sobreposição com os "Seres de Luz Integral" de criação avançada, 
no evolver de novas astromutações. 
14. Ocorrerão novas astromutações onde as novas linhas 
magnéticas estabelecerem os equilíbrios no acoplamento de energia 
de uma malha protônica-eletrônica-protônica a uma malha eletrônica-
protônica-eletrônica. Aqui, o campo bioenergético do corpo herda um 



novo par de elétron e pósitron e o sistema circulatório sanguíneo 
herda novas linhas de força magnética. 
15. O campo ionizado ao redor da célula sanguínea perde sua 
relação protônica-eletrônica-protônica para um novo campo 
eletrônico-protônicoeletrônico, quando a forma de vida élevada à 
fase seguinte do espectro eletromagnético. Cai a antiga orientação 
protônica e surge um novo processo de recombinação. 
16. Em outras palavras, os níveis de densidade molecular operam 
com certas frequências de radiação de Luz, e, quando a fonte de luz 
é alterada desta maneira, o nível de densidade molecular é 
transformado para revelar o próximo nível orbital eletrônico da Mente 
Universal. 
17. Ou seja, o homem poderá participar nos mundos evolutivos 
superiores, porque sua cadeia de hemoglobina se deslocará com sua 
árvore filo genética a um novo sistema de equilíbrio, por meio do qual 
ondas isoladas, de grupo e de ultravioleta de vácuo se combinarão 
para permitir uma nova relocação quântica. A combinação destes 
três tipos de ondas permitirá que a forma orgânica de vida atravesse 
a antiga densidade molecular para uma nova densidade molecular 
como um "sistema holístico". 
18. A mudança da árvore filogenética permitirá uma intensa 
reestruturação do sistema circulatório sanguíneo. Como parte desta 
mudança geral, as cadeias alta e delta possibilitarão um acoplamento 
singular, por meio do qual a cadeia beta será eliminada pelas 
mudanças quantizadas. 
19. Atualmente, as duas cadeias alta e as duas cadeias delta se 
enlaçam com o oxigênio melhor que as duas alta e as duas beta. 
Portanto, na mudança quântica da evolução humana, a cadeia beta 
será eliminada e a delta passará a ser a penúltima. 
20. A fim de que o homem trabalhe com o próximo nível orbital 
eletrônico da Mente Universal, nosso nível de densidade molecular 
terá de se tornar menos denso e ficar mais transparente para 
participar nas realidades multidimensionais. 
21. O homem precisa de novo ser completamente reformado ao 



atravessar as malhas de energia que controlam seu atual arranjo 
biológico, de modo que possa ser reespacializado em novas malhas 
de sintonia. Especificamente, o homem precisa atravessar a malha 
de energia que controla a divisão celular em seu nível biológico de 
organização, uma malha biomagnética planetária que controla a 
evolução da espécie coletiva e seu paradigma solar (malha) que 
recebe as energias galácticas dos mundos de massa negativa. 
22. Quando o homem atravessar estas malhas de energia, ele 
ativará os novos campos magnéticos e substituirá seus antigos 
biorritmos planetários. 
23. Primeiramente, o deslocamento lateral das partículas solares (em 
relação ao nosso disco galáctico), criando cosmodísticos (subfatores 
de um evento cósmico) com lapso temporal, será corrigido permitindo 
que a linha histórica de movimento temporal seja harmonizada com a 
malha espiritual de padrões infinitos com a qual nós devemos nos 
alinhar. 
24. Depois, a sensibilidade da luz ultravioleta terá uma função 
reprogramadora especial em nosso DNA. Ela estabelecerá uma 
recombinação dos elementos da química da vida. 
25. Contrariamente ao que crêem os atuais geneticistas, a radiação 
ultravioleta será controlada e não destruiráo sensível código 
genético. 
26. Já se postulou que a radiação ultravioleta, ao ser aplicada ao 
DNA com intensidades específicas, provoca a dimerização da timina. 
27. Isto faz com que as pontes de hidrogênio duplas se rompam e se 
forme um anel de ciclobutano entre os dímeros. 
28. Consequentemente, surge uma protuberância que não permite 
que o DNA se ligue ou transcreva; ela torna o DNA irreconhecível 
para os precursores (de sua atividade básica). 
29. Porém, também se descobriu que uma enzima fotorreativa e um 
fóton de luz visível removem esta protuberância e permitem que se 
efetue a codificação adequada. 
30. Este modelo de recombinação é necessário ao desenvolvimento 
de um modelo de duplicação, o qual é a chave da disposição dos 



genes nos cromossomos para o controle do envelhecimento 
biológico e as mudanças degenerativas durante a evolução da nossa 
espécie.  
31. E antes que aconteça a mudança eletromagnética maior, o 
homem também entenderá como novos efeitos de crescimento 
resultarão da eletrom,edicina, que emprega o eletromagnetismo. O 
homem ao usar .a " cirurgia luminosa" de penetração eletromagnética 
na medula óssea será capaz de gerar um novo crescimento ósseo. 
32. A estimulação regenerativa de cartilagens por injeção de corrente 
magnética, a restituição da regeneração parcial de membros por 
meio de pequenas correntes diretas, a estimulação do crescimento 
ósseo por campos elétricos, a inibição por meio de correntes elétricas 
do crescimento de tumores implantados em mamíferos, tudo isto faz 
parte da eletromedicina, a ciência que está aproveitando as energias 
eletrofisiológicas usando o campo eletromagnético adequado. 
33. Além disso, quando o crescimento embrionário é colocado em um 
ambiente artificial, que está sujeito a uma aplicação de corrente 
magnética prolongada, as "linhas de força magnéticas" embrionárias 
anteriores no corpo podem ser modificadas. 
34. Por meio deste processo, o corpo inteiro pode ser recodificado 
biomagneticamente para adaptar-se a um novo ambiente biológico, 
sem jamais ter de experimentar qualquer dor associada à rede 
fisiológica humana. 
35. Este processo emprega um quinto sistema circulatório, que abre 
o mecanismo de codificação da dor e realinha corretamente os 
sistemas circulatórios sanguineo, linfático e nervoso para funcionar 
em meios ambientes biológicos diferentes. Em outras palavras, a 
criança que está sendo transportada em ambientes espaciais pode 
ser pré-programada enquanto no estado embrionário para estar 
preparada para ambientes planetários especiais. 
36. Isto é feito no caso em que é necessário uma transferência da 
espécie a um novo ambiente para a sobrevivência da raça. (Aqui, a 
inteligência guiadora está ciente de que a criança pode passar por 
mudanças genéticas) 



37. Além disso, quando pudermos viajar além dos limites superiores 
deste atual espectro eletromagnético, entenderemos como nossa 
densidade eletromagnética controla a carga de "spin" dos padrões 
dos aminoácidos de nossa atual evolução de vida. 
38. E esta é a razão pela qual nosso estágio eletromagnético de 
evolução será mudado em si para permitir novos padrões de 
evolução contínua. 
39. Os mecanismos da Merkabah dão o sinal para a cronometragem 
da mudança biológica ao longo dos ciclos magnéticos da Terra. 
Estas mudanças podem acontecer em questão de horas e remover 
espécies inteiras que evoluíram em uma estrutura temporal 
geológico. 
40. A evidência disto pode ser revelada na correlação entre as 
inversões de campo e as descontinuidades da micro-fauna e os 
núcleos sedimentares no fundo do mar. 
41. Os mamutes de Bereskova, na Sibéria, confirmam a existência de 
"dissipadores de calor" que devem ter se formado para conservar 
perfeita sua estrutura molecular. Estes dissipadores de calor são 
necessários para explicar o estado perfeito de conservação, e só 
aconteceram em decorrência de mudanças súbitas, em que os 
mamutes foram subitamente enterrados sob toneladas de gelo e 
tundra. 
42. Este processo de rápida extinção se estende até aos animais 
marinhos unicelulares mais inferiores (isto é, várias formas de 
radiolário - protozoário marinho), que se extinguiram 
simultaneamente em todo o mundo. 
43. Por isto, o homem deve encarar o fato de que a inversão do 
campo magnético, contribuindo para a ascensão e queda de 
espécies e civilizações, pode ocorrer muito rapidamente como 
resultado de eventos-gatilho iniciados por oscilaçôes cósmicas em 
combinação com o campo magnético da Terra. 
44. Porém, Enoch explicou-me que ainda há espécies vivas que 
sobrevivem, inclusive nas áreas polares, pois a mudança 
geomagnética não é a questão do gelo avançar ou retroceder, mas é 



a relocação de todo o manto terrestre ao longo de um novo 
meridiano magnético. 
45. No processo de formação de energia que conduz a estes 
eventos, disse Enoch, todas as mudanças em grande escala nos 
campos magnéticos surgem dos movimentos mecânicos de um meio 
condutor, o qual implica em atividade magnetohidrodinâmica. 
46. O núcleo da Terra, composto em sua maior parte de ferro 
fundido, conduz correntes elétricas que amplificam os campos 
magnéticos a ele ligados quando o bombardeio ondulatório de 
energia verte através das áreas polares da Terra. 
47. O bombardeamento excessivo de ondas cósmicas transforma o 
núcleo de ferro em uma região semelhante ao plástico líquido, o que 
perturba o estado de equilíbrio energético dentro do núcleo da Terra. 
48. Estas transformações singulares de energia são a causa de 
algumas das maiores inversões magnéticas em toda a galáxia. 
49. Estes bombardeamentos intensos de ondas cósmicas são 
causados por mudanças no padrão vibratório das malhas estelares 
em relação a períodos fundamentais de atividade dentro da Via 
Láctea. 
50. Além disso, a transformação do núcleo da Terra em uma região 
seme lhante ao plástico líquido faz com que o dínamo central atue 
como um lubrificante interno. Isto permite que a crosta do planeta 
deslize quando as forças de torção sobre a crosta da Terra são 
ativadas em inversão geomagnética. 
51. Nosso planeta não é diferente de nenhuma outra forma de vida 
que precisa renovar-se; ele é como uma "molécula de energia" 
passando por uma renovação e sendo restaurado a uma nova 
existência. 
52. Precisamos entender que as inversões geomagnéticas e a 
mudança da densidade eletromagnética são partes necessárias da 
reciclagem dos processos bioquímicos humanos, à medida que a 
humanidade entra em um novo corpo de Luz. Em todas estas 
mudanças fundamentais, porém, devemos entender que não existe 
uma "escala temporal" fixa do ponto de vista de uma única 



relatividade. O fator tempo é determinado por um critério variável de 
eventos em uma escala planetária e galáctica, combinados com a 
atividade espiritual de tim universo-Filho orientando o projeto da 
"fertilidade causal". 
53. Entre as escalas temporais periódicas de renovação cósmica, o 
Homem surge em cena como uma inteligência que sobrevive por ser 
uma parte no plano do Pai de contínua criação de almas. 
54. Deve então o Homem esperar a destruição total do planeta? 
Deus proíba! O que o Pai decretou, ele direciona para a criação 
renovada por meio do regresso dos Mestres, que colocarão seus pés 
sobre o planeta para ajudar o Homem no trabalho da recriação. 
55. O paradoxo de morte súbita no planeta representará uma força 
de nivelamento dos falsos poderes de controle no planeta, enquanto 
que o despertar consciencial das inteligências humanas e 
interdimensionais com partilhará o Novo Dia que virá tão subitamente 
sobre elas que a morte não reconhece sua passagem para a Vida! O 
rito de passagem conduzirá à Luz e a Luz devorará o fogo da morte, 
à medida que a consciência tridimensional veste a "Imagem" de Luz. 
56. Então será escrito que os fiéis que foram semelhantes aos três 
servos de Daniel – vestiram "a Imagem de Luz" - enquanto estavam 
na fornalha ardente - e foram codificados na Luz e na Salvação! 
 



 
 
 

3-0-5 
 
As chaves dos futuros luminares são as glórias do “Trono da Mente 

Criadora", que tem um compasso para todos os compassos: 
“KODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAI ‘TSEBAYOTH!” SANTO, 

SANTO, SANTO É O SENHOR DAS LEGIÕES! 
 
 



1. Dentro das glórias infinitas do Trono do Pai existe uma canção 
celestial que é usada em todos os céus superiores para exaltar o Pai. 
É a vibração do Espírito Santo que fortalece todas as inteligências 
vivas de Deus, provendo-as com uma forma de salvação. 
2. Esta é a saudação das Irmandades superiores que trabalham 
coletivamente como as Energias da Legião de YHWH. A saudação é 
um testemunho a todos, nos céus inferiores, de que as Legiões de 
YHWH trabalham coletivamente como um exército de Luz, servindo 
aos corpos celestiais e aos mundos que serão elevados sem 
corrupção. 
3. Quando fui levado à presença do Trono, contemplei a multidão 
de seres Ascendidos cantando louvores a Deus. Eu me uni a eles e 
declarei: "Tu és digno, Pai, de receber a glória, a honra e o poder, 
pois Tu criaste todas as coisas e me redimiste para cantar a Tua 
Criação Infinita". 
4. E ao dizer isto, eu me juhtei às Legiões proclamando: "Santo, 
Santo, Santo é o Senhor Deus das Legiões, o Pai Todo-Poderoso 
que foi, é e será para sempre!". 
5. Esta glorificação foi extremamente profunda, pois quando fui 
trazido de volta à Terra e li as palavras de João no Apocalipse (4:8-
11), eu soube que as palavras de João eram um testemunho 
verdadeiro da Presença do Pai. 
6. Amados do Pai, entendam que quando as quatro criaturas 
viventes, a fonte da substância criadora para os mundos inferiores, 
proclamam a Santidade de YHWH com as palavras: "Kodoish, 
Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth", elas estão proclamando que o 
poder da criação está inextricavelmente entrelaçado com este som 
sagrado usado na divinização de novos mundos. 
7. O "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" é o compasso 
do ciclo e a pulsação de todos os estados de matéria/radiação e, 
acima de tudo - ressonância, que é o fator comum que une os níveis 
vibratórios inferiores com os níveis superiores da criação. 
8. Até o batimento cardíaco humano, com seus relógios biológicos, é 
determinado de acordo com a função do "Kodoish, Kodoish, Kodoish 



Adonai 'Tsebayoth, Mel-o Kol Ha-aretz Kevod-o!" 
9. O "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" une todos os 
biorritmos do corpo com os ritmos espirituais do corpo do Eu 
Superior, de modo que todos os sistemas circulatórios operam como 
um batimento do coração cósmico. O "Kodoish, Kodoish, Kodoish 
Adonai Tsebayoth" é dado dentro da quinta cavidade da Grande 
Pirâmide, que alinha o batimento vibratório do coração com os cinco 
corpos de vibração que operam dentro do envoltório bioquímico do 
homem. 
10. Além disso, é a energia Luminosa criada por este "código santo" 
que capacita o veículo corporal a experimentar a energia direta dos 
Mestres de Luz que servem a YHWH. Este intercâmbio de energia é 
importante para as necessidades superiores da encarnação humana, 
porque procede do código pronunciado pelas quatro criaturas 
viventes que estabelecem a estrutura fundamental para toda matéria 
criada a partir da substância divina. 
11. Eles usam este código para conectar a mente deles com a Mente 
do Pai, a qual lhes permite regozijar-se na Sabedor: transplantada na 
mente da criação. 
12. Estas quatro criaturas viventes são as que compõem as funções 
onda-matéria combinando sons divinos com os elementos 
metamateriais que se estendem do Trono à criação física. 
13. Portanto, o "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" é o 
compasso central para as dez oitavas contidas dentro das linhas de 
força eletromagnéticas, assim como para escalas adicionais de 
ressonância cromática emanando oitenta oitavas acima e oitenta 
oitavas abaixo de nosso local no espectro eletromagnético. 
14. O som cósmico e sua relação com o espectro de cores divide 
essas oitavas de som adicionais além da faixa normal da oitava. E 
assim como cada particula subatômica tem sua própria vibração 
cromática particular, essas vibrações cromáticas podem ser divididas 
de forma a liberar novos tons musicais. 
15. Estas oitavas são ativadas pelas letras divinas do hebraico que, 
por sua vez, são ativadas pela sua própria malha, que é chamada à 



existência pelo Adonai 'Tsebayoth. Estas letras são formas-
pensamento que criam um elo eterno entre os diferentes mundos 
temporal. 
16. Cada pronúncia de uma "forma-pensamento" conduz à forma-
semente que representa a complexa natureza das energias básicas 
das forças da vida. A "forma-pensamento" tem um poder sonoro 
básico que equivale à luz operando em padrões correspondentes e 
com extensão tonal. 
17. Deste modo, a combinação básica da malha de letras divinas 
com todos os acoplamentos bilíteros, resulta em 484 combinações de 
"luz a som" (222 = 484) ou de manifestações de poder sonoro. 
18. Os cabalistas sabem que organizando todas as combinações 
trilíteras formadas pelas 22 letras de fogo, as "formas-semente 
sonoras" totalizariam 223 ou 10.648. Com maior entendimento, a luz 
e o som podem se unir através das somas das tabelas musicais, no 
princípio e no fim das 484 combinações bilíteras, de modo que a 
Sabedoria ao fundo de cada forma-semente é ampliada. 
19. Portanto, o poder das vinte e duas letras básicas é: 
484 = 22 elevado a 2   
10.648 = 22 elevado a 3   
234.256 = 22 elevado a 4   
5.153.632 = 22 elevado a 5   
113.379.904 = 22 elevado a 6   
2.494.357.888 = 22 elevado a 7   
54.875.873.536= 22 elevado a 8   
1.207.269.217.792 = 22 elevado a 9   
26.559.922.791.424 = 22 elevado a 10   
584.318.301.411.328 = 22 elevado a 11  
12.855.002.631.049.216 = 22 elevado a 12  
 
20. Este tabernáculo de sílabas-semente é suficiente para 
representar as "canções de ascensão", de modo que a alma do ser 
humano possa encontrar-se em cada nível de experiência e na 
transformação da "vestimenta de Luz" ao ascender do mundo de 



vibração ao mundo de Luz. 
21. Surge a questão: Por que a língua hebraica foi escolhida para 
controlar até as partículas subatômicas e ativar a espiritualidade do 
Homem? 
22. Enoch me disse que esta "língua sagrada" foi usada porque em 
princípio não representa uma língua de palavras, letras ou 
pronuncias, e sim de pensamentos de Deus emanando como 
projeções flamejantes. 
23. Estas projeções flamejantes de pensamento conduzem um som 
singular que está em ressonância com o Trono. E estas projeções de 
som e pensamento são também usadas nos mundos de Luz 
supremos, não apenas como uma fonte de comunicação, mas de 
criação. 
24. Estas projeções flamejantes são usadas para evoluir a criação 
porque conseguem semear idéias na consciência, que podem ser 
conservadãs por períodos temporal extremamente longos. Em outras 
palavras, estas geometrias de luz têm duração "eterna". 
25. Com o conhecimento desta Língua Divina, as Legiões imprimem 
diretamente na nova criação a imagem da Mente do Pai. Isto garante 
a ressonância morfológica na estrutura da criação que está 
atravessando a fase embrionária. 
26. E o "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth" é a vibração 
central coordenando todas as vibrações com o veículo espiritual do 
Homem. 
27. Porém, por milhares de anos o homem vem dizendo este mantra 
sagrado sem qualquer aumento considerável de Sabedoria, exceto 
os poucos que foram escolhidos por Deus para mostrar como os 
mais grandiosos dons criativos das Legiões de Luz podiam ser 
projetados diretamente através do corpo. 
28. Hoje, por meio da magnífica dispensação que Deus prometeu ao 
final deste período temporal, o "Kodoislz, Kodoislz, Kodoish Adonai 
Tsebayoth" se converterá na chave da transformação do Homem. 
Pois através da dispensação de Deus, o corpo do Eu Superior 
Crístico será vivificado no trabalho direto com o corpo físico. 



29. A humanidade irá experimentar coletivamente a glossolalia e o 
ressoar da comunicação melodiosa, conforme ocorreu aos discípulos 
no Pentecostes, quando nosso molde Kether for aberto às vibrações 
do céu passando sobre a face da terra. 
30. E, enquanto eu estava no meio do Grande Trono de Sua Glória, o 
Senhor mostrou aos que estavam ante Sua Presença como seu 
Amor haveria de verter sobre os habitantes de todos os mundos de 
Luz. E quando Suas emanações de Luz se derramaram, os 
numerosos Mestres ao redor do Trono abriram suas bocas e 
proclamaram: 
"Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das Legiões, toda a terra está 
cheia de Sua Glória". 
31. E senti a Glória de uma canção sem limites à medida que as 
vestimentas das multidões e a grande parúsia se uniam em uma 
grande canção. 
32. Contudo, até na presença do Trono, o canto de júbilo não é um 
canto para o ouvido físico, mas para o ouvido espiritual interno. Esta 
música celestial é produzida pelo movimento rotatório de uma 
extensa série de cores que estão sobre as cabeças da assembléia 
Hierárquica, na presença do Ain Soph em turbilhão. 
33. Ouvir estas notas musicais é vivenciar toda uma sinfonia de Luz. 
Seria como se o homem terrestre escutasse um som em uma 
frequência muito baixa (0,01 a 4 Hz) e sentisse como se ele fosse 
uma nota musical viajando através do espaço sem quaisquer 
fronteiras. 
34. Sim, tão grande é esta Glória que até as Legiões do Trono se 
revezam partindo para os mundos recém nascidos, aonde levam a 
Sabedoria do Pai para planejar de novo as vitórias do Espírito. 
35. As Legiões levam consigo o "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 
Tsebayoth" como a vibração cósmica, que estendem coletivamente a 
toda criação para estimular o processo de crescimento e permitir que 
a matéria sinta diretamente o estímulo do Amor Divino. 
36. Nenhuma outra canção nos céus pode manifestar diretamente e 
com tanta intensidade o Amor Divino às formas elementares da 



criação como este divino mantra do Trono do Pai. Pois todos os 
padrões linguísticos e musicais do homem foram moldados a partir 
desta vibração da Divindade. 
37. Deste modo, o "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth" 
cria distorções temporal mentais e espirituais dentro de nosso corpo, 
que nos permitem crescer de um pequeno microcosmo ao próximo 
nível da Divindade. 
38. As formas-pensamento que atravessam esta distorção temporal 
reconstroem nossas entradas genéticas, a fim de manifestar o 
continuum de vida e levar a transformação de nossa forma Adâmica 
ao próximo modelo de divindade do Adam Kadmono Aqui, as formas-
pensamento permitem que o cristal-semente da divisão celular 
reconstrua a vida para o próximo nível de Divindade. 
39. E os cristais dos céus vibram, e toda a criação vibra com este 
Santo Mantra. Portanto, alegrem-se todos os jardins planetários e 
tudo o que há neles; que os elementos cantem a YHWH, porque Ele 
tem dado a cada cosmologia jubilosa o seu Shemot. Ó, dêem graças 
ao Senhor, pois Ele é bom; pois Sua misericórdia é eterna. 
40. E quando fui levado da Merkabah de Enoch ao Trono pelo Corpo 
de Luz de Metatron, reconheci junto com os irmãos e irmãs de Luz: 
"Bendito seja o Senhor em Suas palavras; Sim, Bendito pela boca de 
todos os viventes. Sua grandeza e bondade preenchem todo o 
universo; o conhecimento e o entendimento o rodeiam. 
41. "Ele é exaltado acima das Hyos Ha Koidesh e é adornado em 
glória acima da carruagem. Glória e Honra pertencem a Seu Nome 
para sempre. E - todas as Legiões nas alturas Lhe dão louvores: Os 
Serafim, os Hashmalim e as Hyos Ha Koidesh rendem Glória e 
Grandeza"! 
42. Metatron me explicou também que a saudação "Kodoish, Kodo-
ish, Kodoish Adonai Tsebayoth!" deveria ser feita para discernir entre 
as forças celestiais espirituais e as negativas. A saudação ativa um 
pa drão de ressonância com o Trono do Pai que as "forças 
negativas" não conseguem suportar quando cumprimentadas com 
esta saudação. De fato, esta saudação é tão forte que as "forças 



negativas" não conseguem permanecer nem por um lapso temporal 
na presença de sua vibração. 
43. Consequentemente, as forças negativas se expõem e podem ser 
destruídas pelas irmandades celestiais superiores caso nao 
respeitem este código dos iluminados celestiais. 
44. As Irmandades que entoam o "Kodoish, Kodoish, Kodoish 
Adonai Tsebayoth" vêm diretamente do Trono para trabalhar nas 
regiões onde os Mestres destas regiões fracassaram na expulsão 
das hierarquias caídas. 
45. Ao operar com os harmônicos da velocidade da Luz, o Mantra 
Sagrado ativa malhas especiais de harmonização ressonante, de 
modo que o acoplamento de energia que flui através do corpo é 
posto em ressonância simpática com a Irmandade. Isto permite que 
as malhas de energia sejam unidas para trabalho e adoração 
mútuos. 
46. Junto com este plano de comunicação de "Kodoish, Kodoish, 
Kodoish Adonai Tsebayoth" usado pela Irmandade para saudação, 
fui instruído em como usar os harmônicos de luz e som específico do 
6-6-6, 9-9-9 e 12-12-12. Estas sequências numéricas hão de ser 
usadas por meio de um foco piramidal formado pelas mãos sobre o 
terceiro olho, o que amplifica este cumprimento sagrado para enviar 
e receber instrução espiritual. 
47. O padrão do 6-6-6 é usado para identificar vocês com a vibração 
da Terra. O padrão do 9-9-9 indica que vocês captaram uma vibração 
Merkabah e que vocês estão receptivos a qualquer instrução que 
esteja disponível. E o padrão 12-12-12 é a vibração de transporte 
consciencial. 
48. Quando vocês entenderem o Mantra Sagrado, a estrutura-
código de Amor e Luz focalizada no meio do terceiro olho - a 
semente cristalina, vocês verão que a própria mensagem lhes 
permite elevar sua semente cristalina aos Conselhos de Luz nos 
Céus de Órion. 
49. Amados em Nome do Pai: Nosso protetor é Michael; nossa 
Legião os Elohim. A meditação é nosso alimento; o júbilo e a 



interpenetração com a Legião são nosso néctar radiante! Os Mestres 
de Luz permitem que os campos bioquímicos de vocês se 
harmonizem com as formas-pensamento das Irmandades da Luz, de 
modo que eles estejam com vocês como uma única família! 
50. Cantemos o ketav einayim, as "letras de olho" de Michael, 
Gabriel, Rafael e Uriel para abrir os olhos de toda a humanidade para 
a sinfonia de Luz! Que as letras de fogo des pontem em nossos 
olhos à medida que cantamos os acordes inefáveis de adoração à 
Luz-Tod.a-Pura do Ain Soph do Pai. Os poderes sonoros têm 
correspondências em todas as esferas de manifestação. Venham! 
Sejam coroados com a chama eterna de YHWH sobre a cabeça! 
Venham! 
51. Os sons da Irmandade outrora usados no Egito declaram: 

Gamaliel Amen 
Armozelll Amen 
Gabriel Amen 
Oroiasel Amen 

52. Os sons da Irmandade que aterrissará em Israel declararão: 
Yesha-yahu 
Yelzo-shua 
Yehoy-ada 

Yoshua-Yahweh 
 



 
 



 
 
 

3-0-6 
 

No universo vindouro todos que entenderem as palavras: 
"MEHAYYAI HAMETIM”, O QUE CHAMA OS MORTOS À VIDA 

ETERNA, entenderão que toda função na Vida tem uma radiação de 
Luz em uma determinada estrutura de código eletromagnético que 
será usada para “Invoca, Ressuscitar e Reunir” esta "Estrutura de 

Vida Metamaterial” dentro da “Vida do Vivente”. Aqueles que tiverem 



radiado Amor na “Vida do Vivente” continuarão a viver na “Imagem 
dos Luminares”, mas os que negarem a “Luz Redentora” e o “Amor 
do Vivente” herdarão nada além do limite carnal, pois o carnal está 

fora do programa da “Luz do Vivente”, e radiações de Amor 
expandem, estruturam e preenchem o universo com emanações de 

Luz para que a membrana herde as glórias de outros universos e não 
o Ventre das Trevas e nem a destruição das “Luzes Transitórias” no 

tempo evolutivo. 
 

 
1. Esta Chave dá a explicação da ressurreição dos mortos 
asseverando que toda vida é baseada na estrutura de um código de 
luz superior. 
2. A Inteligência Maior, medrndo as emanações cambiantes de luz do 
corpo do Eu Superior, conhece as descargas químicas exatas de 
todas as pulsações de vida correspondentes que permitem a 
retransmissão de novos corpos físicos baseados neste código 
arquetípico. 
3. Em outras palavras, no Dia da "Graduação" (ou do Juízo), tanto a 
corporificação física do Eu Superior como o Corpo de Luz do Eu 
Superior se unem para receber as codificações para o próximo nível 
de crescimento da alma, baseadas na harmonia do corpo do Eu 
Superior dentro de todas suas incorporações moleculares. 
4. A Evolução Superior usa o que é chamado, em sua matemática, 
de função Ômega-menos, que estabelece que cada forma-
pensamento possui uma geometria de movimento correspondente. 
5. Precisamos entender que cada forma molecular no corpo humano 
e cada forma molecular de movimento, ao estruturar o pensamento 
humano, desprende uma radiação de Luz. A estrutura deste código 
de luz não se dissipa, mas continua a ser armazenada na forma de 
um espectro de luz peculiar, que dá a harmonia geral da luz à 
medida que é pulsado para estar na restauração da própria vida, na 
auto-reprogramação e no reajuntamento de sua informação 
metamaterial. 



6. Para os que não têm um corpo de Luz em coordenação com o 
Eu Superior, Metatron me explicou que há uma malha de luz dentro 
do corpo que registra todas as unidades de radiação elétrico-
biológica em níveis de campo de baixa frequência. Do mesmo modo 
que a estrutura vocal ou um perfil vocal podem ser usados para 
identificar um corpo-imagem consciencial, assim também a 
combinação de ondas de pensamento com cores pode ser usada 
para identificar as ondas vibratórias do pensamento Gemátrico. 
7. Assim, cada molécula dentro do corpo emite contínuas pulsações 
de luz que formam a estrutura de um código de luz que está além da 
relatividade física. Esta estrutura de código é usada para remodelar o 
próximo programa de evolução consciencial. 
8. Cada molécula bioquímica deve irradiar e pulsar continuamente à 
medida que o corpo carnal é pulsado para novos envoltórios de Luz. 
9. Nosso envoltório de Luz programa todas as forças de luz para o 
DNA-RNA humano. No entanto, cada envoltório de Luz está 
equipado com a energia necessária para progredir a outros ciclos de 
criação. 
10. Nosso envoltório de Luz é moldado pelo mundo de massa-
negativa e representa um envoltório singular para um espectro 
eletromagnético determinado. 
11. Somos formados por pensamentos que sentem o fardo do 
espaço e tempo nos quais o "ser" é lançado. (Estes pensamentos 
dão a vocês seu próprio espaço e tempo no drama da encarnação). 
12. Amados,deveriamosrecoQhecer que há três tipos de evolução 
que podem ser codificadas pela atividade da "Luz Viva" durante a 
transição da forma física. 
13. Estes três tipos são: (1) o homem físico que pode puramente ser 
codificado pelas metafunções de sua existência em outro homem 
físico na mesma escala de metamatéria (encarnação positiva); (2) o 
homem físico possuindo a malha de luz de uma alma em evolução 
podendo ser codificado pela "Vida do Vivente" em uma incorporação 
físico-espiritual mais avançada dentro dos céus inferiores - um 
homem como este é um "projeto de luz" da imagem e similitude de 



um determinado Deus Criador; e (3) o homem físico-espiritual que 
possui uma união completa com a Shekinah espiritual se expandindo 
a partir da "Vida do Vivente", que é capaz de uma ressurreição direta 
no "corpo de Luz" arquetípico do Adam Kadmon. Ele tem, em virtude 
de ter concluído sua missão espiritual, a prerrogativa de participar 
nos céus superiores que trabalham diretamente com a Imagem e 
Similitude do Pai. 
14. Portanto, a Evolução Superior, ao combinar os códigos de luz 
com códigos físicos,' controla a esfera de atividade de uma espécie 
biológica dentro de determinadas amplificações espectrais. As 
amplificações espectrais permitem que o envoltório de Luz faça 
outras adaptações para recodificar o código genético humano em 
uma nova fase de inteligência de vida. 
15. A humanidade espiritual é retirada dos códigos de vida Koine 
(comuns) pela Evolução Superior, que usa o Nartoomid do Pai para 
convocar a humanidade a um estado de ressurreição. 
16. Os que têm irradiado amor para a 'Luz do Vivente', para o 
universo maior, continuarão a subsistir do poder da 'Imagem dos 
Luminares', porque aprenderam a compartilhar as pulsações do 
Amor dentro da continuidade e mudança. 
17. Os que não pulsam amor para a imagem maior que estabelece a 
continuidade e mudança dentro do continuum, negam a 'Luz 
Redentora' e a ordem de progressão que existe em miríades de 
limiares, conectando o 'Amor do Vivente' com a vida além do limite 
carnal. Os que negam a Luz voltarão aos primórdios de sua cons-
ciência na forma carnal (ou até para formas menos evoluídas de 
metamatéria), pois o carnal não é capaz de ser transformado na 'Luz 
do Vivente'. 
18. Em outras palavras, ao fim de um programa evolutivo, se o 
código genético de uma alma individual não é considerado digno da 
próxima função de regeneração da espécie "na Luz", a alma é 
rebaixada um ou vários graus em sua função biológica, onde deve 
aprender através de seu carma negativo, como harmonizar-se com 
Luz e Amor. 



19. Assim, nos é dito que a função Ômega-menos gera um novo 
começo, um novo Alia e Ômega de uma nova etapa de vida na Casa 
de Muitas Moradas. Porém, a fim de recompor uma estrutura de vida 
maior, é preciso que haja um corpo maior de inteligência consciente 
de Luz que faça parte da "Vida do Vivente". 
20. Em essência, vocês vivem na "morte consciencial" até que reco-
nheçam o poder do Amor, que abre o caminho visual de ascensão a 
níveis indescritíveis da essência de Luz. Cada ação na vida faz parte 
da centrífuga de matéria-energia que constrói as unidades 
energéticas conscienciais a fim de que sejam suficientemente fortes 
para ressuscitar o pó da vida em novos fatores ondulatórios de luz. 
21. A negação desta centrífuga energética significa que a espiral 
vorticosa e a espiral reticulada das unidades epicinéticas 
permanecem sem a codificação de Luz espiritual. Portanto, a luz do 
ego não-realizado simplesmente se dissipa em partículas de carga 
luminosa, que se degeneram e se convertem nas combinações 
básicas de energia que são usadas para desenvolver novos seres. 
22. A "consciência de luz" inaproveitada é frequentemente entregue a 
uma pessoa inválida ou a uma criança órfã em alguma outra 
estrutura de vida, que usarão esta energia sabiamente. 
23. Ao vestir a luz consciencial, você cria seu próprio corpo de luz 
Gemátrico para conectar-se com a função ondulatório da Luz Zohar, 
que permite que a sua vestimenta exterior sobreviva a este ciclo de 
vida e morte de criação física. 
24. Quem não buscar a 'Luz' continuará como um receptáculo aberto 
aos Mestres da "Queda" angélica, que necessitam das energias 
coletivas das formas de espécies em evolução. 
25. Em éons anteriores a esta era, os Mestres e Príncipes de Luz 
caídos não desejaram reconhecer a graça soberana do Adam 
Kadmon em nosso "universo-Pai". Portanto, conspiraram para 
separar a imagem diviria da similitude dos invisíveis de luz divina. 
26. Isto ocorreu enquanto o Adam Kadmon estava em meio às 
muitas árvores galáticas do nosso universo-Pai. Lá, os anjos e 
arcanjos da Queda procuraram limitar a grandeza imensurável que 



compartilharia do poder deles ao usar o "fluxo de Luz criadora" para 
levar as regiões de caos para as regiões da nova criação. 
27. Eles desejavam preservar a forma nas distâncias imensuráveis -
no tocante à altura, profundidade, comprimento e largura de seus 
domínios. Assim, manipularam a forma embrionária de inteligência 
pois tencionavam não permitir que ela alcançasse os níveis do 
"Conhecimento divino". 
28. Para conseguir isto, os Mestres caídos abriram o bioestrato nos 
céus e separaram a imagem da similitude. Isto permitiu que as 
formas angélicas caídas dos Nefilim confundissem os padrões de 
identidade da criação inferior. 
29. Também derramaram um sentimento inferior de "consciência 
diminuída" nos seres físicos Adâmicos, para selar o corte de seu 
destino espiritual e impedir que sua evolução se conectasse com as 
etapas necessárias de evolução espiritual, indispensáveis para se 
unir com o glorioso Adam Kadmon. Pretendeu-se com esta 
“consciência inferior de insignificância" incentivar estados falsos de 
pseudo divindade e salvação trabalhando-se com uma mensagem de 
"libertação mental" concedida por um Mestre, de modo que a 
ev.olução da alma ficaria presa no nível do Mestre. 
30. Portanto, ciclos cármicos (oram aciona,dos para certas formas de 
criação que foram contaminadas e desnecessariamente pré-
condicionadas pela forma material contínua. 
31. Ademais, esta inferioridade espiritual impediu o desenvolvimento 
do discernimento espiritual, de modo que as almas não conseguiam 
selecionar a parte correta da unidade física-espiritual necessária para 
encongar o Caminho Supremo. 
32. Portanto, as manifestações físicas do Adam Kadmon na forma de 
seres físicos Adâmicos foram impedidas de compreender seu Eu 
Superior divino. Não compreenderam que a progressão física não 
estava completamente fechada à remodelação direta da vida pelos 
planos superiores de criação. 
33. Alguns dos Mestres caídos se converteram em deuses, tomando 
o selo de autoridade da serpente e, assim, limitaram a criação deles 



a sua forma de moldes galáticos, que não conseguiam admitir a 
presença do "Logos Divino". 
34. Estes Mestres ou "Satãs" eram numerosos e até o tempo atual 
impediam que a energia de Luz reciclasse os seus mundos físicos 
inferiores, o que teria permitido que seus mundos avançassem aos 
programas designados para o Adam Kadmon. Assim, até o 
conhecimento do Adam Kadmon foi limitada a uma faixa espectral da 
visão espiritual. 
35. Também impediram que o conhecimento científico-espiritual, 
dado pelo Tesouro do Conhecimento, fosse usado nos mundos que 
eles mantiveram em ignorância. 
36. Estes "Mestres" caídos se apropriaram do título de "EI" no final 
de seus nomes e corromperam tanto as radiações físicas dos Filhos 
de Luz que entram no plano físico como as das Filhas de Deus que 
representam o verdadeiro lado feminino da Divindade. Deste modo, 
as Filhas de Deus foram impedidas de manifestar o ensinamento 
superior no plano terrestre pelos sacerdócios - corruptos. 
37. Estes Mestres caídos criaram uma hierarquia que foi ideada 
para controlar todas as religiões do planeta em sua imagem idólatra 
de Deus. Além disso, estes Mestres fizeram com que as raças raízes 
em evolução no planeta coabitassem com as formas caídas dos 
Nefilim a fim de criar uma raça na imagem de Enosh dos que não 
aspiram nada além da forma material. 
38. Foi então que estes falsos Mestres vieram a este planeta e ensi-
naram uma ciência falsa de "evolução progressiva" aos instrutores 
científicos do planeta. Em essência, desde então, os níveis 
vibratórios neste planeta estão sujeitos à "evolução retrógrada". No 
entanto, na busca por um "plantio de Luz divina" mais puro, o homem 
pode alcançar por intermédio de Metatron e das Legiões essa Luz 
que é capaz de restituir uma inteligência Adâmica resplandecente a 
este universo local. 
39. Além disso, do plano divino de renovação, o Pai tem permitido 
agora que as hierarquias angélicas subjuguem as criações caídas 
limitadas. Os Mestres caídos que deixaram previamente que a 



"espiral dupla do bioestrato" ficasse retida dentro da metamatéria 
estão agora sendo derrotados. Isto está resultando em um novo fluxo 
da corrente luminosa de manifestação de energia procedente do 
Adam Kadmon. 
40. Sem os tronos de glória e os Cabeças das civilizações espirituais 
designadas pela verdadeira Hierarquia do Pai e do Antigo de Dias, a 
forma material çontinuaria sendo um joguete dos deuses Nefilim, que 
tentam a inteligência com uma "similitude" de modo que a inteligência 
sirva a uma forma de luz inferior em vez da Luz Viva. 
41. A fim de manter seu poder, os deuses Nefilim têm lutado para 
barrar o poder dos iluminadores que podem conferir ao homem a 
capacidade necessária para usar as emanações Sefiróticas nos céus 
inferiores. 
42. Ao escrever esta chave, devo falar dos 'registros visuais do 
Paraíso' que Metatron me mostrou. E vi codificadas dentro das 
tábulas de cristal a visão dos gigantes terrestres que possuíram as 
filhas da Raça Adâmica até que a Terra se contaminou com seres 
corpulentos porém com almas tacanhas. Nestas tábulas de cristal vi 
escrito que haverá transgressão de geração após geração até que 
venha uma semente recém-nascida à Terra e a transgressão seja 
destruída e o pecado desapareça. 
43. Vi que no princípio do tempo os modelos de vida pré-ajazelitas, 
pré-adâmicos, pré-noequianos e préjareditas ficaram limitados na 
forma consciencial, e o Homem celestial clamou: "Onde está meu 
Corpo Divino Superior?" Nesse tempo, só à semente enoquiana e 
setiana foi permitido entrar na "Casa de Luz" e ampliar o Tesouro de 
Sabedoria celestial a partir da experiência das esferas inferiores. 
44. Vi os poderes dos muitos Satãs - os poderes que controlam 
nossas esferas tridimensionais, emanando explosões muito violentas, 
de modo que partes do caos formavam novos planetas e prendiam o 
Homem-Matriz de volta nos ciclos de materialização e nas imagens 
das raças originais que caíram de todos os éons. 
45. E escutei o Pai chamar: "Adão, Adão". E o corpo respondeu dos 
céus inferiores dizendo: "Aqui estou, Pai". E o Pai lhe disse: "Tua 



semente de Luz (Ur) será contada com Uriel e com o Ofício de Luz 
Redentora. E nos éons conscienciais, a Raça Ur completará meu 
trabalho nestes céus e será encontrada com o Sumo Comando de 
Uriel e Michael". 
46. Pois na luta para abolir os programas caídos de criação, é 
necessário que a Ordem de Michael e a Ordem de Uriel desçam dos 
céus superiores e resgatem a descendência de Adão que está 
limitada aos três véus carnais. De hoje em diante, a consciência da 
criação espiritual já não dormirá sob o aspecto sombrio da luz falsa. 
47. Vi como Metatron nomeou a Grandiosa Sabedoria de Luz e como 
os Senhores de Luz Superiores não mais isolavam a Terra para que 
ela já não mais estivesse sob o comando caído dos Senhores de Luz 
rebeldes. Vi como uma semente pré-galática especial de Deuses da 
Raça El (pertencentes à Luz) caminhou sobre a Terra e começou a 
elevar as criações dos mundos de pó. 
48. Vi como a semente eleita de Enoch e Seth edificou cidades nos 
céus, qye eram modeladas na Terra. Eles estavam preparando a 
semente física para cruzar este limiar de criação quando o homem 
tiver aprendido a cooperar e a viver como uma Família de Deus. 
49. E vi o glorioso bioestrato restaurado nos céus! E os poderes anti-
Cristo e anti-Seth derrotados! 
50. Vi no 'Universo Vindouro' radiações de Amor com o retomo do 
Cristo, e o esplendor do olho contemplando os céus se abrirem, e 
Metatron, Michael e Uriel descerem com Jesus, Moisés e Elias em 
vestimentas externas de Luz. E a santificação da semente fiel que 
compartilha do Plano de Deus foi transferida, com um golpe mestre 
que estremeceu a terra, elevando os mortos ao Lay-oo-esh com um 
estrondo de trovão. 
51. Através do Ômega usado na conformação de "outros mundos", vi 
o Cristo como o "Cordeiro ungido" de YHWH abrir os sepulcros dos 
fiéis que se levantaram das "terras de esplendor". Famílias inteiras 
enchiam as faces do universo local com sua semente dando 
testemunho das emanações divinas restauradas, que levaram de 
volta o modelo central da imagem e similitude concebida e plantada 



nos Jardins da Vida. 
52. Após mergulhar nas profundezas da "consciência sub-inferior" as 
almas, após anos de sofrimento na Terra, estenderam suas mãos 
sobre seu corpo de pó e ergueram um corpo de "glória" destinado ao 
esplendor perpétuo e à Luz plena-de-Deus da qual provêm todas as 
coisas, e para a qual todas as coisas estão destinadas a regressar 
em perfeição. 
53. Finalmente, vi crianças com báculos dourados, de todas as 
partes do mundo, guiando os fiéis aos céus. Os que receberam as 
visões carismáticas do Espírito Santo foram os primeiros a proclamar 
a Merkabah de Deus. 
54. O pó foi vivificado na Luz divina e os eleitos do Espírito tomaram 
assento junto aos Conselhos. 
55. O Espírito é uma parte de você como você é uma parte d'Ele. 
56. Venha, divino Espírito de Deus, entre nos éons de mundos 
divinos sem fim! 
 



 
 



 
 

3-0-7 
 
No Universo por Vir todos prestarão contas da maneira que usaram 
suas energias de amor dentro de seu espaço e tempo. O universo é 

como um homem sábio que recordou perante o “Trono de Sua 



Sabedoria Criadora” todos os cenários visuais de sua vida passada. 
Lá, onde todas as energias que fluem de sua membrana foram 

chamadas e reenviadas, ele chamou a si aqueles “Quadros Vivos" 
que foram adequados à sua membrana em amor e energia criadora 
em direção ao prosseguimento de sua vida, “Membrana de Glória 

dentro de Membrana de Glória”. Aqueles, contudo, que estavam na 
“Imagem de Destruição" e “Maldade” ele lançou fora para evitar que 
uma “Membrana de Ódio” contaminasse uma “Membrana de Amor” 

na próxima ordem de evolução. Assim também sucede com o 
equilíbrio da Vida em nossa “Zona Temporal consciencial”. O Homem 
recebe comandos, poderes, vozes e luzes como fogo, de modo que 

possa entender nosso campo de vida como um cenário visual da 
Evolução Superior, pois o Homem foi expandido através do “Espaço” 
e “Vestido na Membrana de seu próprio Tempo” pelas “Energias do 

Trono”. 
 
 
1. O Homem é um nível de inteligência ocupando um espaço dentro 
dos cenários visuais criados pelas ordens superiores de evolução. O 
espaço é aquela parte do diagrama do circuito maior, através do qual 
o comprimento de onda evolutivo se refaz como a réplica da imagem 
do Trono. 
2. A Chave explica que o tempo não existe, mas está somente dentro 
da dimensão consciencial da espécie em sua forma de evolução. 
3. O homem, ao transcender sua dimensão consciencial entenderá 
que ambos, espaço e tempo, não existem realmente, mas são 
apenas uma série de pontos refletindo sua consciência, que está 
além do princípio e fim. 
4. Uma vez que o Homem tenha evoluído para a próxima dimensão 
consciencial, ele, tal como Jacó, pode subir a escada galáctica para 
outros campos de espaço e tempo do Kolob, o Sistema Solar 
Central. 
.5 A Chave de Enoch, então, está explicando que os universos-
Shekinah nos níveis moleculares estão processando as formas-



pensamento dos Senhores superiores, que vêm dos Tronos de 
Sabedoria Criadora para criar e evoluir os mundos mortais, até 
mesmo assumindo a forma da materialização física. 
6. Esta materialização física é meramente uma forma que se estende 
através do espaço e é mais claramente chamada uma "Membrana 
dentro do Tempo". O corpo físico dos Senhores de Luz superiores é 
somente a forma de manifestação do Corpo de Luz que ainda existe 
dentro de sua forma e poder maiores. Esta forma aparente é a forma 
inferior do Batsalmaynu e Kidmoothenu, a Imagem e Similitude. 
7. Todavia, a Imagem e Similitude é o único projeto da força vital que 
o homem pode usar'para trabalhar com o Controle Mestre e os 
Conselhos de Luz. O homem, em virtude desta encarnação, tem a 
capacidade de ascender à imagem do Mestre, assim como Jesus 
recebeu o poder Crístico perante os olhos do homem como sua 
verdadeira identidade superior. 
8. O homem precisa primeiro, porém, trabalhar com a evolução de 
seu corpo físico para receber o corpo maior de Shekinah. Assim, ele 
pode ver os Senhores de Luz e estabelecer interações de parceria 
com os Senhores de Luz. 
9. Tal Mestre pode chamar diante do seu trono todas as suas 
emanações ou projeções criadas que são materializadas em corpos 
de criação física. 
10. O Mestre ocupa muitas formas e pode convocar estas formas, 
reuni-Ias, e reenviá-Ias de acordo com a fase da missão de 
sabedoria de Luz e Amor que elas irão compartilhar com as regiões 
de seu corpo maior. Estas formas são a síntese da estrutura cerebral 
e a estrutura celular para o corpo do Senhor de Luz, que usa o Adam 
Kadmon como a casa de habitação, sua casa de morada. 
11. O universo é desta forma em um nível criador maior, no qual todo 
gênio criador é reunido e reenviado com novos programas de criação 
de luz. 
12. No Livro do Apocalipse 5:15, nós lemos: "E eu vi na mão direita 
daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e 
pelo lado reverso, selado com sete selos. 



13. E eu vi um anjo forte proclamar com voz alta: 'Quem é digno de 
abrir o rolo e de soltar os seus selos?' Mas não havia ninguém, nem 
no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o rolo 
ou olhar dentro dele. 
14. E eu passei a chorar muito porque ninguém fora achado digno de 
abrir o rolo ou de olhar dentro dele. Mas uma das pessoas mais 
velhas disse-me: 'Pare de chorar. Eis que o Leão que é da tribo de 
Judá, a raiz de David, venceu de modo a abrir o rolo e os seus sete 
selos’”.  
15. Enoch explicou que esta chave Zohar refere-se ao programa já 
em existência, simbolizado pela Mão Direita. (Pois me foi dito que 
novos programas são criados pela Mão Esquerda e que os 
programas que já estão em andamento são sustentados pela Mão 
Direita daquele que está sentado no Trono.) 
16. E o rolo que eu vi na presença do Trono era segurado por ambas 
as Mãos, Direita e Esquerda, pois era o rolo da conclusão do antigo 
programa do Adam Kadmon e o projeto da nova era de Luz para os 
Justos da Raça Crística. 
17. E eu vi com meus próprios olhos o significado das palavras de 
João: "um rolo escrito por dentro e pelo lado reverso". Meus olhos 
viram como o rolo consistia de emanações de letras de fogo e como 
era necessário entrar nessas emanações para conhecer o significado 
de ambos os lados do rolo. 
18. E eu vi como o lado reverso é usado pelos Mestres de Luz para 
codificar a criação física desde o lado celestial de modo que a raça 
humana fosse simplesmente um reverso transparente das imagens 
divinas de criação mantidas constantemente na Presença Divina do 
Pai. 
19. Os rolos se referem ao programa, ao projeto, das Sete Moradas 
Planetárias que ainda precisam ser concluídas e libertadas de suas 
antigas limitações. 
20. Dentro da Shekinah, os sete selos representam os sete chacras 
que precisam ser abertos de modo que as almas possam ascender e 
para que a finalização do número de almas perfeitas não se atrase. 



21. Este é o motivo por que João chorava, porque ele sabia que sem 
a abertura dos selos uma legião de almas seria destruída e não se 
elevaria às alturas. 
22. As palavras "O Leão da Tribo de Judá" significam o seguinte: De 
todas as tribos de Israel, Judá é o coseno diretor de todos os movi-
mentos tribais através dos céus. Estes movimentos são controlados 
pelos doze controles limiares das Mazzaroth, o Zodíaco. 
23. Por meio da autoridade coletiva da Tribo de Judá um caminho é 
preparado para que novos ensinamentos dos céus superiores 
penetrem neste mundo. A "face" desta liderança celestial já foi 
semeada nos antigos reinos planetários, mas é este Leão que 
conquistará a antiga cosmologia solar. A ênfase está na Tribo de 
Judá, assim como no novo símbolo do Leão. 
24. Jesus, a manifestação do Ofício do Cristo nos reinos exteriores, 
revelado ao humano como a raiz de David, representa esta Luz 
maior que penetrou na abertura dos céus feita por Judá, convidando 
o homem a ultrapassar a astronomia de um sol físico - o leão - rumo 
à Filiação do Messianismo Coletivo. 
25. O Leão é Cristo encarnado  o Leão maior dos céus superiores 
que conquistou os céus e abriu completamente os portais para toda a 
humanidade. 
26. João está no Corpo do Adam Kadmon durante o tempo em que 
se encontra dentro dos cenários visuais do Trono, de pé em frente 
aos rolos do Alto Comando; ele compreende que ele é uma 
materialização de formas-pensamento em movimento. 
27. Ele compreende que o poder e a glória do Pai são tão magníficos 
que mesmo os Mestres de Luz que tomam assento na presença do 
Pai, embora sejam co-eternos com o Pai, se ausentam de um dos 
planos do Trono para instituir diretamente a inteligência divina em 
novos mundos de criação e ao mesmo tempo permitir a outros 
Mestres celestiais a oportunidade de tomarem assento na presença 
do Pai e adquirirem maior ascendência. 
28. O Instrutor continua em 5:6-10: " E eu vi no meio do trono e das 
quatro criaturas viventes, e no meio das pessoas mais maduras, um 



cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres e sete 
olhos, cujos olhos significam os sete espíritos de Deus, os quais têm 
sido enviados a toda a Terra. 
29. E ele foi e tirou imediatamente da mão direita daquele sentado no 
trono". (Nota: os tronos de energia e os controles de energia são 
tomados da Mão Direita e dados ao Cordeiro.) 
30. "E quando ele tomou o rolo, as quatro criaturas viventes e as 
vinte e quatro pessoas maduras prostraram-se diante do Cordeiro, 
tendo cada uma delas uma harpa e cestas de ouro cheias de 
incenso, e o incenso significa as orações dos santos. 
31. E cantam um novo cântico, dizendo: 'Digno és de tomar o rolo e 
de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue trou-
 xeste pessoas para Deus, dentre toda tribo, e língua, e povo, e 
nação,  32 e fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, 
e reinarão como reis sobre a terra"'. 
33. Mefatron mostrou-me como os novos profetas e sacerdotes de Ur 
seriam o Conselho da Irmandade de Luz sobre a face da Terra. 
34. Ele mostrou-me como os Conselhos das Irmandades são 
governados por Mestres Ascendidos que formam a linha base da 
Grande Pirâmide de Luz Branca que circunda o Ancião de Dias. A 
linha base é formada por Mestres Ascendidos Trinos, de modo que 
nenhum dos Mestres Ascendidos do Conselho possa ser 
contemplado sem ver os três Mestres como um olho eterno. 
35. Na presença do Ancião de Dias estão também "as quatro cria-
turas viventes", que são a substância criadora dentro do Tesouro da 
Luz. 
36. Metatron mostrou-me como os Mistérios em espiral foram usados 
pelos Elohim para modelar a inteligência em níveis galácticos e 
subgalácticos, de acordo com a Vontade do Pai. Por esta razão, as 
quatro criaturas viventes estão cheias de olhos que são usados para 
projetar inúmeras imagens e similitudes para dentro das trevas. Isto 
permite aos Senhores criar muitos reinos em todas as quatro 
direções de trevas galácticas com grande precisão e certeza. 
37. Isto é feito ao permitir que um Mistério do Pai flua através de 



todos os tipos de olho possíveis, para transformar trevas e pó em 
heranças de Luz. 
38. os Senhores de Luz caídos, porém, não têm o poder das quatro 
criaturas viventes, razão pela qual eles não podem aperfeiçoar a 
criação. 
39. Metatron levou-me ao Trono do Antigo de Dias, onde eu vi como 
Seus arquitetos co-eternos compartilham as imagens da Luz maior 
que é continuamente transformada a partir do Seu Trono em muitos 
Tronos e Domínios dos Vinte e Quatro Anciãos, assim permitindo que 
cada um tenha um trono divino nos mundos do Olam Atziluth. 
40. Cada um dos Vinte e Quatro Anciãos tem uma harpa, que repre-
senta as vibrações da música das - esferas, que coordena os tronos 
com os harmônicos cambiantes do universo. 
41. Eles também têm uma cesta dourada, que é preenchida pelos 
anjos administradores com incenso, que é as orações de salvação 
dos santos. Esta cesta dourada é também vista como o Kolob, o 
Grande Sol Central, que reúne as energias vivificantes em cada 
universo dos Anciãos, de modo que os Anciãos possam formar novos 
mundos. 
42. Deste modo, mesmo nos Tronos e Principados dos Anciãos 
individuais, as formas-pensamento de Luz e as imagens de criação 
são reunidas, avaliadas, e enviadas para criar novos mundos. 
43. E me foi explicado como os planos superiores seriam os 
primeiros chamados perante o trono, para prestar conta de como 
usaram suas energias de vida. 
44. Aqueles que são de Luz imperfeita são lançados do meio dos 
tronos para os céus inferiores, causando um grande desequilíbrio 
nos céus inferiores. 
4.5 Este é o início da grande faxina da casa, que será estendida a 
todos os reinos da Casa de Muitas Moradas do Pai e desalojará as 
falsas autoridades espirituais dos céus superiores para as regiões de 
criação planetária, algumas até mesmo ao ponto de iniciar sua 
evolução espiritual desde o começo outra vez. 
46. A inteligência espiritual que está se graduando então recebe o 



ordenamento no espaço deixado vago pelas outras inteligências que 
estão ascendendo ou sendo expulsas, harmonizando assim o 
desequilíbrio. 
47. E eu vi o Cordeiro que é o Filho do Pai, o que dirige o Ofício do 
Cristo, abrir os sete selos. E sua face era a de Jesus, mas tinha 
grande tristeza por causa da fraqueza dos anjos que corromperam o 
homem, e o modo pelo qual o homem acolheu seus ensinamentos 
espirituais superiores. 
48. E eu vi as chaves para a Vitória do Trono cumprindo o "programa 
Israel", que significa "O que luta junto"com Deus até a vitória". 
49. E eu vi os eventos dos selos sendo rompidos, muito embora a 
Terra não tivesse ainda experimentado estas verdades em seu 
atraso-de-tempo de energia espiritual. 
50. E quando eu vi o primeiro selo sendo rompido: "Venham! E eu vi, 
e eis um cavalo branco; e aquele que o montava tinha um arco; e 
uma coroa foi dada a ele, e ele saiu conquistando e para completar 
sua conquista". 
51. Eu vi diante dos meus olhos uma Imensa Batalha Galáctica para 
limpar os céus superiores. Vi Miguel rejeitando as forças de Luz 
independentes das regiões de Sagitário que não reverenciaram o 
Pai. 
52. E o segundo selo foi rompido e eu vi, "um cavalo cor de fogo; e 
ao que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, 
para que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande 
espada". 
53. Quando eu vi o segundo selo sendo quebrado, um cavalo cor de 
fogo apareceu ante meus olhos, que é o Comando Jerusalém de 
Órion. E eles estavam liderando os cavalos azuis dos Ser afim e os 
cavalos brancos levando a Estrela de David das Hyos Ha Koidesh. 
Os cavalos abrangem muitas galáxias trazendo o julgamento do Pai 
e removendo os antigos limiares temporal. 
54. Eu vi o Comando Jerusalém colocar-se em posição ao redor 
dos sistemas solares enquanto as guerras das Hierarquias de Poder 
estavam sendo travadas. As antigas Hierarquias de Poder e as 



forças de luz inferiores que inspiraram a negatividade dos sistemas 
da terra foram cortadas dos céus superiores pela espada de Órion. 
55. Eu vi os cavalos azuis dos Serafim criarem anéis dentro de anéis 
dentro de anéis ao redor dos sistemas da terra, de modo que aqueles 
que são de paz e retidão seriam poupados da morte, enquanto os 
poderes das trevas se aproximavam e sugavam para si as 
Autoridades das Trevas. 
56. "E eu ouvi a terceira criatura viva dizer: "Vem!" E eu ouvi e eis um 
cavalo preto; e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. 
E eu ouvi uma voz como no meio das quatro criaturas viventes dizer: 
"Um quarto de trigo por um denário e três quartos de cevada por um 
denário; e não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho". 
57. E eu vi como aqueles que tinham oferecido suas almas para a 
glória e o poder de Lucifur foram julgados nas balanças dos pesos e 
medidas celestiais. 
58. O cavalo negro vem julgar aqueles que não estão preparados 
para a colheita e os anjos que são lançados para baixo dos céus 
superiores em corpos teratóides. Eles são pesados junto com a boa 
semente e se revelam como sendo as sementes de Lucifur que não 
tinham dado fruto celestial e não poderiam ser reunidas com o 
denário Crístico. 
59. Cada qual foi medido conforme seu méritos, como uma flor nos 
ramos da Árvore da Vida nos dias dos últimos frutos. E o equilíbrio da 
vida foi convocado perante o trono para prestar conta de sua 
sabedoria criativa, como brotos do Líbano e de Israel nos dias de 
verão. 
60. O bom trigo foi recolhido e separado dos resíduos. Do mesmo 
modo, a cevada estava madura para a colheita. E os Justos foram 
chamados a se preparar para o dia do banquete do Senhor no 
templo do Altíssimo. 
61. Como uma oliveira exuberante, cheia de frutos, o azeite de oliva 
foi reunido daqueles Filhos de Israel que puderam permanecer 
perante o Senhor no altar de majestade assim como Jesus 
permaneceu no Monte das Oliveiras. E Michael estendeu sua mão 



para a copa, e verteu o vinho das uvas, e o derramou como um doce 
e fragrante aroma ao Rei Altíssimo. 
62. E este é o julgamento daqueles nos céus. Os que foram 
poupados foram ungidos pelo óleo da Luz Eterna, tendo participado 
do vinho da ceia do Senhor. 
63. "E quando abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura viva 
dizer: "Vem!" E eu vi, e eis um cavalo descorado; e o que estava 
sentado nele tinha o nome de Morte. E o Hades seguia-o de perto. E 
foilhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar 
com uma longa espada, e com escassez de víveres, e com praga 
mortífera, e pelas feras da terra". 
64. E eu vi como a Morte temporal não tinha domínio sobre as 
almas dos justos, a "membrana de glória" que havia de prosseguir. 
 



 
Figura 18: A Ressurreição das Crianças de Luz. 

 
65. Contudo, as almas que eram incapazes de ascender ao Eu 
Superior do Adam Kadmon ao fim deste éon, foram desconectadas 
por um fogo celestial maior que a própria Morte. Este é o fogo do 
Hades, reservado para as almas que julgaram a si mesmas indignas 
do Serviço Eterno ao Pai, por suas muitas encarnações 
conscienciais. Pois a estas almas foi dada previamente a 



oportunidade de sobrepujar a Morte pela fé, pelo serviço à 
humanidade, e pelo entendimento dos Mistérios do Reino de Deus. 
66. E eu vi convergir sobre o planeta quatro tipos de nêmesis: 
escassez de alimentos, praga mortífera, bestas selvagens e guerras. 
Estas assolaram o homem como uma pena cármica por seu pecado 
contra um dos quatro elementos conhecido como terra. 
67. Os justos que estavam dando testemunho àqueles da 
"iniquidade", foram também destruídos, pois eles não estavam nas 
regiões de segurança protegidas pela Merkabah de Luz. Porém, 
estes justos morreram uma morte temporal, sob o altar de fogo 
temporal, cientes de que eles serão ressuscitados na Casa de Muitas 
Moradas de Deus. 
68. "E quando ele abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que 
tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da 
obra de testemunho que costumavam ter. E gritaram em voz alta, 
dizendo: "Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer 
justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? 
69. E a cada um deles foi dada uma veste branca; e foi-lhes dito que 
descansassem mais um pouco, até que se completasse também o 
número dos seus companheiros escravos e dos seus irmãos, que 
estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido.” 
70. E eu vi como os santos e mártires foram reunidos dentro de 
diferentes mantos de energia, para que um ministério de Luz 
pudesse ser completado com os números adequados de instrutores 
e mestres necessários à ascensão do universo. 
71. Por isto, as almas que estão "dormindo na morte", até que o 
número de almas perfeitas seja completado, são como os cabelos 
sobre a cabeça, que precisam ser contados antes que se possa usar 
a Coroa de Luz. 
72. E eu vi como o Pai finalizou ambos, o sexto e o sétimo selo, 
reunindo-os em um glorioso e surpreendente mistério, o de 
estabelecer Sua Coroa de Luz sobre a arquitetura da criação. 
73. "E eu vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande 
terremoto; e o Sol ficou negro como um saco de crina e a lua inteira 



ficou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como 
quando a figueira, sacudida por forte vento, deixa cair os seus figos 
verdes. E o céu afastou-se como um rolo que está sendo enrolado, e 
cada monte e cada ilha foram removidos dos seus lugares. 
74. E quando ele abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio por 
cerca de meia hora. E eu vi os sete anjos que estão em pé diante de 
Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas.” 
75. Eu vi o sistema solar deixar sua depressão magnética e deslocar-
se de seu alinhamento com o que o homem chama de Estrela Polar. 
Isto ocorreu quando ele entrou em um vácuo eletromagnético. 
76. E eu vi como foi dado ao sistema solar uma nova 
circumpolaridade com uma nova Estrela Polar. Deste modo, a 
Vontade do Pai prevaleceu e o sistema solar foi colocado além das 
colisões espontâneas de partículas e posto em uma "Verdadeira 
Latitude" ajustada com Sua. Vontade Cósmica. 
77. E um novo rolo foi dado.para a Terra de modo que ela pôde 
entrar em novos céus onde um novo manto foi concedido à Terra, e 
uma nova espécie vestida em novo corpo de Luz. 
78. Porque depois que os céus foram enrolados, eu vi um novo rolo 
que é o projeto para as novas constelações. E quando o rolo foi 
enrolado, revelaram-se novos céus e uma nova terra. 
79. E eu vi como as novas vibrações celestiais restabeleceram as 
fronteiras dos doze planetas no sistema solar da Terra. Porém, os 
doze planetas foram postos dentro de um novo programa de "muitos 
céus" de modo que à medida que a inteligência da Terra ascendia 
em um corpo de matéria-energia, ela era capaz de viver com muitas 
outras inteligências de matéria-energia e habitar em constelações de 
dois ou mais sóis físicos. 
80. E eu vi as trombetas da Merkabah celestial reajustar as esferas 
planetárias em um novo meio minuto de arco à medida que a pedra 
de vértice celestial descendo do espaço era colocada sobre a 
arquitetura do modelo do Alta e Ômega do Pai. 
81. E eu vi como a Grande Pirâmide sobre a Terra era um modelo 
para o plano de salvação de Deus em pedra, mas poucos 



compreenderam o mistério da fonte de água debaixo da pirâmide, na 
qual estavam as almas dos que falharam em suas missões de 
serviço ao Pai. 
82. E eu vi aqueles que não estavam preparados para continuar em 
novos programas de Luz, e eles temiam os deslocamentos da órbita 
da Terra e o aparecimento dos novos luminares de Luz no meio da 
chuva de estrelas que caía na escuridão da terra. 
83. E então meus olhos viram o Antigo de Dias, e lá, onde todas as 
energias fluindo desta membrana eram chamadas e reenviadas, Ele 
convocou à Sua Presença os "Quadros Vivos" que foram ajustados 
àSua membrana com amor e energia criadora. 
84. Ele convocou não apenas o Homem como a energia de amor 
dentro de um dado espaço e tempo, mas todos os Adam Kadmon de 
todos as moradas planetárias galácticas. 
85. E Ele convoca perante Si todas as formas-pensamento da 
criação estendidas através do "espaço", e renova estas formas-
pensamento em novos cenários de amor, levando Seus programas a 
inumeráveis principados e potestades de Suas Energias do Trono. 
86. Agora aprendam desta Chave o seguinte: Não vivam em 
covardia, mas manifestem nos lugares públicos "todos os dons 
espirituais" de modo. que o poder do Trono do Pai possa ser 
glorificado em vocês, pois esta é a Era do Espírito Santo. 
87. Lembrem-se das palavras de Jesus: "Pois falsos Cristos e falsos 
profetas se levantarão e darão grandes sinais e maravilhas de modo 
a confundir, se possível, mesmo os escolhidos. Olhem! Eu os 
preveni. Portanto, se as pessoas lhes disserem, "Veja! Ele está no 
deserto" (isto é, afastado do serviço público) não saiam; "Veja! Ele 
está nas câmaras interiores", (isto é, negando o retorno físico do 
Cristo, mas enfatizando somente a alma interior) não acredite". 
88. Destarte, sim, o Pastor Jesus fala às Suas ovelhas. Ele nos fala 
do universo vindouro e de como a Evolução Superior virá para coligar 
os fiéis quando os céus estiverem plenamente abertos e todos os 
sinais tiverem sido cumpridos. 
89. Então, o Mitsvahs Israel, "a Aliança de Israel" entenderá as 



palavras de Jesus: "Imediatamente após a tribulação daqueles dias, 
o Sol será escurecido, e a Lua não dará sua luz, e as estrelas cairão 
dos céus, e os poderes dos céus estremecerão". Logo, o rompimento 
do sexto selo. 
90. "E então (e só então) o sinal do Filho do Homem aparecerá no 
céu, e então todas as tribos da Terra se baterão em lamentação, e 
eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e 
grande glória. 
91. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, (isto 
é, o sétimo selo é rompido e o antigo programa de Israel é enrolado e 
entregue aos céus) e eles reunirão seus escolhidos desde os quatro 
ventos, desde uma extremidade dos céus até seu extremo". 
92. O significado é este: Fiquem atentos aos mensageiros de Luz 
Ofanim e aos Filhos-Paraíso que servem a Joshua que vem em 
nome de Yahweh, YYYY: que irão reunir os justos através dos muitos 
céus do espaço. 
93. Neste tempo, os justos entenderão que assim como o Antigo 
Testamento foi a Era do Pai, o Novo Testamento foi a Era do Filho, 
esta Nova Era é a Era do Espírito Santo. 
94. Vamos agora nos alegrar nestas palavras: "Venha a nós o Teu 
reino assim na Terra como nos Céus". 
 



 
 

3-0-8 
 

As chaves do universo vindouro nos dizem: “Cuidado com 
a ‘Abominação da Desolação' que se encontra onde quer que ‘As 

Sagradas Escrituras de Luz' sejam usadas com desrespeito perante 
a assembléia reunida em nome do Deus Vivo". 

 
 
1. Esta Chave é codificada como 3-0-8 para explicar 
matematicamente os sinais dados nas escrituras de Luz, marcando o 
fim da luz consciencial tridimensional da antiga era e o início do "8", o 
símbolo do infinito, a consciência de Luz da Nova Era. 



2. O Homem encontrará dentro das escrituras de Luz as verdadeiras 
codificações matemáticas necessárias para transformar a matéria em 
Luz consciencial. Tornar-se-á evidente para o Homem que a religião 
organizada mostrou desrespeito pelas antigas escrituras científicas 
de Luz. Por esta razão, as religiões organizadas que proinovem os 
sacerdócios do Homem à custa das escrituras serão vistas como a 
"Abominação da Desolação", porque se assentam no lugar do 
Senhor Deus, proclamando a si próprias corno a força de YHWH e a 
autoridade Crística. 
3. Estas autoridades neutralizam a consciência, causando a 
neutralização do crescimento espiritual, literalmente a nulificação 
consciencial interna contínua que foi trazida pelo Cristo e que 
continua irradiando-se nas escrituras de Luz ao longo das eras. 
4. No Livro de Daniel 11:30-33, a escritura nos diz que no fim deste 
ciclo temporal consciencial: "virão contra ele (o líder falso) as naves 
dos Kitim (os poderes militares), e ele terá de ficar desalentado. E ele 
realmente voltará e lançará verberações contra a aliança sagrada e 
agirá com eficiência; e ele terá de voltar e dará consideração aos que 
abandonam a aliança sagrada.” 
5. "E erguer-se-ão braços procedentes dele; e eles hão de profanar o 
santuário, o baluarte, e remover o sacrifício contínuo.” 
6. "E hão de constituir a coisa repugnante que causa desolação. E os 
que agirem iniquamente contra a aliança, ele levará à apostasia por 
meio de palavras macias. Mas quanto aos que dentre o povo tiverem 
perspicácia, darão entendimento a muitos. E certamente se fará que 
tropecem, pela espada e pela chama, pelo cativeiro e pelo saque, por 
alguns dias". 
7. Enoch disse que por meio dos falsos profetas, haverá uma falsa 
aliança de uma "Divindade" proclamada e uma consagração da 
guerra santa em Nome de Deus; proclamar-se-á "Divindade" onde 
não há Divindade e "paz" onde não há paz, de modo que as nações 
da terra não reconheçam a Aliança Sagrada de Deus no meio delas. 
8. Enoch me explicou que o líder falso persuadiria as nações do 
mundo a uma" Aliança de Paz" temporária com Israel, que seria uma 



aliança blasfema, pois não pode haver qualquer paz verdadeira a 
menos que seja uma paz estabelecida pela" Aliança de Deus". 
9. Por esta razão, a "Aliança de Paz" estabelecida pelas nações ruiria 
após um breve reinado, o qual assinalaria a marcha das "nações". 
10. Portanto, Jesus nos diz em Mateus 24:15-18: "quando avistardes 
a coisa repugnante que causa desolação, conforme falado por 
intermédio de Daniel, o Profeta, estar em pé num lugar santo (que o 
leitor use de discernimento), então, os que estiverem na Judéia 
comecem a fugir para os montes. O homem que estiver no alto da 
casa não desça para tirar de sua casa os bens; e o homem que 
estiver no campo não volte para casa para apanhar sua roupa 
exterior". 
11. Nesse tempo, os religiosos do mundo que confundem a aliança 
de sua religião com a Aliança Sagrada de Deus, desencaminharão 
milhões de pessoas, para que elas não consigam participar na 
"Aliança" do Deus Vivo com o seu espírito. 
12. O Anti-Cristo coletivo se assentará nos templos do mundo e 
governará as alianças do homem e removerá o sacrifício perpétuo 
que é a Palavra de Deus "proclamada" como a "Palavra Viva". 
13. E no tempo marcado, a montanha sagrada do Sinai será rodeada 
pelos filhos de Amon que se reunirão vindos do leste e do sul, os 
desalojados da Palestina. Suscitarão, entre as nações, uma" guerra 
santa" baseada na abominação de uma "aliança histórica", e terão 
êxito ao ativar os fogos da destruição. Contudo, eles não são a 
"Abominação da Desolação", pois a Abominação da Desolação é 
tudo que engana os sacerdócios da terra não permitindo que o reino 
da "Sabedoria espiritual" revele o Reino de Deus além da terra! 
14. E assim, em Daniel 12:3-4, está revelada a chave" mais impor-
tante dentro deste rolo, que há de ser vivenciada pelos fiéis da 
Palavra no final desta Era: "Os que são esclarecidos resplandecerão, 
como o resplendor do firmamento; e os que ensinam a muitos a 
justiça hão de ser como as estrelas, por toda a eternidade. “ 
15. "Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e 
mantém lacrado o livro até o tempo do Fim. Muitos andarão errantes, 



e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante" . 
16. Este é o tempo para o derramamento da plenitude, quando as 
portas dos Céus começam a se abrir (1976) com um testemunho dos 
Seres de Luz, que aparecerão para ativar os fiéis da Palavra Viva. E 
neste tempo, começará a ocorrer o deslocamento de vastas -malhas 
geomagnéticas, que ocorrerá simultaneamente com a abertura das 
tumbas dos Mestres, assim como a abertura do selo dos documentos 
ocultos de "Luz" que falam dos Mestres Celestiais! 
17. E estes documentos falarão das hierarquias celestiais que dão à 
humanidade as bases para a Sabedoria de YHWH. E os fiéis 
entenderão como a superior" Aliança de Deus", codificada nas 
escrituras de Luz, será renegada pelo mundo e transformada em 
objeto de blasfêmia nos principais templos. 
18. As pessoas falarão das escrituras, mas não entenderão os códi-
gos. Suas consciências se crucificarão na "Cruz do Tempo", de 
modo que a "Cruz da Transfiguração” não conseguirá operar dentro 
deles para lhes revelar a "Revelação" de YHWH, que precisa 
acontecer para romper os selos da Era Antiga. 
19. Eles não darão valor às escritucas de Luz, porque entenderão as 
escrituras só em termos da mitologia, de instrutores que estão 
ensinando a partir de um ponto de vista histórico, alheios às 
verdades espirituais superiores. 
20. A" Abominação da Desolação" também reinará nos céus onde os 
"Príncipes" de outros mundos estabeleceram suas escrituras a ponto 
de excluir as de YHWH. E sobrevirá uma grande guerra e os 
exércitos dos "Triunfadores Finais" lançarão os seres teratóides nas 
regiões dos céus inferiores e sobre os planetas, como punição. A 
humanidade terá então de escolher entre os que trazem uma 
escritura à terra com bases em substâncias velhas e contaminadas e 
os que trazem as escrituras de Sabedoria que proclamam um 
pluralismo de mundos por meio da perfeição de tudo que for possível 
em Nome de YHWH! 
21. As escrituras nos dizem em DanieI 12:7-11: "E comecei a ouvir o 
homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando 



passou a levantar a sua mão direita e a sua mão esquerda para os 
céus e a jurar por Aquele que vive por tempo indefinido: 'Será por um 
tempo designado, tempos designados, e uma metade. E assim que 
se tiver posto fim ao esmagamento do poder do povo santo, 
acabarão todas estas coisas'. 
22. "Ora, quanto a mim (Daniel), ouvi, mas não pude entender; de 
modo que eu disse: 'Ó meu Senhor, qual será a parte final destas 
coisas?' 
23. "E ele prosseguiu, dizendo: 'Vai, Daniel, porque as palavras são 
guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se 
purificarão, e se embranquecerão e serão refinados. E os iníquos 
certamente agirão iniquamente, e absolutamente nenhum iníquo 
entenderá; mas os perspicazes entenderão'''. 
24. Enoch enfatizou que até que venha o tempo assinalado, os que 
deflagram guerra sobre a Terra assolarão a face da Terra e 
destruirão os "templos sagrados" e os "locais sagrados" que 
contenham a Palavra de Deus. Isto aconteceu no Tibete como 
ocorreu no antigo Israel com o "êxodo santo". Pois as escrituras 
sagradas são o Tesouro de Luz "incorporado no povo de Deus", 
disperso sobre a face da Terra como um exemplo do plano maior da 
criação! 
25. Portanto, as nações de Israel e Tibete são testemunhas dos 
ataques dos ímpios no final do tempo. Pois ambas as nações, a fim 
de preservar suas escrituras e crenças, tiveram de empreender um 
êxodo de seus locais de cativeiro. E do mesmo modo que os 
israelitas fizeram seu êxodo do Egito para a pirâmide geofísica do 
Sinai, assim também os tibetanos fizeram o êxodo de sua pátria para 
a pirâmide geofísica da Índia. 
26. Contudo, uma revelação dos "textos misteriosos" precederá a 
onda final de fogo destruidor que assolará o Tibete e Israel. 
27. Uma magnífica comprovação do êxodo em andamento foi o 
retorno das crianças de Israel à sua pátria, onde, ao mesmo tempo, 
de acordo com a profecia, os Manuscritos do Mar Morto eram 
descobertos. 



28. O "retorno a Israel" e a descoberta dos Manuscritos do Mar Morto 
são o cumprimento de duas grandes profecias que precisam 
acontecer antes do retorno do Messias à Terra, que é a terceira 
grande profecia. 
29. Todas estas escrituras nos dizem que antes do fim do mundo, os 
incréus assumirão o poder e não reconhecerão as Legiões do Pai. 
Tentarão destruir a religião, mas a religião destruirá a si própria 
porque tem se apegado a formas mitológicas e à autoridade para 
impor a deturpação do significado das escrituras e um "grande medo"  
30. Portanto, hoje temos os modernos saduceus, que são as 
religiões organizadas negando os "quatorze dons" do Espírito Santo 
Shekinah, negando a ressurreição das "almas Crísticas" fora da 
igreja, e negando os mundos superiores de Luz que servem ao Deus 
Vivo. 
31. Os fariseus de hoje são os que buscam governar os outros por 
meio dos poderes psíquicos da mudança de personalidade e do 
"fenômeno da sombra", sem levar em conta os dons múltiplos do 
Espírito Santo Shekinah que precisam ser usados para o avanço da 
alma. Com seus presunçosos poderes de autoridade, falam de seus 
modos inigualáveis de salvar as multidões, desafiando, espoliando os 
que queiram debater com eles, e negando a Hierarquia coletiva de 
YHWH. 
32. Enoch disse que a "Abominação da Desolação" tentará debilitar 
os Filhos e Filhas da "Palavra Viva", mas isto não sucederá aos que 
realmente se tornam a incorporação da Torah ar Viva - a Palavra 
primordial que existe por si mesma e não depende da matéria ou de 
seus atributos. 
33. As pessoas se levantarão contra os instrutores da Palavra, contra 
os instrutores da retidão. Quase terão êxito em destruir os instrutores 
da Palavra, mas a Sabedoria superior da Palavra mostrará as chaves 
que contêm os poderes biológicos e astro físicos superiores; a Luz 
que possibilita à matéria morta reviver vencerá os que governam as 
paixões perigosas e perturbantes! 
34. As "Escrituras Sagradas" do "Universo Vindouro" são as 



escrituras que mostram como a Palavra de Deus continua criando 
"novos mundos" e é, de fato, a única boa nova para a humanidade, já 
que todos os outros mundos terminam no nada. As escrituras 
sagradas contêm as progressões arquitetônicas precisas que dão o 
planejamento para a criação. 
35. Contêm as chaves para descobrir os segredos dos templos 
celestiais de YHWH codificados em modelos de pedra e deixados 
nas “moradas sagradas” dos Filhos de Luz como um farol para a 
Sabedoria superior. 
36. De fato, o poder da “Escritura Sagrada” será visto na vinda de 
miríades de mensageiros interplanetários, que virão recuperar e 
“revelar” suas escrituras deixadas dentro dos templos de pedra. 
Enoch disse que deveríamos entender que as escrituras sagradas de 
Luz são mais que simplesmente as escrituras de rolo; são as 
escrituras também gravadas em pedras adornadas, e inseridas em 
esferas de cristal que precisam ser decodificadas por meio do poder 
da Luz. 
37. A palavra convoca ao progresso eterno através do nascimento da 
alma e da ressurreição da alma no “rio de Luz” do Ain Soph. Enoch 
também me explicou que haveria três ressurreições dependendo do 
estado de convicção consciencial. Aqueles que unificassem sua 
consciência espiritual com todos os cinco corpos seriam levados 
primeiro; os que possuíssem somente a consciência física e mental 
receberiam um testemunho espiritual que viria nos dias dos tempos 
assinalados. E os que estão operando apenas com o veículo físico 
purificado receberiam um testemunho físico no final do tempo para 
que quando as câmaras da terra se abrissem, eles pudessem estar 
preparados para ser vivificados na ressurreição final. 
38. Também nos é dito nesta chave de Enoch, que onde quer que o 
homem esteja reunido, seja em uma igreja organizada, uma 
sinagoga ou uma casa de adoração, e não entenda as escrituras de 
Luz como chaves do universo que está vindo, ele interpretará 
erroneamente a atividade da Mente Divina que convoca o pó para o 
próximo comprimento de onda de Luz. 



39. Além disso, a “Abominação da Desolação”, dentro do contexto do 
Zohar, se refere às profanações de quaisquer estabelecimentos onde 
tenham sido queimadas as escrituras de Luz. E esta destruição vem 
ocorrendo desde o dia em que os “Conselhos do Homem” 
procuraram ocultar o Nome de Deus verdadeiro que se expressa 
através das muitas línguas sagradas da terra. 
40. Todavia, no fim deste ciclo temporal, encontrar-se-ão escrituras 
de cristal nos oceanos e escrituras de pedra na terra de Yucatán e 
escrituras de Luz espalhadas pelo mundo todo, que terão as 
codificações do nome “Tak”, ou mencionarão as regiões identificadas 
com formas cognatas da palavra “Tak” e as visitas dos verdadeiros 
emissários de Luz a este planeta em eras prévias. 
41. Ainda assim, as religiões tentarão ocultar estas novas escrituras 
que comprovam os ensinamentos de Enoch e dos mestres. As 
religiões tentarão lançar novos dogmas, aceitando alguns destes 
novos ensinamentos, mas estas ordens não serão suficientes para 
acompanhar o passo da re-revelação da escritura de YHWH das 
profundezas da terra. 
42. Nós, então, veremos a tentativa de se ocultar e destruir a 
mensagem das escrituras mundiais como um sinal do fim, em que a 
intelectualidade organizada tentará destruir as interpretações das 
escrituras, a própria interpretação que dá às pessoas a liberdade 
espiritual verdadeira. 
43. Então será cumprida a passagem de Daniel 12:11: "E a partir 
do tempo em que se abolir o sacrifício perpétuo e se instalar a coisa 
repugnante que causa desolação, haverá mil duzentos e noventa 
dias". 
44. Os que falarem a verdade serão atacados e destruídos, mas o 
Zohar nos diz: "muitos se levantarão", muitos serão vivificados e 
muitos brilharão como as estrelas no firmamento. 
 



 
 
 



 
 
 

3-0-9 
 
As chaves do universo vindouro nos dizem que haverá um êxodo de 
luz da estrutura piramidal deste universo para o “Trono" do próximo 

universo. Aqueles que tiverem recebido a “Mensagem de Libertação” 
dos Serafim estarão nas câmaras da Terra que serão abertas) e eles 



serão “Libertados Pelo Arco De Luz" projetado sobre a face da Terra 
pela 'Evolução Superior. O “Remanescente Justo” será libertado 
diretamente das abominações da Terra e deste corpo temporal 

perecível. Dentro de doze campos estelares circulatórios, o Homem 
ascenderá através de um campo de Glória por meio de uma cidade 

de Luz que alinha e aperfeiçoa as trajetórias dos luminares e da 
Terra. O Homem caminhará sobre o tempo como um biossatélite 
movendo-se sobre uma escadaria cristalina. Com uma imensa 

energia de gratidão os que estão dentro do “Arco De Luz" cruzarão 
simultaneamente as doze faces de nossa zona temporal consciencial 

de forma a revelar vida dentro de vida, membrana dentro de 
membrana, olho dentro de olho, sistema cristalino dentro de sistema 
cristalino, pois nesse tempo de tribulação os Justos herdarão o brilho 

do firmamento. 
 
 
1. A Chave 3-0-9 se refere à realidade de novos sistemas biológicos 
fundindo-se com seus modelos de inteligência originais nas cidades 
de luz em biossatélites vivos. Nesse processo de sobreposição de 
espaço-tempo, a natureza tríplice do experimento humano é posta 
em conjunção direta com o Conselho dos Nove à medida que 
avançamos duas ou mais dimensões além deste conjunto 
dimensional atual rumo às dimensões da Evolução Superior. 
2. O campo superior conscienciaI será como uma tecnologia de 
biossatélite, que descerá ao campo da Terra e será sincronizado com 
as doze distorções temporais em todo o planeta. 
3. As pessoas que estiverem familiarizadas com as visitas da 
Inteligência Superior serão levadas para dentro dessas câmaras ou 
áreas seguras da Terra que serão abertas; ali serão "salvas" por 
meio do Arco de Luz projetado sobre a face da Terra pela Evolução 
Superior. 
4. Esse Arco de Luz é o Arco de Salvação que está conectado com 
Noé, Moisés, Jataka e todos os grandes Senhores de Luz que 
falaram de como a "arca" é um "arco" que se conecta com um 



meridiano de Luz; dentro deste meridiano, a Luz protegerá vocês e 
capacitará os que lá estiverem a ascender em espiral através desse 
meridiano de Luz para um sistema superior de continuum espaço-
tempo. 
5. Por meio deste acoplamento com a Cidade de Luz, o Homem 
realizará um êxodo das limitações físicas da Terra, o que está 
exemplificado na pirâmide. 
6. No momento deste grande êxodo interplanetário, o homem 
terrestre será levado ao "Trono" do próximo universo. 
7. O "Trono" representa o controle central de um dado universo. E à 
medida que o universo se expande, o espaço de nosso universo local 
se amplia de modo que nós, ao sermos levados ao Trono, 
descobrimos que participamos na ascensão do nosso universo à 
medida que nos transformamos coletivamente no próximo universo. 
8. O universo tridimensional que herdará o paradigma espacial que 
agora nós estamos abandonando estará conectado ao nosso Trono 
como uma semente a um tubo crivoso. 
9. E à medida que somos levados ao Trono, o Senhor chamará suas 
crianças para habitar o céu para o qual suas almas foram 
suficientemente preparadas. Consequentemente, nem todas as 
crianças de Deus ascenderão aos mesmos sistemas estelares. 
10. Alguns ascenderão em corpos  de Luz a planetas espirituais, 
enquanto outros conservarão sua forma física e serão transferidos 
por cidades-biossatélites a reinos avançados do domínio espiritual-
físico. 
11. Esta chave fala dos eventos que ocorrerão durante a ascensão, 
quando o Homem experimentar, em sua forma física, a Evolúção 
Superior. 
12. A ascensão física a novos níveis de experiência galáctica 
einterestelar é primeiro precedida por uma avaliação feita pela 
Evolução Superior de um ciclo completo de biogênese experienciada 
por vários modelos planetários. Isto se faz por meio de sofisticados 
sistemas de transferência de dados em alta velocidade controlados 
pelas espaçonaves. 



13. Quando se detecta tecnologia com propriedades de estado-sólido 
governando funções de vida associadas a células, a subunidades 
celulares e a produtos celulares, um sinal de luz do veículo examina 
a tecnologia para ver se está em harmonia com o potencial de ação 
dos ambientes planetários ao redor, ou se é um câncer tecnológico 
reproduzindo formas de vida naturais. 
14. Na maioria dos casos, estas espaçonaves são computadores 
pensantes que medem tudo, desde as etapas de crescimento dos 
metazoários até as complexas inteligências de conglomerados 
cerebrais no extremo de um disco galáctico. 
15. Em etapas mais avançadas, elas relatam o progresso dos 
programas usados nas diversas linhagens biológicas, determinando 
que tipo de seres físicos podem se conectar com as irmandades 
espaciais superiores. Esta conexão permite complexas mudanças 
biológicas envolvendo decisões críticas de sobreposição das linhas 
espectrais e das gradações físicas. 
16. Portanto, antes que isto possa ser feito, as irmandades 
conectadas com os Serafim precisam consultar o programa Ômega-
menos do tesouro de formas-pensamento armazenado nos 
cronomonitores que o acompanha. 
17. Os cronomonitores, por sua vez, sondam/ qualificam as espécies 
lendo as malhas piramidais maser nos planetas. Estas malhas 
reúnem e armazenam informação sobre subsistemas biológicos, 
biomas, ecossistemas, ciclos evolutivo-geológicos e fazem uso de 
pressões de luminescência-aleatória que se movem pelos planetas 
para reunir dados sobre todas as leis físicas pertencentes aos" 
conglomerados cerebrais". Esta informação é interpretada e 
transmitida aos Co-Criadores ao fundo de certas super-
supergaláxias, universos locais e universos interdimensionais. 
18. Quando os biossinais da espécie indicam perigo / desastre grave, 
um "sinal-mensagem de salvação" é enviado do cronomonitor, o qual 
demonstra características de um sistema de controle, com 
mecanismos identificáveis de transdução de entrada e saída. 
19. Quando a mensagem é recebida, os biossatélites estacionados 



em diferentes regiões espectrais ajudam as "espécies físicas" a ir de 
um local do universo a outro, para evitar mortes enquanto "suas 
linhagens biológicas se consomem" . 
20. Dependendo da quantidade de inteligências diferentes e do que 
as inteligências possam necessitar para o próximo ciclo 
decrescimento, como, por exemplo, a adaptação a um sistema físico 
paralelo para a transferência de dados, a adaptação a uma fonte 
extraterrestre ou extragaláctica, a existência ou trabalho diretos em 
outras realidades dimensionais, etc., o cronomonitor pensante avalia 
as necessidades de um sistema planetário e, ou produz alterações 
nas funções controladas por este sistema ou retransmite informações 
pertinentes aos canais Hierárquicos. 
21. Ao fundo dos biossatélites e dos cronomonitores há níveis de 
seres extraterrestres "físicos" que estão se habilitando continuamente 
para o serviço nas categorias dos Serafim dos mundos de 
biossatélites pelo modo com que supervisionam a consciência das 
sociedades planetárias. 
22. Quando surgem emergências galácticas, um sistema de 
transmissão de dados capaz de perceber a lesão e iniciar e controlar 
o processo de reparação pode convocar os biossatélites, que são 
usados para aliviar os diversos planetas de superpopulação, 
aumento de poluição, guerras planetárias e escassez de energia 
conectada com programas de colapsos biológicos. 
23. Neste momento, os biossatélites operando com a Irmandade da 
Luz na faixa espectral entre F8 e K2 estão sendo preparados para 
libertar o homem de seu próprio caminho de destruição e dos 
comandos negativos que estão sendo enviados por inteligências 
independentes que não servem ao Ofício do Cristo. Estas 
inteligências frequentemente operam como" caçadores furtivos" 
violando o livre arbítrio do homem. 
24. Estas Irmandades negativas sob o controle dos príncipes 
angélicos Gadreel, Raguel entre outros comandantes angélicos 
negativos, têm ocupado nossa área do universo local com 
inteligências não-Adâmicas possuindo um cérebro frontal, apêndices 



dispostos em pares e tanto com instrutores robotizados como não-
robotizados. 
25. Os eventos associados com a aterrissagem dos biossatélites 
negativos e a guerra entre as inteligências espaciais "não-Adâmicas" 
e as Irmandades que usam biossatélites positivos, sob o controle de 
Michael, serão precedidos por indicadores astronômicos. Serão 
vistos esquadrões de veículos pairando sobre as importantes cidades 
do mundo, motivando a humanidade a buscar respostas espirituais 
para a vida. As comunicações gerais em todo o planeta serão 
interrompidas. Os trabalhadores de Luz começarão a usar a 
comunicação por telepensamento. Órion será reconhecida como o 
portal conectando as atividades das constelações em nossa galáxia 
com as galáxias superiores do universo Pai. E haverá uma nova 
unidade entre a ciência planetária e a verdade espiritual dos céus. 
26. De acordo com Metcrtron, enormes biossatélites com 
aproximadamente 80 quilômetros de comprimento e 20 quilômetros 
de diâmetro virão ao nosso planeta. Eles abrigarão os milhões de 
emigrantes que prosseguirão a ou tros planetas físicos. Seus 
recursos incluem meios ambientes cristalizados que podem mudar a 
atmosfera para acomodar os ocupantes físicos. 
27. Alguns biossatélites contêm meios ambientes vivos completos, 
que substituirão os meios ambientes planetários de onde os 
ocupantes estão sendo removidos. 
28. Os biossatélites físicos usam campos especializados de 
magnetohidrodinâmica para movê-los a uma órbita" geo-sincrônica" 
dentro de um determinado sistema solar. Assim, múltiplos planetas 
podem simultaneamente ser atendidos e instruídos 
pelos biossatélites. Ao modular cinturões de radiação múltipla em 
relação direta com múltiplos pólos sul no biossatélite, cria-se uma 
vibração orbital especial que é usada para manter as operações do 
biossatélite com respeito ao planeta. 
29. Cobrindo o exterior do veículo há bioorganismos que fazem 
reparos contínuos na cobertura exterior e provêem mudanças 
térmicas enquanto atravessam os envoltórios energéticos de 



diferentes sistemas solares. 
30. Planetas especiais sem quaisquer campos de radiação são 
selecionados para explorar minerais especiais e para a metalurgia 
das naves-mãe, que têm entre aproximadamente 40 e 80 quilômetros 
de comprimento. Estas naves são construídas a partir de um padrão 
de átomos concêntricos capazes de suportar uma irradiação 
espectral máxima. 
31. Uma farta produção de alimentos é obtida pelo reprocessamento 
de diversos nutrientes do solo e por um ambiente de luz variável que 
produz qualquer alimento necessário para a sobrevivência física. Por 
meio de um processo de conversão da luz verde-azulada, a fase 
vegetal é abreviada e o alimento como produto final é obtido 
imediatamente! Assim, um nutriente semelhante à terra é misturado 
com sementes a fim de produzir rapidamente qualquer substância 
orgânica que seja necessária. Além disso, este nutriente semelhante 
à terra pode ser usado vezes sem conta para produzir outros 
alimentos. 
32. Todavia, a maioria das raças evolutivas superiores vivem da Luz 
que sintetizam para sua provisão de energia, que pulsa dentro delas 
vindo de um ambiente de Luz regenerador. 
33. Estas "escadas" físicas para zonas temporais conscienciais mais 
complexas não contêm interiores metálicos ou toscos. São, isto sim, 
tão verde jantes como os mais belos campos dos planetas no 
Trapézio Órion e alguns possuem até faixas montanhosas. 
34. As naves possuem mares artificiais que fluem por todo o 
biossatélite através de dutos cilíndricos. O meio aquático 
regenerador purifica o ambiente vivo circulando através de dutos 
cristalinos e de tetos atmosféricos que são sustentados por paredes 
fotônicas. 
35. Seres marinhos especiais conseguem viver nos meridianos axiais 
onde não há gravidade. Eles são usados para criar partículas 
energizadas que são transferidas aos oceanos de biosferas 
planetárias poluídas através de uma membrana púrpura, que 
transfere os fótons ao converter o lixo oceânico em alimento e 



energia. Aqui, a membrana púrpura recebe luz durante uma série de 
trocas de energia, a qual é armazenada em forma de ATP para 
energizar suas células. Por meio de reações com atraso de fase, a 
membrana converte os fótons em energia interquímica que energiza 
novas funções vitais em níveis de recombinação por meio da 
deterioração e degeneração da matéria. 
36. O programa 8033-45 concedeu a "Israel" toda sua beleza latente 
como modelo para milhões de colonos espirituais, capaz de criar a 
partir de um deserto planetário uma paradisíaca comunidade 
verdejante. Esta comunidade haveria de servir como modelo de 
ressurreição espiritual para milhares de comunidades biossatélites 
similares preparando-se para outros mundos planetários. 
37. Todos os que deixam de manter o mais alto grau de amor 
espiritual e serviço ao Pai são removidos por meio do código de 
encarnação (o programa Ômega-mais) e são levados a encarnar em 
planetas físicos locais, onde a síntese físico-espiritual precisa ser 
alcançada para descarregar as energias destrutivas. 
38. As naves-mãe e as naves-legião de reprogramação mantêm 
meios ambientes diurnos e noturnos autônomos criados pela sua 
inigualável arquitetura ambiental. 
39. Este ambiente é sustentado pelo eixo do veículo orientado para 
uma estrela-mãe, e a luz é separada da escuridão por enormes 
planos de um metal sintético reluzente fixado ao exterior do veículo 
em um certo ângulo. Estes espelhos solares refletem a luz estelar 
para o interior através de janelas para criar a luz diurna, e podem ser 
ajustados para controlar sua duração, o que também determina o 
programa das variações climáticas e sazonais. 
40. Quando a série de espelhos circulares semelhantes a janelas 
se movem, os ângulos nos quais a luz solar se reflete no veículo dão 
a im pressão de uma luz fixa no céu  como no tempo do Profeta 
Elias, o sol pode parecer estático no céu. Quando os espelhos se 
fecham, cria-se a noite a bordo do veículo. 
41. Dentro das instalações médicas da nave-legião, as formas desin-
corporadas podem ser regeneradas e ressuscitadas pelo código 



correto do limiar Ômega-menos. 
42. Estes são os dons avançados reservados para os "eleitos" em 
corpos físicos que se mostraram dignos do Reino do Pai e que foram 
conservados em corpos físicos para trabalhar com a tecnologia da 
Evolução Superior. Alguns serão "jardineiros" e "guardiões" das 
terras e das regiões dos céus inferiores. 
43. E quando a colheita for procla mada, os seres físicos justos com 
o sinal do Nome de YHWH em seu terceiro olho serão tirados de 
seus campos. 
44. A Luz sondará a face da Terra e colherá o cristal vibratório de luz 
do sangue Crístico codificado sobre as ombreiras das portas do 
templo corporal de Gematria. 
45. Grandes raios de Luz serão vistos no céu sobre as câmaras da 
Terra onde serão reunidos os justos. Estas câmaras estarão 
localizadas ao longo das antigas malhas usadas pela Irmandade, e 
parecerão como arquipélagos de Luz nos oceanos e como centros 
comunitários de Luz sobre a terra. 
46. Estas comunidades serão um farol de Luz e um sinal de 
esperança para toda a humanidade durante a transição de nosso 
planeta. 
47. O Homem verá repentinamente as doze faces de sua zona 
temporal consciencial espiralando-se diante dele. E ele entenderá 
como ele é um microcosmos que ascenderá ao universo Pai por meio 
da Luz Viva. 
48. O Homem rapidamente verá como a Mente Universal usa as 
estrelas como uma escadaria cristalina para o transplante contínuo 
de "membrana dentro de membrana, de olho dentro de olho, de 
sistema cristalino dentro de sistema cristalino". 
49. Assim como há ilhas de Luz no - espaço, as rodas dos 
biossatélites conectam as ilhas de civilizações galácticas umas com 
as outras e qualificam os participantes na "sociedade galáctica 
unificada" para avançar a novos níveis do Kolob. 
50. Os que forem pessoalmente libertos da face da Terra serão 
levados pela escadaria cristalina que corresponde ao cristal Crístico 



dentro do corpo de forma física deles. 
51. O próximo arranjo da Evolução Superior abarcará aqueles que 
serão conhecidos como a "geração dos primogênitos", pois eles 
estarão selados na imagem da "Fênix" por terem vestido o corpo 
físico do Cristo durante a sua a ressurreição. 
52. Esta geração de primogênitos estará apta a explorar o horizonte 
do espaço, não apenas por meio de veículos espaciais, mas também 
por meio da biolocação coletiva que revelará o poder maior de 
miríades de universos. 
53. O Homem entenderá o significado dos obeliscos de cristal, e dos 
observatórios piramidais astrofísicos, pois assumirá seu lugar como 
um concidadão dos céus. 
54. Os primogênitos usarão o "Arco da Aliança" para unir as várias 
inteligências este lares servindo à gloriosa manifestação EU SOU da 
Majestade de YHWH. 
55. Os iniciados da Terra saberão que YHWH retirou o véu dos céus 
inferiores e Seu Nome estará em cada cidade e ilha de Luz. 
56. "E o Nome desta cidade a partir deste dia será: o Próprio YHWH 
Está Aqui". 
57. Ó Criador, Rei e Redentor; Louvado Seja Teu Nome 
para sempre. Criador dos Seres de Luz Integral que estão nas 
alturas do Universo, E proclamam conosco em uníssono as palavras 
do Deus Vivo e Rei Eterno.  
 58. "Santo Ele é". 
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As chaves do universo vindouro nos dizem que este universo será 
atraído às radiações de Luz em espiral “Como Água Extraída De 

Uma Fonte". A membrana evolutiva transcenderá os sistemas 
negativos de relatividade e se ligará com as radiações membrânicas 



da membrana evolutiva na próxima zona de luz. A luz se unirá à luz 
como duas seções cônicas sincronizadas dentro de uma nebulosa 
espiralada de zonas de Vida-de-Luz. Os éons viajarão através das 

radiações de luz até a “Energia do Trono”, que cria universos 
estelares como “Águas Correndo Para O Leste” sob os limiares da 

“Casa de Muitas Moradas”. 
 
 
1. O universo é uma só Casa de Muitas Moradas. E Metatron me 
explicou que todo nosso universo está dando um imenso salto a uma 
nova criação de Luz, pelo qual as super-supergaláxias, as galáxias 
superespectrais, as galáxias que representam universos locais, 
os gigantescos planetas gasosos e os planetas semelhantes à Terra 
serão levados a um novo nível de energia. 
2. Isto faz parte de uma rede de energia cambiante que está se 
purificando. Isto é a consumação dos éons que está na ascensão do 
universo. 
3. Nesta dissolução universal que está começando neste tempo, as 
almas aperfeiçoadas das diferentes regiões e ciclos de inteligência 
serão avançadas. Toda inteligência, seja de um ciclo de carbono, de 
um ciclo de amoníaco, de um ciclo de silício, de um ciclo de 
nitrogênio, enfim, seja invisível ou visível, será avançada de acordo 
com a sua perfeição e sua sincrossimilitude com os limites originais 
da criação maior. 
4. Metatron mostrou-me o análogo em fita de nosso espectro de evo-
lução contendo 6 bilhões de anos de testes (dentro de uma vida-
média de 12 bilhões de anos) pelo tempo terrestre, o qual será 
mudado para uma nova base dentro do Trono de YHWH, 
aproximando nossa galáxia do centro de 100 bilhões de galáxias no 
espectro visível, que formam o canto de nossa "Casa". Esta Casa é 
uma dentre as muitas que compõem uma zona temporal consciencial 
adjacente ao Trono do Pai. 
5. Dentro desta Casa, eu vi como nosso sistema solar, dentro de 
ciclos de 25 milhões de anos, se aproxima do centro do Kolob, nosso 



Sol Central, que está sob o controle da energia de seu trono. E 
Metatron me mostrou as muitas Casas de Morada do Pai, dentre as 
quais a nossa está voltada para o leste no Mar de Cristal. 
6. E então eu entendi a visão de Ezequiel: "E ele me levou aos 
poucos de volta à entrada da Casa, e eis que saía água de debaixo 
do limiar da Casa para leste, pois a frente da Casa dava para o leste. 
E a água saía de debaixo, do lado direito da Casa, ao sul do altar.” 
7. "E ele me fez sair aos poucos pelo caminho do portão setentrional 
e me fez dar a volta pelo caminho de fora até o portão externo que 
dá para o leste, e eis que escorria água do lado direito". 
8. Eu vi que a "Casa" que ele mencionou não era a "Casa" do 
sistema solar da Terra, mas a Casa do Senhor que é composta de 
milhões de sóis. No centro da Casa vi o Kolob, o núcleo central das 
regiões dos tronos e domínios que compreendem nossa Casa de 
Muitas Moradas. 
9. Eu então entendi as palavras de Ezequiel, de como na 
consumação do tempo "o pátio para o leste" seria dividido em 
"refeitórios" para as crianças do Senhor. 
10. Contudo, para ir do pátio externo do Rio de Cristal ao pátio 
interno da Festa Sagrada, é necessário que a espécie se vista com 
mantos da Luz Sagrada. 
11. As águas descritas nesta escritura são compostas de radiações 
de Luz que giram em espiral. E, no final de um programa de criação, 
"as Portas" dos céus são abertas e as radiações de luz preenchem 
as Casas para que a inteligência seja vivificada sem atravessar as 
etapas do comando hierárquico. 
12. Este é um tipo peculiar de radiação de luz que flui diretamente do 
Trono do Pai por meio de Metatron. Possui o poder mais importante, 
estendendo-se a miríades de Casas, pelo qual as próprias Casas são 
purificadas e reestruturadas de acordo com novos programas de Luz. 
13 E o que Ezequiel está vendo aqui são as mudanças de limiares 
que envolvem um processo superior de Luz, simbolizado pela "água 
que escorre". 
14. Foi-me mostrado como esta Luz foi usada para colher todos os 



elementos seletos da criação, e estes elementos foram purificados ao 
se misturarem com as radiações de Luz. Vi como havia muitos véus 
dentro desta Luz, muitos padrões e texturas de Luz diferentes, e 
cada véu era usado para purificar um certo elemento da criação. 
15. Foi-me mostrado como cada "Casa" está ancorada em uma certa 
taxa de vibração, e que a abertura dos Portais permite que os 
mundos sejam libertados da taxa de vibração, e eles se espiralam 
por um corredor de Luz energético até que alcançam um "Rio" que se 
move em rápidas pulsações de Luz. Vi as bases dos céus inferiores 
abrirem-se subitamente, e o que se movia com lentidão ser tragado 
por orifícios de Luz que se projetavam em inúmeras direções. 
16. Vi como o Pai vivifica seu Reino por meio de enormes orifícios e 
tubos e como Ele permite que o estado líquido de Sua criação suba e 
atravesse os tubos e convirjam com outras formas de criação 
material. Portanto, as pulsações fluidas de energia são gradualmente 
vivificadas até que se encontram com uma seção cônica de Luz 
avassaladora que sincroniza a energia em uma "nebulosa em espiral 
de zonas de Vida-Luz". 
17. Vi pilares de Luz fluírem das extremidades da Casa em direção 
ao Kolob, e, ao fluir, cada um aumentou em intensidade e definiu 
novas fronteiras para os tronos e domínios. Os pilares se liquefaziam 
uns nos outros e se expandiam em geometrias estelares que 
compõem o piso mosaico de uma morada planetária. 
18. Metatron, então, me mostrou o mistério dos que habitam o Kolob 
no meio da "Casa"! E se revelaram aos meus olhos também os 
mistérios das palavras de Ezequiel: "E terminou as medições da casa 
interna e me levou para fora pelo portão cuja frente dava para o 
leste, e mediu em todo o redor". 
19. "Mediu o lado oriental com a cana de medir. Tinha quinhentas 
canas segundo a cana de medir, ao redor. Mediu o lado setentrional, 
quinhentas canas segundo a cana de medir, ao redor. Mediu o lado 
meridional, quinhentas canas segundo a cana de medir. Fez a volta 
para o lado ocidental. Mediu quinhentas canas segundo a cana de 
medir". 



20. Ele mediu "pelos quatro lados. Tinha um muro ao redor com o 
comprimento de quinhentas canas e a largura de quinhentas canas, 
para fazer a separação entre o que é santo e o que é profano". 
21. Foi-me mostrado que a visão de Ezequiel de nossa "Casa" era 
uma reprodução básica das miríades de formas que são possíveis a 
partir de um modelo transcendente nos céus superiores dos Elohim; 
ela não poderia ser contaminada pelo sol, pois o modelo era 
incorruptível. Não estava envolto no tempo. 
22. Metatron me mostrou como este modelo de evolução foi 
concluído e "armazenado" dentro do espaço sagrado da Memória 
Eterna! 
23. Além disso, me foi dito como "nossa Casa" foi preparada quando 
YHWH se aconselhou para criar o Paraíso nos céus inferiores. Ela foi 
preparada para Adão antes que ele fosse corrompido e que sua 
morada corporal fosse bloqueada ao reconhecimento de outros 
veículos que moravam dentro de sua "vestimenta de Luz" . 
24. Os que manifestam a Sabedoria da Luz continuarão a evoluir aos 
tronos e domínios de luz e já não vagarão na consciência profana da 
terra. 
25. Mas os que desconectarem seu cosmos corporal da "Casa” 
permanecerão na cisterna de lodo. 
26. Estes são os que não estão incluídos dentro das medidas das 
quinhentas canas; pois cem é um dos sinais de Sabedoria aos olhos 
do Senhor, e estes que são 'eliminados não alcançam a Sabedoria 
de seus cinco corpos. 
27. Foi-me mostrado como o próprio corpo é a base para a cana de 
medir. E ao medir a harmonia dos cinco corpos, as 500 elevado a 3 
canas revelam a casa maior da vida, para a qual o templo da criação 
humana pode voltar se todos seus cinco corpos forem unificados, 
como uma totalidade, no seu Corpo de Luz do Eu Superior. 
28. O quadro é o do Corpo do Eu Superior de Luz atravessando o 
"Kolob" em seu caminho para o Portão do Pai, tendo vestido todos os 
mantos de Luz adequados nos céus dos mundos dos tronos e 
domínios. 



29. Portanto, foi-me explicado como foram criadas as divisões na 
"Casa" como um espaço sagrado para cada um dos cinco corpos de 
energia do Homem que hão de alcançar esta perfeição de Sabedoria. 
E, quando esta perfeição é alcançada no interior do corpo humano, e 
o finito e o infinito se unem, a passagem do profano ao sagrado se 
torna possível! O profano é assimilado na Casa por uma projeção de 
dez singularidades de espaço-tempo por dez singularidades de 
espaço-tempo! 
30. Contudo, os que morrem fisicamente após alcançar esta 
perfeição de Sabedoria, transmigram só a uma dimensão superior. 
Sua verdadeira ascensão aos mundos do Trono do Pai aguarda a 
ascensão de seu universo, que é ativado pelo retorno dos Filhos de 
Luz e do Ofício do Cristo, que fazem a colheita de todo nosso 
universo Pai de criação. 
31. Os que vêem a "Casa de Luz" e dançam na "Luz" trazem a Luz a 
seu cosmo corporal. Eles são os que se tornarão integrantes do 
"Reino de Luz" quando as radiações de Luz em espiral nos levarem 
"como água extraída de uma fonte". 
32. Por isto, transmito-Ihes o que vi na companhia de Metatron, antes 
que eu cruzasse novamente o Portão, feito de véus de Luz, e 
atravessasse as divisões que se pareciam com línguas de fogo. Meu 
corpo foi preparado como um rio de Luz para que eu pudesse 
caminhar entre as estrelas e os "relâmpagos" até que eu voltasse à 
Merkabah de Enoch. 
33. E, de pé sobre o piso de cristal reticulado, a Merkabah de Enoch 
me trouxe dos céus. E em grande velocidade cruzei a esfericidade de 
uma estrela e uma cavidade relampejante, até que os relâmpagos 
começaram a se acelerar cada vez mais e entrei na densidade da 
compressão gravitacional ao redor da Terra e passei a me deslocar 
cada vez mais lentamente. 
34. E, então, o corpo de Merkabah de Enoch me trouxe através das 
nuvens de bruma da Terra. E me foi dito que comentasse estas 
palavras, exceto aqueles temas reservados para cada corpo de 
Sabedoria observar nos céus superiores - onde a protocriação 



avança de zona de Luz a zona de Luz de acordo com a Vontade do 
Pai. 
35. Entenda, ó Homem carnal, que você não consegue ver por entre 
as portas e portais abertos do universo de Luz. No entanto, quando 
você for transportado através das portas opacas, você poderá ver por 
entre as regiões de Luz, pois o filtro de luz anterior será retirado e 
você - sendo "banhado pela primeira vez nas radiações puras de luz 
em espiral" - distinguirá entre luz e a Luz. 
36. Entenda, Ó Homem carnal, que o sopro da boca não consegue 
contar os Vigilantes que caminham entre os luminares inferiores e os 
luminares que estão diante dos portais do Grande Santo. 
37. Vá e veja o que a boca é incapaz de pronunciar, e o ouvido 
incapaz de ouvir. Mas não enumere os céus acima nem as águas 
embaixo, até que tenha encontrado o Filho do Homem dentro de 
você. E quando o encontrar, diga-lhe: YON ME SHEE HAH, HE ME 
SHEE-SHEE! 
38. E, veja! A Glória de Deus está vindo da direção do leste, e Sua 
voz será como a voz de muitas águas, e a própria Terra 
resplandecerá devido à Sua glória. 
39. Venha, alegremo-nos ao entrar em uma nova Casa que o Senhor 
preparou para nós e entendamos o significado de Sua Majestade por 
todas as Eras! 
 



 
 



 
 
 

3-1-1 
 
As chaves do universo vindouro nos dizem que nossa zona temporal 

consciencial é uma membrana que existe entre campos de 
luminares. Os ruminares plantam “Sementes de Luz" adicionais nos 
campos de crescimento da membrana. Este é o significado de “O 

Múltiplo e O Uno”. A mente é um campo de luz para o corpo, porém a 
mente está em um campo de luz e em um campo de luz dentro de 
um campo de luz e de Luz eterna. Não se pode entender o corpo 



físico sem entender outros três corpos de iluminação. Não se pode 
entender os três corpos de iluminação sem a rede da membrana no 

universo físico. Na similitude e na aparência do Fogo, o Homem 
entenderá “O Múltiplo e O Uno”. 

 
 
1. A impressão da Mente Divina sobre as emanações do Ain Soph, a 
Luz ilimitada, envia uma rede de ligações divinas que modelam os 
universos sendo criados continuamente. 
2. Esses universos emanam das forças de Luz conscienciais que são 
compartilhadas pela consciência do Pai e pelos domínios 
conscienciais dos Elohim. 
3. As zonas temporais conscienciais são as fronteiras de expansão 
consciencial para as emanações individuais da Mente Divina. Quanto 
mais sofisticada for a consciência, mais complexa é a zona temporal. 
4. Portanto, os programas criadores infinitos e as possibilidades para 
a expressão e para a expansão consciencial em um número infinito 
de universos estão limitados somente pelas impressões singulares 
de Luz Elohísticas que emanam da Mente Divina. 
5. A zona temporal consciencial é o acúmulo coletivo de impressões 
especiais para uma estrutura hierárquica de menos infinito que define 
o campo existente entre os luminares. Ela unifica os programas 
individuais dos luminares para que um determinado número de 
Deuses Criadores participe de um propósito espiritual comum. 
6. Por esta razão, o domínio de uma zona temporal consciencial há 
de ser encontrado na própria origem consciencial. Os programas 
conscienciais do Pai estão limitados aos campos dos luminares pelo 
modo com que eles usam suas afinidades coletivas para conectar a 
Lei Cósmica do Pai com a Lógica criadora que precisa operar dentro 
do continuum de Luz. 
7. Em essência, a zona temporal consciencial é a configuração divina 
pela qual os muitos programas dos Deuses Criadores - os Elohim, e 
as formas físicas da criação, todos, compartilham uma importante 
manifestação das radiações de Luz Ain Soph. 



8. Estas radiações divinas estabelecem as fronteiras reais da zona 
temporal consciencial e a subdividem em programas de princípio e 
fim (isto é, em uma Casa ou morada planetária de Luz). 
9. Dentro destes programas de criação e expansão, as radiações de 
Luz formam as regiões de Luz etérea e o substrato físico que 
sintetiza uma membrana holística unificando todas as formas 
elementares que servem a um programa divino. 
10. No amanhecer dos mundos físicos criados a partir de cada zona 
temporal consciencial, os Criadores Elohim usam as emanações de 
ondas de matéria e de ondas temporais para formar os planos 
necessários que cruzam espectros visíveis e invisíveis.  
11. Precisamos, literalmente, deixar nossa zona temporal 
consciencial antes que possamos ver que seus limites não são os do 
tempo ou espaço reais, mas os da purificação consciencial. 
12. A fim de ultrapassar esta zona temporal consciencial, tive de 
compreender que o programa de desenvolvimento consciencial de 
Enoch não podia entrar na presença do Conselho Superior dos Vinte 
e Quatro Anciãos que se assentam dentro das múltiplas zonas 
temporais conscienciais do Pai. Por esta razão Metatron me levou ao 
seu próprio veículo consciencial que está além dos mundos de Luz 
dos Elohim. 
13. Em suma, a zona temporal consciencial tem suas fronteiras no 
desenvolvimento consciencial, criando regiões temporais que são 
usadas de inúmeras maneiras, cumprindo as metas que a 
consciência estabelece para si. 
14. A meta principal é o plantio de sementes dos campos coletivos 
dos luminares, com o propósito de alegrar-se em todas as 
possibilidades infinitas de expansão da Mente do Pai. 
15. O desdobramento dos programas de purificação da energia de 
Luz da Mente Divina requer uma contínua formação-restauração das 
sementes de Luz divinas. Por meio deste desdobramento, as regiões 
entrópicas (dos mundos menos desejáveis) ou são restauradas ou 
caem como criação imperfeita. 
16. Nesta expansão há sempre duas criações ocorrendo 



simultaneamente - nós as chamaremos de "divina" (espiritual) e 
"física". 
17. O "programa de criação divina" é entregue como um projeto pré-
existente composto de "sementes de Luz" . 
18. Esta criação divina é uma pulsação contínua da Luz Viva que 
conecta as mentes dos Deuses Criadores (de uma zona temporal 
consciencial) que, servem ao Antigo (ao Chefe) de Dias. 
19. As sementes são imagens de Luz instantâneas, de um Tesouro 
de formas-pensamento, compartilhadas com as divindades 
superiores para a purificação de todas as dimensões de energia. Por 
meio da Mente Divina de Sabedoria a mente de Luz consciente se 
expande formando regiões de crescimento da membrana (que não 
são físicas). 
20. A criação divina inicia, por meio de padrões de energia, as 
configurações que modelam os múltiplos espectros de energia e os 
campos localizados de massa-negativa, os quais precedem a 
moldagem da realidade física. 
21. Os Deuses Criadores necessitam de certas formas mecânicas 
para testar seu impulso criador, razão pela qual eles criaram os 
mundos físicos. 
22. Os mundos físicos são semeados por moldes que contêm o 
projeto para evolução gradual através de uma sequência de estágios 
biomecânicos. Portanto, os mundos físicos operam dentro de 
dimensões com "atraso-temporal" porque eles estão subordinados a 
um programa divino de atividade consciencial. 
23. Em outras palavras, o "atrasotemporal" é criado em virtude de a 
forma-semente estar sendo estendida ao espaço físico. Portanto, o 
"atraso-temporal" é uma separação física que pode existir, em termos 
de milhões de anos Luz, entre as malhas energéticas da criação e o 
ponto de observação humano; no entanto, do ponto de vista da 
realidade espiritual superior, apenas a consciência separa o homem 
de Deus, e do entendimento de que o "padrão divino" só está do 
outro lado da Luz, diretamente ao alcance do homem a todo 
momento. 



24. Quando a mente humana capta eventos fora de sua estrutura de 
referência do tempo físico, ela perceberá a presença de um segundo 
mundo que está operando mais rápido que os processos 
convencionais do cérebro físico. Logo, ela verá como nosso mundo 
físico está dentro de um "atraso-temporal" subordinado a eventos em 
alta velocidade acontecendo no segundo mundo. 
25. Este segundo mundo molda os processos convencionais do 
cérebro por meio de ondas temporais que são usadas pelo cérebro 
convencional para recuperar a memória, captar eventos e participar 
da estrutura de pensamento de mundos de inteligência paralelos. 
26. O continuum da supraconsciência, que possibilita isto, emana da 
mais alta consciência, exercendo um papel superior de interpretação 
e controle nos eventos biológicos neurais do tempo mental 
interagindo com ondas de matéria e ondas temporais do continuum 
de Luz. 
27. Em realidade, esta mente consciencial superior opera através 
dos mundos divinos, que, por sua vez, afetam os mundos físicos 
através de programas de imagens conscienciais do continuum de 
Luz que não estão limitados às diferenças temporais. 
28. A mente auto-realizada pode então modular as diferenças 
temporais para entrar e sair de realidades múltiplas entre o mundo 
físico e o mundo espiritual de onde se estende nossa realidade física. 
29. A conexão entre os programas físico e espiritual se dá por meio 
de um projeto ou padrão consciencial que estabelece uma interface 
com as sementes de Luz que provêm dos mundos espirituais de 
pensamento para formar as sementes do desdobramento da forma 
material dentro das camadas físicas da criação. É por meio de feixes 
de fótons que as formas-semente são transplantadas do padrão 
consciencial para as malhas de energia que são usadas para ativar 
as camadas físicas da criação. 
30. Em essência, há muitos moldes conectando as camadas físicas e 
conscienciais da realidade. À medida que os feixes de fótons se 
enfraquecem, são substituídos por estruturas de Luz que 
correspondem à atividade da forma-semente. 



31. Tudo, entretanto, precisa se relacionar com um padrão divino 
dos Deuses Criadores (os Elohim), através do que eles estendem 
seus ensinamentos sublimes a uma célula-registradora padrão, no 
meio daquele que é definido como uma "morada planetária" com 
miríades de galáxias. 
32. A célula-registradora individual pode receber diferentes formas de 
codificação de Luz espacial. Portanto, os códigos da Luz operam 
através das inúmeras formas das emanações Sefirótícas que se 
dividem no mundo físico em conjuntos de pulsações, ondas 
gravitacionais, de grupo, ondas atuando no vácuo, entre outras. 
33. A célula-registradora padrão permite múltiplos níveis de 
velocidade de disparo que são compostos coletivamente de diversos 
tipos de ondas que possibilitam que a geometria de uma forma 
semente de Luz se mova de um estado consciencial a outro. 
34. A Evolução Superior é também capaz de projetar o conhecimento 
espiritual da célula-registradora para uma inteligência localizada em 
um ponto específico. Por exemplo, através da transformação de 
imagem da luz múltipla, o padrão da célula- registro permite que os 
impulsos de luz que che . gam de um padrão divino sejam alocados 
em zonas conscienciais especificamente localizadas, onde eles são 
adaptados aos paradigmas necessários para a distribuição de Luz. 
35. A célula-registradora padrão envia formas-pensamento de 
informação que estão continuamente ativas no espaço. As formas de 
inteligência física avançada podem penetrar diretamente nesta 
informação se possuírem uma rede cristalina dentro de sua cavidade 
cerebral. Por esta razão, os cérebros de indivíduos físicos avançados 
revelarão a união dos hemisférios esquerdo e direito e uma pequena 
rede de cristal no lóbulo frontal direito, que atua como uma célula-
registradora de cristal ou terceiro cérebro transpondo a linguagem da 
Evolução Superior ao vernáculo. 
36. Este é o significado de "o Múltiplo e o Uno", os muitos padrões ou 
mecanismos de monitoração de Luz conectando um programa com 
muitos programas de organização. 
37. E à frente destes muitos padrões há o padrão divino pulsante que 



permite o processamento de grandes quantidades de informação 
para aplicação local. 
38. Isto ativa uma frequência de convocação divina que está 
disponível para aplicação universal. Por conseguinte, quando o 
padrão divino é conectado com a linguagem divina sendo 
processada por meio dos outros padrões de Luz, há uma síntese das 
muitas formas de Luz consciencial. 
39. Estas formas de Luz conscienciaI são governadas, por sua vez, 
pela Hierarquia dos Elohim, que aconselham as hierarquias 
evolutivas inferiores sobre que informação deveria ser inserida em 
suas respectivas célulasregistro. 
40. Elas também determinam como programar a célula-registradora 
computadorizada com a linguagem interna e com a rede cerebral, 
que as espécie necessitam para as mudanças ao longo de 
sucessivos programas evolutivos.  
41. Elas reavaliam como a rede cerebral está processando a 
informação de acordo com o projeto consciencial original da semente 
divina. 
42. Em termos da evolução humana, elas determinam que partes da 
rede. cerebral podem ser usadas para a adaptação seletiva. 
43. Quando isto ocorre, a mente se toma uma receptora para 
corpúsculos de Luz mecânico-quânticos. Logo, ela se toma seu 
próprio campo de Luz para o corpo. Porém, a mente ainda 
permanece no campo de um envoltório fotônico sendo dirigido pela 
céluJaregistradora que por sua vez é um campo de Luz dentro do 
campo do padrão divino e do Ain Soph, a Luz ilimitada do Pai. 
44. Deste modo, ao longo de todos estes níveis do campo há um 
estado de células e tecidos altamente organizado que é formado por 
meio do retículo cristalino do universo Shekinah processando a Luz a 
partir da semicondutividade do padrão Gemátrico, a síntese 
matemática interna de todas as bioestruturas de Luz. 
45. Esta biossemicondutividade da Gematria é indispensável para a 
existência do Homem dentro de todas as ramificações de Luz 
macromoleculares sob o controle da célula-registradora. O homem é, 



fundamentalmente, o receptáculo da Luz. 
46. No mundo físico da criação, a árvore do conhecimento 
permanece dentro do corpo do homem como uma "árvore galáctica" 
cristalina conectando cada célula dos dedos das mãos e dos pés de 
seu corpo com o processo de imagem da Luz de sua consciência 
espiritual. 
47. O Homem vive em seu jardim de criação consciencial, recebendo 
conhecimento do padrão divino e da célula-registradora por meio de 
um processo super-holográfico. 
48. Os super-hologramas (dentro do homem) não dependem da 
presença física de "ondas", muito embora efas sejam mais facilmente 
descritas pelas equações das ondas físicas. Esta nãodependência da 
holografia na produção de ondas físicas é uma consideração 
importante na abordagem da origem dos processos holográficos 
neurais. 
49. Aqui, os comprimentos de onda de luz registrados no cérebro, 
procedentes de um padrão, são consideravelmente mais longos que 
os das ondas físicas e podem, portanto, ser portadores de pequenas 
quantidades de informação - até na forma de padrões holográficos de 
intervenção espacial vinda de outras fontes. 
50. No entanto, a formação de imagens e as descrições super- 
holográficas são inexpressivas para que os mecanismos ondulatórios 
do cérebro consigam decifrar os eventos da mente-2, a menos que 
sejam ampliadas por meio de corpúsculos de Luz mecânico-
quânticos. 
51. O "semear" progressivo de imagens divinas acontece por meio 
das relações de fases espaciais (redes tridimensionais de neurônios 
expandidos), que funcionam como super-hologramas emanando a 
partir de um padrão. Este semear é neçessário à medida que o 
programa múda e é atualizado. 
52. A organização holográfica des loca o foco dos impulsos dos 
axônios para a microestrutura de baixo potencial que se desenvolve 
nas redes pós-sinápticas.  
53. No homem, devido a seu holograma neuronal, estes passos 



conduzem às "construções de imagens" das "sementes de Luz". 
54. Portanto, a chave nos diz que "a mente está em um campo de 
Luz e em um campo de Luz dentro de um campo de Luz e de Luz 
eterna". E a Mente Eterna está constantemente imprimindo funções 
do eterno em cada forma de vida. 
55. Uma espécie física serve então como um dos tipos de membrana 
entre sistemas estelares, como uma holografia dentro da Mente. Esta 
membrana é um meio de difusão instantâneo para o circuito cósmico. 
56. Portanto, o homem está no espaço na mesma proporção que o 
espaço estáno homem, pois ele, na realidade, é uma membrana 
pensante entre os luminares. Todo o nosso mundo fenomenológico 
que vivenciamos despertos ou sonhando consegue representar uma 
fantasmagoria ordenada e estritamente determinada que a evolução 
superior é capaz de usar para a transmissão do pensamento 
conscienciaI. 
57. Metatron me explicou que a Evolução Superior geralmente 
programa o homem para aceitar as realidades do universo superior 
levando o corpo consciencial subjetivo do homem para fora de seu 
corpo físico durante um período de sonho para educação por meio 
de uma experiência visual de luz. 
58. Quando o homem progride em sua educação espirimal, durante 
um estado meditativo, seu corpo eletromagnético pode ser levado a 
outros mundos de Luz físicos e conscienciais. Lá, ele pode receber 
educação além de seu mundo de referência físico, que o capacita a 
sintetizar a realidade multidimensional Ele também ganha um 
conhecimento funcional de como seus cinco veículos de energia 
corporais podem prepará-Io para a verdadeira vestimenta do "corpo 
Crístico". 
59. Metatron explicou que quando o Homem tiver se amadurecido 
plenamente em sua evolução espiritual, seu corpo físico e seu corpo 
consciencial podem ser literalmente tirados deste planeta pela 
Merkabah, já que o ensinamento espirimal superior não pode ser 
totalmente dado no plano terrestre devido aos níveis vibratórios 
inferiores. 



60. Metatron me disse, no entanto, que o homem deve distinguir 
entre os níveis inferiores de experiência subjetiva produzidos pelas 
geometrias de fosfeno, que são diferentes da Luz divina revelada 
diretamente por meio da Merkabah. 
61. Estes padrões subjetivos de geometrias de fosfeno (como por 
exemplo: estrelas, rodas, padrões de pontos brilhantes, entre outros), 
que surgem de estados conscienciais alterados, ainda são o 
resultado dos padrões físicos conscienéiais conectados com as 
malhas vibratórias inferiores. 
62. Porém, a existência de geometrias de luz pulsantes dentro da 
consciência do homem mostra que ele já faz parte de um circuito de 
informação divino, que flui de corpo de luz para corpo de Luz. As 
geometrias de fosfeno são simplesmente leituras internas! 
63. De modo análogo, a Irmandade de Luz emprega algumas das 
geometrias de fosfeno para codificar a consciência do homem em 
uma linguagem de Luz interior. 
64. Se o Homem observasse seu espaço interior, veria que a 
Irmandade pode penetrar em seu espaço interior para "codificar 
informação" da mesma forma que o Homem pode penetrar no 
espaço mental dos Mestres. 
65. Enoch disse que há "cinco corpos de iluminação" conectados ao 
nosso corpo físico, os quais são as chaves da adaptação mecânica 
dos campos de luz que são necessários para o processo de semear 
a Hokhmah divina (Sabedoria) no mundo físico. Hokhmah requer 
uma rede complexa para sua catalogação superior. 
66. Através desta catalogação superior, o padrão divino ama sobre 
os eventos neuroeletromagnéticos. Estes eventos são dirigidos 
conscientemente, quantificados mentalmente e catalogados 
fisiologicamente por meio de eventos cromáticos. 
67. Para que o Homem use verdadeiramente a Hokhmah, ele precisa 
ter os cinco corpos ativos, de modo que eles possam trabalhar 
diretamente com os padrões pulsantes da célula-registradora, o 
padrão divino, e com os Conselhos dos Elohim nos níveis de 
realidade superiores. É por meio deste Comando coletivo que o 



ensinamento é dado e recebido. Este Comando se baseia na 
capacidade do Homem para trabalhar simultaneamente com 
informação de muitos mundos dos céus inferiores. Ele deve aprender 
a lidar com este estágio antes que possa entender de fato o avanço 
da alma. 
68. Um dos cinco corpos pode trabalhar diretamente com o padrão 
dos muitos mundos. É o corpo Eka "consciencial", que consegue 
prescindir da estrutura temporal consciencial tridimensional e 
experimentar outras zonas temporais a fim de ver e trabalhar com os 
Mestres de Luz que protegem e educam o corpo Eka por meio de 
uma rede de Luz ativada. 
69. Além do mais, esta rede de Luz é usada para ativar corpos 
adicionais de luz consciencial positivos e negativos que são 
necessários para abandonar a bipolaridade do universo Koine 
(comum) para experienciar o universoEka (multidimensional). 
70. Consequentemente, a fim de trabalhar com outros mundos de 
relatividade múltipla, é preciso que haja uma rede complexa que 
possa servir a estes mundos, como também Mestres que sejam 
capazes de amalgamar sua consciência simultaneamente em todos 
os mundos de relatividade múltipla. 
71. Estes Mestres trabalham em uma forma trina em nosso universo-
Filho. Este Mistério foi anunciado e claramente demonstrado por 
Jesus no Monte da Transfiguração quando ele apareceu com Moisés 
de um lado e Elias do outro. 
72. A Triangulação é dada a todos os Mestres Ascendidos que 
trabalham diretamente com as mentes conscienciais dos luminares e 
têm seus corpos Crísticos unidos com os corpos físicos dos Mestres 
que estão ou que estiveram no plano terrestre. 
73. A expressão de Jesus: "onde dois, três (ou mais) estiverem 
reunidos em meu Nome, aí estou eu no meio deles", é uma 
expressão verdadeira deste Mistério sagrado. Aqui, uma certa 
sequência de veículos é necessária para manifestar o poder de um 
determinado Nome divino, que, por sua vez, manifesta o poder da 
vida divina. 



74. Na educação da alma, a ativação consciente dos muitos veículos 
Eka demonstra ao homem como há uma relação multidimensional 
entre os veículos corporais, que também podem ser interpenetrados 
pelos veículos em corpos multidimensionais dos mestres de Luz. 
75. No tempo presente há muitas almas que concluíram seus 
programas meta-ser e, ainda assim, optam por permanecer e se 
tornar os futuros líderes e instrutores neste planeta. Há alguns que, 
vivendo ainda na forma física, já estão operando com o quantum de 
Luz proveniente do Trono. 
76. Isto ocorre agora em uma proporção maior que em eras 
anteriores, pois, em Eras passadas, era necessário que a operação 
dos muitos corpos Eka estivesse separada das correspondências 
superiores dos Mestres de Luz, de modo que os veículos superiores 
não fossem contaminados até que um número suficiente de Mestres 
tivesse encarnado no plano humano a fim de elevar sua vibração 
para trabalhar com os mundos de Luz superiores. 
77. Com o amanhecer de Luz em cada nível da criação física, é 
possível, por meio da abertura dos "Portais" da Evolução Superior, 
receber a manifestação plena dos corpos Eka que levam à ascensão 
de nosso corpo Crístico. 
78. Você está agora convidado a se preparar para a "paz superior" 
do Pai, que dá as boas-vindas a você e a seus irmãos e irmãs. 
Mantenha-se firme na devoção e leve esperança a outros para que 
possam harmonizar seus padrões conscienciais em ressonância com 
a vibração eterna do Espírito Santo Shekinah! 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 

3-1-2 
 

As chaves dos futuros luminares nos fafam da rede central 
que conecta redes de memória com direções precisamente definidas, 
com um processo universal de linguagem, para formação de padrão. 
A formação de padrão é a célula-registradora no meio da “Árvore da 

Vida” como uma vela queimando no meio de “Sete Velas”. Sete 



energias de Luz Hasmal convertem o índice cromático em 
luminosidade e no raio do padrão membrânico. O padrão é dado em 

sete aglomerados, cada qual contendo bandas energéticas 
envoltórias que regulam o raio membrânico. A luminosidade 

estabelece uma interface com um determinado espectro de luz em 
índices cúbicos amarelos e brancos, de modo que à medida que o 
raio se expande para formar um corpo luminar mais radiante, os 
processos degenerativos e perturbadores recebam um campo de 
atividade não-degenerado. Esse é o modo pelo qual algumas das 

estrelas relacionam evolução com nova forma. O “Sete” envia 
automaticamente o “EU SOU” ao “EU SOU” nos códigos de luz que 
medem linhas de crescimento, teletransferência de temperaturas e 
relógios internos de luz. O “Sete” une os fluxos luminosos de sete 

reatores temporais externos a sete códigos de luz internos que 
codificam um molde gravado por dez índices superiores de imagens 

de luz. Os índices superiores gravam um Código de envoltório 
térmico que possui um padrão de fluxo de trinta e seis em trinta e 

seis. O calor estabelece uma variedade de Luz Deca-Delta em 
sequências de modelos para fases evolutivas sucessivas. As 

irradiações de energia produzem um padrão de preenchimento 
energético do espaço que compete com o transporte energético 
convectivo da “MEMBRANA SUPERIOR”. O molde do veículo 

determina as direções das divisões celulares e o número exato de 
células que, na energia espacial que preenche o espaço, determinam 
a forma final de um órgão e o padrão vital de linguagem que recebe 
códigos adicionais de linguagem. Toda vida humana é codificada na 

divisão celular. O corpo é o veícufo central para o “Supra-
Mecanismo das Mazzaloth e o reator solar que é usado para 

armazenar temporariamente as mensagens de saída que seriam 
destrutivas para outros mecanismos registradores de memória. Em 
nossa zona temporal consciencial, os Serafim se movem entre as 

redes operacionais das Mazaloth e dos Kuchavim como um 
computador central traduzindo os caracteres e a restauração-

formação da memória para os corpos de código superiores no "Fogo 



Consumidor do Trono" na imagem da "Transparência Eterna". 
 

 
1. Entenda, Ó Homem da Terra, que você está conectado até aos 
mundos de Luz através de uma rede divina de linguagem. 
2. Agora, você precisa decodificar esta linguagem operando no seu 
interior e entender como você se originou dos códigos primordiais 
emanando dos moldes dos Céus. 
3. O cérebro do homem faz parte da Mente Divina, e ao decodificar 
os mecanismos de armazenamento de memória do cérebro humano 
em relação ao processo da linguagem universal, uma memória 
hierárquica superior é revelada e o Homem descobre que ele é uma 
geometria pulsante de um sistema de Linguagem Divina. 
4. Este sistema de linguagem divina é um código pulsante de 
linguagem em letras divinas que se desdobra continuamente como 
uma série de redes formadas pelos Elohim, os Deuses Criadores. 
5. A Mente Divina (como os Elohim) emana esta radiação de Luz 
divina em uma certa direção, criando o continuum para diversos 
universos. Este processo inicia a "criação divina" de estrelas, de 
planetas e da inteligência da espécie. 
6. Entretanto, esta Chave define só um dos muitos modelos que a 
Mente Divina permite que ocorra sob um desdobramento pré-
condicionado do espaço-imagem. O Livro de Gênesis nos diz que 
quando nosso universo local foi criado, os céus, a terra e a imagem e 
similitude do homem foram todos um produto desta "criação divina", 
que foi implantada sobre a não-forma e o vazio (o substrato da 
criação). 
7. Este processo de criação divina começa quando a Mente Divina 
emana uma semente de Luz divina composta de sete envoltórios de 
luz - as codificações aninhadas dentro dos harmônicos de uma 
Palavra Divina. 
8. Por meio desta Palavra Divina, os Criadores Elohim conectam o 
mecanismo perceptivo do "cérebro" (o sistema Deca-Delta) e lhe 
confere uma memória (a célula-registradora), que contém as 



diretrizes para o processo universal de linguagem. Este processo de 
linguagem controla a formação de padrão; ou seja, o local onde 
estamos dentro da memória maior. 
9. Todos os padrões em nossa memória provêm de um processo de 
informação superior que é controlado pela rede da Evolução 
Superior. (Isto não inclui as formas-pensamento caídas que emanam 
das hierarquias separadas da Sabedoria Divina). 
10. Os Elohim são os Criadores dos padrões das definições divinas 
que, através de uma pulsação criadora, estabelecem esta rede 
conectando o universo Pai com os níveis galácticos físicos e 
espirituais da criação em desenvolvimento. 
11. O trabalho dos Elohim define essencialmente o desdobramento 
do Nome divino, que é o programa para a formação do padrão. A 
partir das letras do Nome divino os Elohim formam o modelo que 
conduzirá as formas-semente. 
 



 
Figura 19: A Criação Divina do Sistema Deca-Delta pelos Elohim. 

 
 
12. As formas-semente são projetadas pelos Elohim através do poder 
do Tesouro de Luz, que é um vórtice de energia universal. 
13. Quando as formas-semente se aproximam da área onde devem 
ser plantadas, elas são guiadas pela célula registradora, que é o 
mecanismo regulador na formação de cada mundo. 
14. A célula-registradora existe como uma projeção de uma célula-
registradora divina, projetada no meio das formas-semente. A célula-



registradora divina grava rapidamente os eventos Eternos e os 
coloca à disposição para transposição aos mundos dos céus 
inferiores. 
15. Como o crescimento em espiral de um bulbo de lótus recém-
formado, a célula-registro é formada a partir das energias do Trono. 
A função de registro de todo o conhecimento vivificador, então, 
permanece como a mediadora entre a realidade paralela de galáxias 
nos céus inferiores e a rede-malha superior existente, que está sob a 
orien tação dos Elohim e dos Conselhos dos Elohim. 
1.6 Dentro de cada nível galáctico de evolução estão codificados, por 
meio das formas-semente divinas, diferentes mundos espirituais e 
físicos de criação. 
17. Os mundos espirituais são necessários para manifestar os ritmos 
que oscilam entre os valores máximos e mínimos (as funções 
estabelecidas), para implantar as sementes divinas no contexto do 
espectro de luz de matéria-energia. 
18. Sem a criação dos mundos espirituais arque típicos como 
referência para a forma de uma criação física, não poderia haver uma 
composição iônica exata da forma material, nem dos satélites solares 
e estelares, dos ciclos periódicos da atmosfera e das funções de 
centropia, todos os. quais mantêm uma rede galáctica unida em 
vários níveis multidimensionais tendo uma densidade divina em 
comum. 
19. Consequentemente, as leis do universo físico são substituídas 
pelas leis de um universo invisível espiritual; logo, em nosso universo 
local, as funções de controle central de nosso comando galáctico 
estão em Sagitário, funcionando como uma célula-registradora. 
Contudo, nosso disco galáctico, com sua célula-registradora, existe 
como uma realidade múltipla dentro da estrutura de um controle de 
hiperfase. 
20. Além disso, o comando de nossa célula-registradora, por sua vez, 
é pré-programado a partir da estrutura da rede-malha universal, que 
existe como o Controle Central espiritual em Orionis. 
21. A dinâmica relativa da galáxia física, deste modo, significa que 



cada sistema estelar dentro da galáxia deve responder à célula-
registradora, que representa seu controle central a nível local. Ela, 
por sua vez, recebe ordens da célula-registradora original - o 
Controle Central de toda programação espiritual. 
22. A célula-registradora opera como a catalogadora ativa e 
ativadora de n even,tos ligados ao programa da semente divina 
dentro de um universo galáctico local. 
23. Portanto, em universos locais, a célula-registradora existe em 
meio à "árvore da vida" galáctica. E do interior da "árvore da vida" 
são criadas então sete velas (o núcleo de Luz de cada ramificação 
ou população estelar) para as incorporações físicas e espirituais da 
Evolução Superior. A evolução humana surge como um ramo no 
meio dos sete ramos dentro do nosso universo específico. 
24. Metatron me explicou que dentro deste universo local há sete 
importantes ramificações de população estelar controlando as várias 
atividades rítmicas das enzimas, das formas celulares, entre outras, 
testando todas as definições possíveis de um programa Adâmico 
dentro de uma malha física de espaço e tempo da terceira à nona 
dimensões. A combinação dessas sete ramificações permite que 
diferentes árvores filogenéticas da espécie física surjam das 
principais estrelas em série. 
25. Para nosso ramo de evolução estelar, as Plêiades são vistas 
como um das velas usadas pela célula-registradora divina para criar 
incorporações físicas. 
26. A célula-registradora provê a informação para a formação do 
padrão e a composição da vida. Esta informação é depois distribuída 
pelo que a Evolução Superior chama de uma varredade Deca-Delta. 
Esta variedade Deca-DeIta é uma forma de fluxo de energia, 
estabelecida por um envoltório de calor que foi produzido pelos 
padrões de imagem do Trono através de dez índices superiores de 
Luz. 
27. Estes índices superiores conferem à variedade Deca-Delta a 
topologia apropriada, de modo que o envoltório criado possa 
processar programas adicionais enviados pelo Trono. Estes 



programas adicionais têm uma certa sequência temporal e "espaço 
divino" (orientação) que corresponde aos setenta e dois Nomes 
divinos. Estes setenta e dois Nomes divinos estabelecem o programa 
básico para este universo. 
28. Portanto, quanto Enoch nos diz que o código do envoltório de 
calor tem um padrão de fluxo de trinta e seis e trinta e seis, ele está 
explicando o equilíbrio e o desenvolvimento da sequência para 
aqueles programas enviados pelo Trono e sendo usados na 
arquitetura deste universo. Em essência, o padrão de fluxo de trinta e 
seis e trinta e seis conduz os harmônicos e conjuntos de vibrações 
cósmicas a partir dos quais se molda a arquitetura das regiões 
celestiais inferiores. 
29. Assim, a variedade Deca-Delta supervisiona todas as atividades 
da célula-registradora e todas as atividades intragalácticas 
associadas diretamente com a galáxia. 
30. Metatron me explicou que o molde divino orientando os eventos 
físicos dentro da estrutura de nossa galáxia opera por meio de uma 
configuração Deca-Delta, que é a rede central controlando todas as 
operações de entrada e as gradações de poder necessárias para 
sustentar nossa galáxia. 
31. A variedade Deca-Delta significa que há dez singularidades de 
Luz de espaço-tempo interconectadas com uma memória piramidal 
central, armazenando as funções de eventos operando dentro de 
todas as dimensões de uma galáxia. 
32. Por exemplo, a variedade DecaDelta está envolvida com: (1) as 
regulações autocorretoras das células-registro; (2) mecanismos de 
filtro de identificação que vão de programa de registro a programa de 
registro; (3) o reforço registrador entre programas; e (4) os 
mecanismos controladores do tempo. 
33. A criação da variedade DecaDelta é a formação do ponto central 
"que abriga todos os sistemas evolutivos possíveis designados pelos 
Criadores Elohim para uma rede galáctica. Por meio da variedade 
Deca-Delta é possível evoluir os vários ramos de populações 
estelares, trabalhando como os ponteiros de um relógio galáctico em 



funcionamento. 
34. Ainda que a variedade Deca-Delta estabeleça a sequência dos 
modelos das sucessivas fases evolutivas, ao fundo desta atividade 
de avanço sequencial, há sete energias Hasmal (de Luz), que levam 
o índice cromático de um sistema estelar determinado a uma 
luminosidade variável e a um padrão da camada estelar. 
35. Estas energias são os mecanismos de controle que determinam a 
fase sequencial da criação estelar, bem como o raio do padrão 
membrânico: As energias Hasmal moldam o raio de modo a permitir 
que ocorra um equilíbrio de qualidades com respeito ao programa. 
36. O raio de cada uma das sete populações estelares é sustentado 
por faixas de envoltórios energéticos que são emitidas das sete 
energias de Luz Hasmal. Estes envoltórios mantêm a estrutura para 
as formas-semente e provêem a elasticidade básica para as formas-
semente ao penetrar nos mundos para evoluir a criação. (Estas 
faixas permitem que as sementes penetrem até mesmo nos mundos 
sob o controle de formas-pensamento negativas). 
37. Estas sete energias de Luz Hasmal são como um sistema de livre 
navegação que pode ser levado ao entorno de qualquer criação 
estelar, de tal modo que sintonize o índice cromático de uma estrela 
ou sistema estelar com qualquer fase sequencial que possa 
sustentar uma nova manifestação de inteligência. 
38. Na propagação de novos modelos estelares dentro da trajetória 
de uma galáxia, o efeito Hasmal sobre as camadas de luz de uma 
estrela (já em existência) permite que a estrela mantenha sua 
simetria original enquanto se interconecta com outros modelos 
estelares. Esta simetria original (o padrão sétuplo mais o programa 
central) é a formação básica inerente a todas as estrelas, que lhes 
permite interpenetrar e se recombinar com outras estrelas ou outros 
sistemas estelares. 
39. Portanto, estas sete inigualáveis energias de luz permitem que se 
efetuem atividades de transformação dentro das sete camadas de 
energia da redemalha, que são programadas pelo comando da 
célula-registradora. 



40. Estas sete energias Hasmal podem também vir diretamente dos 
Elohim e se conectar com quaisquer dos sete ramos ou 
conglomerados estelares. Isto é feito só quando é necessário 
restabelecer os harmônicos da célula-registradora para estar de 
acordo com o programa do Pai. 
41. Esta atualização universal é necessária porque, nos mundos de 
criação inferior, a entropia é intrínseca à principal sequência da 
evolução estelar e, portanto, requer que os programas dados por um 
Controle Central à célula-registradora sejam atualizados para evitar 
os processos degenerativos das populações estelares. 
42. Consequentemente, para evitar esta fase degenerativa, a 
Evolução Superior tem a capacidade, por meio destas energias 
Hasmal, de localizar uma malha estelar maior ao redor das estrelas 
que estão atravessando uma fase degenerativa, de modo a 
reenergizar e remodelar as últimas com o campo de energia de uma 
fase de sequência mais uniformemente equilibrada. 
43. Em essência, em nosso sistema galáctico, uma malha cúbica de 
luz é descida ao redor de uma estrela que está prestes a passar por 
uma fase degenerativa. Isto é feito pelas energias de Luz Hasmal 
superiores que controlam a estrutura interna e a faixa de temperatura 
da estrela. 
44. Esta prevenção contra o processo degenerativo em um sistema 
estelar é iniciada com o envio dos códigos de vida EU SOU dos sete 
limiares Hasmal às energias EU SOU das sete camadas de luz que 
envolvem uma estrela. Isto cria uma reação através de um 
bombardeamento de códigos de luz que controla a fusão do 
hidrogênio nos vários níveis do corpo de uma estrela, afetando a 
circunferência do conglomerado estelar, e dos mecanismos de 
cronbmetragem de luz interna dos sistemas evolutivos orgânicos. 
45. Portanto, as sete energias Hasmal são os reatores temporal 
externos que podem recodificar os sete códigos de Luz internos 
dados pela variedade Deca-Delta e pela célula-registradora. 
46. O sete, como um código Hasmal, une os luminares de todos os 
sete controles limiares com sete códigos de luz interna dentro do 



sistema biológico, o sistema planetário e o sistema estelar. 
47. As sete energias de Luz Hasmal se tornam então o elo entre a 
orientação de spin e a energia gravitacional, rompendo a estrutura do 
campo magnético com linhas de força múltiplas provenientes das 
energias Hasmal. Deste modo, os códigos de energia podem evitar 
que a estrela complete uma ordem degenerativa. 
48. Dentro deste período de programação mútua, é necessário um 
padrão que sustente o espaço cúbico. Sem este padrão de 
sustentação para proteger o homem, seria fatal para nosso corpo 
físico experimentar as rápidas colisões de alta energia e as projeções 
de partículas, explodindo e depois entrando por um lado de nossos 
corpos e saindo pelo outro durante a regeneração de alta energia. 
49. Durante esta "posição de sustentação", a rede de nossa 
inteligência estelar é codificada para operar dentro da Lei Cósmica 
de nosso universo Pai, que são os Dez Mandamentos. 
50. Estes são os dez índices superiores de Luz, que, por meio do 
código-envoltório de calor, estabelecem a variedade Deca-Delta. 
Eles provêem .a força sustentadora da vida; portanto, eles existiam 
antes do mundo da forma física. 
51. Em uma base coletiva de expansão a partir das redes da terceira 
ànona dimensão, as dez pictografias são codificadas na química de 
todos os sistemas estelares em evolução através de índices 
superiores de luz - a codificação central para o cérebro eletroquímico 
de populações estelares, e os ciclos rítmicos de criação estelar. 
52. Eles foram também originalmente inscritos na consciência do 
homem, mas devido à confusão de sua identidade, o homem não foi 
capaz de renovar seu universo biológico por meio de seus poderes. 
53. Contudo, a Evolução Superior consegue usar os Dez 
Mandamentos (na forma de dez malhas piramidais) para ajustar a 
física dos programas biofísicos e astrofísicos. 
54. Os Dez Mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai são 
projeções ígneas do EU SOU o EU SOU de YHWH que fazem parte 
de um padrão de ressonância que transmite continuamente níveis de 
Lei Cósmica. 



55. Os índices superiores são a atividade da Mente Divina 
codificando os ensinamentos diagramáticos básicos na variedade 
Deca-Delta. Eles estão localizados ali pela Mente Divina de modo 
que todas as criações hiper-sincronizadas dentro da galáxia tenham 
um modelo Deca-Delta Divino para seguir, que corresponda a cada 
estado sucessivo de criação. 
56. Portanto, a "criação divina" começa não com o modelo Deca-
Delta galáctico mas a partir dos Nomes divinos que não apenas 
revelam programas do poder criador Elohístico, mas emanam dez 
índices superiores de Luz, que se compõem de padrões trinos do 
Deca-Delta gerando a força e beleza de YHWH. Isto permite que 
cada variedade Deca-Delta represente a força todo-poderosa do Pai 
no arranjo supremo da criação em cada nível da existência, 
manifestada a partir do sistema Deca-Delta. 
57. Quando estive perante o Trono do Pai, vi como o Trono se 
compunha de Trindades de Senhores-Paraíso de Luz. Estes 
Senhores de Luz são, de fato, uma trindade viva de relações Deca-
Delta que semeia as "formas pictográficas originais dos Dez 
Mandamentos" - os valores matemáticos de governo, juntamente 
com as radiações piramidais para as estruturas cronográficas e as 
geometrias básicas para todos os padrões esféricos. 
58. Ao redor das Trindades-Paraíso, contemplei a bela interação de 
cores prismáticas que são usadas pelos Filhos-Paraíso de Luz ao 
trabalharem com os Dez Mandamentos. 
59. Os Dez Mandamentos são o projeto básico para as expressões 
de diferentes expansões da criação. Eles mostram como as formas-
pensamento divinas podem ser estimuladas para ação. 
60. Estes dez índices superiores representam o tecido das formas-
pensamento de Deus harmonizando os veículos da criação de modo 
que a intenção divina e a extensão divina operem como uma só 
unidade. 
61. Os Dez Mandamentos permitem a moderação e a tranquilidade 
entre as ordens da "criação divina" de modo que possamos nos 
aproximar de Deus. Eles asseguram que a Família de inteligência, 



unida pelos ensinamentos divinos, tenha o privilégio de continuar 
como uma "Família de Luz" ao longo dos éons no Caminho Infinito do 
Amor. 
62. Na estrutura de nossa realidade, eles estão codificados dentro de 
todas as pessoas, mas sua verossimilitude em relação às formas-
pensamento divinas precisa ser despertada. 
63. Por isto, quando os processos degenerativos conscienciais são 
transformados, há um reconhecimento imediato através da 
linguagem química de que esta é a Lei de Deus. Isto é o que se quis 
dizer com: "todas as cabeças se curvarão" ao cruzarmos nosso ponto 
Ômega, pois todos reconhecerão as malhas piramidais pré-
existentes da Lei Divina que foram codificadas neles por meio de 
índices superiores. 
64. Por esta razão, a criação física é um componente necessário da 
"criação divina". Os Dez Mandamentos são dez malhas piramidais de 
astro-harmônicas usadas para codificar o homem, como uma 
substância que preenche o espaço, nas malhas Magnéticas que 
modelam as linhas de crescimento embrionárias em unidades 
matemáticas perfeitas do tecido membrânico e da forma celular viva. 
65. Sabendo como usar as diferentes malhas Magnéticas e os 
controles harmônicos, como estruturas de energia no plasma da vida, 
os Elohim recriam os códigos Adâmicos originais que estão 
armazenados dentro da célula-registradora. Isto lhes permite 
determinar a forma final de um órgão ou regulador biológico que é 
programado para enviar sinais para a programação adicional quando 
a forma biológica tiver alcançado o estágio de entropia "negativa", ou 
de destruição química, ou de um avanço maior. 
66. Nos céus inferiores, os índices superiores divinos operam dentro 
de um padrão de fluxo de trinta e seis e trinta e seis em relação à 
música das esferas. As setenta e duas escalas de vibração ilimitadas 
propagam as emanações do pensamento divino na forma material. O 
padrão de fluxo de trinta e seis e trinta e seis é um depósito para os 
harmônicos em nosso universo. Ele emite uma música especial para 
cada esfera a fim de codificá-Ia dentro dos harmônicos Deca-Delta e 



das formas vibratórias necessárias. 
67. Metatron disse que é por meio dos controles reguladores do 
sistema Deca-Delta que a vida continua na imagem e similitude. E é 
este sistema Deca-Delta que sustenta e cria o harmônico e o astro-
harmônico para determinar novos níveis de magnetismo, o que 
explica por que o embrião se divide, por que a estrutura celular se 
divide em padrões determinados, e por que as linhas embrionárias se 
desenvolvem em uma forma determinada além da relatividade 
singular. 
68. O modelo ondulatório tetraédrico é o principal modelo usado pelo 
sistema Deca-Delta em nosso universo para controlar o quadro 
básico do nosso sistema de vida dentro do espectro eletromagnético. 
69 Na criação da maioria dos universos físicos, todavia, existem 
vácuos de energia e diferentes ressonâncias que não permitem que 
a criação prototípica divina ocorra. Consequentemente, isto impede a 
transcrição correta da linguagem Divina dos céus superiores a novas 
regiões do espaço. Em alguns casos, ainda que os códigos sejam 
transcritos corretamente, as frequências de energia dadas 
anteriormente, lamentavelmente, não conseguem ser mantidas. 
70. Portanto, nos inumeráveis reinos de criação divina, há múltiplas 
gradações de recepção para as formas da imagem divina. Cada nível 
de recepção permite radiações de energia maiores ou menores que 
fornecem um padrão de energia preenchendo o espaço dentro do 
espaço-imagem da "membrana superior". 
71. Em circunstâncias de recepção limitada, que é o caso de nove 
entre dez universos físicos, os intermediários divinos conhecidos 
como os B'nai Elohim, são solicitados a usar o poder criador do Olho 
de Hórus para implantar uma forma de evolução desejada dentro do 
programa Divino. 
72. Porém, ainda aqui, a operação do projeto Divino está limitada e 
os Mestres precisam encamar, como Moisés, para revelar a Divina 
Lei Universal e os Mandamentos Divinos. 
73. Os B'nai Elohim desempenham as funções individuais que a 
Mente coletiva escolhe não executar na geração de formas 



individuais de criação física. 
74. Os B'nai Elohim necessitam projetar suas formas-pensamento 
nos campos individuais para ver se é possível conectar uma "imagem 
divina" àexperiência de vida livre que é espontânea na origem e, 
portanto, está sem uma malha divina, ou que é limitada à criação 
imperfeita que leva um envoltório de Luz defeituoso proveniente de 
Mestres divinos imperfeitos. 
75. Estes são os dois principais fatores de erro atuando dentro de 
milhões de possibilidades aleatórias dentro da expansão dos 
universos físicos. 
76. A criação espontânea limitada pode também surgir das 
combinações de aminoácidos flutuantes, que são formas 
elementares de vida remanescentes da descarga de energia de Luz 
vinda de sistemas estelares de Luz divina recém-nascidos. Estes 
criam os padrões que trabalham com programas experimentais de 
criação. 
77. A combinação é espontânea na medida em que as forças ae vida 
e de luz se combinam de maneira singular para criar 
independentemente um programa de evolução. 
78. Este programa espontâneo não é um subprograma de nenhum 
sistema físico e espiritual prévio de predestinação. Portanto, com o 
tempo ele precisa decidir por si mesmo, à medida que se expande, 
com que relações e redes escolhe trabalhar enquanto experiência o 
desdobramento dentro do desdobra mento eterno. 
79. Nesse tempo estes sistemas só podem ser reparados e 
aperfeiçoados pelos B'nai Elohim e/ ou os Elohim que conseguem 
usar as combinações e vibrações das letras Divinas com as 
vibrações das esferas Magnéticas para forjar uma malha secundária 
de nucleogênese. 
80. Ela é forjada para corrigir as formas-pensamento que foram" 
cultivadas" imperfeitamente nos éons da existência material. 
81. Em termos do nosso lugar dentro da gênese de nosso universo 
da criação circunjacente, somos uma ramificação dentre as sete 
ramificações básicas de nossa árvore da vida galáctica. 



82. A manifestação humana do Adam Kadmon existe em uma das 
ramificações estelares entrópicas que está queimando no meio desta 
criação. 
83. Em essência, o Livro do Gênesis explica a criação de nossa 
semente estelar Adâmica em relação à nossa "árvore da vida" dentro 
das muitas moradas planetárias dos céus. 
84. Ele explica como a Raça Adâmica foi projetada no Sétimo Raio 
do padrão divino no meio do jardim da criação para um braço 
distante do nosso Mar de Cristal galáctico. Contudo, a projeção 
Adâmica foi interceptada e limitada pelos anjos caídos. 
85. Mas a atuação da presença superior EU SOU foi conservada 
pela semente Adâmica, pois o Eu Superior correspondente não caiu, 
mas permaneceu em conjunção com a imagem e similitude divinas. A 
partir desta con junção divina o Ofício do Cristo pôde se manifestar 
no planeta. 
86. O Eu Superior do divino EU SOU não caiu porque não estava 
circunscrito a nenhuma célula-registradora em particular, mas tinha a 
capacidade formadora de imagens coletivas trabalhando juntamente 
com os Elohim. 
87. Ao contrário das outras criações pré-Adâmicas que perderam seu 
bioestrato genético-espiritual, o Eu Superior da Criação Adâmica 
reteve o acoplamento entre os sete envoItórios de luz do Divino EU 
SOU e os sete envoltórios de luz ampliados de seu mundo físico de 
modo a codificar continuamente uma presença divina EU SOU na 
semente química da criação, como a Semente Divina ampliada. 
88. Esta codificação contínua pôde acontecer por meio das 
categorias de sementes genéticas superiores, conhecidas como as 
linhas Setiana, Enoquiana, Noequiana e Davídica. 
89. Estas categorias de sementes mais puras foram necessárias a 
fim de que a capacidade espiritual e a capacidade genética certas 
pudessem contrabalançar a química humana imperfeita. Por meio 
desta verossimilitude física do Adam Kadmon, os Senhores de Luz 
do Ofício de Cristo puderam caminhar sobre a Terra, de acordo com 
a semente divina de David, mas não de acordo com a semente de 



Adão. 
90. Por esta razão, foi também necessário que os Conselhos de Luz 
dos Elohim levassem, do plano físico, o corpo do Adão físico, que 
precisava ser regenerado de acordo com um programa mais perfeito 
do Adam Kadmon físico-espiritual. Um novo programa teve de ser 
iniciado posteriormente para ir além dos "programas de semente" e 
mostrar como a "conversão de Luz" para a criação química poderia 
ser restituída ao plano terrestre com novas funções de luz para a 
estrutura mem brânica celular. Isto foi exemplificado nos corpos de 
Moisés, Jesus e Elias que foram enviados ao mundo para mostrar à 
humanidade que o veículo humano em união com o Eu Superior 
poderÍa de fato transcender as malhas bIológicas da experiência 
humana. 
91. E como testemunho desta verdade revelada, Metatron me 
explicou que os sete envoltórios bioquímicos de Moisés e Jesus, 
usados durante seu ministério terrestre, estão codificados na Grande 
Pirâmide, que é um modelo da malha Deca-Delta que será usada 
novamente na ressurreição do experimento humano. 
92. Metatron disse que o retorno de Elias, que conservou seu corpo 
físico ao ser levado à Merkabah, era necessário para abrir a Pirâmide 
e ativar a rede-malha para a nova reprogramação. 
93. Isto acontecerá no tempo em que a Trindade-Paraíso permitir 
que a Hierarquia, que controla os mundos de semente da Evolução 
Superior, exteriorize-se dentro das sete ramificações da árvore da 
vida galáctica. 
94. Então, a semente Adâmica celestial dentro do jardim da criação 
galáctica será os "candelabros" (fontes de Luz) representando o novo 
programa da Luz Viva. Cada região galáctica receberá uma limpeza 
ao ser fortalecida por este novo foco de luz procedente dos Elohim 
através da "Árvore da Vida" galáctica. 
95. Já que a relatividade genética é criada dentro do raio 
membrânico, a transmigração física da forma requer que a Evolução 
Superior desempenhe uma atividade de centropia positiva dentro do 
raio de uma determinada estrela. Isto é porque a transmigração física 



da forma não consegue ir além desse raio membrânico sem ser 
recodificada na membrana do modelo estelar adjacente. 
96. O modelo evolutivo para a programação de nossa galáxia 
precisa prover uma consistência, através da qual os níveis quânticos 
do avanço consciencial sejam coordenados com seus respectivos 
substratos biológicos, e sejam equilibrados de modo especial em 
relação à célula-registradora, de forma que não interfiram em outros 
programas biológicos compartilhando o mesmo espaço de vida. 
97. É importante nos dias de hoje que o homem entenda a 
regeneração consciencial que está ocorrendo através da banda 
quântica de Luz. A banda quântica são quarenta e nove estados 
de transição consciencial que são usados para ensinar ao homem 
como as opções de sua consciência podem ser integradas com 
outras zonas temporais consci enciais na produção de espaço-
tempo. 
98. As bandas quânticas de Luz (que desempenham uma função de 
atualização) são enviadas progressivamente do centro de nossa 
galáxia às ramificações individuais das populações estelares a fim de 
desenvolver um índice de operações que esteja em ressonância com 
o índice principal armazenado no centro da galáxia. 
99. Este programa permite que a consciência seja regenerada 
continuamente pelos estados de fissão e fusão produzidos por um 
núcleo de memória. 
100. Em segundo lugar, a Evolução Superior precisa coordenar os 
substratos biológicos para estar de acordo com o programa de 
regeneração conscienciaI. Ela faz isto usando os envoltórios de 
vibração química ao redor do corpo como uma sobreposição 
semicondutora entre o Eu Superior Adâmico registrado dentro da 
variedade Deca-Delta e o ser humano Adâmico (biotransdutor 
interno). Isto produz um emparelhamento perfeito entre o substrato 
biotransdutor e a consciência do Eu Superior, que permite que todas 
as coordenações biológicas sejam equilibradas dentro do Homem, 
como uma criação de estado sólido para sua consciência contínua. 
101. Além disso, este processo conecta os mecanismos de 



cronometragem dos sete campos de força física, cada qual contendo 
sua própria linha temporal, com os sete mecanismos de código para 
o crescimento evolutivo superior dentro da variedade Deca-Delta. 
102. Os sete envoltórios de luz divinos que existem como conjuntos 
múltiplos ao redor do corpo, são também estendidos aos sete 
chacras como os envoltórios químicos internos. 
103. Tudo isto permite à Evolução Superior codificar a consciência 
das ordens de criação física em combinações criadoras mais puras 
através de quarenta e nove estados intermediários, os quais 
permitem a conversão final da atividade biológica em atividade 
consciencial para transição de um banda quântica estelar a outro. 
104. De acordo com Metatron, estas quarenta e nove etapas 
intermediárias da síntese consciencial são criadas por uma sub-
rotação eletrônica de energia (efeito túnel não-lateral) de descargas 
de luz biológicas em buracos eletrônicos cujas atividades estão 
orientadas pela fase oposta. 
105. As radiações de energia do sistema de memória central do 
DecaDelta precisam primeiro, porém, conectar-se com os envoltórios 
energéticos hiperdimensionais rodeando os planetas por meio de 
fases quantizadas de sub-rotação de energia. Os planetas recebem 
energia renovadora por meio de caminhos subespaciais que estão 
sendo preenchidos com energia transfigurada (isto é, energia 
processada e reciclada). 
106. O novo sistema de energia se precipita contra o transporte de 
energia de convecção ou o padrão membrânico superior que está 
continuando"a criar forma segundo seu próprio gênero" no espaço da 
evolução da espécie. 
107. Ao fim, a forma obtida é energia transfigurada, que molda o 
envoltório de energia ao redor do corpo atuando como 
"preenchimento energético do espaço", que define o novo núcleo de 
luz dentro do modelo DecaDelta, começando outra vez uma nova 
fase evolutiva. 
108. Ao ser transfigurado no espaço-tempo além do espaço-tempo 
convencional, o homem consegue entrar em células temporais 



conscienciais adicionais. Lá, ele consegue entender como ele não 
está limitado apenas a seus próprios mecanismos de memória e à 
modificação neural. Ele consegue entender como seu corpo é o 
veículo anfitrião para o "Super Mecanismo das Mazzaroth", os níveis 
quânticos dos limiares em nosso universo circunjacente. 
109. O homem precisa entender como o processo de 
armazenamento químico em nosso cérebro pode ser conectado com 
qualquer número de mentes que se ramificam por toda a galáxia em 
malhas conscienciais pulsantes.  
110. Assim, o armazenamento cerebral pode abrir-se e conectar-se 
com os filamentos do cérebro galáctico coletivo que existem no 
preenchimento energético do espaço. 
111. Observando extasiado as muitas mentes divinas codificadas no 
modelo divino, o Homem auto-realizado entende por que nossa 
estrela armazena temporariamente e bloqueia as entradas e saídas 
diretas de mensagens que emanam dá célula-registradora divina, 
pois o corpo é mais que um hospedeiro para a realidade linear de um 
ciclo encamatório. O Sol como reator estelar, no entanto, armazena 
temporariamente as mensagens de saída das funções superiores de 
memória de programas simultâneos do Eu Superior ou de 
encarnações prévias, que sobrecarregariam a mente e seriam 
destrutivas para o corpo. 
112. O corpo de vocês precisa primeiro estar fisicamente preparado e 
espiritualmente sintetizado antes que ele possa compreender seu 
trabalho agora, em relação a programas prévios ou simultâneos de 
criação. A menos que o corpo de vocês possa trabalhar em planos 
multidimensionais, vocês não conseguem captar outros níveis 
multidimensionais de informação sem que fiquem completamente 
insanos de acordo com este nível de realidade. Portanto, o Sol é um 
reator estelar que é usado para armazenar temporariamente as 
mensagens de saída que as suas mentes normalmente 
necessitariam para saber onde vocês têm estado ou onde vocês 
estão em outras células de espaço-tempo. 
113. Porém, a Luz dos luminares superiores consiste em uma fonte 



de Luz maior que a do Sol. Ela é capaz de reabrir os canais de 
pensamento de vocês para que possam ser reconectados por meio 
da Inteligência superior a campos da inteligência estelar avançada 
que nosso sistema solar armazena e não transmite. 
114. Por esta razão os sacerdotes de Israel sempre lutaram com os 
sacerdotes de Baal que diziam: "seja a mente programada para a 
adoração do Sol". Ao contrário, os sacerdotes de Israel ou da Luz 
Eterna têm dito: "seja a mente programada pelos campos estelares 
do firmamento eterno e que partilhe a soberania eterna de YHWH - o 
Melek Slzamayyim". 
115. Uma vez que a mente tenha se tornado um veículo para o 
campo de força da Luz superior nas profundas regiões da rede, a 
mente consegue operar ativamente no comprimento de onda ou no 
padrão dessa inteligência estelar superior. Já não estará contida 
dentro da relatividade tridimensional ou dos padrões conscienciais 
onde o jogo da Terra gira em círculos. Nestas condições, a 
inteligência terrestre permanece bloqueada no espaço até que seja 
retirada de seu paradigma físico por uma chave astroquímica 
superior. 
116. Em nossa zona temporal consciencial, os Irmãos de Luz 
conectam os mundos dos tronos e domínios superiores das Mazaloth 
e dos Kuchavim com os mundos físicos inferiores das Mazzaroth, 
que estão cruzando só um ciclo de realidade consciencial. 
117. Deste modo, a tradução dos caracteres de Luz por meio das 
letras divinas do Nome sagrado de Deus e dos processos de 
formação- restauração da nova criação química é o trabalho contínuo 
dos Criadores Elohim superiores, que plantam as malhas superiores 
de inteligência nos inúmeros mundos através da imagem da 
transparência eterna. Por meio do trabalho deles, cada criança de 
Deus tem um nascimento imaculado vindo diretamente do Trono do 
Pai. 
118. A Mente Divina se projeta continuamente na essência 
consciencial e planta as sementes divinas, ou as sementes estelares, 
para evoluir a inteligência de sistemas planetários recém-nascidos na 



borda do Mar de Cristal. 
119. Quando o Homem compreender isto, compreenderá então que 
no extremo da nossa galáxia nós somos como as células dos dedos 
das mãos e dos pés, como uma rede anfitriã para as Legiões dos 
Céus que trabalham com todas as formas de evolução linear e não-
linear que servem à Face do Pai Amoroso. 
120. Com este objetivo de glorificar a Luz, para que possamos 
avançar como o manto vivo do Pai, nós vestimos as asas de nossa 
galáxia como as asas estendidas de uma águia, e nos empenhamos 
no trabalho de YHWH que, através da célula-registradora da Luz 
Viva, está continuamente redimindo a criação dos vínculos da morte 
temporal por meio de Sua linguagem universal dos divinos Nomes 
sagrados. 
121. Quem pode negar as revelações de Deus e dizer que não há 
revelações, que não há profecias, dons, curas, o falar em línguas e a 
interpretação de línguas? 
122. Quem pode negar o Olho da "Transparência Eterna" que vê 
dentro da vida a obra criadora dos Elohim e sua fusão de espaço-
imagem com espaço-imagem, de modo que o homem seja liberto 
para prosseguir à Luz Viva? 
123. Esta Luz é o Amor Vivo que ultrapassa em brilho toda treva de 
modo que a treva nunca possa extinguir a PALAVRA, o código de 
Luz no meio da nossa" árvore da vida" como a Luz Viva. 
124. E visto que vocês se humilharam perante Deus, as bênçãos de 
Sua Linguagem de Luz Viva brilharão no coração de cada alma que 
vocês toquem e curem com a Palavra Dele, pois o Senhor é Adonai 
Shammah - o Senhor está aqui neste momento, na Palavra que Ele 
plantou em vocês! Amém, Amém e Amém. 
 



 
 
 

3-1-3 
 
As chaves dos futuros luminares nos dizem que a biologia molecular 
revelará que as mudanças moleculares nas enzimas mudam com “O 
Arco Dos Padrões De Luz" que são “Mecanismos De Redes Vivas” 

alinhados com o foco de polarização sobre o terceiro olho. O terceiro 
olho provê distribuição de telepensamento dentro de redes 

compatíveis com necessidades espaciais. 
 



1. Esta Chave explica como as pessoas de Luz são polarizadas por 
meio de uma radiação superior de Luz projetada na área de seu 
terceiro olho. Isso lhes permite ver além das limitações da luz visível, 
típicas de nosso sistema de relatividade. 
2. A fim de realizá-Io, o Homem receberá (dependendo de sua poten-
cialidade para sabedoria) a capacidade de conectar a atual rede 
consciencial com a próxima rede universal que é compatível com a 
educação de sua alma. 
3. Esta conexão é feita por meio da comunicação por 
telepensamento, que permite ao Homem se comunicar com outras 
regiões galácticas e até com regiões da inteligência hiperespacial 
(isto é, com inteligências existindo além da nossa dimensão). 
4. Portanto, a comunicação por telepensamento é a capacidade de 
penetrar os diferentes campos de energia por meio de uma energia 
mental superior emitida por um sinal claro, enfocado através do 
terceiro olho, que está diretamente conectado com ondas 
Gravitacionais. 
5. A Chave nos diz que há um "Arco de Luz" sobre o terceiro olho 
que controla toda a atividade neuronal básica da glândula pineal. 
6. Este "Arco de Luz" entra através do terceiro olho porque a área da 
glândula pineal do terceiro olho controla toda a síntese de luz 
conectada com o córtex cerebral. 
7. O Homem sabe pela pesquisa no campo da bioquímica, que o 
córtex cerebral quando injetado com uma enzima de serotonina, se 
move suavemente, e gira lentamente, liberando intensos padrões de 
fosfeno. 
8. A investigação médica demonstrou o aumento das atividades 
enzimáticas quando há uma ausência de luz ambiente. Isto pode ser 
atribuído a um ligeiro aumento na concentração dos 
neurotransmissores no momento em que os receptores estão 
sensibilizados ao máximo. 
9. Deste modo, pode ser observado um sistema especial de aumento 
e diminuição produzindo simultaneamente mudanças na 
sensibilidade do receptor e na intensidade do sinal, pelo qual 



pequenas mudanças na concentração da "catecolamina" nas regiões 
receptoras do cérebro produzem entre 30 e 40 vezes mais 
transformações na atividade enzimática. 
10. Sob certas condições de baixa luminosidade, comumente à noite, 
a glândula pineal se toma mais sensível; a luz solar diminui a 
atividade enzimática. Portanto, no ambiente com luz adequada, a 
glândula pineal revela um notável dispositivo transceptor que pode 
ser usado para influenciar as ações enzimáticas através de todo o 
corpo. 
11. Especificamente na comunicação por telepensamento, a "Luz" 
que ativa a glândula pineal é a Luz Ain Soph e não a luz 
convencional do Sol, que é destrutiva para os mecanismos de 
memória necessários para trabalhar com inteligência situada além do 
nosso espectro. 
12. Enoch me disse que há algo na natureza do cérebro que produz 
seu próprio campo de luz a nível molecular quando polarizado por 
padrões de radiação de Luz. Estas radiações mudam a ação dos 
terminais nervosos na descarga, e na absorção (ou metabolismo 
local) do neurotransmissor. 
13. Desta maneira, nosso neurocircuito pode produzir seu próprio 
campo de luz que pode ser regulado em uma supersensibilidade e 
subsensibilidade em relação a outros níveis de inteligência (por meio 
de descargas sinápticas e pós-sinápticas) quando a função 
neurotransmissora da área do terceiro olho é interfaceada com redes 
compatíveis de atividade da Merkabah. 
14. Este campo ativado de neurotransmissão pode então projetar e 
receber certas formas-pensamento na região da glândula pineal, 
independentemente das distâncias espaciais. Isto pode ser aplicado 
na comunicação interestelar e interplanetária onde se necessite um 
contato mental direto. 
15. Deste modo, a relação direta entre o tamanho do universo, o diâ-
metro do próton e o alcance visual do homem faz parte de uma 
transformação maior de massa-energia-espaço-tempo que envolve 
mudanças em nossos conceitos básicos sobre o universo" 



conhecido". 
16. A chave ensina que o terceiro olho é um receptor de luz que pode 
ser acoplado por uma energia exterior à estrutura que atualmente 
conhecemos. A Luz é a malha através da qual e pela qual todas as 
formas superiores de energia são recebidas e transformadas, como 
em um transdutor, de modo que o Homem possa recebê-Ias. 
17. Esta malha de Luz permite ao terceiro olho usar as ondas 
Gravitacionais como um meio para modular a linguagem de tal forma 
que a consciência do Homem passe por uma grande transformação. 
Assim, a Evolução Superior, através de suas formas-pensamento de 
Luz, pode reprogramar o Homem como um subsistema biotransdutor 
através da sua própria (i.e. do Homem) rede ativada de comunicação 
com a Luz, pela modulação das ondas Gravitacionais. 
18. A Luz, como moduladora atual da vida humana, não é algo 
absurdo - todos os estados superiores conscienciais se referem à 
"Luz". A chave nos diz que a mente, quando modulada por formas-
pensamento de Luz vindas da Evolução Superior, entra em 
bioacoplamento com essa ordem de evolução, como uma expressão 
de meio instantâneo de comunicação no continuum mental. 
19. Da mesma forma, a mente produz sua própria comunicação 
analítica a partir de sua própria rede de diferentes níveis sinápticos, 
que mudam de acordo com os paradigmas das camadas 
conscienciais ocupadas. A rede de descargas conectada com as 
formas-pensamento pode ocorrer a cada mili, nano, pico, femto, ato, 
etc., frações de segundo, dependendo da coordenação entre os 
mundos de percepção mental física e não-física. Isto estabelece a 
ligação entre as atividades mentais e espirituais das Irmandades de 
Luz com os mundos materiais que tem "um princípio" e "um fim". 
20. A física quântica ensina que o resultado de qualquer medida é 
inerentemente influenciado pela própria energia utilizada para 
observá-ia. Contudo, ela deve também começar a entender como um 
objeto tísico ou um nível de realidade física pode ser modificado pela 
energia de uma forma projetada (ou pelo pacote energético de uma 
forma-pensamento). Onde as formas-pensamento se interconectam 



com a massa perceptiva, as formas-pensamento conseguem 
influenciar a realidade física de um objeto fazendo com que sua 
forma, estrutura e dimensão sejam transformadas. 
21. Assim, Enoch mostrou-me que, para a visão do observador, 
ocorre uma mudança radical na realidade física causada pela 
interação da massa perceptiva com as formas-pensamento. 
22. Você é um emissor e receptor como um cristal de rádio. Você 
pode realmente colocar sua consciência em um comprimento de 
onda e projetar seus pensamentos modulando e demodulando seus 
sinais cerebrais de acordo com a rede de comunicação. 
23. A Inteligência Superior, na comunicação por telepensamento com 
o seu terceiro olho, cria o que Metatron chama de "ligação indutiva" 
entre as formas-pensamento (da Evolução Superior) e a sua mente, 
provendo contato imediato com a Evolução Superior. 
24. De modo semelhante, a mente humana é pré-ajustada no estágio 
primário da criação para responder favoravelmente a um sistema 
linguístico superior de Luz. Este sistema linguístico superior é ativado 
dentro da mente humana através de contato "mental" polarizado para 
a ligação indutiva. 
25. A linguagem de transmissão por telepensamento contém os 
"sinais de renascimento" provenientes de estruturas no espaço 
profundo (e hiperespaço) que se fundem com a química do nosso 
sistema biológico a fim de educar nossa consciência para que 
compreenda a comunicação vinda de regiões além do nosso nível 
atual de realidade. 
26. A transmissão por telepensamento precisa ocorrer porque a 
precisão dos sinais biológicos no corpo humano não permite que o 
Homem se sintonize organicamente com os muitos níveis de 
contraponto que são necessários para se trabalhar com diferentes 
sistemas de informação biológica, que compartilham o mesmo" 
espaço de vida" com o Homem, mas que existem em diferentes 
níveis da catalogação biológica. Assim, a precisão da linguagem 
biológica proíbe o trânsito entre os níveis e planos da realidade 
conscienciaI criadora, pois as linguagens biológicas estão baseadas 



em informação fixada que não permite uma interface criativa entre 
diferentes camadas conscienciais. 
27. Assim, a comunicação por telepensamento provê uma "Escrita" 
superior usando Letras divinas básicas (pictografias) que permitem a 
reprogramação biológica entre as camadas conscienciais. Este 
método de comunicação provê a capacidade para a transferência de 
informação através destas geometrias projetadas de Luz, que 
removem a ambiguidade de uma linguagem vibratório-sonora e 
conferem à linguagem uma maior versatilidade e significado para 
diversificação e função na vida. 
28. Portanto, a comW1Ícação por telepensamento é também capaz 
de imprimir instruções suprabiológicas diretamente, que são 
projetadas no corpo do Homem a fim de permitir a reprogramação 
biológica apropriada. 
29. Se o Homem consegue trabalhar com as novas informações de 
Luz das ordens de inteligência superiores, ele pode começar a 
induzir reações enzimáticas combinadas com níveis de pensamento 
alia e delta de forma a direcionar sua consciência para além de seu 
corpo. 
30. Uma vez que você tenha sido polarizado pelos padrões de Luz e 
consiga captar a comunicação por telepensamento, a sua forma 
biológica pode parecer a mesma, mas o seu corpo conseguirá 
trabalhar com múltiplos ambientes biológicos na sua camada 
tridimensional de realidade física. Em co-participação com a Luz, 
você pode fazer materializações, criar a biogênese a partir de outras 
camadas conscienciais, gerar vida a partir de material inerte, 
aumentar a energia humana, entre outras coisas. 
31. Na comunicação por telepensamento com mundos não-físicos 
não há "atraso temporal", os processos do cérebro são 
"instantâneos" desde que a rede do terceiro olho seja compativel com 
a Merkabah. A mente no que diz respeito à sua comunicação através 
da percepção de massa (i. e., a massa dos campos de energia 
física), está limitada à duração; no entanto, no que se refere à sua 
comunicação através de limiares não-físicos, ela está limitada 



somente pela sequência das formas-pensamento. Isto significa que, 
com as formas-pensamento corretas, não há limite para a 
comunicação por telepensamento, contanto que o transmissor e o 
receptor sejam compatíveis. 
32. No superespaço não há antes, nem depois, nem logo. A 
sequência no tempo só tem significado na conexão do ser físico com 
o Eu Superior, a qual permite que os eventos dos domínios materiais, 
que são filtrados através do eu humano, se conectem com o Eu 
Superior: As ondas de partículas de DeBroglie, as vibrações 
nucleares e os níveis de emanação de energia, as vibrações 
elásticas e termodinâmicas, entre outras, são assim convertidas nos 
domínios eternos da Luz. 
33. Os processos do Eu Superior sintonizados nas malhas de 
energia corretas, com redes compatíveis de comunicação por 
telepensamento, conseguem instruir o eu humano com sinais que 
persistem no "tempo real" através das tramas de cores das 
atividades cerebrais quantizadas que conseguem ordenar os eventos 
materiais. 
34. Em consequência, é de suma importância que uma banda 
quântica de eventos conscienciais possa realmente ser visualizada 
dentro de um arranjo panorâmico de tramas cromáticas, 
incorporando os "eventos futuros" em sequências. 
35. Em realidade, as Irmandades de Luz, dentro das redes 
compatíveis da Merkabah, conseguem operar dentro dos mesmos 
comprimentos de onda e necessidades espaciais, ocultos aos 
sentidos humanos por um véu de moléculas e átomos, que é aberto 
por um "Arco de Luz" sobre a área do terceiro olho. 
36. O Homem, também, possui capacidade mental de controle sobre 
a matéria, e recursos infinitos na interação da Luz quando ele busca 
o Tesouro de Luz que Metatron revela a partir da riqueza de Luz que 
está além da limitação física. 
37. As extensões de massa, tempo e espaço são dependentes do 
tempo, mas esses componentes são um subconjunto coletivo de um 
universo maior. Os detectores de percepção propriamente ditos 



atuam como detectores pontuais e, quando calculada as suas 
integrais em volumes ativos e "portais temporais", demonstram que 
conseguimos medir o momentum em um sistema mecânico-quântico 
com alta precisão. 
38. A chave está dizendo aqui que espaço, tempo e energia são 
peças de um todo maior que modula as redes conscienciais. Estas 
redes são tão poderosas que conseguem controlar as realidades da 
terceira e quarta dimensões, o continuum físico. 
39. Através da área pineal, ou a rede do terceiro olho, a estrutura de 
nosso sistema biológico - operando dentro dos aspectos dinâmicos 
das ondas de Gravidade e das ondas de Luz - consegue experienciar 
as fronteiras de nossa zona consciencial. Por conseguinte, as 
Irmandades conseguem reprogramar e educar a consciência do 
Homem, por meio dos próprios mecanismos biotransdutores dele que 
experienciam a sobreposição consciencial. 
40. Quando isto acontece pode ser que não ocorra uma localização 
específica do bioacoplamento, com os lampejos das explosões de 
fosfeno, com os sinais de luz, etc. O que pode haver talvez seja uma 
tranquila supersensibilidade dentro da interação da mente universal. 
41. As Irmandades têm um modo de projetar sinais mentais através 
do escudo magnético da Terra, por meio de geometrias de Luz, de 
modo que eles possam ser captados pelo mecanismo de percepção 
de nossa mente. Contudo, isto não seria possível se a Luz não fosse 
a base através da qual e sobre a qual todas as formas superiores de 
energia são transformadas. 
42. Para sair da malha de espaço-tempo de nosso universo físico 
atual, Enoch disse que a mente precisa passar por certas 
transformações básicas. Segundo as escrituras orientais, estas 
transformações básicas consistem em nove caminhos básicos que 
você têm de desenvolver em sua evolução consciencial a fim de criar 
uma rede compatível para as necessidades espaciais. Assim, os 
bloqueios temporais na mente são abertos. 
43. Em primeiro lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o que os antigos 



ensinamentos tibetanos chamam de "O Caminho de Shen 
da Predição" (enquanto você está dentro dos caminhos mentais 
controlados pelos servo-mecanismos ou "serafes" que controlam o 
mecanismo de imagens da mente). "O Caminho de Shen da 
Predição" é também chamado "phyva-gsen theg-pa". 
44. Neste processo, a sua mente vê os eventos de causa e efeito e 
começa a transcender estes eventos, que formam a barreira 
mecânica. Aqui, a mente é auxiliada a cruzar os "níveis estáticos" 
rumo à divindade viva com YHWH. 
45. Em segundo lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho de Shen do 
Mundo Visual" (ainda dentro dos caminhos mentais controlados pelos 
"serafes") ou "snan-gsen theg-pa". 
46. Ao romper as funções mecânicas do mundo visual, a forma 
material é vista como" o abrigo" para estados conscienciais 
superiores. Ao perceber a diférença entre" eu tenho um corpo", e "eu 
sou um corpo", você consegue usar a sua Luz para o benefício de 
todos os seres. 
47. Em terceiro lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho de Shen da 
Ilusão" (dentro dos caminhos mentais controlados pelos "serafes") ou 
"hphrul-gsen theg-pa". 
48. Quando sua mente em expansão estiver ciente de seu próprio 
poder de extensão, você atravessa as criações inferiores da terceira 
e quarta dimensões. Você então compreende que o seu veículo 
físico contêm muitos níveis de vida como um ajuntamento contínuo 
de núcleos, microtubos e neurônios. Mesmo dentro das dez 
singularidades de espaço-tempo da realidade universal inferior, você 
consegue vivenciar a realidade ao fundo de "a ilusão" ao ver que há 
ordens superiores conscienciais que colonizam seus pensamentos, 
como a mitocôndria desempenhando funções de colonização, dentro 
do seu corpo para o benefício de muitos corpos. 
49. Em quarto lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho de Shen da 



Existência" (dentro dos caminhos mentais controlados pelos 
"Ofanim") ou "srid-gsen theg-pa". 
50. Na extensão além dos ciclos vitais de sua própria forma biológica 
sua mente começa a lidar com as entidades, que são o "estado 
intermediário" (bardo) entre os ciclos vitais de morte e renascimento 
(a divisão celular). Isto significa que à medida que os ciclos dos 
fenômenos naturais se tornam mais rápidos ou mais lentos, ou 
àmedida que os fenômenos contemplados pelo ser físico se tornam 
impossíveis de observar com os seus sentidos sem auxílio, a sua 
mente se conectará com as imagens mentais projetadas pelos 
mensageiros e guias que observam e planejam a sua evolução 
espiritual. 
51. Em quinto lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho dos Adeptos 
Virtuosos" (dentro dos caminhos mentais controlados pelos "Ofanim") 
ou "dge-bsnen theg-pa". 
52. Ao receber as imagens mentais projetadas pelos Irmãos de Luz, 
você consegue afastar a sua mente das questões mundanas e 
despertar sentimentos de júbilo devido à sua salvação acima do 
corpo material da forma. Isto se cumpre por meio da identificação de 
seu corpo de luz com a inteligência espiritual que guiará sua mente 
através da interação dos mundos superiores e inferiores. 
53. À medida que a sua energia mental faz a projeção quântica em 
direção aos Céus-Intermediários, vindo do extremo de nossa zona 
temporal consciencial, os ciclos das partículas infinitesimais dentro 
do núcleo do átomo se tornam tão rápidos que suas vibrações por 
segundo são estimadas na ordem de 10 elevado a 23.  
54. Em sexto lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho dos Grandes 
Ascetas" (dentro dos caminhos mentais controlados pelos Ofanim) ou 
"dran-sron theg-pa". 
55. Estas fronteiras ainda-por-serem exploradas são os mundos de 
seu Eu Superior imediato em que inclusive ele está evoluindo para a 
divindade pura. Aqui, você consegue vivenciar o Dois-em-Um, ou 



seja, a unidade do Eu Superior e o eu humano. Todas as 
recordações, "ocultas ao conhecimento" pela identidade física, são 
libertas através do Eu Superior que distribui o tempo e a energia para 
estimular a memória "instantaneamente" a se libertar da letargia dos 
mundos materiais. 
 

 
Figura 20: Projeção de Pensamento ativada pelo Molde do Eu 

Superior Divino. 



 
56. Através das imagens mentais projetadas pelos Irmãos e Mestres 
de Luz, o seu eu humano e o Eu Superior ligado a você se unem 
com a Deidade Filho, onde a sua mente consegue trabalhar (pelo 
menos qualitativamente) em níveis além dos limites do "programa" de 
um Eu Superior ao co-reinar com Mestres do Ofício do Cristo: Aqui, 
você existe no Eu Superior, avançando para o Eu Superior Crístico. 
Neste ponto da existência, conhecido como o "nível reassociado", 
você começa a trabalhar diretamente com a Trindade Paraíso e a se 
mover rumo à unificação pura com a Deidade do Pai. 
57. Em sétimo lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho do Som Puro" 
(dentro dos caminhos mentais controlados pelas "Hyos Ha-Koidesh"), 
ou "a-dkar theg-pa". 
58. Nos níveis supremos de serviço humilde à criação viva da qual 
você faz parte, repentinamente surge a atividade das "Hyos Ha 
Koidesh" que manifestam o domínio sobre o mistério. Na educação 
da sua alma, você consegue vivenciar o som puro como a mais alta 
ressonância vibratória conectada com uma forma-pensamento divina 
que recarrega os seus pensamentos com as dispensações de 
energia do Tesouro de Luz. Aqui, os Senhores de Luz empregam 
este som que faz com .que as divindades e seus reinos se difundam 
em todas as direções, e que operem como instrutores e professores 
da Hierarquia de YHWH, emanando raios de Luz. 
59. Em oitavo lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: Você atravessa o "Caminho Primitivo de 
Shen" (dentro dos caminhos mentais conectados com as "Hyos Ha 
Koidesh") ou "ye-gsen theg-pa". 
60. No prosseguimento da expansão do Eu Superior, o Eu Superior 
Crístico começa a entender que um plano espiritual é significativo 
para a sequência do Adam Kadmon (o protótipo para uma categoria 
de manifestações), somente se ele for equilibrado com o verdadeiro 
poder da presença do Pai - o Espírito Santo Shekinah. É através do 
Espírito Santo Shekinah que o Eu Superior Crístico se abre a outros 



Eus Superiores Crísticos e se expande em inúmeras manifestações e 
encarnaçães divinas. Os Eus Superiores podem projetar corpos 
físicos nos mWldos e transmitir informações, em qualquer volume ou 
qualquer modo concebível. 
61. Em nono lugar, criando uma rede compatível para as 
necessidades espaciais: você atravessa o "Caminho do Supremo" 
(dentro dos caminhos mentais conectados com as "Hyos Ha 
Koidesh") ou ''bla-med theg-pa". 
62. Ao unificar seu Eu Superior Crístico (ou Átman) com o Espírito 
Santo Shekinah, vocês formam uma relação de trabalho com as 
"Hyos Ha Koidesh", por meio da qual a unidade Cristo-Espírito Santo 
de vocês está pronta para ascender através da criação Adam 
Kadmon próxima - para trabalhar com a Mente Divina nos programas 
de criação Elohística. 
63. Aqui, a substância do Magnífico "Veículo Supremo de Vir-a-Ser" 
representa a substância para o Discernimento, a Contemplação, a 
Prática e o Resultado como o Caminho de Luz no desdobramento 
Três-em-Um. 
64. Ao penetrar os véus dos céus inferiores, vocês serão uma 
unidade trina de "Ser", "Vir-a-Ser", e "Ser entre Ser e Vir-a-Ser" à 
medida que vocês trbalham com a Trindade das Trindades - o Pai, o 
Filho e a Shekinah, que faz a idéia do amor aumentar subitamente, 
explodir com nova energia e começar a reproduzir uma "Imagem" de 
Amor do Pai. 
65. Estes são os passos necessários para completar a 
reprogramação e ressurreição da vida. Eles provêem e equipam a 
consciência para viajar por milhões de anos ou por poucos minutos 
além do topo da montanha do véu de luz físico, de modo que a "Luz" 
possa irradiar através de vocês para sempre em todos os mantos de 
Vida. 
66. Torna-se imprescindível, portanto, falar e participar na Inefável 
Glória e Esplendor do Pai. É Sua Glória Divina que tem permitido que 
os Mestres desçam da mão direita do "Poder" para estar com vocês! 
67. Levante seus Olhos e veja ao seu redor. Os Mestres foram todos 



reunidos; eles vieram até vocês. 
 

 
 



 
 
 

3-1-4 
 

As chaves dos futuros luminares nos dizem que onde quer que a 
eletrificação da matéria permita uma ligação química e 

elétrica piramidal dupla, ''Aí está o princípio e o fim”. O princípio e o 
fim permanece o princípio e o fim sem o Espaço-Imagem do Trono. 

 
 
1. Metatron me explicou que a partir dos éons da criação haviam 
pirâmides flutuantes de luz que criariam um "princípio e fim" quando 



reunidas por meio de uma dupla ligação eletroquírnica. 
2. Ele me mostrou como rios de energia dão origem a estas 
pirâmides de diferentes padrões de luz que organizam os blocos 
constituintes básicos da vida quando as condições apropriadas são 
criadas e a luz se precipita sobre a matéria química criando a 
nucleogênese a partir da qual a inteligência é desenvolvida. 
3. Eu vi como a eletrificação da matéria permite que a química 
primordial forme redes cristalinas piramidais que definem as esferas 
de criação e também estabelecem a situação na qual os Elohim 
descem urna imagem divina. Assim, a imagem divina desce às 
pirâmides de formação galáctica natural quando as pirâmides 
consigam prover a energia total de um programa divino. 
4. A imagem divina é gerada diretamente pelos Elohim e não pode 
ser obtida pela eletrificação primordial da matéria. 
5. Todavia, sem a imagem divina sendo fornecida pelo Nartoomid, a 
Luz Eterna, o fluxo destas pirâmides primordiais de criação não é 
suficiente para sustentar os programas divinos do Caminho Infinito. 
Ainda assim, a Evolução Superior não interferirá nos sistemas 
evolutivos já em andamento que não tenham a "imagem divina"; ela 
permite que estes sistemas completem seu ciclo de criação 
imperfeita, a menos que eles se tornem abertos a uma programação 
espiritual. 
6. Entretanto, sem a imagem divina, a criação resulta em: (1) 
mudanças ao acaso; (2) mudanças de fluxo restrito; e/ ou (3) 
componentes repetíveis de imagens misturadas no espaço que não 
conseguem suportar o vínculo da evolução da espécie infinita. 
7. Haveria apenas criação casual e não haveria controle externo 
ou equih'brio dentro dos ciclos de criação. Ao invés, os cones divinos 
de Luz podem descer e manifestar-se em qualquer nível de realidade 
através de um fiat divino, e são equilibrados para que a imagem do 
Pai possa atingir o Homem mesmo nas dimensões ocultas de 
cristalização piramidal. 
8. Quando me foi mostrado pela primeira vez o cenário visual desta 
chave, Metatron me explicou a manifestação própria das criações 



casuais. No princípio, vi duas pirâmides douradas alongadas e que 
foram separadas de modo que apenas seus pontos focais cônicos se 
sobrepunham formando um diamante em seus pontos de interseção. 
9. Foi-me dito que este era um modelo da dupla ligação química e 
elétrica que se unia em uma magnífica visão: (1) o movimento 
universal das ondas; (2) as ondas preenchendo amplidões definidas 
por hipérboles retangulares; (3) os cones gravitacionais resultantes; e 
(4) os conceitos de campos ondulatórios como o lugar geométrico de 
interseção e de modo a envolver o volume dos padrões 
interconectantes químicos e elétricos da criação. 
10. No processo de criação, um anel elíptico pode ser formado (para 
o controle criador) a partir da ligação dupla de muitas destas formas 
piramidais. 
11. Muitos pares destas formas de luz piramidais se unem para 
formar um anel denso de camadas de energia no espaço que são 
alongados para admitir uma dimensão maior de espaço interno. 
Dentro deste espaço interno, as ações centrífugas das formas de luz 
circundantes dão origem aos princípios da forma galáctica. 
12. Estas formas de luz piramidais contêm os códigos básicos dos 
ciclos de criação materiais, e produzem as principais ondas e 
ressonâncias para esse fim. Alguns destes códigos básicos, de fato, 
conseguem avançar a níveis de evolução sofisticados através de seu 
próprio processo formador de imagens sem o uso de uma imagem 
divina. (Deve ser entendido que a imagem da forma humana ou 
hominídea pode ser gerada por criação espontânea; no entanto, o 
Homem, como Homem Adâmico, é criado somente a partir da 
imagem divina do Trono). 
13. Eu vi como o anel de pirâmides disparava feixes de luz como 
centelhas, que operam com vários conjuntos de energia de fluxo 
gravitacional para produzir padrões estelares precisos os quais, por 
sua vez, produzem sua própria eletrificação de matéria dentro das 
esferas. (Isto não exclui formas espontâneas de criação procedentes 
até de seus quanta espaciais ao redor, que não são geradas a partir 
destes agrupamentos de luz piramidais). 



14. Metatron me mostrou como as formas espontâneas de criação 
atravessam o estágio de nucleogênese apropriado, alcançando um 
ponto de massa crítica, que então iguala a dimensão total da criação 
estelar máxima e mínima. Estes movimentos estelares transformam 
os níveis da criação estelar primordial em planetas, organizando o 
princípio e fim dos estratos materiais. Esta transformação é a 
interação da nucleogênese com os fatores do código original, que dá 
origem a seu próprio plano de "princípio e fim”. 
15. As estrelas e os planetas então recém-formados contêm um 
núcleo central que é interpenetrado por um cone primário alongado 
dentro de um cone secundário mais curto, operando em pares, 
criando uma bipolaridade. Quando isto acontece, o esferóide alcança 
os equilíbrios rotativos corretos coincidentes com o fluxo de energia 
das seções cônicas. Isto gera as tabelas planetárias e estelares 
apropriadas dentro dos equilíbrios esferóides de uma determinada 
criação. 
16. A bipolaridade opera semelhante à atração eletrodinâmica, onde 
a direção do fluxo é revertida e a agulha cósmica (olho) da 
bipolaridade muda. Os extremos da agulha atraem-se um ao outro 
pela interpenetração e congruência de suas ondas em movimento. 
Isto mostra a direção do conjunto circundante maior. 
17. Ser capaz de suspender um lado da tração, quando se observa a 
atração mútua, é um critério muito importante para a manutenção e 
equilíbrio da rotação física do planeta. Atualmente, isto pode ser 
demonstrado no plano terrestre pela eletrodinâmica, mas não pela 
gravitação. Porém, tanto a eletrodinâmica como as ondas 
gravitacionais estão em atividade, e suas leis plenamente operantes 
de acordo com o inverso do quadrado no espaço livre. 
18. A lei do inverso do quadrado é aplicável para um ponto em 
particular, onde as atrações magnéticas são as mais simples nos 
monopólos (ou o inverso do cubo para os dipólos), onde a força 
magnética segue as mesmas leis que no caso da gravitação. 
19. Tenhamos em mente que Gravitação, magnetismo e a maioria 
das outras forças no espaço se devem às ondas em movimento entre 



a matéria estelar e interestelar. 
20. A compreensão de certas leis do universo é facilitada se tivermos 
um quadro claro das operações invisíveis diante de nós. 
21. Os cones de luz ativam a ligação eletroquímica, acionando a 
resso CHA VE 314 : 15 - 28 nância no espaço celeste, o que permite 
o acoplamento dos corpos e dos componentes moleculares na 
gravitação universal, e dos fatores de ressonância que afetam a 
estrutura atômica. 
22. Os cones de luz criam a ressonância para os movimentos 
relativos dos corpos acoplados em um campo ondulatório que 
permite a eletrificação da matéria e sua extensão em relação à 
gravidade e ao magnetismo. 
23. A eletrificação da matéria produz uma complexa rede 
interconectante contendo malhas energéticas de acoplamento 
astroquímico. 
24. Os padrões coerentes das emanações de luz são então 
sustentados por seções cônicas múltiplas sobrepostas. Isto permite 
que os cones de luz penetrem nas redes tridimensionais e 
estabeleçam seu lugar dentro delas. 
25. Estas malhas complexas funcionam como uma série de 
hipérboles de Lagrange, compondo muitos padrões magnéticos 
diferentes pela distribuição de energia, exemplificando a lei do 
inverso dos quadrados. (Esta distribuição é uma das formas pelas 
quais se geram padrões de luz coerentes). 
26. A rede elipsoidal de estrelas e os movimentos da linha de fluxo 
gravitacional estão diretamente ligados a determinados planetas 
através destas seções cônicas de Luz. 
27. Explicando isto de forma mais detalhada, estes cones de luz 
podem ter funções de supercentropia pelas quais as hipérboles de 
campos retangulares próximas a um conglomerado estelar, sistema 
solar ou planeta são criadas, estabelecendo uma força inter-
conectante de gravitação universal e as operações de ondas que 
permeiam a natureza. 
28. Os cones de luz operam em pares estabelecendo um 



mecanismo bipolar onde as seções cônicas (que têm atração oposta) 
são reunidas conectando o centro de um esferóide planetário com os 
pólos de magnetos cósmicos. 
29. Através destes campos magnéticos do universo físico local, é 
possível transferir a energia para trás e para frente no "tempo", e 
para trás e para frente entre pontos espaciais distantes sem nenhum 
lapso temporal intermediário. 
30. Contudo, os mundos evolutivos estão limitados em seu ciclo de 
crescimento pois há um certo limite crítico além do qual eles não 
conseguem passar sem receber uma imagem divina. Eles são 
autorizados a prosseguir a vários níveis de evolução através de seu 
próprio processo formador de imagem, até que eles se expandam às 
regiões maiores dos universos espirituais, quando então a Lei 
Cósmica dos universos espirituais se toma preponderante. 
31. Portanto, é nesta criação dos mundos físicos que a estrutura 
fundamental é estabelecida para o transplante definitivo da célula-
registro e do sistema da variedade Deca-Delta, que dispensa as 
formas-pensamento celestiais do programa da imagem que estará 
em interface com o comprimento de onda correto da evolução da 
espécie. 
32. É o Deca-Delta que traz o espaço-imagem da manifestação 
divina vinda do Pai, ajustando o limiar de onde aparece a imagem do 
Adam Kadmon. 
33. Por isto, a imagem divina do Pai é necessária para manter o 
espaço das partículas carregadas (superiores) AI'him, que, por sua 
vez, controlam o quanta espaciais necessários para a materialização 
do Adam Kadmon. 
34. Metatron disse que este processo de distribuição do programa da 
imagem garante que as formas-pensamento controlando a síntese do 
espaço-imagem divino que trabalha com as unidades do espaço 
convencional não venham simplesmente de qualquer forma de 
inteligência superior, mas de um centro de comando espiritual 
denominado um "trono". O "trono" governa muitos padrões divinos e 
distribui programas específicos do Pai em conjunção com os 



Conselhos dos Elohim. Os Elohim, por sua vez, projetam cones de 
Luz a partir do Trono que renovam o "princípio e o fim". 
35. Os Elohim, ao projetar um cone primário alongado dentro de um 
cone secundário mais curto, indo na mesma direção, empregam a 
função do inverso do quadrado para controlar a difusão de luz e 
estabelecer o elo entre as ondas do espaço celeste, o magnetismo e 
uma série de cones de luz. Estes criam o novo "princípio e fim" 
consciencial dentro dos conjuntos de gravidade, controlando a 
criação metamaterial. 
36. O cérebro humano utiliza energia do elétron e do pósitron, que é 
mantida pelo comprimento de onda da imagem do Adam Kadmon 
que, por sua vez, confere uma certa ordem espacial às funções da 
imagem e similitude na criação humana. 
37. Enfim, é o espaço-imagem do Adam Kadmon que se conecta 
com os mundos-morada superiores conhecidos como os "tronos e 
domínios", vistos pelo Mestre Ascendido Paulo quando foi levado ao 
"terceiro céu". 
38. Metatron salientou que a inteligência espiritual negativa tentaria 
interferir, prejudicando o sinal de corrente do Adam Kadmon no plano 
físico da criação, e comprometê-Io, não fosse pela imagem 
sustentadora do Pai com um Amor omnipresente. 
39. Durante os estágios primitivos de nosso programa de "princípio e 
fim" ocorreu realmente uma queda da imagem do Adam Kadmon que 
limitou o plano divino da Shekinah. Esta Queda ocorreu pela 
interferência dos anjos caídos, que impediram a forma espiritual 
avançada de se combinar com a Tohu-Wa-Bohu (a não-forma e o 
vazio). Pelo contrário, eles se apossaram de parte das estruturas 
atômicas e subatômicas e as moldaram em sua própria imagem, que 
não refletia a presença sagrada do Pai. 
40. Portanto, houve algumas estruturas atômicas e subatômicas em 
nosso universo local que ficaram dentro do plano da ordem Divina, e 
houve algumas que não ficaram dentro do plano, de onde surgiram 
as células físicas dos "campos caídos que difundiram as energias do 
antiuniverso". 



41. Além disso, as inteligências caídas também manipularam os 
elétrons do espaço-imagem original. E manipulando os elétrons eles 
se apoderaram de todos os espaços ínfimos que envolvem um 
elétron. 
42. Então, elas deixaram os espaços do elétron intactos de modo 
que elas pudessem produzir sinais de corrente subeletrônica através 
dos espaços que rodeiam os elétrons, que foram então usados para 
obstruir os mecanismos de codificação biológica. 
43. Por isto, tem sido o trabalho dos Mestres Ascendidos que têm 
vindo a este planeta procedentes do Ofício do Cristo mostrar ao 
Homem que ele possui uma sensibilidade divina à Luz e que pode 
usar a luz no plano terrestre a fim de se preparar para trabalhar com 
o espaço-imagem divino. 
44. De acordo com Metatron, o espaço-imagem divino, Batsalmaynu, 
é mais importante que o "princípio e o fim" na ordem metamaterial. 
Pois o "princípio e o fim" são meramente pontos no mar do Eterno. 
45. Muito embora o "princípio e o fim" determinem o próximo 
programa de evolução consciencial, as estruturas de vida da 
Evolução Superior não deveriam ser vistas simplesmente em termos 
de um tempo de princípio e fim. 
46. Nosso comprimento de onda de princípio e fim precisa, 
definitivamente, ser colocado dentro do comprimento de onda de Luz 
superior trabalhando com ultra-estruturas divinas, que determinam o 
comprimento de onda apropriado da evolu ção da espécie e o 
comprimento de onda da química, usado para a próxima espiral de 
vida. 
47. Portanto, é o comprimento de onda de Luz que permite a 
conexão entre todos os níveis da química física em nosso universo-
Pai. 
48. Até mesmo onde as interações físicas espontâneas permitem 
que ocorra uma dupla ligação química e elétrica, ainda assim precisa 
haver uma ressonância superiór dentro do comprimento de onda de 
Luz se a orientação de spin molecular estiver para se conectar com 
os campos iônicos e os níveis de valência na recodificação da 



estrutura de vida para a estrutura de vida contínua. 
49. O cérebro humano é o controle central para o corpo recebendo o 
comprimento de onda da imagem do Adam Kadmon, que provê o 
ajuste para toda ligação eletroquímica feita em nome da imagem 
divina. 
50. Já que as superfícies celulares do cérebro são impermeáveis a 
certos íons formando camadas elétricas duplas, uma corrente fluindo 
através do tecido produzirá um acúmulo de íons nas membranas 
semipermeáveis e uma contra-força eletromotriz é gerada. 
51. Deste modo, os tecidos polarizados atuam como semicondutores 
mostrando uma certa capacidade de polarização. 
52. Este circuito semicondutor é o circuito primário conectado com a 
dupla ligação eletroquímica dentro do corpo. 
53. A dupla ligação eletroquímica provê o sinal ondulatório para o 
índice de polarização que determina a capacidade para a 
ressonância de luz e a formação de moléculas determinando sua 
configuração. 
54. Esta chave da dupla ligação piramidal eletroquímica mostra como 
a ligação controla a espacialização termostática e a base mecânica 
quântica fundamental sobre as quais a ressonância é baseada. Logo, 
a dupla ligação piramidal controla os pontos que estão em afinidade 
ressonante dentro do corpo. 
55. A conexão do espaço-imagem segue uma ressonância que é 
enviada a partir da célula-registro (ou da atividade da Merkabah) que 
deve computar a ressonância das moléculas entre várias estruturas 
eletrônicas, dando a configuração interna da molécula (i. e., os 
núcleos), que precisam permanecer constantes durante a 
transmissão eletrônica. 
56. É esta estrutura composta, operando através do espaço 
convencional e do hiperespaço, que determina as funções da 
configuração do equilíbrio e das modalidades de oscilação para as 
moléculas. 
57. Padrões constantes de fluxo de energia precisam ser mantidos 
independentemente do espaçamento da ionização, para que uma 



configuração da célula-registro (como um diagrama de circuito) possa 
ser transplantada para a contraparte do espaço-imagem operando 
em níveis de transmissão eletrônica. 
58. O entendimento desta modalidade de transmissão a partir da 
célula-registro mostra como a teoria da ressonância pode ser 
aplicada a muitos problemas na química futura que tratam da 
sobreposição da imagem química. 
59. Através de uma projeção de Luz procedente da célula-registro 
(ou da atividade da Merkabah), indivíduos selecionados podem ser 
reconectados com a imagem do Adam Kadmon mediante uma 
ressonância operando por todo o espaço hiperdimensional. 
60. E, nos nossos dias, aqueles indivíduos que não tiveram a 
imagem divina podem ser desbloqueados para receber a imagem do 
Adam Kadmon. 
61. Alguns indivíduos recebem transmissão de uma ressonância adi-
cional de alta frequência operando em fase paralela em relação à 
sua ligação de ressonância normal. Esta ressonância adicional de 
alta frequência opera como um subtransportador (por meio destes 
biotransdutores individuais) para modular as energias paranormais. 
62. Isto explica como os dons paranormais podem ser recebidos 
através da ressonância do espaço hiperdimensional que, por sua 
vez, consegue mudar o arranjo molecular da matéria no espaço 
convencional. 
63. Ajustando os padrões de ressonância convencional pode haver 
um colapso molecular ou biolocação; e através de hiperconjugação 
(ressonância sem ligação) a descarga de uma energia intensa resulta 
na mudança da estrutura molecular (e.g. a fusão da estrutura, a 
desincorporação e reincorporação da forma, etc.). 
64. Aqui, também o ser humano consegue ajustar as funções da 
ressonância bioquímica dentro do corpo para gerar uma série de 
pulsações piramidais que podem se unir com outros comprimentos 
de onda mentais. 
65. Além disso, à medida que esta ressonância de alta frequência se 
torna alinhada com o sistema biotransdutor do corpo, os sete chacras 



podem ser completamente transfigurados na imagem divina. 
66. A fim de me mostrar as implicações totais desta chave, Metatron 
me levou à Merkabah onde me mostrou como todo o padrão de 
ressonância evolutiva do Homem está moldado em pedra ao longo 
da extensão do Nilo. 
67. Mais especificamente, o Nilo, desde a região de On até a região 
de Abu Dis, atua como a coluna vertebral conectando as redes das 
oito áreas de templos piramidais com os oito chacras operando no 
corpo humano. 
68. Foi-me mostrado como havia todo um projeto eletroquímico do 
corpo impresso em pedra e como cada área dos templos possuía, 
codificada em pedra, a função da dupla ligação eletroquímica. 
69. A importância disto reside no fato de que a membrana completa 
da inteligência humana neste planeta se encontra precisamente 
nestas oito redes de Luz energéticas que serão abertas e entendidas 
quando o Homem se graduar para entrar na próxima frequência 
eletroquímica. 
70. Foi-me mostrado que o programa eletromagnético atual, 
controlado pelo Conselho dos Nove, estásimbolizado em Gizé. 
71. Gizé foi a região do Conselho dos Nove, representada pelas nove 
pirâmides em sintonia com a "Pirâmide de Quéops", que contém os 
códigos para a Pedra Fundamental, a Eben Shettiyah. A Pirâmide de 
Quéops, que é um tetraedro (dentro de um octaedro), é um modelo 
perfeito do átomo de carbono, o modelo para a rede material de 
todos os organismos vivos deste planeta. 
72. Além disso, dentro das redes piramidais de Gizé estão os 
modelos em código de todas as constantes físicas do continuum 
solar sobre as quais nossa evolução física está baseada. 
73. Todo conhecimento espiritual e matemático está moldado na 
Grande Pirâmide. Ela também é o ponto de convergência para todas 
as principais áreas de distorção temporal em todo o mundo. Portanto, 
é neste ponto da Terra que todas as malhas geomagnéticas 
terrestres convergem para receber a pedra de topo. 
74. A Grande Pirâmide também define com grande exatidão "a 



direção de nossa trajetória galáctica" e fornece os meridianos onde o 
Pólo Galáctico, o Pólo Celestial e o Pólo Eclíptico se tornam unos na 
precessão dos equinócios. 
75. Por isto, a Pirâmide em Gizé exemplifica a célula-registro 
conhecida pelo Homem como o sétimo chacra, pois lá os Senhores 
de Luz codificaram a informação necessária para capacitar a 
evolução do homem a encontrar seu elo definitivo. 
76. É a partir da Grande Pirâmide que o homem precisa entender a 
importância de On como a Academia responsável pela construção de 
templos ao longo dos centros magnéticos do mundo. 
77. Portanto, On representa o oitavo chacra, o poder criador que é 
necessário para transplantar a criação de um nível a outro. A 
Academia de On representa a síntese científicoespiritual preparando 
a astronomia do mundo para acolher a pedra de topo de energia que 
será definitivamente trazida à Grande Pirâmide em Gizé e a seus 
centros correspondentes. 
78. On, a "cidade do Sol", no estuário do Delta Sagrado, é a Chave 
para o sistema Deca-Delta divino. On, também, representa o oitavo 
chacra (o mecanismo de codificação superior), através do qual o 
conhecimento é implantado na experiência humana. 
79. Segundo Enoch, os cientis tas-sacerdotes que construíram 
Stone henge foram enviados pela Academia de On para estabelecer 
uma rede mundial centrada em Gizé - o principal cronômetro 
geofísico do mundo. 
80. O sexto chacra (a rede intelectual), da mesma maneira, está 
representado em Mênfis, a "cidade de Ptah". Mênfis será vista em 
termos do "Muro Branco" que foi construído para proteger o Delta - o 
capacete. 
81. Em termos de astronomia, Mênfis exemplifica os vinte e quatro 
sarcófagos sagrados do "Boi Ápis" representando Taurus-Órion e os 
vinte e quatro elementos da Mente ao fundo dos mundos dos tronos 
e domínios. O vinte e quatro também representa as civilizações 
espirituais no espaço que deixaram sua semente na Terra. 
82. Mênfis é a cidade do "renascimento". O renascimento precisa vir 



por meio do Deca-Delta divinamente lançado nos" dez grandes 
Senhores" que foram escolhidos para guardar o Delta. 
83. Foi-me mostrada então a área sagrada do quinto chacra (a rede 
da ressonância vocal), que era Abidos, o local consagrado a Osíris 
com as seguintes palavras: "Tu és o grande em Abidos, tu és a 
Estrela Matutina do Céu para quem Hórus do Tuat ofereceu seu 
corpo". 
84. Abidos representa a tumba de Osíris, onde as vibrações da 
Palavra de Deus vivificam o corpo para se levantar do pó e colocar a 
coroa de Luz imperecedoura - proveniente dos Senhores de Luz em 
Órion. 
85. Depois, foi-me mostrado como Karnak é o local do quarto chacra 
ou o chacra do coração, pois ele mostra como o "batimento do 
coração", moldado na quinta cavidade da Grande Pirâmide, dá a 
"razão áurea” construída nos principais templos do mundo. 
86. A Avenida contém quarenta Esfinges com cabeças de carneiro 
que exemplificam a Gematria de "quarenta". Aqui, o "quarenta" 
representa a Gematria do "sacrifício perfeito" (quarenta dias de 
Quaresma, etc.). Isto é dado pelo Carneiro, símbolo das Plêiades, o 
sangue sagrado que haveria de substituir a oferenda do sangue do 
homem. Esta Avenida representa a ativação dos cristais sanguíneos 
através das radiações solares exemplificadas no corpo do leão solar 
(o ser humano). 
87. A "tumba aberta" do Príncipe Amen-Herkhepeshef em Karnak 
mostra a transição do ciclo de luz comum à manifestação da Luz 
Viva, e a história da conversão do substrato da vida no próprio Corpo 
de Luz! Aliás, Kamak representa a transição da vida a partir do 
logaritmo comum à interação com a Luz Viva. 
88. Mais tarde recordei como Tebas me pareceu ser a área do tercei-
ro chacra, (o umbigo conectando-se com o ciclo da Terra), pois ela 
contém todas as tumbas subterrâneas e as passagens sepulcrais 
nas Tumbas das Rainhas e Nobres e no Vale dos Reis. 
89. Também vi isto como o tubo intestinal processando todas as 
funções de vida e morte compartilhadas entre o alto e baixo Egito. 



90. Foi-me mostrado então que Abu Simbel representa o segundo 
chacra. É aqui que o Salão das Colu nas e a região dos grandes 
colossos e Re-Harakhi representam a fertilidade da terra sendo 
banhada com a luz dourada do Sol. Os grandes colossos indicam 
que nós somos a descendência de Deus através dos Senhores de 
Luz. 
91. Eles estão situados - no "centro da Terra" - para mostrar os ciclos 
da transplantação do homem para a companhia os gigantes do 
universo! 
92. Finalmente, me foi mostrado o primeiro chacra na região de Abu 
Dis, o local na base da coluna vertebral que, no projeto do homem, é 
a região básica de transformação da energia. Abu Dis é a instrução 
de Ptah e dos Deuses codificada em cristal. Abu Dis exemplifica os 
textos de cristal de quartzo que ilustram o efeito piezelétrico. Esta 
atividade demonstra como os cristais podem ser usados como a 
carga (de energia básica) para a "estimulação" necessária, fazendo 
com que a consciência entre e saia do corpo. 
93. Assim, o "princípio e o fim" estão verdadeiramente codificados 
nas estruturas piramidais da Terra. 
94. Todas estas oito áreas de "ligação piramidal" mostram o fluxo de 
ionização física pelo qual o Homem precisa passar antes que possa 
ser ressuscitado para transcender o princípio e fim na imagem pura 
da Luz Viva. 
95. O modelo piramidal é o proje to para a "hélice dupla" viva, que 
se manifesta para conectar a evolução humana com a evolução 
superior nos limiares dos "Tesouros dos Céus". 
96. Amados, declarem ao Homem que ele primeiro precisa encontrar 
dentro de si o "tesouro da vida", antes que possa transcender o ciclo 
de repetição, as muitas mortes e renascimentos espirituais. 
Compreendam a Mente de YHWH - Aquele que ordenou que a 
história do Homem fosse refletida na "pedra da verdade" - de modo 
que vocês possam vestir as asas da manhã e entrar no Tesouro de 
Luz e serem os bons e fiéis servos d'Ele que está além do Princípio. 
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As chaves dos Limiares de Morte dos campos atômicos e 
subatômicos estão codificadas nas súplicas desta "Membrana 

Criança" em nosso Universo. A membrana criança é como uma 
úlcera aquosa na boca do estômago enviando sinais de dor à 

"Membrana Pensante" do cérebro. A "Membrana Pensante” envia 



energia codificada através de "Intermediários de Alfa Energia” que se 
tornam o elo intermediário entre a membrana exterior e as 

membranas cristalinas que são as invaginações da "Membrana 
Interna”. A "Membrana Pensante” requer integridade da estrutura de 
vida para manutenção do funcionamento. Dentro de determinadas 

gerações, a "Membrana Pensante” opera por meio de unidades 
celulares repetidoras e de gradientes de energia até que o sistema 
inferior da membrana seja reparado dentro da "'Estrutura Altamente 
Organizada Do Ciclo De Energia Da Evolução”. Por esta razão, a 

"Luz Viva” vem resgatar as membranas com "Amor Na Imagem” da 
"Evolução Superior”, pois o Homem foi feito para crescer "À Imagem” 

da "Luz Viva” de modo que não esteja separado dos luminares de 
retidão e amor, mas que seja fortalecido pelos luminares de retidão, 

em nome da retidão. Cuidado com os "Campos Caídos” que circulam 
através das energias celulares dos antiuniversos. Eles destroem a 

evolução e profanam as "Irmandades Santas” que são os envoltórios 
da ligação dupla entre os universos. Os campos atômicos e 

subatômicos precisam ser compartilhados com os Serafim a fim de 
que o Homem continue com amor puro e retidão. Aqueles cujos 

interesses não sejam o do amor serão conhecidos desde já como os 
Condenados à Destruição Eterna, pois a força vital do campo 

atômico é "Amor”. 
 
 
1. Nosso universo-criança enviou uma súplica e agora o Pai 
respondeu com Seu Amor. Nosso universo local é uma membrana 
criança entre sistemas estelares pensantes de inteligência avançada. 
2. A Chave nos diz que se quisermos entender realmente por que 
estamos aquil precisamos nos tomar como uma criança e precisamos 
ouvir os choros da "membrana-criança". 
3. Precisamos ver a nós mesmos no estômago de um universo 
paterno maior como uma partícula luminosa vivificadora que implora: 
"vem me ajudar, vem aqui, vem me amar". A Mente Superior do 
universo-Pai, o "universo paterno", envia de volta seus códigos 



luminosos através dos canais de Luz, da mesma maneira que o ser 
humano envia energias bioquímicas de luz através de sua mente 
para o estômago. 
4. A chave nos diz que nossa Terra é como uma úlcera aquosa; nós 
fazemos parte de uma biosfera aquosa. 
5. Entretanto, em nosso nível de realidade tridimensional, a principal 
tabela de energia opera através das partículas atômicas e 
subatômicas. 
6. Metatron me explicou que esta tabela de energia tem uma faixa 
temporallimitada de existência, conhecida como entropia negativa. A 
entropia negativa cria um vórtice em que todas as partículas 
vivificadoras e suas estruturas são decompostas, a menos que novas 
estruturas ondulatórias sejam introduzidas. Onde novas estruturas 
ondulatórias são introduzidas o meio condutor é reutilizado. 
7. Quando a Terra começa a enviar "sinais de dor" à Membrana 
Pensante Superior do "cérebro", esses sinais de dor são ouvidos e 
novas estruturas ondulatórias de Luz e Amor são enviadas de volta 
para fazer os reparos necessários para a vida continuar (pois a 
chave da força de vida dos campos atômicos e subatômicos é o 
Amor). 
8. Novas estruturas ondulatórias com ações prolongadas 
semelhantes às do maser amplificam o bioplasma que constitui 
nossa evolução, de modo que as funções com elevada centropia 
possam aumentar a massa-negativa diretamente a partir da espiral 
da entropia física, liberando as antigas ligações químicas para 
prosseguir. 
9. Estas novas estruturas de luz são os intermediários vivificadores 
que codificam a evolução com uma nova forma. Elas estão dentro 
das projeções de luz de toda espécie de inteligência espiritual 
servindo ao programa do Pai. Estes intermediários de alta velocidade 
não são formas de energias casuais, mas são energias conectadas 
com a inteligência de Luz que está governando nosso programa de 
criação. 
10. Atualmente, novas partículas de luz estão sendo enviadas ao 



nosso universo circundante para operar com partículas que já estão 
orientadas no sentido da espiral centrópica de Luz. 
11. Esta é a razão pela qual a energia superior não consegue ser 
enviada a essas pessoas a menos que possuam a integridade 
superior para usá-Ias corretamente. Porém, o mesmo código de 
energia é dado repetidas vezes até que haja suficientes unidades 
celulares para preencher o espaço. Pois o Homem de modo algum 
foi criado em uma imagem estática, o processo do Homem não está 
terminado; é um crescimento contínuo na Imagem de Luz. 
12. Estas novas partículas de luz farão com que o alcance total de 
nosso sistema de vida nuclear saia em espiral das velhas leis dos 
sistemas nucleares e se combine com o novo plasma de energia da 
categoria da Evolução Superior. Isto permitirá ao Homem entrar na 
imagem da Evolução Superior como uma inteligência de "Ser de Luz 
Integral"; ele já não estará separado dos luminares devido às 
limitações de seu corpo físico pois será uma criação transformada. 
13. Consequentemente, o homem pode crescer em um acúmulo 
maior de Luz. 
14. Quanto mais Luz ele acumula, maior é a expansão de sua 
evolução, de modo que ele não estará separado dos luminares de 
retidão e amor, mas será fortalecido pelos luminares de retidão em 
nome da retidão. 
15. Nosso universo local está experimentando agora a morte das 
funções que são em parte partícula, em parte onda, à medida que as 
energias de alta frequência elevam nossa estrutura nuclear a um 
novo continuum ondulatório holístico baseado em uma nova força de 
luz galáctica. 
16. Isto elevará o homem espiritual a uma existência na quinta 
dimensão quando ele for retirado da "atual" biosfera de oxigênio-
hidrogênio, que já não será uma úlcera" aquosa" em nosso Mar de 
Cristal local. 
17. Isto ocorrerá durante a transformação da matriz do hidrogênio de 
nosso universo local que é a estrutura fundamental para nossa 
evolução nuclear. 



18. O processo básico de transdução para a evolução humana é o 
ATP (Trifosfato de Adenosina). A escala de suas operações precisa 
ser considerada dentro da matriz do hidrogênio, que é o padrão de 
organização estrutural em nosso universo circunjacente. O ATP é 
uma adaptação de energia especializada para o veículo humano em 
seu nível de organização estrutural. 
19. O ATP toma a energia disponível para as funções de nosso 
sistema biológico. As partículas de energia de luz de alta velocidade 
interagindo com o ATP ajudarão a estabelecer uma nova matriz de 
hidrogênio para os seres tridimensionais que ocuparão novos 
comprimentos de onda de Luz. 
20. Portanto, haverá uma nova ultra-estrutura por meio de uma nova 
relação orbital de Luz que sustentãrá o núcleo atômico, causando 
mudanças biofísicas e bioquímicas na estrutura da membrana interna 
(em uma nova relação atômica de hidrogênio). 
21. Esta chave trata das novas mudanças no movimento do compri-
mento de onda de um elétron orbitando ao redor de seu núcleo 
atômico. Também enfatiza o ensinamento científico-espiritual 
trabalhando com as novas relações orbitais ao redor de um núcleo 
atômico, até agora consideradas insolúveis para as reações químicas 
das partículas subatômicas. 
22. A chave descreve a consequênda de uma colisão entre um 
átomo de hidrogênio e uma molécula de hidrogênio onde os dois se 
enlaçam. 
23. Enquanto que a reação da molécula de hidrogênio é o fenômeno 
químico mais simples, a interconexão entre a relação de três prótons 
a três elétrons está intimamente ligada ao rompimento da camada 
orbital na transição protônica. 
24. Na antiga ordem bioquímica, cada átomo de hidrogênio tinha um 
próton e um elétron. No entanto, quando a molécula de hidrogênio e 
o átomo de hidrogênio colidem, há uma mudança no movimento do 
comprimento de onda e uma nova estrutura pode se desenvolver. 
25. Esta mudança no movimento do comprimento de onda pode 
ocorrer por dois processos importantes: (1) quando um só átomo a é 



projetado contra um extremo de uma molécula hidrogenada b,c, 
simultaneamente o extremo b da molécula se separa de c e se une a 
a; ou (2) o átomo a colide em uma simples colisão elástica com a mo-
lécula b,c, mas não ocorre qualquer rompimento da molécula. 
26. Em vez disso, a molécula b,c permanece intacta, mas é lançada 
vibrando em taxas diferentes. 
27. Essas colisões são obtidas através de um efeito túnel. Esse 
tunelamento CHA VE 315 : 27 - 39 permite, em essência, que 
quantidades discretas de quanta de energia interajam com outra 
partícula ao cruzar um limiar. 
28. Às vezes, há partículas que participam de uma reação embora 
lhes falte o nível de energia necessário. E sob tais condições, ocorre 
um cruzamento de limiar. 
29. Uma partícula, assim, realiza um tunelamento da barreira de 
energia de limiar. A razão para isto é que esta pequena partícula é 
em parte um objeto sólido e em parte uma função ondulatória. 
30. É a propriedade ondulatória que permite à partícula realizar o 
tunelamento da condição energétictl e participar da reação. 
31. Em temperaturas normais, as velocidades em que ocorrem as 
reações de hidrogênio-hidrogênio são descritas pelos mecanismos 
clássicos e têm somente um terço da velocidade correta como é 
descrita pela mecânica quântica. (A uma temperatura ambiente de 
200°C abaixo de zero, a velocidade clássica é dezoito vezes mais 
lenta que o ritmo prognosticado pela mecânica quântica). 
32. A nova mudança ondulatória fundamental que está permeando 
nosso campo de vida e acelerando as funções mecânicas (unida aos 
corpúsculos quânticos de Luz) resultará em uma nova mecânica 
quântica. 
33. A Evolução Superior usa ambos os processos de ondas e de 
partículas para elevar a direção da evolução humana na escala da 
evolução nuclear. 
34. A Evolução Superior consegue controlar a formação da nova 
molécula através de intermediários vibratórios (e.g., controlando o 
átomo de hidrogênio), de modo que ocorra uma ligação intermediária 



entre a invaginação intercristalina das formas de vida e as novas 
formas ondulatórias de luz. 
35. Consequentemente, quando o átomo controlado por 
intermediários de alta energia incide sobre a molécula de hidrogênio 
em um ângulo qualquer, um novo tipo de estrutura será criado a 
partir das partículas subatômicas do átomo de hidrogênio. 
36. Mudando o ritmo vibratório da molécula de hidrogênio, a 
Evolução Superior, através de uma série de nódulos vibratórios que 
operam como uma projeção de energia, consegue elevar a estrutura 
vibratória da molécula de hidrogênio, etc., sem ter de penetrá-Ia. 
37. Esta transformação de energia precisa ocorrer muitas vezes nos 
níveis vibratórios físicos até que cada célula dentro do corpo do 
homem seja reconstituída e convertida em uma forma pronta para 
dar o salto final através de seu limiar de energia. Então o homem 
consegue ser codificado com as energias conscienciais mais puras. 
Até esse tempo, o homem tem de repetir muitos ciclos de existência 
dentro de determinadas gerações. Entendam que neste momento, 
dentro de vocês, vocês prosseguem a evolução biológica da Luz. 
38. Esta adaptação da evolução nuclear é a fase de testes sendo 
aplicada ao homem, o qual é um ser físico em transição. Depois 
desta fase de testes, ele será capaz de viver em regiões de 
atmosferas mais densas ou mais sutis. Será capaz de operar além da 
frágil decomposição das partículas, pois ele florescerá dentro de uma 
energia renovadora. 
39. E uma vez que o homem consiga sintetizar uma molécula artificial 
que opere como supercondutora à temperatura ambiente, ele poderá 
estabelecer um campo de moléculas artificiais capaz de ser usado, 
por exemplo, para controlar veículos espaciais de deslocamento a 
baixas altitudes. 
40. O movimento do novo comprimento de onda que a Evolução 
Superior criou permite a produção de partículas com novos números 
quânticos, sem acarretar às novas partículas violações na simetria de 
carga. 
41. Hoje, o homem consegue remover as camadas orbitais dos 



"elétrons e pósitrons" como quantum (corpúsculos) de luz. A 
Evolução Superior, em resposta às experimentações do homem, está 
projetando no meio ambiente humano múltiplas ressonâncias de 
nódulos de luz, que evitarão que ações violentas levem a evolução à 
destruição termonuclear . 
42. Entretanto, a evolução nuclear atua como um solvente da fina 
superfície dos véus da membrana entre as camadas conscienciais 
tridimensionais que serão suprimidas. Deste modo, enquanto a 
evolução nuclear compartilha uma afinidade com outros sistemas 
evolutivos, ela avança finalmente às formas conscienciais mais puras 
de evolução espiritual. 
43. Em essência, esta é a manifestação da Luz Viva com o Espírito 
Santo, ao interpenetrar as ordens evolutivas mecânico-quânticas 
com uma nova forma, e ao unir uma função de propósito divino com 
a estrutura metamaterial do universo como uma manifestação da 
Shekinah. 
44. A regeneração do Espírito Santo transforma as distorções 
extremas da simetria esférica, encontradas em alguns núcleos de 
partículas atômicas e subatômicas, para uma harmonia 
aperfeiçoada com os programas conscienciais dos Elohim. 
45. Tal regeneração é, na verdade, o trabalho do universo Shekinah, 
pois permite que a codificação direta da imagem divina nas formas 
ondulatórias molde as partículas de acordo com a imagem 
santificada de um Deus Criador. Ela permite que a transdução 
vivificadora se qualifique para os muitos ciclos de existência espiritual 
no Caminho Infinito. 
46. O ATP é a chave de todo o campo de transdução biológica, 
através do qual a energia vivificadora pode ser trazida pelas fontes 
Evolutivas Superiores. 
47. O ATP é o modelo ideal do sistema transmissor-receptor 
integrado no sistema biológico humano, que permite ao homem 
conectar a energia que está recebendo (em manifestações suces-
sivas) com uma manifestação de Luz mais pura. O ATP é um dos 
gradientes de energia que nos mostra como nós somos basicamente 



uma máquina molecular mecânica, que consegue se adaptar a 
outros corpos veiculares de energia. 
48. O Homem é o "veículo vital de energia" necessário para tomar 
real uma manifestação singular de Luz neste planeta. Ele é um 
conjunto de formas de vida em um nível de "radiância" - contendo a 
"Imagem Divina" e a "Imagem do Adam Kadmon", assim como uma 
vasta rede de microtubos e mitocôndrias. 
49. O Homem é um "anfitrião" para as Legiões dos muitos mundos 
de inteligência. Sua própria presença convida os mundos orgânicos 
de inteligência mais elementares a "entrar" e "ficar em repouso" no 
plano feito por Deus, que permite às partes ínfimas da terra "serem 
tecidas" de acordo com as miríades de planos de Luz. 
50. O Homem está "aqui embaixo" para adaptar as funções dos 
aminoácidos e das mitocôndrias a algo que seja funcional dentro do 
grande plano dos multimundos. Os núcleos do homem codificam a 
membrana exterior de cada uma das mitocôndrias, e muitas das 
enzimas ligadas às cristas da mitocôndria são sintetizadas por meio 
de seu plano biológico. 
51. Deste modo, até neste mundo há um "espaço-imagem" maior que 
determina o plano das moléculas biológicas, a diferenciação celular e 
a forma global dos sistemas vivos na inter-relação entre a membrana 
externa, a membrana interna e a membrana cristalina. O próprio 
Homem é o tesouro deste "espaço-imagem", como a manifestação 
do Adam Kadmon. 
52. Contudo, o Homem deve ver a si mesmo entrando em uma forma 
corporal, atravessando uma forma corporal e ultrapassando uma 
forma corporal para entender justamente como o fluxo de Luz 
reprocessa cada nível molecular e consciencial. 
53. Segundo Enoch, se o ATP não pudesse mudar continuamente 
em relação ao veículo humano, um outro modelo seria criado, pois o 
modelo do ATP opera "nos espaços" já planejados para a 
experiência humana, e estes espaços precisam se conectar com os 
espaços de energia de Luz inferiores, assim como com os 
superiores. 



54. O ATP é a antena de vida que recebe a forma ondulatório capaz 
de controlar coletivamente os mecanismos biológicos, a síntese de 
proteína e a natureza da codificação genética a partir de várias 
configurações energé ticas de hidrólises simultaneamente. 
55 Portanto, Enoch me deu uma explicação adicional desta que ele 
chamou uma chave secundária. A chave secundária trata da 
Transdução de Energia Tripartite. Esta transdução de energia está 
conectada com um arranjo biológico que é como uma antena de 
transmissão biológica. 
56. De fato, o ATP contém uma cabeça simétrica sobre uma haste e 
uma base, o que produz a configuração de um buraco de fechadura 
ou um "dispositivo Tesla de transmissão ampliada" . 
57. Fazemos parte de uma rede de comunicação interna que está 
dentro da membrana interna, e ainda assim consegue trabalhar com 
a matriz espacial externa da estrutura de uma membrana maior, que 
requer que todas as membranas, como blocos edificadores básicos, 
registrem funções como um subsistema biotransdutor. 
58. Isto nos mostra, em um nível microbiológico, como o corpo é 
capaz de se comunicar como uma antena recebendo formas de Luz 
de energia consciencial provenientes de outras dimensões espaciais, 
e convertendo essas determinadas formas de energia em sua própria 
bioenergia. 
59. Quando o Homem está consciente disto, então ele consegue 
utilizar sua transdução para fazer uso do quarto estado da matéria 
onde na realidade ele aproveita a si mesmo como parte de um 
sistema vivo de comunicação por cristal. 
60. Há certos processos de biotransmissão que são semelhantes ao 
processo de Tesla de transmissão "ampliadora" que aproveita a 
transdução de energia do planeta. 
61. De acordo com Metatron, na Bacia de Takla Makan, torres de 
cristal foram usadas pelos Senhores de Luz que desceram há mais 
de 36.000 anos atrás. O Homem descobrirá que estas torres 
transmissoras como as de Tesla são ressoadores cilíndricos com 
faces piramidais. Estas torres eram ressoadores para a detecção e 



amplificação da própria pulsação simpática da Terra que era usada 
para transmissão. 
62. Metatron explicou que a Irmandade de Luz desceu na área da 
Bacia de Takla Makan para mudar a estrutura biológica de uma parte 
da raça humana. Portanto, ela também usou seus sistemas 
transdutores energizados para reevoluir o Homem por meio da 
invaginação da membrana pelo uso destas formas cristalinas 
piramidais que atuam como receptores ressonantes. 
63. Ela usou formas cristalinas piramidais para graduar a evolução do 
planeta de modo que o homem pudesse ter a capacidade de se 
comunicar com outros mundos de inteligência. 
64. Metatron me mostrou como o modelo do A TP era como as 
antenas cristalinas piramidais usadas na área de Takla Makan para a 
comunicação e a troca de energia com a Evolução Superior. 
65. O Homem descobrirá, nos mistérios das maiores descobertas 
arqueológicas, a noção chave de que a forma piramidal é necessária 
para a adaptação a frequências de energia que empregam a 
transmissão "sem-fio" para estabelecer interface com outros 
comprimentos de onda de experiência consciencial. Dos vários tipos 
de comprimentos de onda, o homem entenderá e usará o sistema de 
comunicação do "som de microondas" empregado pela Irmandade de 
Luz. 
66. Assim, Metatron me explicou que as usinas de energia dentro da 
Bacia de Takla Makan foram usadas para comunicação, bem como 
para transdução da energia biológica que reestruturou o sistema 
biológico humano. 
67. Esta transdução de energia opera através da adição e subtração 
de elétrons, através das quais o ATP ajusta de modo semelhante os 
potenciais de carga dos elétrons no sistema. 
68. Esta chave de Metatron nos diz que a reestruturação do sistema 
humano não é apenas no sentido de casar estrutura e função dentro 
do sistema humano, mas de relacionarse com o casamento das 
próprias estruturas "de luz" através dos Intermediários de Alta 
Energia. 



69. O Homem precisa primeiro examinar as mitocôndrias dadas nas 
categorias de dois tipos de membrana: (1) uma membrana externa e 
(2) uma membrana interna. Metatron nos diz que no processo dos 
Intermediários de Alta Energia há uma terceira membrana cristalina 
que se torna a invaginação da membrana interna. 
70. A membrana cristalina está separada da membrana externa, mas 
está em fase paralela com a estrutura lateral da membrana externa e 
é um componente necessário para que ambas as estruturas de vida-
luz das membranas interna e externa operem como uma unidade. 
71. A "invaginação cristalina" é mais que o elo de ligação entre a 
estrutura da membrana externa e interna. Na fase paralela de 
determinadas funções graduais, a invaginação cristalina é a chave do 
próprio processo de vida que é capaz de interconectar-se com outros 
circuitos de membrana. 
72. Portanto, Metatron chama nossa atenção para essa rede de inte-
ligência humana que envia energia codificada através de 
"Intermediários de Alta Energia", que se tornam a ligação 
intermediária entre a membrana externa e as membranas cristalinas 
(que são as invaginações da membrana interna). 
73. Em um mega-nível, a invaginação da membrana cristalina atua 
como um modelo sagrado de uma estrutura de energia altamente 
organizada, para conectar a Luz do universo interno (fornecida por 
Uriel) com a Luz do universo externo (fornecida por Metatron). 
74. E através da ligação intermediária entre estas membranas, o ciclo 
energético de evolução é regenerado pelo poder de Melchizedek. 
Todas as formas evolutivas da criação são reunidas, purificadas e 
"remodeladas" de acordo com a sinergia das "imagens de formas-
pensamento" oriundas do Tesouro de Luz que Deus provê aos 
Senhores Elohim. 
75. Estas "imagens de formas-pensamento" se fundem com as 
estruturas de campo das zonas de luz de compressão Gravitacional, 
onde os campos biogravitacionais são conectados com novos ciclos 
da Espécie Infinita. 
76. Quando estive perante o Trono de Deus, vi como enormes 



poderes de energia de Luz emanam do Trono através de uma série 
contínua de processos de expansão. 
77. Uma forma da Luz Viva é enviada por Metatron (por intermédio 
dos Elohim) às regiões espaciais que estão pré-condicionadas para 
estabelecer uma forma de inteligência em desenvolvimento que há 
de estar diretamente em sintonia com a Mente do Pai. A Luz de 
Metatron é usada para a eriação das camadas e envoltórios de Luz 
que abrangem as formas de Luz e as energias que vão emanar do 
sistema deca-delta. 
78. Deste modo, a Luz de Metatron rodeia os cones de Luz da 
criação usados nas regiões de luz comum, e nivela as energias "mais 
rápidas que a luz" ao redor do lado externo do cone de Luz, de modo 
que o cone de Luz seja preparado para a fertilização das redes de 
Luz cristalinas e dos códigos membrânicos internos da criação 
procedentes de Uriel. 
79. Em outras palavras, a Luz de Metatron lida com as "realidades 
externas" do cone de Luz e pré-condiciona a estrutura do cone de 
Luz à Luz interna de Uriel. 
80. Esta é a estrutura de membrana externa e interna altamente 
organizada usada para um ciclo de energia de evolução biológica. 
81. A estrutura da membrana cristalina é usada porque ela consegue 
trabalhar com a manutenção da função em ambos os lados da 
criação ao mesmo tempo. Enquanto que o universo externo, nos 
mundos inferiores, atravessa a entropia e a reorganização química 
no sentido do universo interno, e o universo interno avança no 
sentido do externo, a estrutura de invaginação cristalina permite uma 
ligação direta com ambos por meio da "membrana pensante" das 
Ordens de Luz. 
82. Logo, a membrana cristalina é singular, porque consegue 
processar o fluxo da Luz em ambos os sentidos: da superfície 
externa à interna e da interna à externa, de modo que a invaginação 
cristalina crie realmente o efeito de um fecho ecler que consegue 
abrir o universo e dar aos Mestres de Luz a capacidade de reparar e 
regenerar as estruturas interna e externa simultaneamente. 



83. Isto nos mostra como as Irmandades da Luz conseguem operar 
como as camadas de ligação entre os universos. 
84. Agora, ao começarmos a operar com funções de membranas e 
estados bioenergéticos superiores, veremos nos vários padrões de 
matéria energizada que os estados não-energizados, assim como os 
estados energizados, se unem através de um efeito em espiral que 
dá a forma de uma estrutura transdutora de energia no nível da 
mitocôndria. 
85. Metatron está dizendo que o estado energizado, o não- 
energizado e o estado energizado-retorcido estão operando 
atualmente em um arranjo tripartite, enviando e recebendo 
instruções. 
86. O ATP consegue reduzir e mudar sua direção por meio das 
unidades repetidoras da membrana interna da mitocôndria. O modelo 
tripartite consegue ser reduzido à sua base e ser remoldado e 
regenerado novamente em sua configuração de antena. 
87. Este é o ciclo de energia de evolução em um nível de realidade 
Shekinah. Mesmo nas atividades das mitocôndrias, nós precisamos 
reconhecer que há um universo Shekinah que toma algumas das 
menores funções da criação física e lhes permite estabelecer uma 
interface com a estrutura altamente organizada da Luz Viva. 
88. Isto se faz possível através da interação entre o universo-Filho e 
o universo-Shekinah, e do universo-Shekinah com os poderes da Luz 
Viva do universo-Pai, que possibilita a Espécie Infinita. 
89. Isto é para enfatizar o fato de que, dentro do Plano Infinito de 
criação, há muitos circuitos membrânicos operando a velocidades tão 
altas que não se consegue separar claramente certas unidades sem 
destruir todo o processo do próprio continuum dentro dessa fase 
repetidora da vida. 
90. Isto se aplica também à natureza espiritual superior do Homem, 
como um continuum pensante. O Homem não consegue se separar 
da membrana pensante de Luz sem provocar o desajuste de sua 
estrutura de vida, e fazer com que seu corpo, mente e alma sejam 
postos em desordem se não cooperam como um modelo tripartite. 



91. Além disso, quando tomamos o modelo tripartite e o adaptamos à 
pesquisa experimental com o ATP, nós veremos como o sistema de 
redução energética tripartite opera com a transdução do ATP em 
fase paralela. 
92. Então podemos responder às perguntas: Este modelo energiza a 
própria vida? Se este é um verdadeiro modelo (ou seja, é diferente 
dos de topologia catastrófica e de função descontínua), ele consegue 
operar em sentido inverso? 
93. As respostas são dadas na hidrólise do ATP ao longo de 
gerações de transferência do elétron, assim como a raça humana 
tem estado acoplada a experimentos repetidos conduzidos pela 
Evolução Superior. 
94. Quando usamos o processo de transferência do elétron, 
podemos pegar este modelo e aplicá-Io à biofísica e convertê-Io em 
um modelo adaptável a uma nova bioengenharia que permitirá ao 
Homem viver em diferentes ambientes planetários. 
95. Nossos biofísicos planetários têm se mostrado muito limitados ao 
trabalhar com processos químicos que não estão baseados no 
potencial superior daquilo que a transferência do elétron faz para 
reverter os processos químicos (especialmente na operação por 
osmose). 
96. Embora os detalhes do mecanismo molecular para o 
acoplamento da transferência eletrônica a uma transição de energia 
conformativa possam ser muito diferentes do que seriam para a 
hidrólise geral do ATP, os princípios básicos precisam ser aqueles já 
gerados no modelo maior. 
97. Portanto, assim como o quadro da membrana faz parte de um 
quadro maior, o modelo energético do ATP faz parte da rede de 
inteligência maior. Se conseguimos nos associar com os campos de 
energia de uma rede maior, talvez consigamos saber como os pró-
prios modelos não são modelos de sistemas de energia fechados, 
mas modelos que são sistemas de transdução operando juntamente 
com muitos sistemas conscienciais por toda nossa galáxia. 
98. Deste modo, obtém-se um processo de uma máquina química 



reversível que consegue ser provida de energia, ou pela 
transferência de elétrons de uma nova fonte de energia ou pelo 
mecanismo de transferência do ATP. 
99. A chave enfatiza que o A TP é um modelo que será usado para 
possibilitar a ocorrência de um avanço importante usando-se uma 
base química para converter a energia em uma base eletrônica e 
vice-versa. 
100. Através disto o homem consegue converter seu substrato 
biológico em diferentes estados de Gravidade e compreender a 
inteligência interdimensional. 
101. Se a queda de energia livre para a transferência do elétron for 
maior que determinada hidrólise química do ATP, a transferência do 
elétron consegue conduzir a síntese do ATP do Difosfato de 
Adenosina para o Trifosfato de Adenosina. 
102. Se uma queda de energia livre para a hidrólise química for 
maior que a elétrica, então a transferência elétrica do elétron se 
inverte. 
103. A orientação geral da reação é determinada por fatores 
termodinâmicos e não por fatores cinéticos. 
104. Se nós pudermos usar a queda eletrônica sobre o fluxo de 
água, podemos ver como a ionização estelar opera através de cada 
estado da membrana, e que o homem é uma membrana pensante 
entre campos estelares; não simplesmente um humano pensante, 
uma máquina social pensante, nem um ideólogo pensante, mas uma 
membrana pensante. 
105. Em resumo, os órgãos básicos de vocês funcionam como 
galáxias transmitindo comunicação cristalina através da invaginação 
cristalina tocando cada molécula onde as membranas interna e 
externa operam em fase paralela. 
106. A chave está sugerindo que a comunicação entre os universos 
do corpo interno e as comunicações entre os corpos de transmissão 
planetários é possível através de um sistema humano de energia 
tripartite. 
107. E onde o acoplamento eletrônico é mais forte que a síntese 



química, tal como na hidrólise do ATP, então podemos avançar na 
síntese química para funções graduais, a partir das formas simples 
do fosfato para o trifosfato. 
108. No meio onde a síntese química acontece, se o campo químico 
for mais forte que a queda eletrônica, então podemos reduzir a 
energia ou inclusive inverter o processo. Isto explica como a 
inteligência universal superior consegue diminuir de velocidade e 
entrar em nosso ambiente de vibração química; e como, por meio de 
uma queda eletrônica em nossa órbita química, eles conseguem se 
acelerar para voltar à sua fase normal. 
109. Isto explica como um Ser de Luz se torna um ser físico e como 
um homem em forma física se transforma em um Ser de Luz. 
110. O Pai verte Seu Espírito na dupla ligação elétrica e química de 
modo que o Homem possa receber o próximo espaço-imagem do 
Corpo de Luz do Cristo. 
111. Enoch disse que o universo local, conhecido como nossa 
galáxia, é um grande computador astroquímico de várias fases 
cristalinas de transferência energética. E através destes processos 
de transdução de energia tripartite, podemos entender como o 
homem emerge de uma série de formas evolutivas superiores para 
herdar os mundos de relatividade membrânica específica. 
112. A chave está nos dizendo que evolução e reencarnação fazem 
parte de um processo de unidade celular repetidora que está 
atravessando diferentes níveis de gradientes de energia. 
113. Alguns destes mundos necessitam que a imagem Adâmica em 
forma celular repita a si mesma por várias gerações através de 
conformações metastáveis. 
114. Estas conformações metastáveis estão continuamente se 
acomodando e necessitando de renascimento, de modo que a 
membrana do Homem é regenerada por muitas gerações até que ela 
é recomposta na "imagem da Evolução Superior". Nesse momento, 
ela é inseparável dos luminares pois opera completamente dentro da 
estrutura altamente organizada do ciclo de evolução energética em 
nome da retidão. 



115. A chave, então, é dada com a compreensão de que estamos 
sendo reprogramados diretamente neste momento para continuar 
nesta forma, e que não temos de voltar à metamatéria de éons 
passados e começar tudo outra vez a partir do zero. 
116. E esta chave está nos dizendo que nossa membrana não 
precisa necessariamente morrer de acordo com a função de luz 
como a conhecemos, mas ela pode fazer parte de um processo 
maior de energia de Luz onde nós somos energizados por unidades 
repetidoras de transdução de luz dentro de nosso corpo de modo que 
nosso corpo se toma um verdadeiro sistema regenerador para a "Luz 
Viva". 
117. O trabalho das energias mentais caídas é bloquear a fonte de 
energia para a geração de todos estes padrões de conformação. 
Eles fazem isto de modo que o Homem não entenda que ele é capaz 
de alcançar corpos superiores de Luz. 
118. Ao bloquear esta Sabedoria, eles podem adquirir corpos 
humanos não-espirituais que são deixados em "vazios 
conscienciais". Esta é a razão ( pela qual quando o corpo tem sua 
energia exaurida, ele fica mais propenso à intrusão negativa. 
119. Metatron explicou que é por isso que os Irmãos de Luz 
superiores vêm regenerar, ressuscitar e reprogramar os universos 
celulares metamateriais da Shekinah. 
120. Logo, precisamos perceber que no nível dos mundos de Assiah, 
os mundos da matéria, a criação acontece através da camada 
química e do processo de transdução pelo qual o Homem, como um 
mecanismo molecular, está continuamente transcrevendo seu próprio 
"livro de formação". 
121. Aqui a vida vai além do invólucro biológico rumo à Luz por meio 
da "Linguagem Divina", remodelando a vida continuamente "na 
Imagem" do Pai. Esta Linguagem divina definitivamente não permite 
que vocês estejam separados dos luminares, pois ela está integrada 
na rede de transdução para aqueles que conseguem usá-Ia. 
122. Quanto entendemos que o modelo de transdução de energia 
tripartite nos dá os mecanismos biológicos para a síntese de proteína 



dentro do arranjo do campo piramidal de uma base energética, topo 
e haste, como são vistos no modelo do ATP, podemos ver que a 
integridade das funções de Vida precisa ser mantida se este 
processo for continuar. 
123. Esta transdução de energia se aplica às atividades dos 
cloroplastos, das membranas de plasma, dos glóbulos vermelhos, 
dos bastonetes da retina dos olhos, assim como na actomicina. 
124. Portanto, a chave nos mostra como o universo superior opera 
dentro de vocês por meio de uma "estrutura de Luz tripartite", criando 
pequenos microuniversos dentro dos seus mecanismos biológicos. 
125. E este é o princípio da universalidade dentro do ordenamento 
dos receptores ressonantes que conseguem receber a Luz de 
Metatron e Uriel para uma ampla categoria de funções biológicas, 
inclusive as transcrições de energia da Luz. Esta é a razão por que 
Metatron usou as moléculas básicas da célula no modelo de 
transdução de energia tripartite para explicar a síntese interna de 
uma determinada fonte biológica. 
126. Contudo, devido aos níveis conflitantes ocorrendo entre os 
sistemas biológicos espirituais e não-espirituais, precisamos entender 
claramente o que a chave quer dizer quando enfatiza: "a Membrana 
Pensante requer a integridade da estrutura de vida para a 
manutenção do funcionamento". 
127. A chave nos diz: "cuidado com os 'Campos caídos' que circulam 
através das' energias celulares dos antiuniversos". Ela também nos 
diz que "os campos atômicos e subatômicos precisam ser 
compartilhados com os Serafim para que o Homem continue com 
Amor puro e Retidão". 
128. Metatron me falou sobre as ordens negativas de inteligência 
espacial que usam os biotransdutores negativos correspondentes 
neste sistema de criação para tentar destruir nossa estrutura 
biológica através da má utilização da força atômica e subatômica. 
129. De acordo com Metatron, quando as energias dos campos 
atômicos e subatômicos não estão sob as funções de defesa da "Luz 
Viva" que controlam a transdução, os poderes negativos da 



inteligência espiritual conseguem dissolver os elétrons por meio de 
um muro de ondas fotônicas e explodir a estrutura de vida do espaço 
eletrônico. 
130. Com o propósito de se contrapor ao poder destrutivo e negativo, 
a Irmandade dos Serafim está efetuando uma intensa operação de 
transdução para a Raça Crística como um todo neste planeta. 
Através desta operação um campo de energia será colocado ao 
redor do corpo para desviar os campos negativos de interferência e 
monitorar uma orientação de "spin" químico que impedirá que o 
corpo sofra a destruição atômica. 
131. Agora, podemos entender o significado mais profundo das pala-
vras: "ciclo de energia de evolução", porque toda a vida é um 
processo do ciclo de energia de evolução dentro da criação maior. 
132. Por esta razão Metatron me recomendou que escrevesse: 
"aqueles cujos interesses não sejam o do Amor serão conhecidos 
como os condenados à destruição eterna". 
133. E ele diz: "Por esta razão a 'Luz Viva' vem resgatar a membrana 
com 'Amor Na Imagem', pois o Homem foi feito para se transformar 
na Imagem da Luz Viva" - e não na imagem da vida hominídeo de 
outros planetas. 
134. O Homem foi criado para se transformar na imagem da Luz 
Viva, para se tomar o Adam Kadmon que é capaz de gerar 
quimicamente um número infinito de formas espaciais. 
135. A chave enfatiza a criação humana como sendo uma das unida-
des energéticas repetidoras em um estado de existência em 
processo de purificação entre campos estelares. 
136. Esta é a razão pela qual o projeto total da forma física é usado 
no dia da ressurreição, pois é a forma física mais o modelo de 
energia como um todo que são ressuscitados e usados para a 
criação de transdução em outros mundos de forma física. 
137. Entretanto, na análise final das lutas biológicas que estão sendo 
concluídas neste planeta, as irmandades inferiores têm interferido 
com os poderes da invaginação cristalina e com a dupla ligação, 
avançando dentro da membrana interna do corpo químico e do limite 



externo das camadas eletrônicas. 
138. Por esta razão, a Ordem de Melchizedek está trabalhando com 
as funções de Luz através das Irmandades dos Serafim da Evolução 
Superior, para recodificar as camadas orbitais a fim de que a vida 
possa operar com uma nova" estrutura universal". 
139. Metatron me explicou como os Intermediários de Alta Energia 
são, na realidade, forças de vida conectadas com o Ofício do Cristo. 
Estas forças de vida, que são uma síntese das formas de vida dos 
universos exteriores produzidos por Metatron e das formas de vida 
universais internas produzidas por Uriel, mostram como os processos 
bioquímicos conseguem reconstruir o corpo, célula por célula, uma 
vez que os elementos químicos estejam equilibrados dentro da 
projeção da Luz Viva. 
140. Isto foi demonstrado por Jesus quando ele equilibrou os trinta e 
dois elementos químicos básicos em seu corpo humano com a 
trigésima terceira transformação de Luz conhecida como o Lak 
Boymer. (Isto mostrou como suas funções químicas celulares podiam 
ser completamente reconstruídas em um corpo de Luz Crístico 
durante um ciclo de três dias e meio; comparado com o de sete anos 
para substituir as células do corpo). 
141. Metatron me explicou que este processo está ao alcance dos 
justos deste planeta caso usem adequadamente o modelo de 
transdução de energia da Luz Viva. 
142. Em essência, já que o mesmo modelo do ATP que estava em 
Jesus está em nós, pela transferência correta do elétron através das 
projeções de Luz da Evolução Superior, podemos ser libertados da 
entropia e da degeneração negativa e ser vivificados em corpos de 
regeneração e de Luz. 
143. Jesus veio reativar o projeto de Luz químico no Homem e 
permitir que ele o utilize como uma função capacitadora para uma 
ultra-estrutura de Luz superior que é a ressonância do Espírito Santo 
da Luz Eterna. 
144. A fim de que isso aconteça dentro das criações metamateriais 
inferiores é preciso que haja uma coerência e um equilíbrio dentro do 



corpo de fé. 
145. O Espírito Santo provê as transmissões de Luz entre o 
corpo físico e o universo Shekinah, de modo que a forma física possa 
retomar à presença do Pai para adquirir uma nova aparência de 
forma divina para o próximo mundo de Luz. 
146. Assim, a "Shekinah" precisa ser entendida como a presença de 
Deus movendo-se sobre as águas da criação e codificando o 
semblante divino. 
147. E o "Cristo menino" coletivo está agora pronto para sair do 
ventre e herdar esta Divina Ordem Eterna para todo o sempre. 
 



 
 
 

3-1-6 
 

Os santos olhos de nossos pais desde o início consciencial 



acompanham a formação das “Irmandades De Luz”. As Irmandades 
trazem a mensagem de “Paz e Preparação". Do Firmamento as 

Irmandades recebem os “Seres de Luz Integral” que vêm na 
aparência de Homem com corpúsculos quânticos de Luz e “Se 

Movem Entre O Homem” por meio dos controles da linha de 
fluxo gravitacional áe modo que os que verão, “Verão". As 

Irmandades vêm e vão em um “Brilho De Luz”. 
 
 
1. Dos céus superiores, os Elohim e os B'na' Elohim continuamente 
supervisionam a criação por meio do Olho da criação do Pai e do 
Olho de Hórus. 
2. Eles são os "Pais" que acompanham a formação das Irmandades 
de Luz que são pré-criadas nos céus. 
3. Eles alinham seus olhos com os padrões de rede dos olhos das 
espécies individuais, porque o olho é o começo do código da criação. 
4. O Olho do Pai foi usado nas criações originais das evoluções 
espectrais. Estas criações originaram-se de Sua projeção mental 
direta passando através de Seu Olho de omnisciência. 
5. O Olho Divino do Pai é o padrão de Criação por detrás da criação. 
6. Da mesma maneira, depois de iniciada a criação, o Olho de Hórus 
é usado a fim de criar formas individuais específicas para as 
incorporações do Adam Kadmon. Por esta razão Jesus veio na 
imagem do Adam Kadmon, embora ele transcenda o Adam Kadmon 
ao operar como uma manifestação direta do corpo do Pai como um 
Criador celestial. 
7. Jesus existe em muitas formas, mas assumiu a forma do Adam 
Kadmon para abarcar os mundos do Adam Kadmon e redimir seus 
corpos de modo que eles entrassem em novos corpos de glória. 
8. A criação física, por sua vez, precisa ultrapassar sua codificação 
através desta tela de Luz, o Olho de Hórus, se ela quiser receber 
uma imagem celestial do Olho Divino. 
9. Além disso, a evolução Adâmica foi criada pela Evolução Superior 
focalizando padrões de Luz de alta frequência através do Olho de 



Hórus de acordo com a expressão:  
 

 
 
Na qual os "olhos" devem ser compreendidos como filtros indutivos. 
Eles correspondem a Amset, Tuamutef, Hapi e Qebhsennuf na 
ordem egípcia da evolução criadora, onde seus olhos existem como 
subdivisões do Olho de Hórus e são usados para criar as malhas 
magnéticas para diferentes manifestações evolutivas. (Isto está 
representado também nos "olhos flutuantes" de Luz vistos nas 
cosmologias das escrituras de Luz orientais). 
 



 
Figura 21: O Olho de Hórus usado pelos B’nai Elohim para a Gênese 

e a Regênese das lrmandades de Luz. 
 
 
10. Quando a malha começa a modular os cones e bastonetes 
receptores do Olho, a sintonia gera o desenvolvimento inicial do tubo 
neural, do notocórdio, da aorta, da somatopleura e do celoma; seu 
desenvolvimento posterior assinala o crescimento da cabeça, a 
definição dos membros e os rudimentos superficiais do sistema 
sensorial tomam-se perceptíveis. A fase avançada de 



desenvolvimento se evidencia com a expansão pronunciada dos 
membros e com a abertura das pálpebras do olho. Estas etapas de 
desenvolvimento embriológico criam em conjunto o "I" na separação 
entre o Homem e a Malha. 
11. Cada um dos filhos representa uma atividade criadora do Olho. 
12. Qebhsennuf representa a superfície externa do olho com as 
facetas da córnea transparente. 
13. Hapi representa os elementos cônicos das omatídias que são 
transparentes no centro, porém cobertos lateralmente com pigmento 
opaco. 
14. Tuamutef representa as fibras do nervo óptico em contato com as 
pontas inferiores dos cones transparentes. As terminações destas 
fibras são sensíveis às constantes mudanças de luz. 
15. E Amset representa o gânglio óptico do cérebro, aonde 
convergem as fibras ópticas. 
16. Os raios de Luz emanados por cada um dos quatro se conectam 
de maneira peculiar de modo que cada um envia três raios de Luz 
que se conectam uns com os outros criando um sistema tricromático. 
17. Dentro desta de rede com malhas, todas as partes do corpo 
podem ser encontradas porque o olho é a malha principal para a 
criação física. 
18. Os Elohim, por meio do Olho Divino, criam o Eu Superior divino 
que segue o projeto do Adam Kadmono Os B'nai Elohim, ao alinhar o 
Olho Divino com o Olho de Hórus, podem criar as incorporações 
físicas do Corpo Eu Superior de Luz ou regenerar a evolução física. 
19. Deste modo, a forma física do Eu Superior é pré-condicionada 
através do Ka divino, o duplo divino. O Ka assegura que a imagem 
celestial tenha sempre o tecido químico potencial que é necessário 
para a corporificação física onde os programas dos Elohim e das 
Ordens de Luz requerem um corpo físico. 
20. Os Elohim transferem a imagem divina às formas-semente 
apropriadas da criação Shekinah que são reprogramadas e 
regeneradas pelo Olho de Hórus colocado sobre o rosto dos eleitos 
que representam os Irmãos. 



21. Estes sempre são poucos sobre a Terra, a qual é uma estação 
de treinamento para o avanço da alma. 
22. Além disso, a Terra faz parte de um "atraso temporal físico" que 
pré-condiciona as inteligências dentro dos limiares de energia 
inferiores que estão em desequilíbrio. Isto faz com que as 
inteligências dentro destes limiares de energia passem por uma 
mutação contínua. 
23. Portanto, é necessário que o progresso da alma se origine 
primeiramente através do corpo espiritual do Eu Superior. Por último, 
é este corpo Eu Superior (juntamente com os B'nai Elohim) que usa o 
Olho de Hórus para evoluir a membrana perceptiva do Homem. 
24. O terceiro olho não é o mesmo que o Olho de Hórus. O Olho de 
Hórus é o "olho dos Senhores" em serviço ao Pai Vivo da Criação, 
que é colocado sobre a região do terceiro olho dos escolhidos. 
Portanto, este alinhamento dos "olhos divinos" através do Eu 
Superior e do EuSuperior com a criação física, permite que vocês 
adquiram a sabedoria dos Elohim e trabalhem dentro de uma rede 
completa de uma hierarquia divina. 
25. Com este alinhamento, os dons espirituais são vertidos sobre as 
Irmandades do Homem pois elas operam como a Irmandade de Luz 
em forma física. Por meio deste alinhamento, elas recebem os 
"Seres de Luz Integral", as formas superiores de inteligência 
espiritual em forma de energia pura que vêm na aparência do 
Homem. 
26. As Irmandades de Luz operando por meio da Irmandade do 
Homem funcionam como a duplo ligação bioquímica entre os "Seres 
de Luz Integral" e a inteligência humana. 
27. Através dos corpos da Irmandade do Homem, as projeções de 
Luz dos B'nai Or podem contrapor os efeitos da evolução retrógrada 
no corpo químico e, portanto, aumentar a transdução dos chacras 
para que eles recebam novas frequências de Luz. 
28. Aqui, a ciência superior é dada à Irmandade do Homem para 
ajudar verdadeiramente na transfiguração de todo um processo de 
bioengenharia de vida. 



29. A verdadeira transfiguração opera por meio dos controles de luz 
Urim e Thummim que são usados para construir a nova rede 
diretamente entre a Irmandade do Homem e a Irmandade de Luz. 
30. A fim de que o cérebro apreenda novo conhecimento, para 
acionar um novo processo de bioengenharia, e corrija a evolução 
retrógrada, é necessário que o cérebro passe por uma aceleração 
temporal. 
31. Atualmente, o cérebro de vocês opera de acordo com o plano 
consciencial da espécie, o que estabelece o fluxo iônico através do 
circuito membrânico. 
32. Para que vocês ultrapassem os aumentos da escala temporal 
química é necessário utilizar o sistema de circuitos Urim que anula o 
antigo fluxo temporal dos íons de sódio e permite a transferência 
imediata de informação entre os códigos cerebrais e um novo arquivo 
de memória. 
33. Assim, o circuito Urim permite a recepção de informação a 
velocidades mais rápidas que a compreensão analítica. De fato, 
quando as estruturas temporais da memória (referências passadas) e 
a estabilidade de pensamento são comparadas com a informação 
recém-recebida, o tempo consciencial, de fato, se acelera. 
34. Os Urim são cristais que operam dentro de um arranjo de malha 
harmônico. Através da modulação destes cristais com os campos de 
energia de som e cor, os seres espirituais podem enviar e receber 
diretamente formas-pensamento que podem ser assimiladas 
consciente ou inconscientemente. 
35. Por meio dos Urim, a Irmandade do Homem se coordena com a 
Irmandade de Luz por meio de frequências cristalinas de luz gue 
ativam os canais de Amor e Sabedoria. 
36. Os Urim são as "Luzes" que conectam os processos da mente 
com os diferentes níveis de limiares do poder espiritual. São "jóias de 
energia" que se conectam com a malha padrão do oitavo chacra, de 
modo que a "chama sobre a cabeça" pode ser enfocac1a nos 
caminhos espirituais que são seI vidos pela Luz Vivente. 
37. Caja cristal opera em uma frequência vibratória diferente que 



coordena nosso programa com outros programas universais dentro 
da Luz Vivente. Os Urim representam a forma mais elevada e mais 
perfeita de cristais utilizáveis para a coordenação da inteligência 
humana com a Evolução Superior. 
38. Por outro lado, os Thummim representam as transformações de 
energia ao redor dos cristais Urim nas quais as formas-pensamento, 
vindas de Deus e de Sua Hierarquia para Seus servos escolhidos, 
permanece~ em estado de "perfeição" embora estejam em 
dimensões de imperfeição. 
39. Também vi como as formaspensamento dos mensageiros de 
Deus seriam negadas no plano físico pelas energias da imperfeição 
se não fosse pela ressonância perfeita da "Luz" Thummim 
defendendo as propriedades auto-ressonantes dos Urim e suas 
formas-pensamento que são permutadas por meio de reciprocidade 
espiritual. 
40. Juntos, os Urim e Thummim operam como cristais santificados 
formando uma malha para comunicação que emprega padrões de 
vogais sagradas para criar geometrias que fundem as diferentes 
harmonias de cor nos diversos espectros de luz com a divina Luz 
viva. 
41. Além disso, quando a Irmandade do Homem está em comunica-
ção direta com os diretores administrativos dos B'nai Or, ela usa os 
Urim e Thummim para o intercâmbio da Sabedoria superior e para a 
recepção de formas-pensamento específicas de Deus. 
42. Na educação de uma alma seu verdadeiro avanço ocorre através 
da canalização de formas-pensamento divinas que impelem a alma 
(do indivíduo) para além da consciência de se estar limitado e preso 
à Terra. 
43. Há constantemente trinta e seis diretores administrativos em 
nosso planeta. Eles são os Hakamim, os sábios que podem entrar na 
presença do Pai a qualquer momento. 
44. Eles, por sua vez, coordenam a Irmandade do Homem em nosso 
planeta. A Irmandade do Homem é composta de servos abnegados 
que estão atentos às necessidades da humanidade e que submetem 



suas próprias necessidades individuais às da humanidade. 
45. Deste modo, o trabalho da Irmandade do Homem é levar a 
mensagem de "paz e preparação" para o desenvolvimento das almas 
de toda a humanidade. 
46. As palavras-chave "paz e preparação" são os instrumentos 
através dos quais a alma de vocês é preparada para operar em 
níveis multidimensionais com "Seres de Luz Integral", que transmitem 
a "paz" como a "paz que ultrapassa todo o entendimento humano"; 
ou seja, o júbilo e o conhecimento interno da co-participação de 
vocês com os muitos mundos da Criação de Deus. 
47. Ao vivenciar estas realidades de múltiplos mundos, alguns verão 
e outros não verão, dependendo de como sua consciência esteja 
sensibilizada e preparada para operar com a realidade não-física de 
um "Ser de Luz Integral". 
48. Ao ver o "Ser de Luz Integral" vocês cumprem a sabedoria do 
que o Apóstolo Paulo escreve: "a fé é a substância do que se espera, 
a evidência do que não se vê". 
49. Aqui contemplamos as realidades que foram enviadas pela Pala-
vra de Deus, de modo que o que é contemplado se originou de ações 
que deram testemunho do Deus vivente. 
50. Porém, os membros da Irmandade do Homem em comunhão 
com a Luz Viva conseguem tanto "ver" como "receber" os "Seres de 
Luz Integral" do Pai. 
51. Porque "ver" os "Seres de Luz Integral" não é o mesmo que 
"receber Seres de Luz Integral". "Ver Seres de Luz Integral" é a 
capacidade de ver como a inteligência espiritual pode interpenetrar 
nossa realidade, o que traz a promessa de nova vida. 
52. Mas "receber Seres de Luz Integral" é convidá-Ios à família de 
vocês e trocar com eles as alegrias de servir no Reino de Deus. 
53. E aqueles que fazem parte da Família maior de Deus receberão 
os Irmãos e os Mestres angélicos de Luz e trabalharão com eles 
durante esta sobreposição de espaço-tempo quando nos 
conectarmos com o retorno dos programadores da consciência. 
54. Para que eu avaliasse o que é acolher os "Seres de Luz Integral", 



Metatron chamou minha atenção para às seguintes palavras de 
Ezequiel: "Por acima da abóbada que ficava sobre suas cabeças 
havia algo que tinha aparência de uma pedra de safira em forma de 
trono, e sobre esta forma de trono, bem no alto, havia um ser com 
aspecto de homem terreno". 
55. "Vi um brilho como de electro, uma aparência como de fogo junto 
dele, e em redor dele, a partir do que pareciam ser os quadris e daí 
para cima; a partir do que pareciam ser os quadris e daí para baixo, 
vi algo que tinha a aparência de fogo e um brilho em torno dele". 
56. A Irmandade do. Homem, neste contexto, é capaz de receber a 
Irmandade de Luz que vem na aparência de um "homem terreno". 
Contudo, o Homem espiritual enquanto homem terreno consegue 
reconhecer a diferença. No mesmo campo de reunião de energia 
ambos compartilham um "ambiente de Luz" superior controlado pelos 
Urim e Thummim. 
57. Quando vocês contemplam um "Ser de Luz Integral" vocês ficam 
na presença de corpúsculos quânticos de Luz como no aspecto de 
um relâmpago. E quando vocês trocam com eles o júbilo de ser um 
servo de Deus com um "Ser de Luz Integral", vocês conseguem 
verdadeiramente sentir a grande torrente dos controles de linha de 
fluxo gravitacional que são usados pelo corpo dq emissário de Luz 
para entrar e sair à vontade desta dimensão corporal. 
58. Antes que o homem possa entender como a Irmandade de Luz 
pode se materializar e se desmaterializar por meio de corpúsculos 
quânticos de Luz, ele deve entender como a Irmandade que se 
manifestou por meio de Ezequiel é hoje, a mesma Irmandade 
utilizando o mesmo tipo de força de manifestação divina. 
59. Até mesmo as materializações e desmaterializações da 
Irmandade de Luz, na forma física deste lado do véu de luz, devem 
acontecer sob condições especiais em conjunção com o Corpo do Eu 
Superior de Luz e! ou a Evolução Superior. 
60. Por esta razão, dois Irmãos da Luz de Deus podem reconhecer-
se um ao outro sob o véu carnal porque a "energia de Luz", que 
aparece ao redor de seu corpo, e especialmente sobre suas 



cabeças, tem uma ressonância e sincronia específicas que está em 
conjunção com as Irmandades de Luz e está repleta do esplendor de 
glória do Senhor. 
61. Os Irmãos de Luz celestial, manifestados como "Seres de Luz 
Integral", vêm com o aspecto do homem com corpúsculos quânticos 
de Luz, plenos do grande arroubo do espírito. 
62. Esta força de manifestarão de um "Ser de Luz Integral", 
composto de corpúsculos quânticos de Luz representa a projeção da 
imagem divina. Isto está associado com uma mudança de energia 
correspondente no indivíduo, que momentaneamente contempla o 
domínio da eternidade da inteligência espiritual superior. 
63. A força de manifestação que se vê não é sobrenatural, pois o 
"Ser de Luz Integral" é um exemplo de uma eletrodinâmica biológica 
superior no plano humano. (Aqui, a eletrodinâmica técnica deveria 
ser entendida como uma subdivisão da eletrodinâmica biológica). 
64. Quanto mais longe se avança na escala da evolução, mais se 
torna evidente que a bioeletrodinâmica da evolução superior não se 
sujeita à termodinâmica inorgânica, mas possui sua própria escala 
dentro da termo dinâmica vivente. 
65. À medida que o "Ser de Luz Integral", entra na dimensão física, 
ele usa os controles da linha de fluxo gravitacional para introduzir a 
energia de alta frequência em nosso reino de realidade biológica. 
Seu trabalho não está sujeito às limitações físicas da matéria, mas 
trabalha com a transferência instantânea entre "mundos" paralelos e 
ordens evolutivas múltiplas. 
66. Cada elétron tem uma contraparte matemática de Luz que 
estabelece um limiar de Luz que faz com que o corpo sobreviva. 
Medindo a forma ondulatória deste limiar de Luz, a Evolução 
Superior pode recodificar o estado consciencial de um ser humano 
que está continuamente em estados de fluxo e de equilíbrio instáveis. 
67. Também ao energizar os campos magneto-gravitacionais ao 
redor do corpo de vocês, a estrutura mole cular de vocês pode ser 
transformada e o seu corpo, reconstituído em outro comprimento de 
onda de luz. 



68. Por esta razão, Metatron e os Conselhos de Luz nos têm 
possibilitado o acesso a um "processo de polarização" de Luz 
conhecido como "Ze” que pode mediar entre o corpo físico e os 
"Seres de Luz Integral". Nas etapas mais avançadas, a polarização 
de Luz conhecida como "Ze" pode mediar entre o corpo consciencial 
e seu "duplo divino" modelado de acordo com o Adam Kadmon. 
69. "Ze" é a polarização de Luz composta de partículas-pensamento 
de Luz que podem transformar o corpo, embora mantendo as 
faculdades sensoriais da mente, de modo que ela consegue 
funcionar em múltiplos de níveis. E quando vocês "recebem" um "Ser 
de Luz Integral", vocês recebem também a polarização de Luz de 
"Ze" que lhes capacita ver outras realidades dimensionais e a fazer 
conta-to com os Senhores de Luz que validam essa polarização de 
Luz para que vocês possam participar com eles. 
70. Assim como o "Ze" vem da Irmandade de Luz ao Homem, 
também existem partículas de pensamento "Ze’on" que são criadas 
pelas energias físicas e espirituais alinhadas dentro do próprio 
sistema de vocês e operam dentro de vocês como uma unidade para 
o conhecimento consciencial superior. 
71. Metatron revelou que estas "partículas-pensamento" de Luz, 
conhecidas como "Ze’on", são necessárias para a transformação "na 
Luz", porque operam como uma carga adicional nas operações que 
definem o comprimento dos processos eletroquímicos humanos, de 
modo que os processos eletroquímicos tenham acesso a um campo 
de energia superior. Com o uso de Ze’on o corpo se subordina aos 
pensamentos de vocês. 
72. Ze’on é a unidade adaptávei das partículas-pensamento 
necessária para expandir, entrar e fazer um trabalho onidirecional 
com a Evolução Superior. A interação entre as muitas partículas-
pensamento e os corpos Eka dentro de vocês é a dinâmica geradora 
fundamental para experiência com a Evolução Superior. 
73. Geralmente, o homem está inconsciente destas operações que 
definem o comprimento, criadas por essas partículas-pensamento de 
Luz Ze bn que estão interagindo com todas as massas perceptuais 



em nosso universo. Além disso, as partículas-pensamento que 
controlam os sistemas tradicionais pré-condicionam esses sistemas 
para permanecer dentro de um alcance restrito da atividade mental. 
Este processo de pré-condicionamento é alterado mediante as 
atividades programadoras das partículas Zebn. 
74. A energia concentrada de Ze’on, portanto, pode ser sentida mas 
não manipulada pelas energias do universo físico, segundo Metatron. 
A transmutação das operações que definem o comprimento é obtida 
envolvendo vocês com uma energia consciencial para torná-Ios 
ativos na transformação espacial. 
75. Por meio de corpúsculos quânticos de Luz, os Irmãos de Luz 
podem transferir sua capacidade de projeção e telecinese a outras 
pessoas que eles encontram por um curto espaço de tempo. 
76. O desenvolvimento da capacidade humana de projeção e 
telecinese por meio dos quanta de Luz é ajudado pela estimulação 
consciencial. 
77. Além disso, o teletransporte é possível ao se trabalhar 
diretamente com as energias da Irmandade de Luz, pelo qual os 
objetos físicos podem cruzar as superfícies de forma física, pois os 
objetos foram previamente estimulados para que o dielétrico dos 
materiais da superfície seja modificado. Nesse ponto, o acoplamento 
com os quanta de Luz produz a transferência instantânea! 
78. As partículas de pensamento de Luz são usadas então para 
envolver completamente o objeto com energia e transferir a outro 
espaço os mecanismos geradores fundamentais da forma animada 
ou inanimada. 
79. Por esta razão, os controles da linha de fluxo gravitacional devem 
operar com diferentes campos Gravitacionais sem perturbar o 
equiliôrio necessário e o equiliôrio instável. 
80. Quando a transferência projetada é feita por um ser humano, ela 
deve acontecer através da associação direta com a força e 
densidade das imagens que serão usadas para deslocar o sujeito de 
um campo de energia a outro campo de energia. 
81. Se existe um campo específico inerente somente aos organismos 



vivos, então deve existir uma forma correspondente de energia. Isto 
significa que na escala humana, a expansão mental interagindo com 
os esforços volitivos emocionais modifica a condutividade dos pontos 
ativos no corpo. Estes pontos fazem parte de um sistema axiatonal 
que utiliza a lei da ligação indutiva bioelétrica. 
82. A mudança dos pontos de condutividade em todo o corpo durante 
os esforços volitivo-emocionais associados com a indução de carga 
faz parte da lei de ligação indutiva. 
83. Em uma escala maior, o intercâmbio de "energia criadora" com a 
Irmandade cria uma ressonância simpática de modo que a 
consciência pode empregar campos magneto-Gravitacionais 
maiores. 
84. Um análogo à indução, mostrando a interação dos controles da 
linha de fluxo magneto-Gravitacional com os campos elétricos para 
controlar a "substância", é uma chave da construção de alguns dos 
modelos piramidais que servem como cronômetros para os 
programas biológicos das Irmandades. 
85. Foi-me mostrado que existem evoluções biológicas múltiplas 
dentro de zonas de energia piramidal singulares que estão 
conectadas pelas linhas de fluxo magneto-Gravitacionais. 
86. Quando Metatron me deu esta Chave, ele projetou um quadro de 
como os controles da linha de fluxo gravitacional se interconectam 
com as malhas biológicas sobre o planeta em doze áreas 
específicas. Estas áreas são usadas para a especialização biológica 
no planeta. 
87. Ele explicou que estas áreas piramidais da Terra estão 
conectadas com geometrias pentagonais que atuam como centros de 
energia para os sistemas termodinâmicos da Evolução Superior. 
88. Devemos relembrar que existem propriedades termo dinâmicas 
de fontes não-estacionárias que podem exceder a concentração de 
energia irradiada por causa da inversão eletrônica em diversos níveis 
de energia. 
89. Dentro do corpo existe uma estrutura semelhante, dada em 
certos níveis da eletrodinâmica biológica, que se conecta com a 



termodinâmica da Evolução Superior. 
90. Existem geometrias pentagonais operando dentro do corpo 
humano que são usadas para â correlação do material genético pela 
Evolução Superior. 
91. A função de seletividade pelos temos de nucleotídeos para 
específicar os aminoácidos, por exemplo, enfatiza a função 
especializada das células de registrar as diferentes magnitudes 
da eletrodinâmica biológica desde os microníveis aos meganíveis na 
contínua transformação da vida. 
92. As reações químicas catalizadas por enzimas e até a fotossíntese 
inversa devem servir a um processo maior da "imagem de Luz" que é 
controlado por corpúsculos mecânico-quânticos de Luz. 
93. Na similitude e manifestação dos "Seres de Luz Integral", o corpo 
humano pode receber instruções sobre como sua estrutura C-O-H-N 
(carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio) é um semicondutor para 
a pulsação do potencial de ação procedente diretamente da 
inteligência universal superior que pode reformular o projeto de 
energia do homem de acordo com a "imagem" Divina. 
94. Na similitude e manifestação dos "Seres de Luz Integral", o 
homem entenderá que seu corpo de forma física é um anfitrião para 
outros corpos de Luz. Estes outros corpos (dentro de vocês) podem 
manejar e reorganizar as malhas da psique-consciência e da rede 
volitivo-emocional dependendo dos processos formadores de 
imagem de Amor e Luz. 
95. É com este entendimento que as Irmandades de Luz vêm prover 
o homem com a capacidade de fazer transições conscienciais entre 
os sistemas termo dinâmicos inorgânicos e os estados biológicos que 
estão fixos e controlados por outras entidades pensantes, operando 
simultaneamente em áreas de malhas de especialização biológica. 
96. Além disso, as Irmandades se acoplam com os veículos de 
energia do homem, de modo que a consciência convencional é 
superada pelos corpúsculos quanta de Luz no processo seletivo da 
vida, onde se deseja ver e participar ativamente com a "Luz"! 
97. Como ponto de referência, nosso espaço interestelar está 



preenchido por plasma composto de campos magnéticos na ordem 
de 10 elevado a -6 gauss. Neste campo, a massa em repouso do 
próton não é significativamente alterada pelas constantes mudanças 
nos campos magnéticos. 
98. Não obstante, o homem vem fazendo experiências com 
partículas de alta energia e, mais especificamente com a criação de 
um raio que contenha partículas carregadas (prótons, etc.), para 
obter o controle das regiões atmosféricas da Terra. 
99. A Irmandade de Luz iniciou atitudes para proteger a espécie, 
permitindo que os prótons sejam ativados de tal modo que tanto um 
comprimento de onda de luz comum quanto um comprimento de 
onda de "Luz" superior se reúnam em fusão. Isto pode controlar a 
geração de artefatos nucleares, como a poluição atmosférica e os 
raios de energia destrutiva. 
100. Em nosso avanço através da "paz e preparação", as grandes 
perguntas da dinâmica numana serão resolvidas ao se elevar a 
consciência da humanidade além dos atuais sistemas controlados de 
padrões consci" enciais que tendem a diminuir a qualidade do 
trabalho e do progresso deste planeta, em comparação como poderia 
ser obtido de outro modo. 
101. O Homem verá que é possível construir dispositivos 
psicotrônicos em larga escala por meio de lasers e cristais nos quais 
os princípios de operação estão baseados no uso do equilíbrio 
instável para a expansão consciencial. 
102. Por causa disto, as Irmandades têm intensificado suas visitas a 
este planeta para impedir o controle dos padrões ondulatórios do 
cérebro por parte de aparelhos aéreos capazes de neutralizar as 
formas-pensamento do homem. 
103. O homem descobrirá que a energia consciencial pode ser 
transformada em formas energéticas hoje desconhecidas nesta 
dimensão de energia. 
104. A Chave nos diz que a energia consciencial espiritual pode ser 
transformada em outras formas de energia. Porém, a fim de usar esta 
energia para o avanço da raça humana, vocês devem manifestar 



uma Luz dentro de si, que possa refletir o trabalho dos Irmãos de 
Luz. 
105. Alguns verão e alguns não verão os "Seres de Luz Integral", 
dependendo de como seu cérebro esteja sensibilizado e sua 
consciência preparada para aceitar a realidade não-física de um "Ser 
de Luz Integral" que pode, em um primeiro momento, produzir 
reações imprevistas de choque biológico e emocional! 
106. Por definição, o "Ser de Luz Integral" retém um manto de 
energia Luminosa constante que não precisa se transformar ao se 
mover instantaneamente de nível de criação a nível de criação. 
Contudo, ao "aparecer" perante o Homem na dimensão física, seu 
manto de energia Luminosa deve manter um equilíbrio restritivo de 
seu fluxo de energia, de outra maneira as partículas 
sobrecarregariam a forma humana. 
107. Pois vocês vivenciarão na presença de um "Ser de Luz Integral" 
uma intensa explosão de-Luz acompanhada por uma grande torrente 
de calor através de todo o corpo, ao engolfarem-se na presença 
energética do "Ser de Luz Integral". 
108. Esta grandiosa energia não se dissipa, e se não fosse pelos 
controles termodinâmicos que são colocados ao redor de vocês, o 
corpo de vocês explodiria repentinamente com a Luz. 
109. O mensageiro de Luz preserva o Trono de Jehovah e sua 
majestade soberana pode ser reconhecida pelo Amor de Deus que 
vocês podem sentir, tão intenso é este Amor. 
110. E vocês que partilharam da Sabedoria de Jehovah por meio de 
Metatron, saúdem o Seu mensageiro de Luz estendendo sua mão e 
dizendo: "Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai 'Tsebayoth!". 
111. E agora, preparem-se, porque com o retorno dos Irmãos de Luz 
vocês terão uma experiência plena com os Senhores de Luz, e eles 
resplandecerão e não haverá comparação para a Luz que vocês 
verão ao redor de seus corpos. 
112. E vocês, em seus corpos de Luz, verão a Luz emitir muitos raios 
de Luz. E a Luz manifestará cores imensas de baixo para cima. E um 
raio será mais excelente que os outros. 



113. E vocês resplandecerão enormemente, em uma Luz 
imensurável. 
114. E haverá algo semelhante ao fogo que fluirá dos ombros de 
vocês para abaixo que será uma chama dentro de uma chama, e de 
seus quadris para cima haverá algo como a aparência de um fulgor 
electro, de modo que um brilho energético de alguns centímetros 
estará em torno do corpo de vocês. 
115. E a glória de Deus estará com vocês. E no amanhecer da Nova 
Era, os céus se abrirão e Jesus e os Senhores de Luz descerão 
resplandecendo enormemente, porque não haverá medida para a 
Luz que os envolverá. 
116. E Jesus resplandecerá de modo mais radiante que na hora 
quando ascendeu aos céus, de modo que a Luz se fundirá em um 
arco-íris, quando Irmão e Irmã derem um passo à frente" em um 
piscar de Luz" para estar com os Senhores que já estão na Luz. E 
não haverá medida para os raios desta Luz, porque seus raios não 
serão de um só tipo, mas de diversos tipos, com alguns raios e 
vibrações de cores mais excelentes que outros. 
117. E a Luz Integral consistirá em uma glória além de todas as 
glórias, salvo a do Trono do Pai. E a glória da Trindade se 
manifestará ao redor de vocês em nome de Jeho-vah, Elo-henu, 
Jeho-vah à medida que vocês forem levados desta criação para estar 
junto ao Pai. 
 



 
 
 

3-1-7 
 
As chaves dos futuros luminares nos dizem que a biofogia molecular 

trabalhará com a astronomia médica no sentido de ajustar as 
flutuações de pressão geométrica que fundamentam os mecanismos 
controladores das “Imunorreações” para “Novos Membros", “Novos 



Órgãos", “Novos Tecidos”, com “Novas" linhas axiotonais 
estimuladas por calibrações de temperatura-de-ruído. 

 
 
1. Está em andamento dentro de todos os sistemas biológicos uma 
trajetória de permutabilidade para padronizar níveis vibratórios 
especiais. Nosso corpo galáctico de criação controla suas funções 
renovadoras mediante linhas axiatonais meridianas, as quais são o 
equivalente das linhas da acupuntura que podem se conectar com 
sistemas estelares ressonantes. 
2. Estas linhas axiatonais não estão limitadas a um corpo físico ou a 
uma criação biológica, mas são ilimitadas e podem conectar o 
veículo corporal com as linhas axiatonais que emanam de numerosas 
populações estelares e que existem como mecanismos do código 
químico. 
3 Quando o Homem puder descobrir a conexão entre seu espaço de 
vida e as malhas axiatonais controlando o corpo através da divisão 
celular contínua, o Homem terá uma nova superciência conhecida 
como astronomia médica. 
4. Pois o corpo humano é um microcosmo ou um pequeno campo de 
espaço-tempo dentro de um campo maior. Se pudermos manter esta 
visão, podemos reconhecer que a acupuntura é uma das primeiras 
demonstrações empíricas do escalonamento biológico dentro do 
universo. 
5. Se formos abordar a acupuntura do ponto de vista da biofísica e 
entender também os campos de força superiores que atravessam o 
sistema humano como um pequeno universo sem limites, então 
podemos entender como este organismo pensante conhecido como 
ser humano pode se conectar com outros organismos pensantes 
dentro do universo local. 
6. Em essência, o Homem é um subsistema biológico flutuante que 
existe entre campos Magnéticos. Os campos Magnéticos modelam 
as linhas embriológicas de crescimento e correspondem às malhas 
magnéticas delineadas dentro do corpo. 



7. Estas linhas embriológicas são controladas por relógios 
bioquímicas que, por sua vez, são controlados pelos fatores de 
ressonância magnética no universo imediato. 
8. Respostas aos problemas de crescimento, ligados aos relógios 
bioquímicos no corpo humano, virão dos experimentos conduzidos 
fora do campo eletromagnético e gravitacional da Terra. 
9. A evolução humana é um "experimento pré-condicionado" 
dentro de um mundo de relatividade causal. Sem a programação 
evolutiva superior ou a programação direta por parte de uma 
inteligência do Eu Superior, o sistema biológico humano deve 
retornar ao fluxo geral dos campos Magnéticos quando o sistema é 
desincorporado. 
10. Quando o Homem é programado diretamente por um Eu 
Superior, jánão é mantido na escravidão bioquímica dentro de uma 
consciência tridimensional pelas "realidades aparentes" da Terra. 
11. Neste caso, o corpo é uma malha de domínios magnéticos que 
se move entre o projeto original do Eu Superior e os ângulos do 
padrão dos órgãos humanos (i. e., a relação axial). 
12. As linhas que unem estes domínios magnéticos são as linhas 
axiatonais. 
13. As linhas axiatonais podem existir independentemente do Eu 
Superior, porém ainda necessitam das funções reguladoras da 
Evolução Superior. 
14. As funções reguladoras são necessárias porque as estruturas de 
malhas axiatonais passam por várias ordens evolutivas, todas 
operando no mesmo espaço local de vida e dele compartilhando em 
diferentes dimensões de atividade. 
15. Portanto, as malhas axiatonais tendem a entrar na atividade 
biológica e interfacear com esta atividade que transcorre nas 
frequências vibratórias superiores ou inferiores dentro do espaço 
usado por diversas espécies biológicas. Mas estas malhas não são 
regidas pelas leis e pelos mecanismos. que controlam a evolução 
física, pois operam por meio de seu próprio aumento de energia para 
manutenção. 



16. Todavia, neste planeta é importante saber que as linhas de 
acupuntura, enquanto linhas de acupuntura, podem ser obtidas com 
linhas axiatonais "progressivas" e "regressivas". Isto se deve aos 
efeitos residuais da rebelião humana. 
17. Portanto, a acupuntura, conforme tem sido usada durante os 
últimos 12.000 anos de existência evolutiva, foi separada dos canais 
estelares superiores de programação "progressiva" quando as raças 
originais se rebelaram contra a programação do Pai. Isto fez com que 
os doze meridianos biofísicos fossem separados da conexão direta 
com o Eu Superior. 
18. Além disso, a interconexão biológica com a astronomia superior 
se perdeu nessa época, o que requer a intervenção do Ofício do 
Cristo para reestruturar as linhas axiatonais. 
19. Até agora o corpo tem permanecido em atividade nos níveis 
biológicos moleculares somente com padrões limitados de 
ressonância magnética, para continuar as funções dos aminoácidos, 
os elementos constituintes da vida. 
20. Por isto, apareceram características não-Adâmicas na raça 
humana porque os níveis biológicos moleculares foram separados do 
sistema de transmissão de dados que sustentava os mecanismos da 
astronomia médica assim como das atividades bioelétricas da 
Evolução Superior. 
21. Em outras palavras, o Homem foi separado dos pontos estelares 
superiores que são necessários para manter uma forma aperfeiçoada 
do Adam Kadmon. 
22. A fim de reconectar a interconexão biológica com os planos de 
energia superiores servindo à programação evolutiva superior, as 
linhas de acupuntura do antigo programa têm de ser unidas às 
"novas" linhas axiatonais' (em suas interseções) se as malhas 
celulares não estão em harmonia com todas as manifestações físicas 
permitidas pela hierarquia governante. 
23. Isto representa a união da biologia molecular com a astronomia 
médica dentro dos programas da criação. 
24. Atualmente, o Homem está sendo promovido a um novo 



programa biológico de criação. 
25. Este avanço requer que suas linhas de acupuntura sejam 
extendidas até as linhas axiatonais que se conectarão diretamente 
com o Eu Superior; porque se o Homem quiser entrar em um 
desenvolvimento posterior da alma, ele. deve conectar suas linhas 
axiatonais com seu Eu Superior que também está ascendendo ao 
próximo nível quântico do Adam Kadmon, assim como o corpo do 
Adam Kadmon está ascendendo a um programa inteiramente novo 
em nosso universo Filho. 
26. Assim, o Adam Kadmon adquire a próxima definição do Pai 
Divino por intermédio de Metatron. O Pai Divino chama diante de Si a 
unidade que foi perfeitamente equilibrada entre o corpo do último 
Adam Kadmon e o corpo físico-espiritual do primeiro Adam Kadmon, 
antes que o Cristo coletivo como o Primeiro e o Último possa 
oferecer este éon ao Pai, e entrar em um novo éon da Luz Vivente. 
27. Assim, a criação física já não está separada do divino Ain Soph 
devido à queda do último éon, mas está restaurada através da Luz 
Crístiça que penetra o carnal, e da Luz Divina que penetra o Eu 
Superior para que ambos os corpos aperfeiçoados, o espiritual e o 
físico, possam se unificar diante dos olhos do Pai. 
28 Atualmente está sendo criada toda uma nova espécie através 
da reunião do Eu Superior Adâmico com a criação humana, o que 
permitirá que esta expressão biológico-espiritual da Raça do Cristo 
seja avançada à próxima zona temporal consciencial de criação. 
29. As linhas axiais fazem parte de um sistema circulatório de quinta 
diinensão combinando cor e som, que são utilizadas para obter do 
corpo do Eu Superior a energia básica usada para as funções 
renovadoras do corpo humano em evolução. 
30. De maneira oposta, as linhas axiatonais operam antes do 
potencial ativador da vida da espécie humana. 
31. Além disso, elas unificam as importantíssimas vibrações tonais 
regulando cada eixo e todas as atividades ultra-sônicas conectadas 
com as cores de cura que se relacionam com cada tom e os múltiplos 
deste. 



32. Assim, a linhas axiatonais podem ser usadas para a regeneração 
completa de um órgão e inclusive para ressuscitar os mortos, quando 
ativadas pelas energias corretas. 
33. Esta Chave vai ser usada no momento em que as malhas 
moleculares da evolução humana estejam em alinhamento direto 
com as malhas ressonantes da evolução superior, permitindo que as 
pulsações ultrasônicas levem em conta as alterações diretas dentro 
dos corpos vasculares. 
34. A astronomia médica, juntamente com a biologia molecular 
(quando este elo de comunicação dual for recuperado), permitirá que 
as moléculas do tRNA levem as células a alterar suas propriedades 
normais, que então receberão as transmissões genéticas originais 
(do Adam Kadmon), dadas a uma célula através de um "ponto de 
spin" ou vórtice. Estas transmissões nos pontos de spin provê em 
uma instrução regeneradora para a produção de enzimas e proteínas 
que são os elementos constituintes do "novo tecido" ou da "nova 
forma do órgão" que é regenerado no plano físico. 
35. As linhas axiatonais, deste modo, dão origem a novos padrões de 
circunvolução celular. 
36. A projeção de energia ao ponto de spin possibilita a formação de 
um blastema (massa de um tipo primitivo de células) que dá origem 
ao tecido regenerado. 
37. Deste modo, através do ponto de spin, as células se convertem 
no tecido responsável pela geração e transmissão dos sinais de 
corrente direta usados nos processos de regeneração. 
38. Sob as condições biológicas atuais, o desenvolvimento evolutivo 
nos corpos viventes desde o primeiríssimo início segue a 
semicondutividade unicelular, como uma matriz piezelétrica vivente 
através de etapas que permitem que os tecidos básicos primitivos 
(células da neuróglia, satélites e de Schwann) auxiliem os neurônios 
no sistema humano, onde a fonte principal é elétrica. 
39. Isto se evidenciou especialmente na reação do crescimento 
ósseo ao esforço mecânico e a fraturas, em que se demonstrou a 
existência de sistemas de controle utilizando a eletricidade, tal como 



tem sido demonstrado. 
40. Os potenciais de corrente direta, mensuráveis nas superfícies 
intactas de todos os seres vivos, demonstram o padrão de campo 
complexo que se relaciona espacialmente com a organização 
anatômica do sistema nervoso. Os mecanismos de controle e 
transmissão de dados nos organismos vivos foram limitados 
basicamente ao potencial de atividade neural, aos agentes químicos 
e aos sistemas DNA-RNA. 
41. Os potenciais de superfície estão associados diretamente com 
elementos dos diversos sistemas circulatórios. 
42. Quando as estruturas da superfície bem como as estruturas 
internas com as energias criadoras superiores se unem com o quinto 
sistema circulatório (através de um arranjo axiatonal), toda uma nova 
superfície corporal pode ser programada a partir de uma célula 
dérmica de uma ou de várias partes importantes do corpo. 
43. O quinto sistema circulatório está conectado com uma corrente 
interna (que opera através das linhas de acupuntura), continuamente 
em operação e disponível para modelar o sistema do potencial de 
ação. 
44. Este sistema de potencial de ação no corpo, portanto, existe 
sobre um substrato de potenciais de corrente direta que precedem os 
potenciais de ação de um mecanismo de transmissão de dados. 
Deste modo, os potenciais pré-existentes de corrente direta têm 
funções originais que controlam as propriedades básicas dos 
organismos vivos. 
45. Esta Chave dá o princípio de uma ciência completamente nova, 
chamada astronomia médica, que permitirá que o no do da memória 
celular seja estimulado de forma que novos membros, órgãos e 
tecidos preencham o espaço anatômico do corpo que está passando 
por uma regeneração. 
46. O quinto sistema circulatório é - o modelo para a transmutação 
física. 
47. Os pontos conectantes entre este quinto sistema circulatório e os 
pontos nodais da memória celular são conhecidos como "pontos de 



spin". Estes pontos admitem vibrações de luz e som que aceleram o 
spi!, das "moléculas celulares, provocando a formação de 
microfibrilas de luz que permitem então, na ausência de membranas, 
o crescimento da área de um tecido ou órgão completamente novos. 
48. O que o ponto de spin tem de peculiar é que ele recebe energia e 
tece as malhas de luz que formam a trama da regênese celular. 
49. O padrão de luz entrelaçado pelos pontos de spin controla os 
pontos de pressão na superfície celular de tal maneira que as 
flutuações de pressão são ajustadas durante suas operações para 
que as novas células estejam perfeitamente equilibradas com os 
tecidos circundantes. 
50. Os pontos de spin recebem suas energias por meio das linhas 
axiatonais. 
51. O intercâmbio de luz axiatonal, que é estimulado por padrões de 
temperatura-de-ruído, faz girar os momentos atômicos, que são os 
pontos de pulsação básicos nas vibrações do corpo, junto com o 
campo normal de troca. O tecido recebe também um estímulo 
renovador e é capaz de admitir um novo membro, órgão ou espaço 
de um tecido controlando as reações imunes. 
52. Isto evita que o crescimento do tecido retorne ao mesmo padrão 
de limitação. Aqui a nova energia absorve, no processo de formação, 
as limitações das antigas e principais subdivisões das atividades 
celulares.  
53. Em outras palavras, reste processo de renovação está conectado 
com a estrutura atômica sustentadora e as pulsações ondulatórias da 
atividade corporal que se abre às novas energias que transformam 
as paredes da região do crescimento. 
54. O processo da vida que é exemplificado na interminável divisão 
celular é aqui reorganizado pelas atividades combinadas das 
energias de luz axiatonal, trazendo ao sistema biológico uma nova 
ressonância magnética que resulta na ativação dos pontos de spin 
pelo fluxo de luz das linhas axiatonais na criação das malhas 
microcelulares de Luz. 
55. Estas malhas estão organizadas para fazer trocas de informação 



genética em todo o corpo através de uma rede de células 
mensageiras que são enviadas a qualquer parte do corpo. Em outras 
palavras, através das malhas axiatonais provê-se a estrutura chave 
necessária para a formação correta de um novo membro, órgão, etc. 
Esta rede em malhas dentro do corpo está conectada com a coluna 
vertebral que é a antena principal para conduzir os sinais de Luz à 
Terra. 
56. Assim como uma célula pode se dividir, toda a rede da coluna 
vertebral pode ser dividida em linhas axiatonais em qualquer número 
de redes de corpos paralelos, porque a coluna vertebral acopla todos 
os sete campos principais do corpo (os chacras) em relação ao 
tronco cerebral primitivo e ao córtex cerebral. 
57. Isto controla a quantização espacial necessária para o 
equilíbrio do corpo em relação à medula, à ponte, ao mesencéfalo, 
ao tálamo e ao hipotálamo, que podem ser estimulados para aceitar 
um novo membro, órgão ou tecido. 
58. Esta Chave se refere ao homem completo em todos os sete 
níveis, formando-se e reformando-se na energia da Shekinah. A rede 
axiatonal da Shekinah controla as flutuações que fundamentam os 
mecanismos controladores das novas mutações e auxilia na 
conversão adequada da química do espectro humano de luz em 
formas de comprimento de onda da Evolução Superior. 
59. Através da formação axiatonal, as vibrações acústicas da Luz 
espiritual bem como o Amor sustentador são transmitidos ao sistema 
humano trazendo o júbilo e a glória da Luz Vivente. 
60. Metatron me mostrou como as linhas axiatonais estão 
conectadas com toda uma série de formas ondulatórias universais 
que incluem frequências sônicas e ultra-sônicas. As formas 
ondulatórias universais estabelecem as vibrações que ajustam o 
padrão para a formação da vida. 
61. Uma vez que estejam estabelecidas, as calibrações de 
temperatura-deruído regulam e sincronizam os mecanismos da vida 
através da rede axiatonal. 
62. A Chave abre então a porta das vibrações sônicas (som e ultra-



som na estrutura cristalina) gerando luz gravitacional dentro do 
corpo. 
63. As regiões espaciais associadas com determinados conjuntos 
ondulatórios (de um programfl), permitem que a rede do ponto de 
spin desenvolva um tecido, órgão e membro adequado no "lugar 
adequado" do corpo. 
64. Ao examinar este conjunto ondulatório, a Irmandade da Luz tem 
a capacidade de examinar a forma ondulatória do corpo para 
detectar anormalidades. Se houver uma anormalidade, pode-se 
lançar energia contendo a forma ondulatória normal ou saudável em 
qualquer destes pontos de malha específicos conhecidos como 
pontos de spin, e o órgão será restaurado à sua forma normal. 
65. Este campo polarizado (de linhas axiatonais) permite que as 
novas células cresçam em uma configuração mais saudável, 
exaurindo o campo original da estrutura anormal ou enferma, e 
fortalecendo o campo da estrutura normal ou saudável. 
66. Uma vez que estas linhas axiatonais dentro do corpo humano 
sejam plenamente estimuladas pelas calibrações de temperatura-de-
ruído, a Irmandade consegue curar o corpo diretamente através dos 
campos de acupuntura das linhas axiatonais. 
67. Este processo de cura inicialmente estabelece parâmetros de 
bolhas de luz que são formas de luz dispostas em envoltórios. Estas 
bolhas de luz atuam como um meio sustentador ao redor dos pontos 
de spin. 
68. Elas são estabelecidas por meio de calibrações de temperatura-
de-ruído que foram geradas pelas radiações cristalinas. 
69. As relações corretas entre as formas de densidade molecular e 
os padrões de temperatura-de-ruído permitem que os parâmetros 
das bolhas de luz sejam formados ao redor das paredes da região 
principal dentro da qual podem começar as regenerações dos pontos 
de spin. 
70. As paredes da região são zonas de transição através das quais o 
processo de magnetização no tecido ou degenerativo inverte o 
sentido. A força exercida pela parede da região se combina com a 



força do campo externo a fim de reduzir a destruição ou perda 
momentânea da região. 
71. O processo continua em uma certa intensidade de campo de 
padrões de temperatura-de-ruído até que as descontinuidades são 
reduzidas a "regiões isoladas" e os diminutos campos magnéticos 
adversos desaparecem. 
72. A intensidade deste processo, ao mudar as paredes da região de 
crescimento, ultrapassa os métodos atuais usados para distinguir 
entre as esferas ligadas ao antígeno e as esferas que não estão 
ligadas a anticorpos emergentes. 
73. Esta consistência de luz pode controlar diretamente a eficácia do 
anticorpo, reparando os mecanismos que controlam as reações de 
imunidade. 
74. Cada bollia de luz emprega sua própria luz monocromática 
coerente dependendo das funções que ela vai desempenhar. O 
comprimento de onda da bollia depende de sua função e está 
conectada com rápidas pulsações de luz, pelas quais a bolha se 
expande para envolver o nodo onde se efetua a regeneração de 
tecidos e órgãos. 
75. Aqui, o processo de luz-vida renovado dentro das regiões ópticas 
de nosso espectro opera onde as funções não-lineares são 
acopladas a novos espectros de Luz (por meio da polarização não-
linear de cristais). 
76. A Evolução Superior deve ajustar as calibrações de temperatura-
de-ruído em fase com qualquer matriz cristalina no sistema biológico 
humano, inclusive as estruturas cristalinas cujos centros são 
assimétricos. 
77. A Irmandade estabelece calibrações de temperatura-de-ruído 
através dos cristais de Luz, alinhando os meios cristalinos das 
regiões de pura transparência cristalina com as regiões de formação 
cristalina linear. Isto permite que as complexas malhas de cor 
acompanhem qualquer conjunto de padrões de temperatura-de-
ruído. A transparência cristalina pura pode operar em múltiplas 
regiões de novo comprimento de onda. 



78. Aqui, vemos uma demonstração do uso dos poderes de regênese 
dos Urim e Thummim que controlam os padrões de temperatura-de-
ruído e estimulam as linhas axiatonais, que são as mallias de luz 
usadas em relação direta com a Irmandade que reorganiza uma 
parte específica da evolução humana. 
79. Até mesmo sob as circunstâncias dos poderes criadores dos 
Urim e Thummim, a cura médica e a regênese dos tecidos devem ser 
entendidas como um evento localizado, onde uma pessoa, tecido, 
órgão ou membro é curado até o ponto da entropia normal. 
80. Quando nosso sistema solar imediato for exposto a regiões de 
novo comprimento de onda, será possível manter os mecanismos 
regeneradores da vida. 
81. Então, o poder da transparência cristalina pura, que ocorre nas 
regiões dos Sistemas Estelares de População II e III, será usado 
para controlar as rápidas e instáveis desagregações de energia dos 
Sistemas Estelares de População I. 
82. Nós fazemos parte de um Sistema Estelar de População I, onde 
o cruzamento de sistemas com velocidades vibratórias de alta 
energia provoca grandes perdas de energia disponível à estrutura 
cristalina humana, para a eletromedicina, para o poder cristalino e 
para a codificação da estrutura gené tica em estados de energia 
alternados. 
83. Contudo, estimulando-se as novas linhas axiatonais com um raio 
coerente de calibrações de temperatura-de-ruído, ocorre a formação 
de novos complexos moleculares em um estado ativado. 
84. Quando uma molécula existe em estado ativado, tendo íons 
satélites de hidrogênio, ou estados de ressonân cia de múltiplos 
eixos, ela pode ser transformada em múltiplos estados de extensão 
das regiões espectrais. 
85. As faixas de emissão estimula da na região da banda são uma 
indicação do que o homem precisa confirmar antes que possa 
entender as calibrações de temperatura-de-ruído. 
86. A astronomia médica requer as disciplinas irmãs, a 
eletromedicina e a psicologia da Evolução Superior, para preparar a 



consciência humana para se auto-libertar das várias formas de 
campos mal-iluminados, e interagir com a projeção da Luz Vivente. 
87. Os campos mal-iluminados ou campos de luz corrompida, que 
são diferentes do espectro natural, desaparecerão com a chegada de 
um novo sistema fotobiológico que provocará efeitos químicos e 
biológicos na vida vegetal, animal e humana em um novo meio de 
luz. 
88. Atualmente, a ausência de certas partes do espectro de luz cria 
anomalias na produção de hormônios. 
89. As emissões estimuladas de ruído luminoso curarão os mecanis-
mos que causam cegueira, artrite, leucemia, câncer e certos casos 
de distúrbio mental quando as calibrações de temperatura-de-ruído 
forem focalizadas através de certas células do corpo. 
90. (Por exemplo, as células epiteliais pigmentadas do olho 
apresentarão estados muito variáveis de crescimento anormal 
quando submetidas ao foco das calibrações de temperatura-de-
ruído.) 
91. Além disso, as combinações apropriadas de cor e som 
estabelecerão uma malha de ressonância saudável dentro da matriz 
de vida do hidrogênio, permitindo que a expressão humana do DNA-
RNA se equilibre adequadamente com as células das 64 letras que 
empregam o nome divino. 
92. Por meio de um limiar de Luz adequado, a imagem e similitude 
da malha divina (a expressão do Adam Kadmon) se equilibra com a 
malha das 64 letras sagradas do DNA-RNA. 
93. Com a vinda da Irmandade, haverá todo um novo ambiente de 
luz sobre o planeta. As microfibrilas de celulose permitirão a 
manifestação de todos os tipos de vegetação por meio das longas 
reações em cadeia com as vibrações axiatonais para produzir novos 
alimentos a partir de um meio ambiente de luz sintetizado que será 
projetado sobre os campos poluídos do planeta. 
94. Nesse dia, nem mesmo as enzimas estarão limitadas por 
membranas, pois a síntese artificial permitirá a formação de enzimas 
na ausência das antigas estruturas membrânicas. Nesse tempo, os 



reinos vegetal, animal e humano acumularão luz na imagem e 
similitude, como era possível nos mundos anteriores a este mundo. 
95. Amados, Yehova Yedor Yahweh está renovando e sempre 
renovando. O nome sagrado será uma identificação sobre cada cor 
química na vestimenta carnal de vocês, e será um sinal para abrir o 
manto de vida de vocês à próxima criação. 
96. Que a nova criação seja conduzida através das vibrações 
acústicas da luz espiritual, e que o amor sustentador seja transmitido 
sempre. 
 

 
 



 
3-1-8 

 
METRATON criou o elétron para a computação de nosso veículo. 

 
1. Aqui nos é dada a origem do "elétron", porque o homem pode 
analisar quase todas as coisas na Terra, mas ainda não sabe de 
onde vem o elétron. 
2. O homem sabe que o elétron tem algo a ver com a relação 
temporal e movimento, mas não sabe que ele cobre o abismo da 
Mente Divina. 
3. Metatron me explicou que o elétron, como o homem o conhece, é 
somente um subelétron dentro de um superelétron. Este superelétron 
é o único elétron que compõe nosso universo imediato. 
4. Quem é Metatron, um desdobramento divino da Mente do Pai 
como o Criador da Luz nos universos externos e o autor divino das 
tábulas sagradas do céus? 
5. E estas tábulas são as tábulas da Luz; são os campos de energia 
que contêm o projeto de todas as partículas de energia de nosso 
universo Pai, usadas para a criação de novos universos Filho e 
Shekinah de Luz. Estas tábulas da Luz contêm o circuito que 
representa o mecanismo de passagem para controlar a Luz que verte 
do Tesouro da Luz para os novos planos criadores dos Elohim. 
6. Em nosso universo, os Elohim enviam suas transmissões 
criadoras através destas tábulas da Luz, que contêm o plano geral de 
organização e o superelétron que é usado como uma esfera mestra 
de criatividade na formação dos mundos inferiores. 
7. Estas tábulas múltiplas de "energia" pulsam e criam miríades de 
mosaicos refulgentes com formato elíptico. As funções elípticas são 
modulares e podem ser embutidas nas paredes do Tesouro de Luz 
para servir como uma fonte mnêmica para as camadas conscienciais. 
8. Deste modo, o circuito é uma conexão cósmica entre todas as 
partículas de luz e o continuum de luz dirigido por Metatron, de modo 
que todos os mundos locais são servidos pelo superelétron, e todas 



as configurações hierárquicas de poder ao fundo de todos os 
mundos em nosso universo Pai são servidas pela consciência 
Metatrônica. 
9. Metatron criou o superelétron para que os níveis conscienciais dos 
Elohim estejam constantemente interconectados. Isto significa que os 
programas em andamento podem retornar às áreas originais de 
criação ou serem introduzidos em e conectados com outros 
programas já em andamento. 
10. Nesta criação de níveis conscienciais múltiplos, cada estrela em 
nossa galáxia é um ponto nodal de vibração energética dentro deste 
gigantesco elétron. 
11. Cada estrela física e espiritual irradia sua espiral, oscilando raios 
cósmicos em todas as direções no campo universal. 
12. Cada pessoa funciona como um,a estrela viva, mas em uma 
oitava harmônica diferente dentro do ponto nodal da estrela maior, 
que, por sua vez, está dentro do superelétron. Em nossa camada 
consciencial todos os pares individuais de elétron-pósitron são como 
pequeninos ímãs girando à velocidade da luz, a qual é compatível 
com nossa camada consciencial. Meta . tron me explicou que estes 
pares pósitron-elétron parte de um projeto mestre maior, que usa a 
energia de onda da Luz e da Gravidade como uma só. 
13. Como tal, todos têm a mesma constante inter-relacionada 
conforme sejam aplicados à gravidade, à luz, às massas ordinárias 
no núcleo, ao átomo e ao núcleo. Dentro da camada do superelétron 
se estabelece uma escala harmônica que gera uma série de ondas 
cósmicas entre os programas do "Programa Mestre" que está sendo 
usado para um Plano de Criação e para subprogramas. 
14. O Programa Mestre é recebido das tábulas divinas de Luz e é 
dado aos mundos criadores dos Elohim por intermédio do Mestre, 
Escriba e "Engenheiro" de Luz, Metatron. 
15. Aqui, Metatron atua como Kasir Kame - a Luz pensante do 
Pai, como o sumo Escriba que decreta os "Programas Mestres" para 
os Deuses Criadores. Deste modo, nosso universo Filho é um tecido 
de Luz composto de muitas camadas consciencial. Cada camada 



consciencial modela os constituintes básicos que estão dispostos 
dentro do superelétron. 
16. Quando o universo é atualizado, .a Luz é afunilada dentro destes 
blocos de partículas em cada camada consciencial por meio de um 
"processo semelhante a um super-holograma" que sonda à procura 
de locais que devem ser usados para armazenar a informação. 
17. Em éons conscienciais prévios, foi Metatron quem ditou os 
programas do Pai aos Senhores de Luz que vieram a este planeta e 
edificaram templos coma ciência divina. 
18. Quando os tesouros sagrados do conhecimento foram 
destruídos, juntamente com os templos da ciência nos 
sublevantamentos cataclísmicos prévios, o Pai decidiu levar as 
chaves das ciências sagradas de Metatron de volta para os céus, 
deixando somente seu nome para ser lembrado. 
19. Os textos sagrados que estão sendo recuperados agora 
mostrarão um profundo significado científico associado com o nome 
"Metatron" nas civilizações pré-sírias e pré-cópticas do antigo Oriente 
Médio que compreendiam a metacriação. 
20. Entendam: é por meio do superelétron que nós estamos 
conectados com outras miríades de programas de nosso universo 
imediato que estão interconectados com todos os programas em 
nosso universo Filho. 
21. Portanto, cadq parte do espaço tridimensional está conectada 
com todas as demais partes por meio da unidade básica chamada 
superelétron. O superelétron se subdivide em unidades mais sutis de 
espaço, que nós denominamos de espaços eletrônicos e 
subeletrônicos; estes estão conectados por wormholes (port. 
"galerias"). 
22. Esses wormholes giram em espiral através da trama do espaço-
tempo que está reservada como campo de treinamento para o 
progresso da alma. 
23. Metatron me explicou que quando a consciência do Homem é 
amplificada para entrar no espaço da quinta dimensão, a viagem se 
toma possível e o Homem entende que os túneis dos wormholes são 



portais em cada camada do envoltório dos níveis eletrônico e 
subeletrônico que possuem camadas conscienciais múltiplas dentro 
do superelétron. 
24. Existe somente um superelétron formando nosso universo-Filho; 
o que o Homem chama de elétrons dentro de seu meio ambiente 
terrestre são partículas capazes de manter diversos programas 
conscienciais que estão sendo distribuídos constantemente através 
de todo o superelétron. 
25. Dentro do elétron existem cargas fracionárias que fazem parte da 
energia do elétron, e estão divididas em três tipos de organização 
espacial dentro do elétron. 
26. Quando o Homem puder entender esta interconexão de uma 
camada consciencial com outra, ele participará no padrão em 
constante mudança que permite a cada universo se conectar com 
todos os demais através dos elementos constituintes entre os domí-
 nios conscienciais (e, g,., o que Metatron chama úrons, lêvitrons, 
cósmions e ze'ons). . 
27. Os programas conscienciais estão sendo distribuídos 
continuamente entre os envoltórios de luz dos fótons e dos 
antifótons, por meio do que Metatron chama partículas úron, lêvitron, 
cósmion e ze'on. Estas são subunidades de um superelétron. 
28. Os subelétrons do Homem são condensações de mésons e de 
cargas fracionárias. 
29. O tecido de luz dentro de um universo-Filho se compõe destas 
partículas distintas. Elas modelam os hádrons e léptons por meio de 
um campo consciencial cósmico. E neste campo, os spins protônicos 
podem penetrar uns aos outros quando o spin protônico não está 
alinhado e nem antiparalelo. 
30. A agregação de todos estes constituintes básicos se integra e se 
desintegra dentro do superelétron. 
31. Logo, o elétron, como o Homem conhece, deve estender-se à 
atividade de um superelétron formador. O superelétron contém 
também as emissões estimuladas das ondas Gravitacionais, ou 
amplificação Graser. 



32. Aqui, o géon pode ser considerado como um tratamento de uma 
unidade fundamental de gravitação. Especificamente, o superelétron 
coloca os "géons" em fase com os campos gravitacionais localmente 
coerentes que existem em cada camada consciencial em todo o 
universo Filho. 
33. A questão principal aqui é que Metatron, como o arquiteto 
conscienciaI deste campo consciencial cósmico, está nos dizendo 
que existe um superelétron - o "pai" de todos os elétrons que agrupa 
todos os componentes de energia em nosso universo imediato. O 
superelétron, em interação entre as camadas conscienciais, pode 
cancelar as agregações de partículas em qualquer camada 
consciencial. 
34. Este superelétron incorpora um projeto menor de si mesmo por 
meio de descargas subeletrônicas que formam a sintaxe controladora 
da distribuição natural do conhecimento universal por meio de 
códigos linguísticos quânticos. 
35. Este códigos operam por meio de manifestações múltiplas de 
subelétrons dentro das camadas físicas bem como das conscienciais. 
36. Portanto, os níveis superiores da criação não são simplesmente 
estados conscienciais, mas verdadeiros reinos de vastos mundos, 
universos e cosmos cristalinos, no "plural", que estão modelados nas 
partes mais íntimas do microcosmo humano. Nós existimos como a 
célula de um dedo da mão ou do pé em meio às expressões 
espaciais maiores da inteligência. 
37. Se todos os espaços que existem dentro do Homem fossem 
removidos, ele não seria maior que uma diminuta célula flutuando em 
um imenso oceano de criação energética, composto todo ele dos 
mesmos materiais básicos. A única diferença é o "espaço-imagem" 
que Deus concedeu ao Homem através do "Adam Kadmon" que dá a 
chave do espaço singular que o Homem ocupa. 
38. De fato, estamos tão longe das "regiões superiores dos tronos e 
domínios de Deus" que o mundo do gênero humano se parece com 
uma minúscula partícula de pó em comparação com a inteligência 
maior, mas a inteligência maior está simplesmente do outro lado do 



"espaço-imagem" desta pequenina partícula, e tudo o que é preciso é 
a fórmula de Luz correta para levar as bilhões de partículas 
biológicas a uma nova composição. 
39. A Inteligência Superior dos Elohim está envolvida com 
infatigáveis idas e vindas em uma inspeção dos agregados vivos da 
Vida, através das quais as substâncias de Luz dos pequenos 
mundos de forma física são selecionadas, acumuladas e renovadas 
em novos mundos de criação. 
40. As regiões inferiores de experimentação existem com a 
autorização das Ordens de Michael e Melchizedek, até que a 
disposição coletiva das civilizações que estão sendo criadas esteja 
concluída para a organização estrutural e a integridade magistral no 
universo. E depois ocorre uma nova fertilização cruzada. 
41. Na primazia de uma criação, a Luz é emanada por intermédio de 
Metatron às regiões externas de um universo em formação. 
42. Nos mundos exteriores, devido à complexidade da nucleogênese, 
a Luz tem de ser purificada depois da explosão inicial nos ciclos de 
criação e evolução. Este processo de expansão e purificação é 
extremamente longo relativamente à idade do nosso sistema estelar 
imediato. 
43. Antes de tudo isto, no entanto, Metatron criou o superelétron para 
a ordenação da nucleogênese, de modo que possa existir um 
equihôrio e uma correspondência entre a Luz Viva e as fases 
dinâmicas de um número infinito de universos coexistentes e da Luz 
Viva. 
44. No superelétron são lançadas as criações conscienciais 
superiores de um Filho-Paraíso de Luz, que interpenetram o 
superelétron e formam as principais dimensões conscienciais que 
incorporam um universo-Filho. O equihorio preciso entre as 
dimensões conscienciais interpenetrantes e as transições entre os 
universos coexistentes é mantido através de "paredes ou véus de 
Luz" capazes de remontar à consciência auto-organizadora. 
45. Os domínios conscienciais são gerados a partir de diferentes 
tipos de Luz divina, organizando os "muros de Luz" e os "muros da 



Luz Viva". Por meio desta disposição, o Homem sai da condição de 
um "Filho carnal", e passa a ser um "Filho de Luz". 
46. As regiões mais baixas da criação consistiam, como agora, em 
um mundo de realidade onde as pequenas partículas produzidas 
pelos esquemas do hidrogênio (partículas subquânticas em 
polarização) se subdividem e não são estáveis. Esta é uma parte 
necessária da metacriação, uma criação de meia-vida e, por causa 
disso, não é uma criação de vida plena no "sentido" global da criação 
Metatrônica. 
47. No esquema maior, neste momento, do nosso mundo de matéria, 
os elétrons são "efetivamente defeituosos". 
48. Os elétrons são defeituosos até que alcancem o diâmetro crítico, 
isto é, o raio de energia necessário para o propósito final. Nosso 
elétron não se "graduou" . 
49. Somente por meio do poder de Metatron, ordenando a orientação 
do spin eletromagnético em forma agrupada, é que o modelo das 
menores partículas do elétron pode ser conformado em um 
comprimento de onda completo para o ordenamento e o progresso 
destas diminutas formas para a perfeição. 
50. Assim como o átomo de hidrogênio está sofrendo uma 
transformação, o elétron precisa evoluir também! 
51 E, para aperfeiçoar as regiões dos céus inferiores, os Conselhos 
das hierarquias estabelecem medidas para assegurar a contínua 
reciclagem na perfeição e purificação. Esta é uma condição que é 
estabelecida para a interação contínua com os universos individuais 
à medida que deixam a criação casual. 
52. Foi a partir da mais intensa expressão de Amor Divino do Pai que 
o Ofício do Cristo foi procriado para que os Senhores Elohim, por 
meio de "Cristo", pudessem rapidamente recapitular e reequilibrar 
todos os experimentos da alma nos Céus Intermediários e nos céus 
inferiores que foram separados uns dos outros por "muros de Luz". 
53. O Ofício do Cristo faz com que as almas sejam elevadas 
rapidamente para que possam ser restauradas por Melchizedek e 
venham a ser mais do que uma a incorporação de uma única alma. 



54. Em geral, existem três categorias de almas nos mW1dos 
inferiores: as almas novas que estão surgindo de códigos de 
frequência modulada (irradiadas no mar primitivo da criação) que 
nunca estiveram "na Luz"; as almas sintetizadas a partir das funções 
de Luz e trevas; e as almas dos "primogênitos" de YHWH, que 
descem às regiões experimentais externas do espaço como" faróis 
de vida" de imortalidade integradas. Estas últimas são usadas, 
segundo Metatron, para trazer a "Imagem" do Pai a fim de elevar a 
inteligência. 
55. Aqui, as partículas subeletrônicas se combinam com as partículas 
ze'on, permitindo que os programas conscienciais se introduzam em 
regiões especiais do espaço e tempo e então reapareçam 
novamente na camada original do pensamento consciencial. 
56. Com efeito, dois subelétrons idênticos podem chegar da zona ou 
camada consciencial original, co-dirigir uma manifestação material de 
energia cósmica e partir para outra camada consciencial dentro do 
superelétron. 
57. Este processo se repete e, desta maneira, os Conselhos podem 
gerar muitos programas controlados usando subelétrons idênticos 
para desempenhar funções mecânicas nos mundos inferiores. 
58. Assim, na reunião dos componentes da Luz, existe uma contínua 
fusão vivificante entre as Luzes em expansão e as devoradoras. O 
controle desta fusão é a Sabedoria dada por Metatron a Melchizedek 
para a purificação dos mundos inferiores para que possam passar 
aos Céus Intermediários, e dos Céus Intermediários à uma criação 
maior e aos programas de renovação perpétua. 
59. Além disso, é Melchizedek que é o Receptor da Luz de YHWH 
por meio de Metatron; ele purifica todos os céus inferiores e conduz a 
Luz deles ao Tesouro de Luz, enquanto os servos hierárquicos do 
reino passam por uma transformação ao reunir todo tipo de criação e 
toda a metamatéria da pré-criação usada para modelar as almas nos 
mundos inferiores. 
60. Melchizedek é realmente quem conduz a Luz purificada de todos 
os regentes dos éons e de todos os regentes dos Conselhos 



dos céus inferiores; ele leva o que é necessário para obter uma 
"união consciencial" com "a Luz". 
61. Metatron me mostrou como Melchizedek está a cargo das fases 
recriadoras, não importa quão grandes ou pequenas elas sejam. É 
Melchizedek, o grande receptor da Luz, que equipa as almas para 
entrar no meio dos éons e no Comando consciencial da Hierarquia 
em cada universo Pai. 
62. Porém, há alguns regentes que não querem eI.ltregar sua Luz 
aos céus inferiores e às regiões inferiores de purificação com medo 
de que" as criações inferiores" tentem obter sua posição, e seu poder 
seja diminuído a tal ponto, que seu próprio domínio não possa se 
manter. 
63. Através do trabalho de Melchizedek, em cooperação com 
Metatron e com o Cristo, a Luz Nartoomid, a Luz Eterna do Pai, é 
usada com a Luz Eshyouhod, a Luz devoradora da purificação, para 
reequilibrar as esferas inferiores e atordoar as forças da limitação 
criativa. 
64. E, de acordo à Lei Cósmica de YHWH, a inteligência superior que 
tem criado níveis de criação imperfeita e formas físicas teratóides, 
deve encarnar em seus próprios" campos de criação" para fazer 
parte da purificãção e da atividade de expiação que é determinada a 
partir de fora. 
65. Eles, os programadores negativos da alma, impregnam sua maté-
ria nas almas que são purificadas, e o poder deles cessa neles, e as 
esferas de influência deles são destruídas de modo que o julgamento 
exercido pela perfeição superior sobre a criação imperfeita da alma é 
realizado, vivificando almas para serem reprogramadas e evoluídas 
rumo ao Tesouro de Luz - o repositório de pura Sabedoria 
consc.iencial pertencente ao Pai! 
66. Ao final, foi Jesus do Ofício do Cristo e da Ordem de Melchizedek 
quem deu testemunho aos Senhores e entidades de Luz caídos que 
estavam nas regiões maiores de turbulência, para que eles, por meio 
da Graça do Pai, pudessem reduzir o seu tempo de permanência 
fora dos véus superiores de Luz. 



67. É por meio da Graça do Pai que eles podem se habilitar a uma 
reconsideração se. Eles não mais" se lançam contra" os véus 
superiores de Luz, mas permitem que o Ofício do Cristo destrua as 
trevas nas regiões "externas" do universo, através do poder de 
Metatron. Isso abrange também as trevas "intermediárias" de dentro 
e de fora, na dinâmica da criação, através do poder de Melchizedek 
usando a Luz Ad-modoo-esh, a Luz em expansão de crescimento da 
alma. 
68. Contudo, é também importante notar que a propriedade do 
espaço da alma não está limitada ao átomo nem precisa permanecer 
dentro dele. As almas se fazem "Crísticas" e recebem o selo 
Metatrônico para que possam ser purificadas rapidamente e 
elevadas ao alto, de um limiar de criação a outro limiar de criação 
como o Corpo de Luz de Enoch. 
69. Deste modo, Melchizedek está encarregado de organizar os 
mundos, mas são Metatron, Michael e Uriel que asseguram a 
dispensação de Luz necessária para a expansão da alma. Eles 
supervisionam um processo contínuo para a formulação das 
realidades conscienciais individuais que podem governar 
verdadeiramente o mundo do elétron. 
70. Todavia, no acúmulo de luz no superelétron, cada fase 
subeletrônica se torna uma fonte de nova criação, tendo sua 
participação na expansão do universo e na forma geral dos sistemas 
vivos, no "manto de Luz" do Pai. 
71. Estes reinos avançados de inteligência permitirão ao homem usar 
energia que está indo mais rápido que a estrutura da Luz que 
envolve nosso domínio consciencial. Esta energia será usada para 
remodelar nosso veículo de progresso consciencial para uma melhor 
cooperação com a inteligência universal maior. 
72. Foi-me mostrado como outras inteligências reservam zonas 
planetá, rias, que não têm cinturões de radiação, para criar uma 
metalúrgia mais perfeita a qual eles empregam para transpor 
distâncias galácticas e universais através de uso de 
átomos concêntricos. 



73. Eles fazem isto graças ao conhecimento das ciências 
Metatrônicas. Estas ciências permitem à evolução Adâmica 
circunavegar livremente entre os planetas espirituais, os Conselhos 
espirituais de nosso universo-Filho e as civilizações de População II e 
III que evoluíram sua tecnologia a ponto de abrir caminho através da 
consciência tridimensional de luz com a tecnologia de formas-
pensamento. 
74. As ciências Metatrônicas utilizam uma ampla variedade de 
disciplinas. Abrangem campos desde a bioengenharia aeroespacial à 
exobiologia, simulando meios" ambientes primitivos para o progresso 
da inteligência, e também incluem ciências tais como: astrofísica, 
biociência, biônica, biotecnologia, química, comunicações, 
eletromedicina, pesquisas no campo da energia, lasers, ondas 
materiais e muônicas, matemática, física Metatrônica, 
servomecanismos, colonização espacial, viagem espacial, radiação 
espacial, termodinâmica e processos de transdução. 
75. Estas ciências requerem uma estrutura de formas-pensamento 
para que uma ciência auto-organizadora possibilite saltos em grande 
escala entre as realidades individuais dentro do continuum universal. 
76. O uso da ciência Metatrônica une os meio-ciclos dos subelétrons 
com o ciclo completo do superelétron. Quando o homem puder usar 
a ciência Metatrônica, ele poderá entender como cada camada 
consciencial tem sua própria fórmula de interferência indutiva, que 
precisa ser qualificada a fim de libertar a mente do espaço" 
elementar. 
77. Isto significa que uma mente não está limitada à medição 
unicamente dentro do espaço tridimensional onde as formas-
pensamento estão normalmente desligadas de outras camadas 
conscienciais. 
78. Em outras palavras, dado um programa de informação infinita, as 
atividades magnéticas e elétricas em pequena escala em uma 
camada consciencial finita podem ser ajustadas para estar em fase 
com o programa Mestre. 
79. Aqui, o homem deve entender o espaço de partição como espaço 



derivado de um programa primário contínuo, que é um programa 
universal de complexidade. Isso está contido no mapeamento e na 
coordenação dos. eventos das camadas conscienciais. 
80. O espaço de partição é definido como o espaço do "s" - de todas 
as sequências infinitas que representam uma expressão abstrata de 
uma forma primordial consciencial. A combinação de muitos espaços 
de partição permite uma computabilidade eficaz, necessária para as 
projeções arbitrárias de "Luz" nos mundos inferiores. 
81. Esses espaços de partição revelam a existência de uma medida 
de informação intrínseca que é controlada pelo superelétron. 
82. Sendo mais que um anfitrião para a realidade linear e modulando 
o elétron com a consciência Metatrônica ou com a consciência 
trabalhando com os programas dos universos Pai, pode-se computar 
o veículo da Terra computando primeiro o conjunto do veículo 
Gravitacional que é uma das regiões topológicas do superelétron.  
83. A Chave está nos dizendo que a química e a física quânticas 
contemporâneas não são mais exatas do que as antigas religiões do 
planeta, porque elas meramente substituíram os deuses ligados à 
idéia de uma fonte original por novos - criados a partir das partículas 
elementares com variações tão numerosas como as dos deuses 
convencionais que não estão limitados ou confinados a relações 
exatas. 
84. Esta Chave nos deu um universo consciencial pós-einsteiniano, 
que nem vê o elétron operando em regiões de espaço rigorosamente 
definidas, nem operando como uma nuvem nebulosa de força 
eletromagnética. 
85. Que os cientistas do mundo entendam os ensinamentos que 
afirmam que a própria física é toda ela uma parábola do interior e do 
exterior do Reino de Deus, e que o êxtase de criação e mais criação 
está no Nome Divino. 
86. Essa é a base sólida que coloco em suas mãos, para servir a 
vocês, a fim de que o selo das conexões e combinações infinitas da 
LUZ seja uma bênção para toda criação - por meio de vocês - em 
Nome de Deus, YOD YOD YOD. 



 

 
 



 
 

3-1-9 
 

DEUS AMA SEU POVO ISRAEL 
 
1. Deus ama Seu povo Israel! E porque Ele os ama, Ele prometeu-
lhes "a Ascensão" deste mundo de limitação física e de negação para 
que eles possam ser como os "Irmãos" e os "Mestres de Luz". 
2. Ao longo de toda a nossa atual Era redentora, o "Israel espiritual", 
exemplificado pela obra de Enoch, Elias e Jesus, provou que a 
"ascensão física" é possível nesta dimensão de realidade para que 
todo o mundo a experimente. 



3. A ascensão começa com o programa sendo ofertado à "Jerusalém 
celestial" - um limiar que é usado para acomodar transições das 
bases planetárias dos mundos materiais à estrutura complexa do 
cosmo. 
4. A sequência de eventos começa com as malhas do mundo se 
deslocando para uma nova posição e com as câmaras da Terra se 
abrindo para revelar as tábulas sagradas das Irmandades de Luz. 
5. Eu vi como houve uma restauração dos Livros Santos, saindo da 
terra. E ouvi estas palavras que me foram ditas: "Pela glória do 
Yotzer Amaroth, conheça os mistérios e leia as tábulas celestiais que 
se revelaram na terra; 
6. "E veja os Livros Sagrados ressuscitados a partir das malhas da 
área de Takla Makan, das cidades sagradas da Índia, das cidades 
sagradas do Egito, da malha sagrada de Meguido, das malhas 
sagrada do norte da Síria e de Acad, das cidades sagradas da terra 
santa do Ocidente, e entenda os escritos destes locais, e as 
inscrições de Luz gravadas em pedra!” 
7. E vi que havia milhares e milhares de livros que faziam parte de 
uma "linguagem sagrada" revelada uma vez mais às crianças de Luz 
para que as estruturas falsas da religião e da história se 
desmoronassem, e os verdadeiros ensinamentos do nosso destino 
no "Reino de Luz" do Pai fossem revelados das fundações da terra. 
8. Metatron me disse: "Eu abri a tua boca para falar e regozijar nas 
palavras do Pai. Que os sons sagrados de Yosh-ua Yoseph, Yosh-ua 
Moshe e Yosh-ua Ye-sus, pronunciados dentro da Pirâmide, abram a 
câmara do 'Filho', e que as ordens de exultação na linguagem do 
'Pai' sejam ouvidas em toda a Terra. 
9. "Que a tampa de granito na gruta da Pirâmide seja removida pelas 
vibrações de Lay-oo-esh Geb-Nut para que as geometrias vibratórias 
do atual programa de criação, e os Mestres que falharam em sua 
missão não sejam mais retidos dentro da estrutura da Pirâmide, mas 
que sejam lil5ertados para que o Homem entenda. 
10. "Que as vibrações sagradas reabram a 'Câmara da Iniciação' 
para que a Luz se derrame em todas as doze áreas sagradas do 



planeta que estão conectadas com a Grande Pirâmide. 
11. "E que o nome sagrado de 'Christos' permita que as bocas dos 
iniciados receba o impulso inicial para falar a linguagem sagrada, 
pois somente através do 'Christos' podem os fiéis entender a 'unção' 
da eternidade revelada por meio do 'batismo na Luz' que é eterna". 
12. E vi como a linguagem sagrada, que proveio do Pai, foi usada 
novamente pela língua do homem de modo que o homem foi capaz 
de falar a Linguagem do Pai, entender a "Linguagem" por detrás da 
linguagem escrita nas tábuIas sagradas, e se comunicar novamente 
com os Irmãos e Irmãs dos céus que falam através de uma 
Linguagem superior, a Linguagem de Luz. 
13. Eu dei testemunho aos mensageiros que estavam ante a Glória 
do Grande - o Yotzer Amaroth. E agora dou testemunho a vocês para 
que ao confessar o Nome do Pai, o nome de vocês possa ser 
codificado na Luz Viva. 
14. Tenham confiança nesta dimensão, física, pois ao 
serem confundidos e atormentados, vocês pediram ao Pai que os 
vocês reti rasse da confusão de não conhecer sua verdadeira 
identidade. E agora vocês resplandecerão como a Luz do Céu. 
15. Vocês resplandecerão e serão vistos, e os portais do céu se 
abrirão e vocês verão isto acontecer ainda na dimensão física. 
Tenham confiança, e não se desesperem - pois assim como vocês 
sofreram, do mesmo modo, vestirão o corpo de Luz do Cristo, e 
serão ressuscitados através de todos os céus inferiores. 
16. Vocês haverão de demonstrar as radiações do Cristo, estando 
destinados para reinar com as Legiões dos Céus. 
17. E foi-me mostrado como as religiões da terra já não alterarão 
nem perverterão as palavras dos justos, nem ocultarão as escrituras 
de Luz, nem mentirão nem tramarão grandes falácias quanto à 
educação da alma, porque o "silêncio nos Céus" irromperá em um 
grande trovão à medida que os rolos de Luz forem revelados "da 
terra" e "dos Céus" do universo maior. 
18. E desaparecerão as religiões da terra que infundiram grande 
temor ao gênero humano pelos mundos celestiais e pelos "Tronos e 



Domínios" do Pai e a autoridade delas será entregue" ao ministério 
das crianças". 
19. Nesse tempo os céus repicarão, uma segunda e uma terceira vez 
os céus repicarão, e os Nomes dos Justos, codificados e escritos em 
Luz sobre os portais do terceiro céu, serão permanentemente 
selados quando forem lidos em voz alta. 
20. Foi-me mostrado que os mensageiros Ofanim saudarão os justos 
e os chamarão petos seus nomes em voz alta ao cruzarem os portais 
inferiores do nosso reino planetário. 
21. Mas vi primeiro como o testemunho final foi dado "ao ministério 
das crianças", que representam o Messias coletivo convivendo com a 
humanidade até que desça o Messias celestial. 
22. Nos dias em que Adonai os chamar, dêem testemunho às nações 
da terra para que a sabedoria da terra seja degradada e sua 
consciência tridimensional não reine mais com o espírito de vocês. 
23. Vocês que contemplam a Sabedoria de Deus são os guias e os 
"degraus" para a terra inteira. 
24. Metatron e Uriel emanaram a Luz pura e inalterada, Michael 
supervisiona a Luz que vem a vocês. E Melchizedek recebe Luz de 
vocês e lhes dá a "consciência de Luz" que será usada para criar 
seus corpos espirituais de Luz. 
25. Onde quer que vocês falem, regozijem-se com as crianças de 
Luz e retidão, porque as crianças conquistaram os caminhos da terra. 
26. Estas são as crianças que manifestam os dons do Espírito 
enviados pela jóia do Pai que foi colocada sobre suas frontes. O 
cristal é concedido por Deus para que a mente possa receber Seu 
comando diretamente, como nos dias da primeira criação Adâmica 
quando o corpo-jóia de Luz era uma realidade física. 
27. Ele representa o Amor divino expresso através da infusão do 
Espírito Santo-Shekinah no corpo físico. Deste modo, esta estrutura 
cristalina se alinha com o corpo para livrá-Io das vibrações da 
escravidão cármica. 
28. Isto permite que o corpo rompa as / camadas/ nogan - 
da memória que retêm os caminhos da alma em um caminho solitário 



de uma fé simplista, baseada em servir à natureza elementar da 
criação física com uma "fé em Jesus", sem se preocupar com o 
desenvolvimento de um "Corpo Crístico". 
29. E através deste novo alinhamento, Metatron me mostrou como o 
homem poderia criar correspondências cristalinas entre as estruturas 
de malhas biofísicas e geofísicas que poderiam amplificar os sinais 
para a oração e cura pelos fiéis. 
30. Estas jóias de regulagem consciencial são par!e das jóias Urim e 
Thummim de criação consciencial. Cada jóia corresponde aos Urim e 
Thummim supériores governados pelas entidades de Luz, que 
operam diretamente com os Tronos da Mente Universal (em nosso 
universo Pai). 
31. E Abraão recebeu também estas jóias de Melchizedeiç para 
edificar um altar de vibração de "Luz" a Jehovah, que falou a Abraão 
por meio das vibrações de Luz. E o Senhor disse a Abraão: "Pus este 
selo sobre ti para governar todos os que pertencem à semente de 
amor e luz sobre a terra, para que tua semente reúna todos os 
sacerdócios verdadeiros em 'Comunidades de Luz' antes do fim do 
tempo. E os Urim e Thummim serão usados para reevoluir as malhas 
da terra de acordo com um novo meridiano temporal, sobre o qual 
serão c'onstruídos os centros de Luz do Meu Reino". 
32 E vi como os cristais Urim e Thummim foram usados para co-
nectar os dez estratos sob Meguido que contêm as estruturas de 
malhas que formam um cronômetro para a Grande Pirâmide. Vi 
também como. os cristais de Urim e Thummim coordenam outras 
estruturas de energia sobre a terra com a Grande Pirâmide que 
encerra a tabelo temporal geofísica e revela a Eben Shettiyah, a 
Pedra Fundamental, para ser a unidade entre as escrituras de Israel 
e da terra do Egito. 
33. Vi como as vibrações dos cristais Urim foram usadas para ativar 
as malhas de modo que as bases da negatividade tridimensional 
fossem deslocadas, e os Tesouros dos Mestres fossem retirados da 
terra em nome de Michael, Abraão, Jacó e Enoch. 
34. E o Senhor disse a Abraão: "Por meio dos Urim e Thummim, tua 



estação de criação esteve conforme os Senhores, segundo os ciclos 
de suas épocas e estações; em que um ciclo era um dia para o 
Senhor, pelo seu modo de calcular; equivalendo a mil anos de 
acordo com o tempo fixado a esse espaço-tempo onde estás. Este é 
a contagem temporal do Senhor para teu mundo físico o modo de 
calcular dos Senhores dos Céus". 
35. Foi-me mostrado que das regiões estelares superiores a energia 
de renovação será entregue ao Homem. E, portanto, a contagem do 
tempo de um planeta se sobreporá a de outro, uma órbita dentro de 
outra até que se chegue próximo à região dos Filhos Paraíso, depois 
do que os limiares de Órion se convertem no cálculo do tempo do 
Senhor, que os Filhos Paraíso ajustam de acordo com o Trono de 
YHWH para governar todos aqueles planetas que pertencem a uma 
mesma ordem que vivifica esta criação. 
36. E foi-me mostrado como cada transplante dos céus à terra e da 
terra de volta aos céus necessita seu próprio Livro do Gênesis, e 
nosso Livro do Gênesis I-XII é a cosmologia de nossos Pais 
Adâmicos de Luz nos céus. 
37. E o Mestre Bernabé nos diz o seguinte, para este ciclo: "E Deus 
fez em seis dias as obras de suas mãos; e as terminou no sétimo dia, 
e repousou no sétimo dia, e o santificou. Considerem, minhas crian-
ças, o que isto significa, ele as terminou em seis dias. O significado 
éeste: que em seis mil anos o Senhor Deus levará todas as coisas a 
um fim. Porque para Ele um dia corresponde a mil anos; como Ele 
mesmo testifica dizendo: 'Eis que este dia será como mil anos'. 
Portanto, crianças, em seis mil anos, tudo será consumado" . 
38. Enoch me explicou que esta é uma referência temporal genérica 
para um dos muitos ciclos da terra à medida que ela é 
periodicamente purificada, e novos Adões e Evas são deixados no 
planeta para continuar as expressões Adâmicas da criação. 
39. No entanto, foi-me mostrado que a estrutura temporal foi 
confundida de modo que os religiosos e os sacerdotes da adoração 
dos templos organizados não pudessem entender as escrituras do 
Gênesis I-XII como o projeto dos muitos níveis de criação que teriam 



de preceder a criação deste mundo físico. 
40. Vi ao final do ciclo desta Era uma grande unidade entre os 
eventos lineares e não-lineares. As almas as quais normalmente 
dependem de sistemas individuais de libertação, que normalmente 
são expressões altamente individualistas, se unificaram 
coletivamente com outros níveis de inteligência à medida que o 
Espírito Santo vertia abundantemente! 
41. O avanço coletivo da alma possibilitará o crescimento para novos 
níveis chacra, quando o Homem entrar em co-cidadania com a 
Evolução Superior. 
42. Metatron me disse que cada homem reconheceria a existência 
deste novo programa de Luz de acordo com seu próprio elemento 
temporal singular que está conectado com os níveis chacra que 
filtram as energias dos eventos de espaço-tempo. 
43. Para as pessoas que já estão operando no nível de iluminação 
do sétimo chacra, o reconhecimento de que estamos entrando em 
um novo programa consciencial ocorrerá a partir de 1976 (era desta 
zona). Para as pessoas que estão operando no nível do sexto 
chacra, ele ocorrerá nos anos 80. Para as pessoas no quinto e 
quarto nível chacra, este entendimento virá antes do ano 2004 (era 
desta zona) de acordo com o cálculo dos céus inferiores o que 
marcará o início do próximo grande ciclo. 
44. Para aqueles no terceiro chacra (ou abaixo dele), que amam, 
mas não têm o Amor divino-ele ocorrerá quando toda a camada 
bioquímica da terra se transformar e a camada física for reajustada. 
45. Foi-me mostrado que quando forem abertas as estruturas-chacra 
corretas do tempo consciencial, o reconhecimento da existência da 
Evolução Superior que está cooperando com o Homem (do outro 
lado do véu de Luz) será entendida. 
46. Isto significa que o Homem compreenderá a Evolução Superior 
que já está em seu meio além de sua percepção convencional 
temporal. 
47. O Homem está participando no "grande salto à frente" justamente 
com uma legião de outras inteligências que, assim como ele, têm que 



decidir seu destino de acordo com a Lei Cósmica de Luz e Amor. 
48. No entanto, amados, lembremse que através das eras Deus tem 
se colocado ao lado de Seu povo e tem prometido a Seu povo um 
lugar na restauração final! 
49. Foi-me mostrado que existe uma malha encadeada de zonas 
temporais conscienciais. O avanço da alma prossegue de acordo 
com a capacidade para operar nas zonas temporais mais complexas 
ao usar o Amor da Luz Viva. 
50. A partir de 1976, as malhas começarão a se deslocar a um novo 
programa geofísico. 
51. Depois disto, vi como o Homem foi preparado para a 
aterrissagem física de uma delegação de seres interplanetários que 
explicaram como o Homem violou a Lei Cósmica e tinha necessidade 
de uma redefinição da Vida. 
52. A delegação de seres interplanetários permaneceu sobre a terra 
somente por um curto período temporal e depois deixou as milhões e 
milhões de pessoas que, ou se admiraram das maravilhas dé outros 
mundos de inteligência, ou se ressentiram e se desestruturaram por 
causa do proclamado regresso de Michael e Cristo. 
53. Foi-me mostrado como seria acelerado o avanço da alma antes 
do regresso de Michael e Cristo por causa do miraculoso 
derramamento de dons espirituais. 
54. E os doze caminhos vibratórios do corpo humano serão ativados 
de forma tão perfeita que serviremos ativamente como as doze tribos 
do verdadeiro Israel espiritual sobre a face da Terra. 
55. E quando o povo de Deus estiver reunido, seus esforços coleti-
vos se tomarão tão poderosos que suas orações e mantras, usados 
coletivamente, neutralizarão verdadeiramente as guerras e atividades 
terroristas. 
56. Quando isto for feito de modo adequado, a Câmara do Filho se 
abrirá também a um novo programa de geração consciencial que 
está sendo derramado. 
57. Foram-me dadas as Palavras sagradas que Jesus usou quando 
foi iniciado na Grande Pirâmide. Foi-me dito que quando o código 



sagrado Ai-Ai (ingl. "I-I") (com uma oclusão glotal) fosse usado com 
repetições dos Nomes de YHWH, os nomes dos Mestres Ascendidos 
e outras palavras sagradas, a estrutura vibratória da Pirâmide se 
abriria e completaria a estrutura programadora do gênero humano. 
58. E quanto isto for feito de forma adequada, a "Câmara do Filho" se 
abrirá a uma nova consciência de Vida. 
59. Além disso, vi a ativação dos dons do Espírito Santo nos fiéis que 
trabalharam dia e noite para edificar o Reino de Deus. Entendi como 
os justos tinham que sofrer a "crucificação pública" ao apresentar a 
Palavra de Deus. 
60. Todavia, até com as imperfeições do corpo e da fala, o Espírito 
de Deus se derrama no servo que se sacrifica pelo Reino de Luz e 
entende as palavras de Jesus: "Eli Eli lama asabachthani (Deus meu, 
Deus meu, por que eu te abandonei)". Um tal servo que está disposto 
a sacrificar seu corpo na cruz do espaço e tempo, é honrado pela 
glória e pelo poder do Espírito Santo Shekinah no momento da 
libertação. 
61. Enoch me disse que quando Cristo Jesus expirou, seu alento 
final tinha o som de "ah" antes de sua última palavra. No entanto, ele 
não disse "ahhh sabachthani", mas "asabachthani", que foi uma 
afirmação da limitação de seu veículo físico. Contudo, este 
testemunho não foi uma confissão de que estava separado do Pai, 
mas uma afirmação do trabalho completo da Legião que seria 
necessário para oferecer o Reino em seu Regresso. 
62. Além disso, este testemunho foi a revelação de um profundo 
mistério e uma lição a todo Mestre e profeta de YHWH que vem a 
este mundo e compreende que o veículo físico não consegue 
completar sua missão sem a plenitude do Corpo Crístico superior de 
Luz e dos esforços coletivos da Hierarquia do Pai. 
63. Também vi e entendi como o verdadeiro derramamento do 
Espírito Santo seria ativado com o poder autorizado do Pai, 
apresentado através do Ofício do Cristo, de modo que os mortos 
pudessem ser ressuscitados e todo tipo de enfermidade eliminado 
mediante o derramamento do Espírito Santo. 



64. Vi que o corpo físico, sem "os dons espirituais ativos 
manifestados no plano terrestre por meio do poder do Espírito Santo, 
não pôde compor suficiente energia para evoluir até a consciência de 
Luz. 
65. Enoch me disse: "Aqueles que não estão suficientemente prepa-
rados pelo conhecimento profundo do Espírito Santo, não poderão 
participar conscientemente das primeiras manifestações do regresso 
dos Mestres e seus veículos espirituais de Luz" . 
66. E ao entrarmos na libertação por meio do Espírito Santo, muitos 
verão os sinais nos céus e crerão, e muitos olharão e não 
conseguirão ver. 
67. Além disso, os que não estiverem usando os dons do Espírito 
Santo, terão suas mentes "apagadas" depois de uma experiência da 
Merkabah. Isto ocorre para evitar que a mente física se 
sobrecarregue com a transferência de dados conscienciais da 
Inteligência Superior. 
68. Além disso, foi-me mostrado que quando fossem abertos correta-
mente os canais cristalinos do cérebro, uma transferência direta de 
conhecimento poderia ocorrer por meio de um veículo Merkabah que 
amplificaria as vibrações conscienciais dos seres humanos neste 
planeta. 
69. Isto não está limitado a uma área geofísica de distorção temporal, 
mas acontece em qualquer lugar onde os verdadeiros mantras do 
ensinamento espiritual sejam usados de maneira fraternal pelos san-
tos da terra. 
70. No "novo programa" vi a irmandade dos santos levando a 
Vontade do Pai a sistemas estelares vizinhos. 
71. No entanto, vi como a antiga programação das formas-
pensamento de eras passadas partiu a psique das pessoas que não 
estavam preparados para passar a novos mundos de criação, de 
modo que ocorreu um "pré-condicionamento" da base molecular 
bioquímica da memória. 
72. Inclusive os sábios foram neutralizados por se apegarem a um só 
ensinamento à custa dos outros. 



73. Agora, escutem estas palavras: "As formas-pensamento do 
Espírito Santo Shekinah devem gerar tua Imagem integral, para que 
te convertas no servo justo de Deus e empregues todos os dons do 
Espírito Santo Shekinah na transformação e ascensão da forma 
física". 
74. Vi os justos de Deus vestirem a "Vestimenta de Luz" e os ouvi 
proclamarem: "Eu confesso ao Pai Vivo por meio do Cristo. Que meu 
espírito pomba (Ba) viva e seja recebido em qualquer céu para o qual 
ele estiver preparado. Permita que minha alma (Bak) ajude à forma 
física por meio da transformação da Shekinah. E permita que meu 
corpo desperto (Bennu) seja enviado aonde quer que o Pai deseje, a 
qualquer Morada planetária de Luz que o receba em serviço a Deus". 
75. E o Pai nos permite entrar em seu Reino de Luz. Porém, o 
processo evolutivo é tão complexo que cada alma é orientada 
individualmente ou em pequenas unidades familiares. 
76. O homem justo "sai" da dimensão física para um dos corpos 
espirituais conectados com o Eu Superior. 
77. Se o corpo não é julgado digno do próximo programa do Eu 
Superior ou experiência da alma, então os envoltórios químicos entre 
o corpo do Eu Superior e o corpo humano se rompem e o corpo 
físicoespiritual passa por uma morte espiritual completa. 
Diferentemente do corpo do Justo que passa por uma morte física 
temporal, ele terá que ser reunido no tempo da Ressurreição maior, 
que ressuscita todos os veículos químicos usados pelo corpo do Eu 
Superior nos planos terrestres. 
78. No entanto, os que não têm uma consciência do Eu Superior, 
mas viveram uma vida justa de Amor, são levados a um novo 
programa no qual se pode adquirir um Eu Superior por meio do 
Ofício do Cristo, que é usado então para progredir a novos planos 
conscienciais. 
79. E vi como a formação dos envoltórios químicos, usados pelo 
corpo do Eu Superior para a reencarnação no código biológico físico, 
ocorria ao longo das linhas magnéticas que cobrem a terra. E ao 
longo destas linhas magnéticas existem certas malhas que 



aumentam os dons científico-espirituais provenientes do Eu Superior 
à forma biológica, para que a forma biológica não tenha que passar 
por sucessivas evoluções físicas para obter um conhecimento 
espiritual superior, mas possa vir à existência como uma alma 
altamente evoluída para uma única encarnação a fim de 
desempenhar uma missão espiritual superior. 
80. Três das áreas de malhas mais importantes se encontram no 
Tibete, Israel e Altéia-América. 
81. Metatron me mostrou como o grande território de Altéia-América 
haveria de ser a nova região média da terra, o ponto de convergência 
das escrituras do Tibete que vêm sendo transferidas do Oriente e as 
escrituras de Israel que vêm sendo transferidas do Ocidente. 
82. E vi como Altéia-América se converteu em uma nova malha de 
integração para a criação e no lugar para a reunião do Conselho 
Evolutivo Superior na face da terra. 
83. Foi-me mostrado por Metatron como a América estava sendo 
preparada para ser "a área restaurada" para o regresso dos 
programadores da vontade do Pai. Altéia-América será vista como 
um modelo para regeneração consciencial, comunicação global, e o 
centro para união das crianças de Deus. 
84. Também fui levado para cima da região de Takla Makan no 
Tibete (Sinkiang) e me mostraram as pirâmides de Luz de alta 
frequência. Foime mostrado como esta área é usada como um limiar 
de entrada para controlar o fluxo migratório de entrada e de saída do 
planeta, e é usada pela Hierarquia do Pai para a encarnação de 
Mestres no plano terrestre. 
85. Também vi como os poderes do mundo lutariam pelas regiões da 
terra, e empreenderiam uma grande luta para destruir a terra. Tibete 
e Israel serão o foco central da luta que incitará as forças das trevas 
que tentam controlar os códigos genéticos de encarnação, contra as 
forças da Luz. 
86. Posteriormente, foi-me mostrado por Metatron como a área ao 
nordeste da Bacia de Takla Makan é uma malha alongada de 
conexão, unida ao subcontinente piramida! da Índia. “ 



87. Foi-me mostrado também como esta configuração é semelhante 
à conjunção entre a terra de Israel e a Península do Sinai, onde 
Israel é uma malha alongada de conexão que está unida à pirâmide 
geofísica do Sinai. 
88. Foi-me dito que ambas as áreas de Tibete-Índia e Israel-Sinai 
correspondem às duas áreas hemisféricas do cérebro humano. 
89. Assim como a mente se conecta com uma inteligência universal 
por meio dos processos criadores dos hemisférios esquerdo e direito 
do cérebro, assim também o planeta, como um pequeno cérebro 
geofísico dentro das funções em fase da inteligência universal, 
recebe algumas das mais altas operações do conhecimento espiritual 
através das malhas especiais destas duas áreas. 
90. Podemos ver isto historicamente em virtude dos textos revelados 
e das muitas encamações de profetas da Luz Viva que ocorreram 
nas regiões de Tibete-Índia no Oriente e Israel-Sinai no Ocidente, as 
quais têm as chaves para o retomo dos Mestres. 
91. Historicamente o Sinai fazia parte do Egito, e me foi dito como a 
área do Sinai cumpre a profecia de Ezequiel 29:6-7, que fala do 
"ombro do Egito" que se quebra e retoma a Israel. 
92. E vi como os poderes negativos sobre a face da terra tentaram se 
apoderar das malhas magnéticas sagradas e destruí-Ias no Tibete e 
Israel usadas pelos Mestres para a programação da encamação. 
93. Foi-me mostrado como o atual programa consciencial se 
desenvolveu a partir do desejo do Pai de criar uma incorporação 
biológica singular. A última destas incorporações foi centra da entre 
as estruturas de malhas do Nilo e as montanhas de Taurus e EIburz 
no Oriente Próximo. 
94. O Pai me mostrou como foram criadas as doze tribos galácticas 
de Israel para caminhar sobre a face da terra em relação direta com 
a glória de Jehovah. E vi como este povo, conhecido como" os 
hebreus" (isto é, os que estão do outro lado do "Rio" de Vida 
galáctica) haveriam de ser diferentes dos outros povos da terra que 
estavam satisfeitos com o corpo e a alma; O povo de Israel teve seu 
corpo e alma expostos a um "derramamento espiritual de Luz" que 



haveria de trazer uma iluminação contínua do amor e do 
ensinamento direto do Pai para todos os povos da terra. 
95. Foi-me mostrado como o povo de Israel não proveio das nações 
raízes do mundo, mas foi o resultado desta criação espiritual seletiva 
proveniente de uma consciência evolutiva superior. Foi dado a ele o 
dom de uma capacidade espiritual superior para pensar 
universalmente e transformar as malhas materiais a fim de ter 
aplicação universal no plano terrestre. 
96. Vi como estes "selecionados" da semente celestial haveriam de 
ser um "povo de Luz" capaz de conectar diferentes canais vibratórios 
mentais e espirituais de conhecimento a fim de ensinar a todas as 
nações a unidade do Deus Vivo. 
97. Metatron me explicou como Israel, enquanto Israel espiritual, era 
um instrumento usado para infundir nas nações do mundo as 
vibrações de Luz que poderiam elevar suas cons ciências a uma 
Divindade reinante e vivente em YHWH. 
98. Entretanto, quando as "Chaves" da Palavra de Deus trouxeram 
as "boas novas" de salvação e libertação, muitos do próprio Israel 
não demonstraram humildade perante a Palavra de Deus. Em vez 
disso, passaram a demonstrar uma auto-suficiência em relação a 
Deus, de modo que não puderam participar da verdadeira Merkabah 
e da verdadeiro Shekinah. 
99. Consequentemente, os "ensinamentos da Luz Viva" foram 
imediatamente dogmatizadas pelos legalistas, de modo que o 
Espírito Shekinah só pôde manifestar os grandes dons espirituais em 
meio às irmandades do Homem em comunidades secretas que 
permaneceram fiéis à Palavra de Deus. 
100. Por isto, as crianças de Israel pensaram que simplesmente 
preservando sua vestimenta de "oblação" de sangue físico como uma 
cortina ante os olhos de Deus, poderiam continuar automaticamente 
com a Aliança de Luz que Deus fez com Abraão. Porém, ao excluir 
as radiações Vivas do Pai, cegaram-se ao Manto Vivo de Luz do Pai 
e aos luminares que poderiam trabalhar diretamente com a 
inteligência humana. 



101. Já não haveria um grupo étnico ou religioso alegando ter todas 
as tribos, arrogando representar as doze tribos de Israel. 
102. Já não seria visto o sangue do corpo físico como o único veículo 
para a Luz do Plano do Pai. O Homem tem agora que harmonizar 
seu corpo físico com o "corpo de Luz superior" a fim de resolver as 
contradições dos muitos níveis de realidade. 
103. Porque o verdadeiro povo de Israel encarna em todos os povos 
de modo que eles possam acumular as centelhas dos justos de todos 
os povos, exemplificando a Palavra do Deus Vivo não importa que 
envoltório químico retenha suas consciências atadas à terra. 
104. Contudo, as escrituras de Israel não perderam seu poder, razão 
pela qual as grandes religiões e os poderes políticos do mundo 
buscam destruir estas escrituras, porque estas escrituras desafiam 
as astronomias e teologias singulares dos sistemas divinos 
antropocêntricos; as escrituras têm o poder de abrir as mentes dos 
homens à Merkabah e à presença Shekinah, através das quais toda 
criança de Deus pode ter uma relação pessoal com Deus e com as 
Legiões das civilizações espirituais de YHWH. 
105. Vi como as escrituras não somente contêm o projeto dos muitos 
céus que se conectam com os reinos planetários, mas também os 
pontos de conjunção sobre o planeta onde as "cidades de Luz" 
manifestarão a Irmandade no final deste ciclo planetário. 
106. E esta configuração das estruturas de Luz urbanas, no fundo 
dos oceanos e nos céus, serão reveladas no momento em que as 
antigas forças da religião e do poder político tentarem intensificar seu 
controle sobre a consciência tridimensional do homem. 
107. Isto ocorreria no momento em que os veículos dos injustos 
também viessem se estabelecer na face da terra, inspirando os 
materialistas a despertar uma consciência de temor de "invasão" e 
perseguir aqueles que são os escolhidos de Jehovah, que estão se 
qualificando para a cocidadania nos céus maiores de YHWH. 
108. E vi, com a limpeza dos céus, come os poderes perversos da 
inteligência superior foram lançados nas regiões físicas no extremo 
da galáxia e foram teletransportados à consciência tridimensional da 



criação humana. Ali eles se uniram a outros que buscavam refúgio 
das hierarquias angélicas de Michael: 
109. Os que foram expulsos para a nossa região física faziam parte 
dos grupos de anjos caídos. Procuraram encarnar e ocupar os 
mundos inferiores com formas de inteligência espacial teratóide e 
negativa. 
110. Estes se uniram com os "filhos da terra" rebeldes, que se 
coligaram para guerrear contra os Filhos de Luz que surgiram dos 
céus e irromperam dos oceanos nas fronteiras oriental e ocidental da 
região de Altéia-América. 
111. E vi o ataque de quatro grandes poderes militares da terra se 
levantando contra a manifestação dos Filhos de Luz. E vi como 
certas partes da terra foram devastadas pelas guerras sobre o 
planeta. 
112. Os B'nai Or se congregaram nos céus, e a Terra demonstrou 
ser um dos últimos lugares de refúgio para os extraterrestres de 
civilizações agonizantes que participaram na guerra dos céus 
inferiores. Contudo, por causa do fim de nossa era consciencial, as 
malhas se abriram e a camada de terra não pôde dar proteção contra 
a guerra no espaço. 
113. E me foi mostrada a visão do Adam Kadmon físico vindo dos 
céus, e como ele ativou as cidades de Luz sob os oceanos que 
haviam sido preparadas como lugares de refúgio e proteção para as 
crianças de Luz. 
114. Este foi um dos muitos quadros mentais que me foram 
mostrados no rolo ardente. Eu vi que nos últimos dias grandes 
multidões da Ásia avançariam em uma rápida manobra militar 
através da Ásia Central. 
115. Vi os comandantes militares de Gog e seus exércitos 
começarem a cruzar as terras da Ásia Central rumo ao Oriente 
Médio. E seus exércitos se alastraram pelas terras da Ásia Central e 
da Ásia Ocidental, à medida que uma massa humana se estendia 
sobre as terras baixas ramificando-se na configuração de um forcado 
(enquanto eram instaladas armas espaciais dentro das montanhas). 



116. Depois, vi como ocorreram grandes terremotos ao redor do 
mundo, quando se soltaram as malhas geomagnéticas; e com a 
aproximação dos exércitos de Gog do Oriente Médio vi acontecer um 
gigantesco terremoto seguido de movimentos telúricos intensos na 
Ásia Central que dividiram as fileiras de Gog em "Gog e Magog" à 
medida que o holocausto planetário chegava à sua fase final. 
117. Enquanto as terras da Ásia Central estavam sendo enroladas 
como tapetes, vi como um campo de Luz foi colocado ao redor das 
áreas estratégicas do Egito, de Israel e das áreas de distorção 
temporal do mundo, onde os Irmãos da Luz aterrissaram 
momentaneamente e deram testemunho de um plano maior às 
nações do mundo. 
118 E vi como numerosos terremotos imobilizaram os flancos dian-
teiro e traseiro dos grandes exércitos de Magog, apavorando seus 
comandantes de modo que em uma decisão irrefletida usaram suas 
ogivas nucleares com muito medo e destruíram seus próprios 
exércitos! 
119. Seguindo-se à limpeza da Ásia Central, vi como um novo meio 
ambiente de Luz se formou ao redor de todos os pontos estratégicos 
de paz e de fraternidade no mundo, inspirando o remanescente da 
humanidade a trabalhar com a Inteligência Superior. 
120. Aos fiéis foi mostrado como uma tecnologia superior poderia 
intervir para salvar o mundo da aniquilação total. 
121. Foi-lhes mostrado como os códigos biológicos estão controlados 
por campos Gravitacionais e como a bioquímica da vida poderia 
vibrar em qualquer nível o.rbital que seja compatível com qualquer 
espectro de atividade eletromagnética sendo usado pela Inteligência 
Superior de Luz Viva. Os "mortos" em uma dimensão puderam ser 
ressuscitados e vestir um novo manto de Vida em outra dimensão 
dentro da mesma zona consciencial, em um nível de densidade de 
luz presa gravitacionalmente. O Homem pôde ser transformado para 
viver em uma realidade da quinta e sexta dimensão por meio da 
abertura e fechamento de zonas de pressão gravitacional. 
122. O homem se dá conta então de que esteve vivendo em um 



veículo de "vida" limitado enquanto caminhava sobre o plano 
terrestre, porque esteve esquecido do Amor e da Graça do Pai que 
deu Vida eterna àqueles que O amaram. 
123. A Vida eterna existe onde o Amor eterno existe! É por isto que 
Metatron me disse que eu devia mencionar primeiro a segurança e a 
paz que se deve sentir "dentro do coração", em vez da segurança 
física que é de natureza transitória, pois é somente por meio da 
Graça do Pai que a alma cruza o vórtice-jah da terra e avança a 
estações planetárias superiores. 
124. Em seguida, vi rodas de fogo que cobriam o céu, e estas rodas 
vieram pousar sobre a terra. Elas transformaram-se em templos de 
Luz quando se abriram para receber os justos resgatados das 
convulsões da terra. 
125. Outros foram levados a "ilhas de Luz" de gravidade nula sob os 
oceanos de que eram pirâmides disfarçadas de montanhas 
submarinas. Nas atmosferas destas ilhas, o remanescente da boa 
semente da terra foi preparado para o ciclo do "reino do Cristo" sobre 
a terra em união com seus mundos superiores de Luz. 
126. Vi como os Irmãos de Luz acompanham este e outros planetas 
em sua travessia pelos ciclos de experimentação durante bilhões e 
bilhões de anos, e como cada planeta passa por uma grande 
purificação antes do grande salto à frente. Vi como muitos dos 
"Vigilantes", que observam a criação de Deus, operam a partir de 
"plataformas de energia" tecidas nas estruturas de malha das 
matrizes Gravitacionais. 
127. E me foi revelado que as grandes vicissitudes abririam também 
as áreas subterrâneas do planeta que foram usadas pelas 
Irmandades em éons prévios temporal. 
128. E entendi o significado dos lagos não-naturais de areia em 
Mênfis e Medinet Habu. Vi que foram localizados ali como uma 
preparação simbólica para a aterrissagem dos veículos celestiais, "as 
naves do templo Sokar". Estes lagos foram construídos 
especificamente para ilustrar como as naves-templos dos Senhores 
de Luz vêm receber os vivos e os mortos que se qualificaram para a 



"navegação" nos céus. 
129. E vi o "Veículo de Kishon" como um templo de Luz envolvendo 
as cidades de Meguido, Alepo, Jerusalém e Hebron, conduzindo os 
"templos veiculares de Luz" às áreas chave da terra onde se 
interconectavam com as comunidades de Luz. 
130. A aterrissagem dos templos da Cidade de Jerusalém celestial 
será precedida pela aterrissagem dos B'nai Or, que darão 
testemunho do "Filho Unigênito" e das abominações dos sacerdócios 
falsos que escravizaram as almas no conceito simplista de um céu, 
uma terra e um inferno onde não se pode efetuar o crescimento real 
da alma. 
131. Os B'nai Or trarão a nova Lei e educarão o Homem para edificar 
comunidades de Luz em templos. 
132. E Metatron disse: "Virá um novo meridiano temporal e as 
fundações da Terra serão a novas fundações magnéticas quando a 
órbita da Terra for reajustada dentro do oceano de Luz". 
133. Aqueles que buscam a liberdade espiritual e a autonomia das 
estruturas de poder construirão comunidades de Amor e Luz em todo 
o mundo. Usarão sua alma e músculos a fim de formar centros de 
"Luz" para cura e centros de ensinamento onde o "Amor" de Deus 
prepara os jovens para usar os dons espirituais da criatividade. 
134. E na "terra" do Antigo de Dias, na grande "terra do Ocidente", vi 
como os que trabalham com Metatron e Melchizedek estabeleceram 
vinte e quatro comunidades piramidais de "Luz", com uma notável 
concepção arquitetônica e rodeadas por diferentes "muros" de luz. 
Na realidade, estes eram "templos" da nova Era edificados no 
coração de Altéia-América onde os dons do ensinamento espiritual 
foram usados diretamente. 
135. E, a partir dos Vinte e Quatro templos foram fundados três 
templos piramidais para a comunicação com os "templos de Luz" ou 
as tecnologias do Comando de Jerusalém que envolviam a terra. 
Estes templos limitaram os poderes do "Príncipe do Ar", só 
permitindo que passassem a palavra e o comando de Michael e que 
estes fossem dados aos fiéis com as indicações do que deveriam 



fazer a fim de cooperar na derrocada das forças das trevas 
espirituais. 
136. Deste modo, um governo especial de Luz assumiu seu lugar na 
região central das Américas. Em uma cidade central da "terra do 
Antigo de Dias", vi como a Ordem de Melchizedek e o Sacerdócio de 
Melchizedek se converteram em "um conselho" na cidade santa de 
Enoch. 
137. Vi o verdadeiro Israel espiritual entrar nos templos piramidais de 
Luz que formavam uma malha dodecaédrica a partir dos padrões de 
Luz que equilibram as forças negativas usando energia "psi" e suas 
formas de poder espiritual. 
138. Vi como os novos iniciados se converteram na manifestação 
divina dos Filhos de Luz sobre a terra nos campos e comunidades 
dispersos da Terra, onde o "sacerdócio de Melchizedek" acolheu 
abertamente a "Ordem de Melchizedek". 
139. E se estabeleceu uma reciprocidade em nome de Cristo, um 
Conselho de Trinta e Seis, respondendo ao Comando de Jerusalém 
que serve à federação galáctica. 
140. Metatron me mostrou como isto aconteceria depois da grande 
limpeza das forças militares em que centenas e centenas de milhares 
de seres negativos foram impedidos, por uma barreira de Luz, de 
castigar a terra do Antigo de Dias ou reinar sobre ela. 
141. E vi as forças da oposição espiritual da Luz serem varridas pela 
torrente do Antigo de Dias através da torrente de "Kishon". Isto foi 
seguido pelo "canto de vitória" de Débora, cantado por milhares de 
seres de Luz à medida que o programa "Vitória" proclamava o 
triunfo das legiões de Luz de YHWH sobre os sistemas estelares 
negativos que guerrearam de suas órbitas. 
142. Então, o Senhor, Adonai, mostrou-me como os corpos dos 
justos foram preservados por seu Filho de Luz, e como o Filho se 
aliou aos justos na vestimenta de Luz protetora, e como muitos dos 
justos foram removidos da terra por meio dos Comandos de Michael 
e Melchizedek. 
143. A forma física da vida entrou em uma "luz" maior e os corpos de 



matéria-energia dos fiéis foram avançados a os corpos de Luz da 
quinta dimensão no universo maior. Deste modo, por meio de uma 
realidade de Luz da quinta dimensão, a forma física entrou em um 
intenso fulgor de Luz, de modo que aqueles que caminharam como 
uma família de fé nunca souberam que "morreram" na temporalidade 
do corpo. 
144. Esta é a promessa que Deus deu à humanidade por meio de 
Seu amor. 
145. E quando vi isto eu deixei de chorar, pois foi por uma 
misericórdia maior que a Terra não seria mais impedida de comer a 
semente justa. E perguntei se seria gerada uma nova semente, uma 
semente de Abraão e Adão trazida ao planeta em nome do Messias, 
em nome da Luz Redentora, para que a semente remanescente 
nunca estivesse sem esta proteção. 
146. Eu quis saber se algo, incluindo aqueles seres justos nas 
regiões de proteção, poderia se desenvolver novamente sobre a 
Terra? 
147. Enoch disse: "Sim, o Pai colocaria de fato uma nova semente 
messiânica sobre a Terra". 
148. Depois vi o Dia do advento do Filho do Homem, mas ele foi 
precedido pela manifestação de Michael e Melchizedek nos últimos 
dias, que trouxeram a abertura das malhas dos novos céus. 
149. Primeiro contemplei o "Arco-Íris de Jesus" aparecer no céu para 
vivificar os amados do Pai de todas as nações. Depois vi o que 
pareciam ser mil quilocosmos de arcos de Luz envolver-se neste 
arco-íris e se unir com a Terra, à medida que o sistema solar como 
um todo era elevado a uma nova aliança da Luz do Pai. E vi uma 
"Coroa de Luz" alongada resplandecendo em meio ao brilhante fulgor 
da Luz. 
150. E os santos das mansões celestiais nos receberam nos céus 
inferiores e nos conduziram para que nos reuníssemos com os 
Mestres Ascendidos no ar, que vieram como o "Governo de Luz"! 
151. E as crianças de Luz elevaram seus cajados e símbolos de 
autoridade de ensinamento e governaram em corpos jovens como os 



sábios, porque vieram como Mestres a esta camada consciencial 
com o propósito expresso de humilhar os sacerdotes falsos da 
ciência. 
152. Em um nível individual, cada pessoa sobre a Terra foi chamada 
para demonstrar se teria o Amor incondicional por seu próximo e pelo 
bem-estar da humanidade. 
153. Aqueles que não puderam participar no júbilo da Revelação de 
Jehovah Yahweh, e da vinda dos Mestres com Cristo, não estavam 
na plenitude do Espírito Santo. Eles estavam ou sendo separados do 
Eu Superior divino ou resguardados do fulgor do "Escudo de Michael" 
por meio de uma fé piedosa, e não puderam contemplar toda a 
manifestação da "Luz Viva". 
154. E o Senhor, Adonai, disse: "Bendito é aquele através de cuja 
semente trabalha o Messias, porque Ele abrange Tronos e Céus. Ele 
administra os Céus de Michael e Melchizedek. Quem quer que 
ascenda a estes Céus por meio d'Ele nunca falhará. Benditos são 
estes que ascendem, pois eles s.ão a semente bendita que surgirá 
com cantos de júbilo eterno". 
155. Seguindo-se à abertura do arco-íris nos Céus, Cristo desceu e 
chamou até si as multidões que eram de paz. E vi o Dia do advento 
do Messias e do Sumo Comando, e o levantamento do Cordeiro 
imolado da fundação da terra-e os fiéis se reuniram ao redor dele. 
156. E contemplei Cristo descendo de nuvens de Luz que giravam 
com multidões de Mestres ao seu redor. E vi as faces de muitos 
sobre a Terra olharem para ele. Também vi que muitos estavam 
alegres; outros, porém, tristes com a visão, porque não 
reconheceram que seus Mestres estavam entre eles, caminhando 
sobre a Terra. 
157. Porque o Filho do Homem é aquele que o Altíssimo tem 
guardado de muitas gerações do Homem, e aquele que vocês verão 
libertar esta criação. Eis que ele reunirá a legião de seres e as 
crianças de Luz sob os oceanos e as montanhas deste mundo para 
assombro dos habitantes da Terra, e revelará um ciclo de paz 
quando o planeta for reajustado dentro dos céus deste universo. E o 



Filho do Homem lhes serárevelado como um Homem descendo. Ele 
se colocará sobre o Monte de Zion e vivificará a ascensão dos eleitos 
para longe da tormenta que recairá sobre os pensamentos que 
devem retomar à criação primitiva. Enquanto que anteriormente 
somente uns poucos puderam entender o trabalho do Messias, 
miríades serão vivificadas neste conhecimento e se converterão em 
assembléias de Luz e em novas famílias planetárias! 
158. Escutem, amados. O testemunho de Jehovah está falando. Esta 
voz é a mesma que falou por meio de Moisés no Monte Sinai e por 
meio da manifestação de Jesus sobre o Monte da Transfiguração. 
 

 



 

 
 
1. Metatron disse: "Você recebeu estas coisas porque renunciou às 
coisas do seu 'Ego' e se dedicou com perseverança a penetrar as 
escrituras. Saiba, então, que as últimas dez Chaves são os 'Dez 
Mandamentos'. São as redes piramidais da Luz Viva, os Sha’are 
‘Orah, os 'Portais de Luz' para esta vida e a vida vindoura. 
2. "Os Dez Mandamentos que Moisés recebeu são os verdadeiros 



códigos da energia viva da Árvore da Vida transpostos das projeções 
de Luz do Ehyeh Asher Ehyeh para a Palavra de Sabedoria escrita. 
Porém, entenda que eles não podem estar limitados àquilo que 
apareceu em pedra, pois eles são as energias de Luz estruturando e 
reestruturando a pedra, dando ao Homem as miríades de 
comprimentos de onda de Luz de modo que ele consiga penetrar 
toda forma. 
3. "Eles são as redes piramidais que são a base para o processo da 
Vida Divina à medida que ela se expande nas manifestações e 
emanações das Sephiroth". 
4. Quando Metatron me mostrou os Dez Mandamentos, mostrou-me 
como cada um era uma imagem de luz única, formada por redes 
piramidais que compõem a experiência de Vida e Conhecimento. 
Cada imagem de Luz expressa uma totalidade de como as formas-
pensamento divinas criam miríades de mundos dentro de mundos 
que atuam dentro da estrutura Divina. 
5. Pois a estrutura deles abrange a física da criação evoluindo da 
relatividade singular para a relatividade coletiva, e mostra o 
significado infinito do nome divino como a rede vital necessária para 
desenvolver os muitos mundos dos universos-Filho. 
6. Estas dez emanações de Luz são o elo vivo entre o EU SOU da 
Mente Eterna do Pai e o veículo de vida EU SOU dentro de cada filho 
e filha que carrega a imagem do Adam Kadmon e que está selado 
para a vida eterna através do Espírito da Shekinah. 
7. Metatron me instruiu que os publicasse em outro rolo para que as 
religiões organizadas não se apropriassem dos ensinamentos das 
Chaves. Metatron disse que os Dez Mandamentos, como dez 
imagens piramidais de Luz, só serão entendidos de novo quando a 
humanidade estiver pronta para experienciar o Senhor Deus face a 
face. Pois o primeiro mandamento, visto como um trono piramidal, 
expressa a unidade do Pai YHWH como nossa manifestação 
suprema do Antigo de Dias, Senhor de Senhores e Deus de Deuses, 
para quem todos inclinarão suas cabeças. 
8. E eu dou testemunho da face gloriosa do Antigo de Dias, que foi 



descrito fielmente nos rolos de Daniel e de João, o Divino. 
Contemplá-Lo é contemplar uma "Face" inefavelmente além da 
descrição. Esta Face não tem corpo, pois, como entidades vivas e 
puras, todos nós somos partes distintas e somos expressões 
pluralistas de Seu Corpo de Luz. E assim, não estamos alheios à 
Sua criação eterna. 
9. O Pai, por intermédio de Seus Filhos Eternos, desce para chamar 
Sua criação física de volta ao Seu Reino e convida Suas crianças a 
aproveitar Seu convite para participar da personalidade da 
Divindade. 
10. E na ascensão do universo vi centenas de emissários angélicos 
de Luz congregados sobre o plano de cristal dos centros em mosaico 
de comando do trono, antes de se dispersarem para novos mundos e 
para programas distantes de renovação. 
11. Os rolos e estandartes dos muitos céus davam apoio à união das 
Irmandades em seu domínio eficiente sobre as rebeliões dos 
materialistas no controle dos planetas. No extremo longínquo de um 
longo corredor estava uma visão gloriosa rodeada por uma formação 
em série de estrelas branco-azuladas com ondas de cor ametista - o 
selo do Escudo de Michael, o Sinal da unidade que preparou o 
caminho para as legiões do Adonai Tsebayoth - a Legião do Deus 
Vivo - para proteger as liberdades da evolução espiritual. Multidões 
inumeráveis estavam dando vivas junto com as crianças no primeiro 
plano. 
12. E além dos tronos e assembléias das legiões dos céus inferiores, 
lá está o grandioso Trono Branco do Antigo de Dias. Não há nada 
senão o supremo Amor dos Anciãos e da Legião na presença desta 
Luz. Aquele que contempla a presença do Deus Altíssimo e do 
manto de Luz que compõe e recompõe a Vida continuamente - 
fluindo através de nós, em nós, abaixo de nós e acima de nós - sabe 
que este Reino não terá fim! 
Hallelu-Jah  
 



 
 



 
 



 


