
  



 

 

 

 

 

Contemple a Sabedoria que vem de um outro mundo 
 

De um outro lugar 
 

Que talvez você conheça e apenas não se lembre 
 

Talvez os contos e trechos aqui contidos ajudem a relembrar de 
sua própria herança espiritual, estelar ou intraterrena, oriunda 

certamente de um Universo Paralelo 
 

Seja Telos, Posidon, Porthologos, Sirius, Orion, Plêiades ou 
Lira, existe um lugar que uma vez você já chamou de Lar... que as 

palavras aqui escritas ajudem a saciar essa saudade.  
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8. Iniciações e Profecias 

 

o terceiro dia depois daquele Tomé me avisou que comesse ainda menos do que nos era possível 

no jantar, pois me levaria a um lugar.  

Pouco falamos nesse período, mas a verdade é que apesar de tantas perguntas haverem, teoricamente, 

na prática eu pouco me sentia impelido a fazê-las. Algo mudara dentro de mim, como se houvesse uma ruptura 

entre o hoje e todo o meu passado a partir da noite em que eu me vira atravessando o oceano pelos céus da 

África até o Brasil. Eu era outra pessoa, com lembranças que não conseguia localizar, no tempo e no espaço, 

quando tiveram lugar, mas que eram reais; mais reais do que o cortar cana e o empilhar lenha e o carregar 

sacas do meu dia-dia.  

Mais de uma dezena de vezes me perguntei se após um ano de sofrimento não estava enlouquecendo e 

criando um outro mundo dentro da minha cabeça para o qual pudesse fugir. Mas o mundo que eu ‘criara’ já era 

bem conhecido por Tomé, que aparentava ser uma das pessoas mais assentadas em seu juízo de toda a fazenda. 

Seria ele louco também? Era a loucura uma doença que pegava?  

Como é comum após a experimentação de um êxtase místico ou de um transe espiritual profundo, eu 

estava absorto na compreensão e na reinventação de mim mesmo. Quem eu era agora nessa terra distante de 

dor e sofrimento chamada Brasil? Certamente não o menino livre, sorrateiro e guerreiro, filho do grande chefe, 

que um dia talvez comandasse a tribo. Que tipo de liderança esperavam de um jovem louco num terreiro onde 

um dia houvera um velho sábio? Mas a noite chegou e encontrei com Tomé na paragem estabelecida, para o 

quê são sabia ao certo, mas supunha que algumas respostas obteria. 

Tomé vestia uma camisa bem clara, a mais perto do branco que possuía, e calças também de cor clara; 

trouxe-me uma camisa similar, feita de tecido rústico, áspera ao toque, e mandou-me vesti-la. De dentro de um 

saco que carregava qual fora uma bolsa retirou um outro, mais fino, com sementes escuras e pequenas, levantou 

sobre a cabeça em direção ao sol poente e pronunciou algumas palavras ininteligíveis para mim. Depois, 

virando-se em minha direção, colocou-o em mim e disse falando num tom ainda mais baixo do que já era o seu 

de costume. 

- É para sua proteção. Filho, nós vamos subir a colina, eu vou cantar e você vai cantando junto comigo. 

- Mas eu não sei cantar nessa sua língua... 

- Vai saber – e dizendo isso virou-se em direção a uma picada na colina pela qual começamos a subir. 

Ele tinha razão; em pouco tempo eu sabia cantar suas entoadas, embora não tivesse a menor idéia do 

que as palavras pudessem significar. Não era também uma simples questão de repetição e memorização; os 

versos estranhos e de significado totalmente desconhecido por mim apareciam em minha mente antes mesmo 

de Tomé abrir a boca para cantá-los, e ouvi-los da boca dele funcionava apenas como uma confirmação para 

mim. 

Aqueles cantos moravam dentro de mim, embora eu não soubesse como nem quando aqueles estranhos 

e misteriosos ‘inquilinos musicais’ passaram a habitar a minha alma. 

À medida que subíamos, começou a escurecer, e aqui e ali, seja excitado pelos cânticos misteriosos de 

Tomé ou ludibriado pelo jogo de luz e sombras do poente, comecei a avistar seres que se movimentavam à 

nossa volta, pequenos, como se fossem crianças escondidas nos matos de quem subitamente e rapidamente se 

avistava a cabeça, ou as costas ou um braço. Eu não senti medo até avistar de fato um menino aparentando uns 

8 anos, negro, vestindo apenas uma espécie de tanga vermelha vindo em nossa direção. 

N 



Assustei-me primeiramente, além da estranheza de uma criança estar sozinha ali no escuro àquela hora, 

pelo fato de que ele, a princípio, estava encostado a uma árvore seca posicionada à direita de nosso caminho, 

ladeando a picada, então, no momento seguinte ele estava no meio do trajeto entre nós e a árvore e, no instante 

a seguir, parado bem em frente a Tomé. 

- Pai, o que o senhor tem pra mim? – disse numa voz rouca e brusca, sem que no entanto abrisse a 

boca, o menino cujo branco dos olhos era totalmente avermelhado, estendendo as mãos.  

Tomé retirou do bolso das calças um pedaço de algo doce, similar a rapadura, e depositou em suas 

mãos dizendo: 

- Toma, rapaz. 

- O senhor veio ver as outras crianças? 

- Sim. 

- Trouxe doces pra elas? 

- Não. 

Aparentando indiferença, ele então completou, saindo de nosso caminho e a seguir desaparecendo: 

- Melhor, assim sobra mais pra mim. 

Menos de cinco minutos depois, chegamos ao alto da colina, um platô com árvores frondosas, esguias 

e alegres que pareciam ter vida própria, além da que se espera como sendo próprias de um vegetal. Antes de 

chegar ao topo, pude perceber na esparsa luz restante do sol poente que ainda conseguia atingir aquele local, 

várias pequenas cruzes à nossa direita, enfeitadas com flores, e compreendi que era um cemitério infantil. Na 

parte mais alta do topo, protegido pela sombra da árvore mais alta, sentamo-nos sobre algumas pedras ali 

dispostas e permanecemos em silêncio. Eu sentia vida e alegria em minha volta, mas Tomé mantinha a cabeça 

baixa e os olhos fechados, como se em profunda concentração.  

Eu parecia sonhar acordado; em minha cabeça histórias se desenrolavam, rostos, nomes... Eu já estava 

entrando num transe similar ao ocorrido na casa de Luzia quando Tomé se levantou, acendeu três velas de 

sebo em cima de uma pedra e, entoando palavras naquela sua língua estranha, cercou o perímetro ao nosso 

redor e da árvore central com um pó branco brilhante, depois atirou no ar uma outra mistura de pós, batendo 

palmas 3 vezes. Ele se aproximou de mim, fechei os olhos e senti seus dedos cruzarem sobre minhas pálpebras 

e no meio de minha testa também por três vezes, enquanto ele fazia rezas desconhecidas para mim. Então essa 

foi a primeira vez que vi algo realmente mágico acontecer.  

Ao abrir os olhos, não estávamos mais sós. Crianças, muitas delas, brincavam ao nosso redor, entretidas 

entre si; algumas nos ignoravam, atentas às suas brincadeiras, outras no observavam. 

- Aqui é o cemitério dos filhos dos escravos? – perguntei. 

- É sim. 

- Quem era aquele menino lá embaixo? 

- Filho de um escravo que roubou um tacho de doce dos senhores. Apanhou tanto que vomitou tudo o 

que comeu. Depois o fizeram engolir vômito com terra. Não satisfeitos o penduraram de cabeça para baixo 

naquela árvore que você viu ladeando a picada. Por idéia de Marcino, por três dias, ele ficaria pendurado, que 

é o tempo que se leva pra fazer aquele mesmo tacho de doce que comeu. Depois de gritar muito na primeira 

noite, ele já foi ficando inconsciente, mas só morreu no terceiro dia, após expelir vários pedaços do fígado que 

‘dissorou’ dentro dele, de tanta pancada nessa área que levou, pendurado. 



- E os pais do menino? 

- A mãe já era morta, e o pai foi preso, acorrentado na celinha lá dentro do celeiro, pra não interferir. 

Foi solto já no final do enterro do filho. Mas ele nunca veio aqui, se recusou a visitar o túmulo do filho até o 

dia em que consiga se vingar. 

Nisso, para meu espanto, avistei crianças que não eram negras. Cerca de metade das que estavam ali. 

Algumas eram claramente mestiças, mas 4 eram totalmente brancas, dotadas de traços puramente europeus. 

Ante meu olhar de espanto, Tomé explicou: 

- Aqui nessa fazenda criança mestiça não tem vez. Antes eram dadas pra longe, pra outros criarem, 

escondendo os pecados do senhor branco, mas agora, se nasce alguma, quando a própria escrava não tira do 

ventre antes de a criança estar pronta, o capataz vem e leva assim que ela dá a luz, e afoga no rio das antas. 

- Mas tem crianças grandes aqui. 

Nisso, suave semblante de uma moça em trajes claros e brilhantes surge à nossa frente, e pudemos 

avistar outras como ela, negras inclusive, a zelar pelas crianças. Ela dirigiu-se a Tomé, sorrindo afetuosamente. 

- Olá Tomé. Que o Mestre dos mestres o guarde e abençoe. 

- Salve, sinhá do céu – ele respondeu. 

- Ora, Tomé, se estou aqui cuidando das crianças, tão perto da Terra, e não numa nuvem, não posso 

ser do céu, não acha? 

- Sinhá, nóis aqui veve no inferno, então, se as crianças brinca, num passa fome e tão feliz seno cuidada por 

vosmeceis e as outra moça bonita, aí só pode di sê o céu... 

- Paciência, Tomé – sorriu compreensiva – a mudança virá, lhe asseguro em nome de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

- Mas quando, sinhá? 

Ela olhou em minha direção. 

- Vejo que os primeiros passos nesse sentido já estão sendo tomados. 

- Eu o trouxe aqui porque quero batizá-lo na cachoeira na próxima lua grande, mas até lá ele precisa 

de proteção, porque tá com o corpo aberto. Vim pedir pros erês ajudar na salvaguarda dele, mantendo o mal 

afastado. 

Ela sorri. 

- Certamente isso será feito – e dirigindo-se a mim, continuou – Você tem perguntas, meu filho? 

- Essas crianças – balbuciei – Tomé me disse que algumas nem nasceram, mas aqui parecem grandes, 

crescidas. 

- Sim, é possível que cresçam aqui neste plano que para vocês é chamado de espiritual. Algumas, 

entretanto, optam por manterem-se com a mesma aparência que tinham ao livrarem-se do invólucro carnal. 

Raramente, porém, temos aqui crianças com aparência inferior aos 3 anos terrestres. 

- E as crianças brancas, o que fazem aqui? Não foram enterradas na igreja, no cemitério dos brancos? 

- Foram, sim, mas são cuidadas por nossa equipe, todas as crianças. Negras, brancas ou mestiças que 

desencarnaram em toda essa extensão de espaço que seus olhos abarcam. 



- Por que aquele menino que encontramos lá embaixo não está aqui? 

- Porque ele não quer. Ele e seu pai permanecem imantados em elos de desejo comum de vingança, e 

isto é o que o impede de estar entre nós. 

Nisso duas meninas brancas vestidas à moda das filhas dos donos da fazenda, de nós se aproximaram. 

- Quem são eles, tia Clarinda? 

- São amigos que vieram pedir a ajuda de vocês, crianças. 

Para meu espanto, ela virou para mim e, fazendo um cumprimento à moda européia, apresentou-se: 

- Meu nome é Marianinha e esta é minha irmã Manuela, a seu dispor. 

Eu nunca vira um branco, quanto mais uma criança branca, que agiam, na imensa maioria das vezes 

como pequenos e cruéis tiranos, tratar um negro com respeito. Tempos depois isso serviria de piada entre 

Tomé e eu: “Quando um branco trata um negro bem”, diríamos, “é porque está morto!”. 

- Vá chamar as crianças, Mariana. Reúna-as e diga que nossos amigos não podem se demorar demais, 

enquanto chamo Jacirema com os curumins. 

- Eba! Vamos, Manuela, vamos chamar a Cecília e avisar todo mundo! – e saíram eufóricas as duas 

meninazinhas aos pulos. 

Então, uma outra moça luminosa, que fora negra quando encarnada, também se aproximou, e uma 

outra de cabelos alourados. Elas se deram as mãos e fecharam os olhos elevando a fronte a Deus. Clarinda 

anunciou: 

- Chamemos Jacirema. 

Sei que elas entoavam uma melodia, entretanto eu não a podia ouvir. Uma luz rósea formou-se no meio 

delas, à altura do peitoral, sendo emitida diretamente do chakra cardíaco. Quando esta luz estava firme e bem 

formada, uma seta disparou do alto desta bola de luz, dissipando-a, e partiu cruzando os céus até cair no centro 

da mata, distante de nós alguns quilômetros. Instantes depois, do ponto onde a seta alcançou na mata, algo 

retornou: uma intensa luz branca, que ao se aproximar de nossa colina mais parecia a lua cheia que do céu até 

nós descia, porém cintilante e muito mais brilhante, seguida por uma espécie de cortejo de pontos luminosos, 

tais quais estrelinhas seguindo a mamãe lua. Ao alcançar a beirada do topo da colina, aquela luz parou e 

começou a se transfigurar, adquirindo as mais belas formas de um ser como eu jamais havia visto.  

Certamente não podia ser humana, embora se parecesse: não era negra nem branca, tinha cabelos 

escuros, mas lisos, penas e flores atados a uma faixa enfeitavam seus cabelos, sua pele era dourada, e ela era 

mais alta que o mais alto homem da fazenda. Contudo nada me impressionaria mais que seus olhos: apesar de 

firme e sereno, era tanta luz que saia em fachos de seu olhar que era praticamente impossível sustentá-lo. As 

moças luminosas que cuidavam das crianças saudaram-na respeitosamente. Atrás dela, cada luzinha que tocava 

o solo adquiria a feição de um indiozinho e saiam todos correndo e cercando as outras crianças que 

anteriormente já estavam no local. Estas, ao ver a chegada dos novos amiguinhos, exclamavam ainda mais 

eufóricas: “Curumins! Curumins! Os curumins chegaram!”. 

Eu não sabia o que era um curumim ou um índio, pois nunca antes houvera visto um. Eu não tinha 

dúvidas de que ela podia ler os pensamentos de qualquer um presente ali, e o poder que dela emanava era 

estonteante, ao mesmo tempo que nos calava e aquietava a mente, fazendo-nos sentir que naquele momento 

quaisquer palavras seriam desnecessárias. Entretanto ela olhou para mim, e enquanto eu juntava forças para 

não desmaiar, ofuscado pela luz do seu olhar, ela me esclareceu: 

- “Nós somos os donos dessa Terra.” 



E nesse momento eu vi, em um movimento que ela traçou no ar, os brancos chegando de navio e 

caçando um povo que com ela e com os tais curumins se parecia; vi os negros sendo trazidos e esse povo fugindo 

do litoral e se embrenhando cada vez mais fundo na mata. E dessa forma eu soube o que era um índio. 

Tomé ajoelhou-se perante ela, que lhe orientou: 

- À cachoeira ele deve ser trazido, na próxima lua grande por você, já tendo conhecimento das leis e 

dos preceitos, assim como dos deveres que tanto ele como você hora assumem. Você também há de renovar 

seus laços e compromissos visto a emergência dos fatos que terão lugar preparando o caminho para a mudança. 

Ainda de cabeça baixa, Tomé lhe perguntou: 

- Senhora Grande, esse nego aqui ainda vai ver a liberdade e a justiça ter lugar de novo no meio do meu 

povo sofrido? 

- O sofrimento é contagioso e já se espalhou até mesmo entre os brancos – e nisso apontou para a 

menina Cecília, que trouxe um menino de cerca de 3 anos, choroso e assustado. 

- Esse é José Affonso – Cecília falou – ele não brinca com as outras crianças, tem medo das crianças 

pretas e dos curumins. 

Notei que o pequeno escondia a cabeça, recusando-se a olhar para mim ou para Tomé. Jacirema pegou-

o nos braços e com a mão sob o peito da criança nos explicou: 

- Esse é o filho três vezes natimorto do seu patrão, por obra da magia vingativa do pai daquele que 

você avistou na subida da colina. Da última vez ele conseguiu nascer e vingar até os dezoito meses, quando 

estranha doença confundida com o tifo que matou suas outras duas irmãs lhe ceifou a vida novamente. Durante 

todo seu período febril da doença, e até mesmo durante a fase intra-uterina, ele foi aterrorizado com imagens 

de espíritos de negros assassinados por seu pai e que permaneceram desejosos de vingança. 

Uma suave luz azulada saia de sua mão e ia acalmando o menino. 

- Se um povo não tem paz, o outro também não terá, pois ela nunca é unilateral. Há que se realizar a 

alquimia que traçará o caminho de paz para um futuro unido e irmanado não apenas das três raças que 

comporão a raça-mãe desta nação, como dos outros povos que mais para frente virão somar sua sabedoria 

antiga na formação do novo Povo do Amor que um dia aqui já esteve e cuja missão falhou. Cabe a vocês, como 

a outros, em outros lugares desta terra que se estende muito além de sua visão e imaginação, lançar as sementes 

que germinarão no devido tempo da precisão. Agora é hora da fé e perseverança no plantio e não na expectativa 

da colheita. Suor e amargor virão, mas como parte de todo um processo de depuração, até que o solo tenha 

condições de receber espécies mais delicadas com os nutrientes capazes de fazê-las florescer. Ora, trabalha e 

espera, com a paciência que cada dia impõe. 

Nisso, ao depor o menino já quase adormecido aos braços da assistente de cabelos mais claros, dei-me 

conta que os curumins haviam formado uma roda à nossa volta e por fora de outra formada pelos erês que ali 

já antes estavam. As assistentes do lado de fora estendiam os braços estabelecendo uma espécie de circuito de 

luz protetor; ao centro, Jacirema, e aos seus pés, ajoelhados, Tomé e eu. Minha consciência se manteve até o 

momento em que as crianças começaram a cantar curiosa canção de roda, um círculo em sentido horário e 

outro anti-horário. Jacirema ergueu os braços aos céus em profunda oração; seus olhos se fecharam, e uma 

torrente de luz vinda do alto estabeleceu-se como uma torre no centro, no exato local em que ela estava, raios 

fulgindo atingindo a mim e Tomé, assim como as crianças, que pareciam ter o poder de potencializá-los nos 

reenviando esses mesmos raios ainda com mais força e fazendo com que nos sentíssemos fortes, alegres, 

esperançosos e protegidos. Em dado momento uma explosão de energia... E depois acordar, com somente Tomé 

ao meu lado, me oferecendo água. 



Descemos em silêncio, com pressa de chegar até a senzala a procurar ter um pouco de sono antes de 

mais um dia e uma longa jornada de labuta. Já perto da cabaninha de Tomé, me arrisquei a perguntar: 

- O escravo pai daquele menino ainda está aqui na fazenda? 

- Está sim. 

- Eu conheço? 

- De vista. 

Pensei em todos os negros mais sofridos, zangados, violentos e justificadamente mal humorados que 

eu conhecia ao menos por longe, mas nenhum me parecia ser o possível personagem, ao mesmo tempo vítima 

e vilão, da tragédia da qual tomara conhecimento, por isso, insisti. 

- Quem é ele, Tomé? 

- Pai Benguê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendido pela Editora do Conhecimento aqui: 

http://edconhecimento.com.br/?livros=a-historia-de-pai-
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 Poema de Introdução 
  

A lvares de Azevedo 
 

Eu pensei que era criança 

que não terminara de crescer 

E dentro d'alma carregava 

saudades imensas do meu ser  

que era livre, leve, pleno 

a saltitar pelo jardim 

das terras e bananeiras e laranjais sem 

fim 

que adoçavam minha boca e 

enfeitavam meu sonhar 

de menino, noite a noite, 

quando ia me deitar 

 

Mas além da belezura da natureza sem 

par  

e do infantil deslumbramento frente a 

vida a desabrochar 

o que todos mais sentem da infância a 

lhes faltar 

é a certeza antiga de um mundo em seu 

lugar 

 

Ou a mãe, a irmã, a tia 

uma avó vai lhe cuidar 

Mesmo que o pai mal – ou nem! – lhe 

veja 

Amor não há de te faltar 

o alimento na hora certa 

a bronca para o banho tomar 

do remédio amargo a cura 

com cafuné pra aguentar 

A promessa tão certeira de que tudo vai 

melhorar 

 

É nessa conexão com a energia 

maternal 

que desvela sobre a criança em 

amoroso espanto 

ao velar seu despertar  

e em cada bênção matinal 

a nos assegurar que a vida 

segue seu curso natural 

E que dentro desse esquema 

somos, sim, algo muito especial 

Imprescindível, importante,  bem 

inalienável do Pai Celestial! 

 

 

Mas oh que cresce 

Esquece 

da especialeza e da segurança 



Sem garantias me cria e 

de saudades padecia 

de um tempo em que tanta dúvida ruim  

em mim não existia 

Só incertezas das boas 

que levam aos melhores 

questionamentos: 

'Será melhor o pudim, o bolo ou o suco 

do lanche do arteiro?' 

'Canto, pulo ou jogo a bola?' 

'Danço ou desenho no chão?' 

O mundo aos meus pés pequeninos 

é maravilha que não se acaba, não... 

 

Hoje olho para trás e vejo que escrevi 

por medo 

de jamais voltar a sentir na alma tanto 

sossego 

Na hora de minha passagem suspirei 

fundo 

e fui até ligeiro, na esperança de 

retornar no tempo  

Naquele momento: 

Fama? Glória? Paixão? Dinheiro? 

Eu lhes digo, por Felicidade, mais vale 

a de um menino 

com seus brinquedos 

 

Mas agora a Terra canta nova canção 

para se recimentar  

Voltarei em breve, amigos, aos pés de 

laranja e às sabiás 

Para ajudar a erigir nova casa onde 

ninguém mais precise se lembrar 

De como era bom ser menino 

E de preocupações olvidar 

porque será todo um novo tempo para 

brincar 

e se alguém começa a ficar 'esquecido' 

logo outro alguém haverá pra lhe 

lembrar 

 

Da conexão com o Divino 

Da perfeição natural 

Da simplicidade da Vida 

Que só te botou aqui para Amar 

 

E seremos todos crianças 

Erês de 60, 80, 100 anos ou mais 

Não será a cronologia que irá nos 

moldar 

Mas o tanto de alegria que 

conseguimos suportar 

Seguros por saber que temos uns aos 

outros pra nos apoiar 

Sorridentes por sentir que maravilhas 

podem se concretizar 

100% conscientes de que somo Filhos 

de Nosso Pai Oxalá 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

Em uma aldeia adâmica remanejada para um planeta pertencente ao Povo 

Gato nasce Tegini, a Filha de Três Sóis, para viver junto a seus três 

pretendentes, o guerreiro Siul’Ahan, o filósofo Teguilp e o telepata animal 

Arhenya uma epopeia em busca da salvação de sua espécie dos ataques do 

Povo Réptil durante um período de Transição. 

 

A sua história é a nossa história, interligadas pelo tempo e o espaço, revivendo 

emoções e refazendo um percurso há muito conhecido – e com frequência 

espiritualmente revisitado.  

 

O amor real, as responsabilidades da liderança e a superação de karmas vistos 

pela ótica dos Patriarcas de Sirius C, espíritos Guardiães de um aglomerado 

de almas, que hoje muitas vezes se comunicam conosco em movimentos 

espiritualistas, inclusive na Umbanda, identificando-se como índios, caboclos 

e xamãs, nos desafiam a quebrar paradigmas e nos convidam a dar um salto 

de fé. 

 

A obra apresenta ainda explicações em capítulos à parte discorrendo entre 

outros sobre a influência arquetípica na genética espiritual dos seres adâmicos 

e ainda detalha as práticas xamânicas estelares originais, onde o Chefe Águia 

Dourada nos fala sobre o Grande Mistério da Alma Animal, listando a forma 

como suas energias podem ser acessadas para trazer cura e equilíbrio, 

segundo a Tradição Estelar Siriana. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

  

  Essa é história das tribos das estrelas que vieram à Terra de muito longe 

em tempo longínquo e hoje, enfim, principiam o encerramento de seu compromisso 

junto às almas atlantes pelas quais um dia se responsabilizaram e por essas almas se 

sacrificaram vindo para a Terra e sujeitando-se ao reencarne quando na realidade já não 

disso há muito necessitavam, mas assim o fizeram porque assim o faz um chefe para 

com seu povo, jamais deixando um para trás, pois um chefe sem honra não há, e no 

juramento que todo cacique faz ao assumir sua aldeia, não só na Terra, mas perante o 

Astral, está a responsabilidade de guiar cada uma daquelas almas que no seio da sua 

tribo reencarnaram, vigiando-as e conduzindo-as pelo caminho até o domínio do pai 

maior, nos jardins celestiais às quais ela está destinada. 

  Sim, o chefe é como pastor. Se a ovelha se perde, ele tem de achar; se cair 

no charco ele resgata; se se afogar tenta a cura e, se pajé não tiver êxito, a alma ali espera 

até voltar, para de novo diante dos olhos do cacique desabrochar e seu caminho 

recomeçar sob os olhos ainda atentos do chefe tribal. 

  Chefe não descansa enquanto alma que nasceu em sua tribo e se 

desenvolveu sob seu olhar não estiver pronta para outros caminhos trilhar. 

  Foi assim que aconteceu em Sirius e outros orbes, quando a hora da colheita 

foi chegada e muitas espigas não estavam prontas para o corte. “Reprovadas”, homem 

moderno da Terra diria, e as deixaria para trás, “porque não dá para aproveitar”. Mas 

chefe índio pensa diferente, porque diferente lhe foi ensinado por aqueles que primeiro 

o plantaram na estrela que dá para o sol poente. Índio sabe influências que solo tem e 

quantas estações precisa semente para madurar; se frio foi muito ou sol intenso tempo 

de colheita pode mudar, porque toda semente é boa se veio de boa árvore, e semente 

plantada em Sirius era da mais alta estirpe sideral, e de seus anjos chefes índios jamais 

permitirão que nem mesmo um apenas se perderá. 

  Assim viemos para cá, muitos chefes siderais, e assumimos nova 

envergadura perispiritual, que ainda hoje nos serve para trabalhar no astral, em terreiros 

de Umbanda onde capinamos nosso capinzal em busca de antigas sementes necessitadas 

do adubo que possamos dar. 



  Nossos filhos por aqui degredados hoje assumem seu papel e como nossos 

médiuns atuam, nos servindo de portal para que possamos vir das alturas trazer os 

comandos que a todos elevarão. No final, o povo inteiro da Terra chamado à nova corte 

celestial, com novos membros, mais maduros e experientes, dispostos a se sacrificar 

sempre pelos irmãos menores, que por uma razão ou outra por ventura ficaram para trás. 

Pois aquele que hoje ajuda, amanhã pode cair; não há segurança para o ego nos 

caminhos do porvir. Somente a rede tecida pelo afeto dos irmãos pode ser a garantia 

para uma salvação. 

  Amem-se, pois, e tenham honra, por si mesmos e pelos que por ti são, pois 

só dessa companhia granjear-se-á o Perdão. 

  Pelo cósmico silêncio em cuja entranha a vida canta, vamos tocando, 

dedilhando as fibras do nosso coração, vivendo a emoção de poder contar, relembrar a 

nossa e a tua história, percutindo nossas almas no caminho da Evolução. 

 

Salve o Comando Estelar! 

Salve Sirius! 

Hô! 

 

 

Chefes Seattle, Sioux Silver Arrow 

e todo o clã Golden Bow* 

 

 

A data desta comunicação é de 30/04/2010 

A obra foi concluída no domingo de Páscoa de 2016 

 

 

* O Arco Dourado É uma falange que agrega em seu seio todas as famílias espirituais extraterrenas que 

migraram em missão para a Terra assumindo corpos perispirituais indígenas, tendo ou não encarnado em nações 

nativas.  
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Capítulo 1  Tegini, a Filha do Sol 
Capítulo 1  

 Tegini, a Filha do Sol 

 

  

 

  Era Tegini a filha única, herdeira do chefe da tribo Sui-Pacan, 'o sol bem quente', 

e era bela e talentosa e de índole valente. Seus cabelos eram negros, mas na terra que dá para 

o sol poente a luminosidade é diferente e o que se via era um brilho metálico cintilante, uma 

cor grafite que encantava e seduzia junto à pele de bronze; olhos de um verde oliva profundo 

que ali também parecem metalizados. Tegini era tranquila, madura para a idade e ajuizada; 

aprendera todas as lendas do seu povo e os preceitos que cada sexo deveria guardar no respeito 

e bom uso de suas energias criacionais, os códigos estelares, a ciência curativa dos seres que 

andam sobre duas pernas e também a dos animais, por quem nutria amor especial.  

  A alma de Tegini tinha um cristal que a permitia com os bichos se comunicar. 

Toda nossa gente podia, com relativa facilidade, contatar telepaticamente um animal, mas 

Tegini era capaz de entendê-los e de se fazer entender não apenas na língua deles como 

compreender a comunicação entre espécies diferentes; como na Terra seria capaz um homem 

de compreender um árabe e um chinês conversando em inglês, e esse dom era raro, não tendo 

aparecido entre nós por muitas gerações. Como todo dom tem um preço, ou valor agregado, 

esse trazia consigo a tarifa da compaixão integral, inaceitação de qualquer forma de injustiça 

e uma necessidade e propensão ao silêncio, pois tudo para ela falava e podia ser entendido, e 

por vezes até mesmo uma conversa entre um arbusto e uma aroeira podia ser 'alta', barulhenta 

demais.  

  Muito embora as pessoas gostassem de Tegini, ela procurava sempre delas se 

desvencilhar, e aos seus pais dizia que os barulhos da floresta eram sempre relatos sinceros, 

não havia discussão ou subterfúgios na natureza que não fossem por motivos válidos; 

entretanto em meio a nosso povo, ainda que moralmente evoluído para os padrões da Terra, 

havia sim silêncios escusos e palavras dissimuladas, e infelizmente sorrisos que escondiam 

planos, e embora fôssemos uma sociedade de médiuns, nosso racional ainda nos comandava, 

mas o cristal na alma de Tegini lhe mostrava o que estava dentro do por dentro e ela não 

conseguia, como nós, se enganar. 

  E por isso ela foi vítima e heroína dessa nossa história. 

  



Capítulo 2  Arquétipos e Mente Coletiva 
Capítulo 2 

 Arquétipos e Mente Coletiva 

 

 

 

  Tegini é um arquétipo para nosso povo. Ela existiu e é uma só do ponto de vista 

racional terráqueo. Mas por outros pontos de vista ela é muitas coisas diferentes. 

  Primeiro: ela foi e é a manifestação de um manas* essencial, ou seja, um aspecto 

da criação que é Deus como vocês entendem, e que por isso não pode faltar na composição dos 

universos, e desta forma é recriado continuamente, como tudo criado por Deus, é algo vivo, é 

ALMA, componente espiritual, partícula divinal, um orixá, ou como mais O queira chamar. 

  Segundo: todas as “teginis” são iguais e diferentes ao mesmo tempo, pois cada 

uma serve a um propósito, a um contexto dependendo da parte do universo ao qual foi 

direcionada, enviada em missão, e dessa forma cada uma terá uma vivência, experiências 

diferenciadas e entrará em contato com seres e inteligências por suas vezes também únicos.  

Entretanto todas as “teginis” estão em contato permanente, contínuo e ininterrupto entre si, 

trocando informações e dessa forma enriquecendo sua experiência grupal: o aprendizado de 

uma “tegini” é partilhado pela mente coletiva de todas as demais, dessa forma colaborando 

para uma evolução mais rápida e evitando erros desnecessários. Assim uma menina de 5 anos 

por seus pais batizada  Erica e que mora no Espírito Santo e que é uma “tegini” partilha a mente 

coletiva de uma moça de 23 anos em Israel, de uma senhora de 52 que é uma avó no Nepal e 

que também são teginis. Cada uma é uma individualmente, mas todas estão ligadas 

subjetivamente do seu ponto de vista – e muito objetivamente do nosso. 

  Convém dizer que dessa forma foram estabelecidas as linhas de Umbanda e por 

isso seu crescimento deu-se e dá-se tão rapidamente. As falanges partilham seu conhecimento 

e experiências entre si, o que é demonstrado pelos nomes em comum utilizados pelos 

falangeiros. Ao desencarnar um espírito e estando ele apto a integrar as fileiras de serviço da 

Umbanda, que estão em plena ascensão, não somente em solo brasileiro mas também já em 

vias de expansão além das fronteiras da língua portuguesa, ele será vinculado a uma falange 

de serviço de acordo com a linhagem espiritual à qual pertença; em outras palavras: será 

analisado à qual arquétipo sua alma está ligada mais fortemente – pois pode um espírito ter 

influência de várias embora mais frequentemente um a domine – dentro de e com quais 

energias sua própria alma foi criada e estabelecida pelo Pai. Em última análise: de qual matéria 

é feita o seu espírito. Determinado isto, passa a usar a roupagem espiritual específica àquela 

corrente com a qual se afiniza e, a partir daí, não somente soma ele seu aprendizado das 

encarnações anteriores à mente coletiva de todos os demais, digamos, “Caboclos 7 Flechas”, 

como passa a acessar com facilidade as experiências e aprendizados de todos os demais 

Caboclos 7 Flechas, o que se reflete em maior eficiência e amplitude de ação nas linhas de 

atendimento.  



  Existem arquétipos mais e menos comuns. Por exemplo, o arquétipo materno é 

um dos mais comuns e partilhado tanto por machos como por fêmeas, pois é necessário que os 

seres tenham sentimentos de carinho, zelo e responsabilidade para com os que lhes são 

subordinados, mesmo que não venham a ter descendentes carnais. Podemos observar o valor, 

a força e importância desse arquétipo num chefe que respeita e estimula seus funcionários, e 

numa enfermeira desdobrada em cuidados para com seus pacientes. 

  O arquétipo Tegini é um arquétipo raro, tanto na Terra como em outros planetas, 

sendo mais comum em dimensões superiores e universos alternativos onde os ideais 

predominem. Tegini é um arquétipo de Verdade, Justiça e Amor Sublimado, logo a Terra não 

é propícia ao encarne de tais criaturas, que quando aqui vêm muito sofrem. Mas é necessário 

que assim o façam, pois levam sopro de renovação e esperança aos locais onde são enviadas. 

Na imensa maioria das vezes, não veem resultado de sua permanência em vida, mas aqueles 

por elas tocados jamais deixam de se modificar, seja a médio ou longo prazo. As Teginis 

também costumam provocar desconforto e inquietação nas almas mais embrutecidas, pois a 

alta vibração de suas auras incomoda os que almejam permanecer no erro e na estagnação 

ignorante, por isso é comum em seus caminhos ataques gratuitos, inveja e maledicência, e 

embora jamais sejam vencidas, enquanto encarnadas na Terra são médiuns que sofrem muito 

com as energias alheias pois possuem extrema sensibilidade. 

  Nas linhas de Umbanda algumas caboclas vêm na energia desse arquétipo. São 

altivas, falam pouco, não admitem injustiça para com inocentes – incluindo animais – e 

procuram despertar a mente dos filhos de fé para verdades e valores não transitórios. 
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Capítulo XI 

 

O Patrão e o Burro 

 

O simples vence o complicado. O frágil domina o forte. A suavidade anula a violência. O menor controla o 

maior, Um pouco de Bem é capaz de reduzir a um grande mal. 

11ª Lâmina do Livro de Tamur 

 

 

 

  Era uma vez um jardineiro que plantava hortaliças para sobreviver. Certa feita, tendo colhido 

em abundância e não conseguido bom preço pelo excedente de suas mercadorias, aceitou oferta que lhe 

fizeram e trocou suas plantas por um bicho, um jumentinho a fim de ajudá-lo a carregar as mercadorias 

quando crescesse e que o ajudasse, como um cavalo, a arar a terra. 

  Jumentinho se criou mamando nas tetas da égua de um vizinho, por acordo firmado entre as 

partes, em troca de algumas sementes de absinto. Acontece que o tal vizinho era homem reformado, pois 

conhecera o evangelho e todos os dias, pela manhã e pela tarde o lia, e orava fervorosamente, em frente aos 

seus animais contemplando as pequenas terras que possuía. Notava também que mais calmos ficavam seus 

animais, e alguns até mesmo dormiam, como o jumentinho do vizinho que sua égua branca nutria. 

  Depois de grande, Jumentinho – pois nunca nome recebera – quando não ocupado na labuta 

por seu senhor, dirigia-se à cerca para ouvir de longe as palavras de fé e oração que o vizinho de seu patrão 

exclamava em comovida emoção, em meio ao silêncio do entardecer, e pensava bem lá dentro, com seu 

coração de jumento: 

  “- Quem me dera um dono como esse, que usa o poder da sua voz para acalmar o vento, em 

vez de reclamar noite e dia que nada está a seu contento!” 

  Durante o dia-dia, muitas vezes o animal estava sofrendo uma injustiça através de uma 

chicotada, ou sendo castigado com pouca comida e umas bordoadas, porque em sua ranzinzice o lavrador não 

tinha nada, nem família nem amigos, e então em seu couro descontava toda frustração sua, toda raiva 

entranhada, e toda vez que as hortaliças não lhe rendiam as moedas tão sonhadas. 

  E o jumento, que não era burro e de burro não tinha nada, quem diria compreendia que era 

um saco de pancadas, e embora não soubesse discernir humanas palavras, sabia no interior de sua alma 

animalizada que a culpa não era sua, e que o patrão só externava a covardia de uma vida tão malograda. E 



quando triste ficava o jegue e as pancadas dolorosas a passar se demoravam, se não podia ir, lembrava, da 

cerca por onde ouvia as palavras do vizinho que tanto conforto lhe davam. 

  Anos se passaram e o jumento manco ficou, pois atolara-se numa vala carregando peso 

demais que seu patrão mandou, e este muito irritado, culpando-o pelo que se passou, aos maus-tratos puxa 

a besta, que de mal jeito escorregou, quebrando-lhe uma das pernas, e mais irritado ainda seu dono ficou. 

Mas como ele sabia a falta que um asno lhe faria, foi ao vizinho orador, pediu ajuda para curar o jegue pois 

não podia ficar sem seu carregador. O vizinho olhou o caso e resumiu: 

  - Não sei se tem remédio ou se eu fosse o senhor, se o sacrificaria, mas pelo sim, pelo não, vou 

orar, se o senhor me dá licença, pela intervenção de Nosso Senhor, dos Anjos e da Virgem Maria. 

  Não gostando da resposta, mas sem opção melhor, olhava de soslaio a ‘papagaiada’ do vizinho 

a exclamar, para Deus e os santos do céu, que seu jegue viesse curar ou libertar. Todo dia duas vezes vinha o 

vizinho para orar, e embora irritado ficasse, o dono do asno teve de aceitar, pois em três dias voltava o seu 

jumento a levantar, devagar, mancando mas indo firme dia a dia a melhorar. 

  Mais um pouco de tempo passou, o jumento quase que ficou bom de todo, mas nada do seu 

dono melhorar: batia cada vez mais no jegue e não entendia o porquê do seu negócio desandar, pois as ervas 

não mais cresciam, e a fome começava a se avizinhar. Nem entendia o patrão porque gostava tanto seu asno 

de ouvir sermão, indo para a cerca à tarde para ouvir do vizinho a pregação.  

  Também olvidava que o vizinho atenção prestava à situação e sabia que em suas orações o 

jumento buscava força e resignação. Então começou o vizinho uma campanha de orações, pedindo pela 

libertação do asno de tanta humilhação. Quarenta e nove dias se passaram e o patrão da feira vinha, voltando 

ao lado do jegue, tão sobrecarregado que mal ele se via, somente caixas e fardos, que dos outros transportava, 

qual carroção de mudança, cujo frete rendia a alimentação do dono. Pelo mesmo caminho que atolado o 

jumento ficou, dessa vez quem cai é o dono em grito e pranto desesperador pela dor do osso em exposição. 

Olha o jumento a cena e dá as costas ao seu senhor, aos gritos de: 

  - Eu te mato, jegue ingrato, que não me ajudou! 

  Vai o burro até o vizinho e parado fica em seu portão, até que o avista o vizinho, e como todo 

amante da oração, tem ele a intuição de seguir o animal, que o leva até seu infeliz patrão. 

  Recolhe-o o vizinho e tudo em sua posse faz, embora não tivesse obrigação. E como sempre, 

duas vezes por dia ora, no quarto do enfermo reclamão, acompanhado pelos bichos que o seguem, 

acostumados a ouvir sua pregação. Inspirado e com voz alterada, o evangelho conclama ao coração de todos 

os seres viventes e em súplica, tomado de emoção pede a Jesus a libertação daquele irmão. 

  Morre em poucos dias, o patrão do jegue, vítima de infecção. 

  Vai morar o jegue com seu ídolo, o vizinho evangelizador.  



  Segue a calma e a rotina, como sempre, na casa abençoada pela esclarecedora pregação, mas 

eis que nota o vizinho muitas vezes o asno parado perto à cerca que dava para seu antigo lar. 

  Via o jumento seu patrão em espírito a vagar, pelas terras que eram suas sem saber onde vai 

dar, não sentia que era morto, e confuso e maltrapilho, das dores continuava a reclamar e acusava de furto o 

vizinho, pois via seu jegue na cerca do lado de lá. 

  Segue o asno até a cerca e novamente movido pela inspiração, dá início o vizinho, à nova 

súplica e oração: que libertasse aquele irmão que a esse mundo não pertencia mais não, e que fosse 

encaminhado em nome do Cristo ao reino da perfeição. Logo é seguido pelos seus bichos, que mesmo fora de 

hora, vem ouvir sua oração, e vê o jumento a chegada, de uma gentil senhora a buscar seu ex-patrão, que o 

envolve em seus braços no seu colo de mãe com o calor e a saudade de tanto tempo de separação.  

  Segue ele com sua mãe, às novas paragens em busca de redenção, e ao término da oração, 

voltam os bichos e o nosso jegue amigo, acompanhando ao lado seu novo dono, ao seu sítio de ação.  

  Termina assim nossa história, mas fica aqui a lição: 

  Mais vale um burro evangelizado, que um sabido sem fé no coração. 
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“Este livro é escrito 

e seja lido em honra a 

Yemanjá 

A Força de Mãe do Mar 

Que a todos acolhe 

em seu imenso coração de Amar” 

  



 

As Linhas  Secundárias 
 

 

 Este livro, psicografado entre 20/07/2011 e 04/01/2015 apresenta uma história principal 

mais longa sobre cada Corrente de Trabalho Secundária e algumas psicografias mais curtas, 

de autorias diversas. 

 São chamadas Linhas ou Correntes de Trabalho Secundárias da Umbanda aquelas que 

não são as três primárias (Caboclos, Pretos-Velhos e Crianças) nem a Esquerda (Exus e 

Pombogiras), e são considerados por alguns intermediárias entre esses dois polos. Uma 

interpretação alternativa seria a de que essas falanges, compostas de espíritos humanos que já 

alcançaram luz, trabalham nas vibrações ‘do meio’, mais próximas de nós, em relação aos 

“Encantados” que trabalham na Luz e na Trevas – enquanto os guias da Direita ‘descem’ e os 

da Esquerda ‘sobem’ para trabalhar com os médiuns de Umbanda, os guias intermediários 

‘deslizam’ nas dimensões paralelas ou perpendiculares, pois sua vibração é mais facilmente 

moldável aos nossos períspiritos. 

 Nessa categoria se encontram os Baianos, Marinheiros, Boiadeiros e Ciganos (que serão 

tratados em outro livro), porém na medida em que a Umbanda amadurece e se expande novas 

ramificações surgem e outras frentes de trabalho espiritual podem emergir. Um agrupamento 

de espíritos se une para trabalho conjunto, norteados pelos mesmos ideais, objetivos e métodos 

de servir. 

 Os Baianos se caracterizam por demonstrarem quando em terra trejeitos e vocabulários 

típicos do povo da região nordeste do Brasil; muitos alegam ter sido quando em vida sacerdotes 

ou praticantes de cultos de origem africana ou da pajelança, como Catimbó, Jurema e Xangô.  

 Os Boiadeiros, como o próprio nome já indica, apresentam o arquétipo do ‘cowboy’, do 

homem trabalhador do campo, habituado a lida com os animais e o pastoreio, e são muito 

famosos pelo uso do ‘laço’ com o qual trabalham no astral, livrando aqueles que procuram sua 

ajuda de demandas e obsessões, assim como conduzem seus ‘filhos’ não lhes deixando fugirem 

dos caminhos que lhes são devidos. 

 Os Marinheiros são uma falange que trabalha junto ao Povo d’Água, na vibração de 

Iemanjá, e auxiliam muito na limpeza do terreiro e da assistência, além de cuidarem de assuntos 

que lhes são próprios como especialistas na vida marinha, caiçara e nos mistérios que 

competem à junção de terra e mar. Muitos os têm por bêbados por pedirem álcool para trabalhar 

quando chegam em terra, mas assim como nas demais correntes de trabalho que também fazem 

uso do álcool e do fumo, este é um item de limpeza, necessário para o trabalho e um 

estabilizador, nivelador vibratório que somente deve ser reprimido quando o médium 

manifestar ingerência de seus próprios vícios, contabilizando a entidade pelos seu descontrole. 



 Em todas as linhas secundárias, quando as entidades caracterizam-se por dar consultas, 

sua alegria, dinamismo e solidariedade para com as questões mundanas levadas a eles por seus 

assistidos são contagiantes. Sempre têm um conselho de ordem prática que oferecem com bom 

humor e quando necessário fazem trabalhos utilizando os elementos  próprios de seus domínios 

vibratórios. 

 

Jennifer Dhursaille 

  



Baianos  TRÊS MOSQUETEIROS NO CANGAÇO Capítulo I – Mudança 
      
 

  

 

 

 

 

 

 - Arre Égua, Zé Bentinho! Vamo parar que num guento mais correr! E os bicho tomém devem 

de tar cansado! 

 - Num sei sé seguro, Lineu... 

 - Num to veno ninguém atrás de nóis tem tempo. Acho mio nóis pará agora, pelo menos  pros 

animal se recuperá um pouco. 

 - Zé Tormento tem razão, Bentinho. 

 - Vamos parar um pouco, então, mas sejam silencioso e ligeiro! Vamos amarrar os bicho ali 

no ribeirão pra modi  eles beber água e adiscansar na sombra um pouco. E nóis também, vamo 

aproveitá pra encher os cantil e tirá a poera do rosto antes de seguir em frente, que ainda hoje quero 

estar lá pra detrás daqueles morros, antes do anoitecer, pra aí sim a gente sentá cabeça num tronco 

de arve pra descansar um poco as idéia e dormir. Amanhã é outro dia e nóis temo que resorve um 

rumo pra nóis ir. 

 Desmontaram dos cavalos e como dito fizeram, em silêncio. Não tanto pelo receio do barulho 

que poderiam causar e das conseqüências que disso poderiam advir, mas porque não sabiam 

exatamente o que dizer, nem como se sentiam, nem o que iriam fazer. 

 - Que horas são agora? – perguntou Zé Lineu tapando as vistas e procurando com o olhar o 

sol. 

 - Não sei ao certo, acho que entrou muito sangue nos meus olhos quando caí do cavalo com a 

ferida na testa, e isso deve de ter prejudicado as minhas vistas. Mas adeve de ser passado das duas 

da tarde – respondeu Zé Bentinho. 

 - E a tua ferida, Tormento? Deixe ver como está, homi! 

 - Acho que dei sorte, não está me incomodando tanto – disse Zé Tormento descendo a camisa 

para mostrar ao amigo o machucado ainda sangrento.  

 – É, está meio úmido ainda... É melhor lavar e conseguir um pouco de erva benta pra macerar 

e tampar logo o buraco... 



 - Será que a gente acha no caminho? 

 - Vamu ver... Falano nisso... Ô Zé Bentinho, ocê disse que nóis ia pernoitar pra lá daqueles 

morro azul, mas eu num to reconhecendo o caminho nem essas bandas... Ocê sabe onde nóis tamo? 

 - Saber bem, num sei... porque corremu tanto nessa carreira desabalada que nem pensei pra 

onde é que tava ino, só que tinha caminho aberto! Mas pra mim ta parecendo uma outra rota pra 

Serro Azul. Eu acho que nóis tamo chegando lá por detrás ao invés de pela frente, porque na verdade 

a gente não tinha bem certeza de onde tava lá onde o coronel prendeu a gente... 

 - Filho duma égua! Ainda mato aquele desgraçado! E com ele o filho dum corno manso que 

denunciou e atraiçoou nóis! 

 - Foi Olegário, tenho certeza! Já vinha num é de hoje  estranhando o jeito dele... Sempre 

fazendo pergunta, querendo saber de tudo os nossos planos, mas sempre se fazendo de besta quando 

era hora de a gente se reunir e partir pra ação! Nos três último serviço que fizemo, ele arrumou 

descurpa pra num ir. 

 - Ocê tá certo, Bentinho, só pode de ter sido ele – bradou indignado atirando o chapéu no 

chão, Tormento. 

 - Agora nóis temo de ver bem qual que vai ser nosso próximo passo. Onde a gente vai buscar 

abrigo, quanto tempo vamo ficar na reclusão e como vamu fazer pra voltar pras nossas terra e pra 

nossa gente tão necessitada de nossa proteção. É muito cabra safado afiado desse tar de coroné 

dando uma de dono do mundo lá praquelas gleba e eu tenho famia lá, inclusive uma fia moça pra 

mode proteger desses abusado. Num podemos ficar de papo pro ar muito tempo, não! 

 - Te acalma, Lineu que nem sou homi de dormir na rede enquanto o resto do mundo se acaba 

e pega fogo no meu redor. Eu to quieto mas to só aqui curingano e planejando cada passo que nóis 

vamo dá... E vai ser bem dado e bem calculado que é dessa vez pra pegar os três duma atirada só! 

 - Num sei quem é pior, se o coronel, o filho ou o traíra que nos entregou – cuspiu no chão saliva 

com gosto de suor e decepção Zé Tormento. 

 - Olegário sempre foi um vendido! Ele só procurou nosso bando porque tinha medo dos outros 

e achava que em troca de um pouco de provisões receberia nossa proteção. O coronel deve ter 

oferecido moeda maior de troca, fosse dinheiro fosse em segurança... – observou Zé Lineu. 

 - Depois da morte do chefe tudo pra nóis ficou bem pior. Muita gente se desapontou achando 

que investiram tanto pra num ter nenhum retorno. Perderam as esperanças de ver a justiça reinar 

nessas terra e de viverem dias melhó... – ponderava Bentinho com o olhar distante, em busca de um 

horizonte para se fixar. 

 - Mais decepção do que eu tive nessa vida!? – argüiu Zé Lineu. Até mesmo minha mulé, mãe 

de minha fia me deixou e abandonou a minina pra se bandear cum safado fio dumégua seguidor de 

bandoleiro pior que tinha em todo esse sertão! Uma gente que num tava interessada em melhorar 

nada e nem lutar por causa nenhuma; só queriam era impor respeito pelo medo e conseguir viver às 

custas do terror que espalhavam por essas terra. Quer tristeza maió que essa? Mal vi minha filha 

crescer, dei pra madrinha criar e via só de vez em quando, levava um agrado pra mode dela num se 



esquecer de mim e sabê quem que é o pai dela. Nesses anos todos, o que mais vi foi bala voano e o 

que mais recebi foi talho de faca e ameaço de peixeira, mas to aqui, na luta, porque meu coração 

num consegue se conforma que as coisa tem de ser assim, porque num pode as coisa ficar desse jeito 

pra sempre! Tem que tê uma solução. E eu num luto nem é por ela, pela minha fia, que nem acho que 

vai dar tempo muito pra ela viver num mundo mió, mas é pros filho dela, pelos meus netos que eu 

luto; pra mode eles nascer e encontrar um lugar mió pra viver e pra crescer sabendo o que é o certo 

e o que é o errado e sem medo de lutar por aquilo que é o do direito deles e dos outros tomém. 

 - Eu sei, Lineu! – se levantou Bentinho e sacudiu a poeira das mãos. E eu lhe juro que o teu 

sonho e a tua luta nem há de ser em vão, nem que pra isso eu tenha de morrer lutando, meu irmão! 

 E abraçou o companheiro, enquanto Tormento se encostava a uma árvore, cansado, olhar 

perdido, se perguntando, igual aos outros dois: 

 “E agora, o que fazer?” 
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Marinheiros As Cartas de Fred   -  16 de Outubro de 1714   
 

‘Atraca, atraca que lá vem Nanã, ê ê 

Atraca, atraca que lá vem Nanã, ê ah” 

 

 

Cork Harbour 

October, 16th, 1714 

My Dear Isobel * 

 

 

    Sei que pediste que te acordaste antes de partir, mas mais uma vez 

não tive coragem. Sei que teu dia é duro em terra firme, como o meu é duro no mar. Tens os 

meninos para cuidar e tudo o mais, além de toda minha vida em terra, que sois vós e a minha, a 

nossa, família. Te escrevo para contar que boas novas que tive ao chegar no arranje dos barcos 

**: com os três serviços encomendados será suficiente para que possas já comprar o tecido e 

mandar fazer o vestido que tanto quer nossa Suzette. Seis que vais dizer que não é preciso, que 

reformas um anterior, mas da parte de nossa vida que é regida no mar, cuido eu, então obedece, 

mulher, e compra o tecido para a guria!  

    Se quiseres compra para ti também algo de que te agrades, pois 

também és mulher e sei que esses panos todos têm o poder de enfeitiçar mulher em loja; parecem 

até as sereias que, contam, seduzem os homens no mar (embora eu nada disto sei, pois só tenho 

olhos para ti!). Na cidade são as lojas que seduzem as moças, as senhoras e as raparigas. 

    Os meninos tu os deixa como aprendizes na carpintaria, para ver se 

nisso levam jeito... vamos ver... Mas não sejas tão dura com Scott; se ele quer estudar, que estude. 

Basta que cumpra seu meio-dia lá com o sapateiro. 

    Não te preocupes demais, nem com nossa filha, nem com teus 

sobrinhos; tudo há de se ajeitar e nossa família ficará bem. 

    Nem comigo te apoquentes, pois Llyr *** há de me proteger. 

    Pedirei ao mensageiro que te entregue esta antes de eu partir, pois 

sei que amanhã leva ele encomendas para todo o interior e passa também por Kilkenny. 

 Teu Fred 

---------------- ---------------- ------------------                       ------------------ ------------------ ---------------  



 

(Nessa linha pontilhada, conforme ele me mostrou,  a carta era dobrada e assinado o nome 

inteiro e timbrado com um selo de permissão naval que assegurava entrega imediata das 

correspondências e evitava que as mesmas se extraviassem. N.M.) 

 

Alfred P. Thompkins 

         

* Minha Querida Isobel 

**  Local onde se contratam os serviços de um navio e sua tripulação, marinheiros, etc 

*** Deus celta do mar 



Marinheiros  As Cartas de Fred   –  Novembro de 1714  
    

 

My Sweet Isobel * 

 

     

    Esta será curta pois o deão tem pressa e em 11 de novembro  já já parte 

para Kilkenny e não perde a chance de enviar-te esta, pois soube há pouco que poderemos nos 

demorar fora de casa, aportando do lado oeste da ilha, indo e vindo a meio mar do Atlântico. Se 

tens dúvida para entender direito o que é isto, pergunta a Suzette que desde pequenina me ouve 

ela explicar isto – de fato aprendeu sobre navegação melhor do que os meninos! Pena não 

puderem ser as mulheres capitãs! 

    Como te disse, há serviço de sobra e até falam em viagem ao Mar do 

Norte de janeiro a março do ano que vem, então pára de te preocupar que  para o ano fazemos o 

casamento de Suzette. Scott não quis a sapataria – deixa-o pensar no que fará da vida até o natal. 

Para o ano lhe cobramos decisão, mas por ora, deixa o menino a sós com as ideias dele. Já se está 

fazendo homem e a um homem é preciso que lhe dêem tempo para estar a sós com seus próprios 

pensamentos. (Quisera eu um dia tu entedesses isso de uma vez, mulher!!) 

    Mas enfim, se rilhar contigo é meu prazer e sei que estás agora 

mesmo a me amaldiçoar, não me preocupo, pois que Llyr é meu protetor! 

    Mas veja que tens de sobra motivos para rir: teus sobrinhos gêmeos 

encetaram como aprendiz e creio que dali terão sustento digno e boa profissão – melhor que a de 

um velho do mar,  se queres saber – em menos de um ano em que perderam a mãe. Tua irmã se 

foi mas podes descansar tua cabeça tranqüila no travesseiro: deste bom rumo a teus sobrinhos. 

E o outro logo há que se encontrar! 

    Não gastes todas as moedas que te mandar! 

 

Teu marujo fedorento 

Fred 

Alfred Patrick Thompkins   

 

* Minha Doce Isobel  



Marinheiros As Cartas de Fred   –  2 de Dezembro de 1714   
   
 

December, 2nd, 1714  

 

 

Minha agridoce e impaciente Isobel 

 

  

    Não adianta reclamar do que não muda, mulher! Se em quase 28 anos 

de casados nunca te acordei de manhã, não é agora que estou a ficar velho que começarei a fazê-

lo, oras! Aproveita o tempo que tens a mais nas manhãs escuras de nossa Éire e dorme por mim, 

que aqui valente vou ao mar para os nossos tostões conquistar! 

    E pares de dizer imprecações sobre meu nome ao sacerdote ou ao 

deão quando eles lhe vão minhas cartas ou as moedas te levar! Vai me dobrar as rezas e eu que 

já quase não durmo hei de roncar no meio do padre-nosso por tua culpa, mulher descabida. 

    E já mandei que fizeste um novo casaco para ti, que o inverno será 

brabo, e não te quero ver a assoar o nariz todo vermelho que nem uma rena na missa do galo! 

    Podes gritar à vontade que não estou aí mesmo pra te ouvir, mas vê 

se deixas antes o deão partir, velha rabugenta! 

 

    Te amo! 

    Volto para o natal! 

    Beija Suzette por mim 

 

Captain Alfred P Thompkins  
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Zé Olandir 

‘Home’ solitário 

De 7 irmãos o porvir 

Sua mãe morreu de parto 

O pai não lhe guentou partir 

Moribundo, os oito fio 

Lhe sustentaro até o fim 

Té que o úrtimo suspiro  

Suas terra viu enfim 

Muitas légua ele deixou 

Pra João e pra Jandir 

E também pra Marciolo 

Generando e Devair 

Mas pra Martim muito pouco 

 

Pois lobisome ele era 

Assim rezava nas lendas 

Por sua doença um mistério 

E Olair fora o último 

De sua desgraça trazedor 

Perder a mulher tirou rumo 

E sem herança esse filho ficou 

Pros irmãos trabalhou muito duro 

Pra mode de ter onde por os dentes * 

Uma rede pra deitar e  

Chão pra fincar os pés 

Muito embora fosse irmão 

“Olair escravo é” – assim pensavam 

Marciolo, João, Jandir e o próprio José 

Generando foi a pique quando a cobra 

Picou-lhe o chulé 

Devair perdeu-se na vida 

No meio de tanta mulher 

Da obsessão judiado  

Martim da cama  não arredava pé 

Mas pros três mais velhos, 

 Olair vertia sangue e suor inté 

O dia que Deus quisesse 

E o destino virasse pó 

Lhe desenhando outro rumo 

Trazendo o sol dias mió 

Então três irmãs viero 

E mais azar teve sua vida 

Apanhou muito de João 

Que lhe julgou trair com Catarina 

E sua irmã Deolinda, que era seu 

verdadeiro amor, 

Emprenhada na marra pelo Jandir ficou 

Que para o irmão malquisto só deixaram 

A terceira, que era a de criação 

Francisquinha uma neguinha de tão 

triste condição 

Que tão franzina mal sombra fazia 

Na esquina do armário em que se 

encostava 

Pra ver Olair fumar sua palha  

Pra esquecer de ingratidão 

E como tristeza gosta de companhia 

No seu sofrer vieram mais três 

Filhos tão infelizes que um não vingou e o 

outro não quis viver 



Pra não ver o terceiro com tio Marciolo a 

inocência perder 

No final de tantas vidas, pouca coisa se 

salvou 

Além da Fé desse cristão 

Só a alma que é eterna, e o parco saldo 

da expiação 

Entre ódio, desprezo e miséria 

No vagão da inconsciência Olair foi o 

primeiro que despertou 

E assim que seu mentor lhe explicou sua 

lição 

Saiu ele a correr mundo em busca de 

seus irmãos 

Inté mesmo seus sobrinhos, filho e neto 

dos irmãos 

Da família de Francisquinha e das duas 

irmãs, pai e mãe 

Boiadeiro percebeu que tinha vocação pra 

bombeiro 

Pois que resgatar as vidas era seu 

contentamento 

E assim lá no astral 

Olair fez carreata 

Vai passando de charrete 

Pelas paragens pesadas 

Conversando cum e outro 

Resgatando de ilusões 

Convidando pra subir 

Por hora, pra aceitação 

Da ajuda bendita à seara 

De refazimento e oração 

Mas pra quanto antes puder 

Assumir o seu posto 

Na cavalgada da própria evolução 

Bem firmada na sela 

De trabalho e com Cristo a ação 
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“Boiadeiro vem de longe 

Do curral do sofrimento 

Convidar pra retirar 

Boi teimoso do tormento 

Se quiser minha mão 

Vem, te puxo, num momento 

Mas se querer ser feliz 

Tenha livres sentimentos 

 

É o Olair da boiada 

É o Olair pé de vento 

É olha aí os seus bois 

Que vai laçando por dentro”  
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* Comida 

José Olair de Souza viveu no norte do país na região do pantanal, Roraima e Rondônia. 

Desencarnou sustentado pela Fé, apesar de todas as adversidades. Hoje trabalha com 

caravanas resgatando espíritos nas regiões densas umbralinas e também conduzindo 

espíritos nos centros onde há trabalhos de desobsessão. Como muitos espíritos dessa 

linha, prefere o trabalho à conversação. Embora de semblante sério, tem uma natureza 

muito sensível e amistosa, o que lhe faculta a empatia necessária para o êxito de sua 

função. 
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Trabalho pra soltar Situação Amarrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ou 

 

  

 Círculo de sal grosso, circundado por guia de boiadeiro (de couro) ou por uma volta 

de corda fina que não precisa ser amarrada nas pontas, basta sobrepor. Uma vela laranja 

ou branca e laranja, copo com água ou pinga e uma vela amarela. Um alguidar – que pode 

ficar abaixo ou dentro do triângulo traçado com sal grosso ou giz branco) – com um circulo 

de fumo de corda (vendido em rolo) dentro, no meio desse circulo de fumo uma bucha 

pequena de pólvora (+-  1/3 do tubo enrolado em papel e envolto em algodão). 

 

 Prepare tudo, acenda a vela e peça a boiadeira Maria Ribeiro, ou Maria da 

Arrebentação, que arrebente os nós que estão segurando uma situação ou impedindo sua 

vida de crescer. 

  

 Por último acende-se a fundanga molhando o algodão com pinga ou álcool e 

atirando um fósforo dentro do alguidar. Saia de perto e deixe girar pelo menos 6-8 horas 

antes de desfazer. Despachar em mata ou praça. 
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Boiadeiros   A História de Zé do Laço    Capítulo I 
 

  

 

 

 

 

 

 

  A História de Boiadeiro começa hoje. 

  Hoje é o dia eterno do tempo*.  

  Para aquele que sofre o hoje é eterno. Ao que não dorme, a noite 

não passa. Ao intranquilo no espírito o suceder dos dias é corrente de água 

a enlouquecer o rio. 

  Foi num dia como esses, em que a escuridão cega a alma e a 

dor no corpo não se faz silente, que Albano viu o escurecer nas paragens 

onde os cavalos baios selvagens se agrupavam para atravessar o reinado de 

Febe. Era em meio a natureza que buscava asilo das discussões e intrigas 

que seus irmãos faziam, sempre indispostos a repartir, em igual pertence de 

valor, as terras, as roupas e até mesmo a comida que o pai lhes provia ou a 

mãe servia. Na casa onde a inveja faz moradia pelas contas devedoras, 

sempre inimiga de quem já no passado de ciúmes se movia e até hoje de 

qualquer atitude mais fraterna se desobriga, o caldo, ainda quente, esfria, o 

doce azeda e o salgado amarga o sabor de toda vida em família. 

  Mas Albano corria; daquele cenário só sua mente se desfazia ao 

avistar as árvores, sentir o vento no rosto e a alegria das viagens percorridas 

por cada um dos seus cavalos, que dali por vezes um tirara, treinara, 

domara e fama assim fazia. “Como podia Albano, moço assim tão quieto, 

fazer tanta serventia, e aquilo que ninguém mais podia, domar assim tão 

rápido alazão, mangalarga e pônei sem ferir a si ou ao bicho, e ainda manter 

suas maiores habilidades naturais intactas, coisas que outros domadores 

sempre perdiam em seus plantéis. 

  Olhando o garanhão, as fêmeas recém-paridas, os jovens 

mangalargas em sua liberdade, Albano se sentia como um deles, isolado à 

revelia. Quisera também ser cavalo, correr para longe e nunca mais ouvir 
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uma briga, pois que a dos cavalos pode ser bem perigosa, mas pelo menos, 

dá-se na dignidade do silêncio. Oponentes medem suas forças e ganha a 

contenda o que tiver melhor condição para provar sua maior valia. Diferente 

dos irmãos a disputar aquilo que caso tivessem não poderiam a contento 

assumir. Disto o pai sabia, e portanto evitava a divisão, mas também 

impedia aos filhos seguirem qualquer caminho diferente de sua paternal 

opção. 

  Liberdades cerceadas geram corações em conflito. Eternamente 

buscando compensação por aquilo que não foi vivido. Se o clã tomou, o clã 

agora deve. Bens em troca de um amor. Coração negado em troca de um 

favor. “Tudo pela família”, diziam. 

  Para Albano, essa era frase de perdição. 

  Assoviou e para perto de si vieram sete, dois de perto, um de 

longe e os quatro acostados por perto da amoreira. Marrons no pêlo e olhos 

luzidios. Albano sentia que com ele falavam, e aceitou o convite de cavalgar 

por um tempo, algumas horas que fosse, para além do horizonte, e só 

retornar de manhã. 

  O vento varreu-lhe a mente e refrescou-lhe as ideias. Até mesmo 

alegrou-lhe a fazer um sorriso ao avistar as meninas com não mais de 

quatorze, tranças, passamanarias no vestido, avental e lenços, trazendo 

cestos com ovos ao clarear dos primeiros raios da manhã. 

  Albano voltava alegre, outro, quase esquecido dos percalços do 

jantar do entardecer anterior. Mas antes que ele se desse conta, seu animal-

amigo – anima-amigo – de brusco algo percebera e relinchara, cessando o 

trote de supetão ao se aproximar da propriedade ainda no portão. Relutou 

em prosseguir, mas ao mestre obedeceu, que na entrada da choupana já 

estranhou a janela aberta e a vela de sebo ainda a queimar ao lado da mesa 

posta ao jantar. 

  Rapidamente Albano desceu do trote e o casebre adentrou para 

imediatamente sentir o chão dos seus pés se retirar.  O pranto o tomou 

quando a mãe atirada ao chão achou, já fria, a concha de madeira para o 

caldo ainda na mão retinha. O pai em pé lhe fixava, encostado ao armário 

das louças de mogno. Antes que gritasse “Pai, o quê!?” seus olhos bateram 

no irmão mais novo, de bruços sobre a cadeira de madeira ainda a verter 

sangue pelo frio da espada que lhe abrira. Ao encaminhar-se por entre eles 

avistou o machado que às costas o pai tinha. Um barulho alto o sacode em 

meio ao pesadelo: porta da despensa bate, trancada, e a voz abafada de um 

dos irmãos reconhece, a clamar por ajuda. Se dirige à porta, o coração em 
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disparado. Nem bem destranca a trava e surge o irmão à sua frente, sujo de 

sangue, rasgado a gritar:  

  “ - Irmão, irmão! Onde estavas? Grande tragédia se abateu aqui!” 

  Por muito tempo depois Albano esse momento procurou 

esquecer. Apenas memórias de relance, de qualquer forma, eram o que lhe 

vinham à mente. Gefér, o irmão preso na despensa a acusar Hitor, o mais 

velho, de ter assassinado aos pais e ao outro irmão; ao mesmo tempo 

barulhos na outra sala ouviu e duvidou:  

  “ - E se foste tu, e não Hitor, que essa chacina comandou, pois tu 

bem ficarias não só com as terras de tua partilha, como com as do mais novo 

e sua futura esposa Ethira, a quem seus olhos sempre fizeram grande vista?”  

  O cavalo lá fora relinchou, avisando do perigo diretamente ao 

seu coração: “Corra!”  

  “E se foram os dois mancomunados a exterminar a família?”  

  Não sabia, nem saberia, pois o relinchar do cavalo foi mais forte, 

e o instinto do perigo a lhe demandar SALVAÇÃO lhe deixou claro um recado 

à mente consciente: 

  “Salva-te, pois que tudo está perdido! Se foi um ou outro irmão, 

ou ainda os dois, teus pais e o outro já foram postos ao sacrifício da ganância 

seja lá de quem. Corre e salva a ti, que se aqui te demoras, teu destino não 

será diferente também.” 

  E sem mais discernir palavra de irmão ou barulhos que não 

fossem o relincho de Oro, o anima-amigo que lhe urgia a cavalgar embora, 

Albano correu porta afora, se pôs à galope e só parou no país vizinho. 

  Fez muito bem, pois notícia tivera de ser procurado, acusado 

pelos dois irmãos mais velho de ser o responsável pelo assassinato dos pais 

e do irmão mais temporão. 

  Mas Albano outros caminhos tinha a percorrer que não os da 

prisão.   E sempre na direção do poente ia, um pouco a cada dia, 

em busca da sua salvação. 

 

 

 

*  O ‘hoje’ assinalado pelo autor espiritual tinha especial relevância, por ser um domingo de 

Páscoa. N.M.  
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Boiadeiros    A História de Zé do Laço   Capítulo II 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

O 1º capítulo é contado na 3ª pessoa porque até aquele ponto eram 'os 

outros' que regiam a sua vida, e que determinavam se ele sofria ou se ele 

sorria. 

A partir do momento em que Albano tomou uma decisão por si, baseado 

unicamente em seus instintos e sua conexão com a natureza, nosso 

personagem ganhou voz, a sua própria voz, e daqui em diante, é ele 

próprio quem narra o seu destino. 

 

 

Pai Arruda 
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  Por três dias corri. Nem para comer parei, somente para um 

bem pouco dormir, pois que sentia às minhas costas o vento frio da dívida 

de sangue registrada por meus irmãos mas creditada a mim, em meu 

encalço. Se parasse, sabia, perdão não haveria, pois que todos neles, muito 

mais articulados que eram, acreditariam. Rumava no sentido do sol poente, 

talvez no inconsciente desejo de fazer o tempo retroceder, para atrás andar 

e quem sabe minha sorte mudar. 

  Mudar, mudou. Mas foram muitos ‘dias’, 'semanas perdidas no 

tempo' de paradas em estranhas pradarias que a mim mesmo de volta me 

conduziam, enquanto eu acreditava que para fora do “eu mesmo” me 

encaminhava, ao desdobrar em todas as minhas forças para tentar resolver 

os causos daqueles que se achegaram a mim. Porque ajudar os outros é 

bálsamo mais que bendito, no esquecimento dos problemas de quem, como 

eu, paz de espírito sempre buscara mas jamais antes encontrara, nem 

mesmo na solidão. Pois no vácuo do silêncio reverberam a dor e a falta de 

compaixão, afligindo num suplício eterno de tristezas as almas que buscam 

por seu próprio perdão. 

  Iniciação? Eu diria que sim. 

  A minha levou 9 anos, dos quais algumas paragens eu vos conto 

a seguir: 

 

  Naquele tempo eu me achava meio burro, bruto até, porque me 

comparava, na brusqueza objetiva do falar, com o diálogo franco e 

humorosamente elaborado dos meus irmãos mais velhos. Tímido, recuava e 

evitava marcar presença aonde ia, acompanhado ou não da família, mesmo 

quando as moças me enfeitiçavam o olhar.  

  No começo do exílio, deliberei: “Vou pra um lugar que melhor me 

ensine falar. Vou pra Grécia dos filósofos, que lá dizem que tem saber, que é 

coisa boa e que eu também quero ter! E além disso também passo antes pela 

Sicília, que disseram ser terra de mulher muito bonita. Quem sabe já não me 

vou até casado ter uma conversa boa com aquele tal de Platão, e ele não me 

pega como aluno dele e me ensina bem ‘umas lição’, que além de eu deixar 

de ser burro, passo a falar bonito, que é coisa que qualquer esposa há de 

gostar. E também se algum dia tiver condições de minha inocência provar, 

volto falando bonito e mostrando para esse povo que todo bronco com carinho 

tem seu jeito.” 
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  Hoje em retrospecto vejo quão inocente era eu, que além de 

achar que Platão ainda vivia, ainda pensava que o povo, com minha 

“evolução” se importaria... Quem em si não se confia, sempre de todos 

espera aprovação e teme a zombaria. Ah, triste sina! Feliz daquele que não 

depende das esmolas de atenção alheia! 

  Mas para isso também, vim a aprender, santo remédio que era 

e ainda é, a caridade, quando te consome as energias a tal ponto que te 

cegue à mágoa alheia e surdo fiques à calúnia daqueles que tomam teu 

'ajudar' como um ato de rebeldia. 

  Foi assim que conheci Catalina. A primeira “prenda” linda que 

me assaltou a visão belo dia, bem cedo em que descia eu pelas pradarias. 

  Eis que a menina-moça chorava, pois que a única pessoa que 

tivera no mundo era a avó, e esta pela madrugada acabara de falecer. 

Chorava a moça que dó me varria só de ver, um choro mesmo de condoer, 

que mais amargo ficou ao me revelar que na pequena vila ninguém lhe 

queria ajudar a comprar um caixão, pois que a velhinha fora em vida 

prostituta, e agora com o desprezo da parca e perfeccionista população, a 

neta não a tinha como pôr abaixo do chão. 

  - Eu te ajudo, meu anjo. Dinheiro não tenho, mas vamos falar 

com o pároco que há de ter bom coração. 

  - Não, com o pároco não, pois que sempre odiou minha família, 

nos acusando de bruxaria e de pôr nos outros maldição! 

  - Mas que é isso? Como pode um homem de Deus agir assim? 

Mas vamos de casa em casa que falo com todos da tua dor e que é o amor 

de uma neta que precisa se despedir e pôr ao chão um corpo malsão. 

  - Aqui já não me querem nem me ver bater às portas! Todos já 

me fecham o cenho só de me ver passar. Tens certeza de que não tens nada 

de que possas te desfazer para me ajudar? 

  - Infelizmente não, mas sobe comigo no cavalo que vamos até 

algum vilarejo próximo. Havemos de encontrar pessoas boas que te façam o 

favor de ajudar nessa hora tão sombria. 

  Meio a contragosto deu-me a mão para puxá-la ao lombo de Oro, 

meu cavalo beligerante. 

  - Vamos então... 

  Na primeira parada, não longe dali, logo me admoestou: 
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  - Nesta não, que o homem mais rico e que manda aqui odeia 

minha avó e tudo com referência a ela há de nos prejudicar ou punir. 

  No meu coração compadecido pensei: “Coitadinha, tão abalada 

está que se recusa a falar da avó no passado. Será difícil pra ela conviver 

com tão dolorida ausência da sua única parenta viva!” 

  Na segunda e na terceira também Catalina arrumou motivos 

para não adentrarmos, uma que era íngreme a subida e arriscado o chão 

para o cavalo, e outra que sua 'intuição' dizia que a vontade da avó jamais 

seria pedir esmolas na terra em que tão poucos e distantes parentes viviam. 

Por fim chegamos quase duas horas depois a uma povoação, contamos a 

triste história e conseguimos boa doação, suficiente, acreditava eu, para 

'meio enterro'. Contava que na volta ainda conseguiria ajuda e a urna 

funerária eu mesmo faria, sendo razoável nas artes da marcenaria. Alguma 

boa alma a madeira doaria e no máximo até o dia seguinte o repouso final 

garantido a pobre velhinha teria. 

  Retornamos fim do dia e ela me prometeu uma janta quente 

após que me banhasse na estrebaria da pensão, onde água quente me 

arrumaria. Disse não querer retornar à choupana onde morava pois que a 

visão da mortinha querida a desolaria, mas que tinha amizade com a filha 

da dona da pensão, e comida nos asseguraria. 

  Lavei-me rápido e pensei: “O Bem, pra ser bem feito tem que se 

fazer bem-feito. Ela não quer, mas vou no pároco, apelar para seu coração de 

fé, que há de se apiedar dessa situação.” 

  Bati à porta e um homem baixinho de barba, costeleta e 

cavanhaque à moda judia me atendeu curioso. Contei-lhe tudo, botando 

toda ênfase que sabia nas palavras que pensava eu podia fazer brotar pena 

no coração do homenzinho. Já pelo meio da prosa, notei-o irriquieto e 

impaciente. Eis que no fim do meu plagiado argumento, o nobre pároco me 

fala: 

  - Meu filho, o senhor já é o quinto ou sexto viajante que me vem 

a essas bandas esse ano tentar enterrar essa tal avó de uma moça que nem 

mora aqui. Se ela ficou com seu dinheiro, meu filho, ou alguma pertença 

sua de valor, corra antes que seja tarde e tu te tornes mais um a dormir de 

favor aqui na igreja até partires sem cavalo e sem rumo amanhã de manhã! 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 

 

  DENTRO DE UMA NAVE INTERDIMENSIONAL é 

exatamente aquilo que descreve o subtítulo desta obra: Um relato pessoal 

baseado em minhas experiências com seres de outros planos de consciência. 

  Quando menciono uma “nave extraterrestre” quero dizer que ela 

não era o veículo de transporte de seres humanos normalmente considerados 

como ‘terráqueos’.  Entretanto, apesar de seu modo de vida, cultura e tecnologia 

ser absolutamente além do que estamos acostumados, não me refiro a seres 

verdes, com antenas ou uma aparência assim tão distinta da nossa. A maioria 

absoluta dos seres com quem tive contato visual tem aparência humana, apenas 

mais alta do que nosso padrão. Eu diria que eles têm entre 2,10m a 2,40m; 

alguns 2,60 e em sua maioria cerca de 2,25m. Alguns são louros e alguns têm 

cabelos castanhos em tons que geralmente vão da cor do mel ao grafite. Os 

louros também podem ter cabelos quase brancos de tão platinados até uma cor 

de areia da praia molhada. A maioria tem a pele bastante clara, mas outros 

apresentam uma tonalidade acobreada ou cor de bronze, independente da cor 

dos cabelos, e todos tem como característica mais marcante para mim uma pele 

perfeita, sem marcas de qualquer tipo. Como minha avó diria: “Parecem feitos 

de massa!”; isso me causa uma sensação de irrealidade na presença deles, como 

se fossem feitos de luz condensada, embora não brilhem. Refiro-me a eles como 

“seres de outros planos de existência” porque prefiro – assim como eles 

diversas vezes também manifestaram preferir – essa designação a outras como 

alienígenas ou extraterrestres, que frequentemente passam a ideia de algo 

bizarro e muito distante de nós, até mesmo algo temeroso, que é justamente o 

que eles desejam evitar.  

  ‘Seres Perfeitos’ – alguns poderiam até mesmo dizer ‘semelhantes 

a anjos’ – entretanto convivi o suficiente com eles para saber que com certeza 

não são nem anjos nem perfeitos, e à exceção de seu modo de vida, que 

naturalmente os predispõe a uma evolução maior do que a nossa, coletivamente 

falando, no individual eles não são tão diferentes de nós. Eles vestem roupas, 
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alguns apresentam barba e a comunicação se dá preferivelmente por telepatia, 

mas eles podem usar idiomas da Terra quando necessário.  

   Como “relato da minha experiência pessoal” quero dizer que tudo 

que falarei está restrito às minhas experiências pessoais tão-somente, e que 

outros indivíduos, grupos ou associações podem ter relatos diferenciados, 

portanto tenha em mente que essa foi a experiência de uma pessoa, não 

necessariamente deve servir de parâmetro para validar as suas ou de outras 

pessoas que tenham contato com seres não-habituais.  

  Sou mulher, brasileira, tenho quarenta e dois anos, professora e 

tradutora, solteira, sem filhos, sem histórico de qualquer problema de ordem 

mental ou psicológica. Sempre tive contato com esses seres, entretanto as 

lembranças desses encontros, que têm a duração de uma vida inteira, dividem-

se em três categorias: 

  Em 20% desses encontros, a memória referente aos instantes 

iniciais e finais na presença deles, com alguma noção do que havia ocorrido – 

na maioria das vezes testes, consistindo de perguntas, imagens e painéis com 

botões – era tudo o que havia. Essas eram todas abduções físicas e a maioria 

ocorreu durante a infância e no período da tarde. Quando isso ocorria, eu 

percebia alterações sonoras, como se os sons locais ficassem abafados e um 

zunido tonal preenchesse o ambiente. Muitas vezes enquanto brincava sozinha 

ao ar livre, eu pensava: “Vai acontecer aquilo de novo...”, mas não conseguia 

comentar nada, quando retornava, com meus pais, o que era ainda mais 

estranho. Sentia-me chocada por meus familiares não terem se dado conta de 

meu sumiço, que poderia ter durado horas, e com frequência pensava com 

angústia que eu poderia ser levada para sempre e as pessoas simplesmente não 

se lembrariam mais de mim ou de que algum dia eu tivesse feito parte de suas 

vidas. Recentemente minha mãe me contou que quando eu tinha cinco anos 

costumava dizer: “Um dia vão me levar embora, mas você não deve chorar; 

ninguém deve chorar. Eles vão vir para me buscar e eu vou ficar bem.” 

  Em outros 20% desses eventos eu retornava com a lembrança do 

início, de parte do meio e do fim do encontro, mas gradualmente elas iam 

desaparecendo durante as 24 horas subsequentes, e assim eram ‘desativadas’ da 

minha memória consciente. Esses eventos ocorriam como uma espécie de 

‘deslize para outra realidade paralela’, ocorriam durante o dia, em qualquer 

lugar, e não tenho certeza se meu corpo era levado ou não do local, mas a minha 
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consciência com certeza era. Eu voltava com a sensação de ter ficado suspensa 

ou extática, e com alguma resposta incisiva para questões pessoais, familiares 

ou mesmo de terceiros, ou uma espécie de direcionamento para algo que eu 

deveria estudar ou me dedicar – geralmente formas de terapias e estudos sobre 

a mente. No dia seguinte as pessoas comentariam sobre o que eu disse e eu não 

lembraria de ter dito nada. Nos casos em que o direcionamento referia-se a 

estudos, eu me lembraria ocasionalmente que alguém me dissera para estudar 

algo que era importante, mas quem e quando eu não conseguia localizar na 

minha mente.  

  Esses eventos me lembravam de relatos de pessoas que tiveram 

contatos com anjos, santos, etc, e experimentaram alteração de consciência 

como o que ocorre num processo de transe místico, o que me levou a dedicar 

uma vida à pesquisa das mais diversas religiões, fenômenos paranormais e a 

buscar toda gama de explicações disponível em livros, cursos e vídeos a fim de 

entendê-las. Embora esse aprendizado tenha sido de valia, ele nunca preencheu 

as lacunas que essas experiências deixavam.  

  Cerca de 60% dos meus encontros com esses seres ocorreram à 

noite, creio que tenham sido apenas abduções do corpo astral ou períspirito, 

embora seja difícil saber ao certo uma vez que eles detêm tecnologia para tudo 

e ninguém pode assegurar se meu corpo permaneceu ou não na cama durante o 

evento. Mas por ser este tipo de experiência as mais recorrentes, creio que eram 

‘abduções da consciência’ e não do corpo material. Essas experiências – 

ocorridas 10, 15 e até mais de 20 anos atrás – foram interpretadas na época de 

acordo com minha ótica espiritual do mundo, a partir de conceitos adquiridos 

em religiões populares em meu país, como o Kardecismo e o esoterismo, nos 

quais o contato com guias e mentores espirituais, ‘aulas’ e ‘explicações’ sobre 

os fenômenos da existência e visitas a ‘cidades espirituais’ são considerados 

normais e algo natural na vida de uma pessoa dotada de mediunidade e à serviço 

do plano astral superior. Sendo uma médium atuante era motivo de angústia 

para mim o fato de não conseguir interpretar ou encaixar várias de minhas 

experiências dentro desses conceitos. Isso realmente me perturbava muito; não 

por qualquer vínculo ou compromisso ideológico que eu tivesse com qualquer 

instituição, pois sempre me considerei uma livre-pensadora e sempre desgostei 

das algemas intelectuais, mas porque o que eu me lembrava e vivenciava não se 

encaixava nas leituras de nenhuma filosofia ou doutrina com a qual tivera 

contato desde muito cedo.  



 

27 

  Todas essas lembranças, incluindo as do segundo tipo que tinham 

sido ‘desativadas’, retornaram em detalhes há pouco mais de um ano, após um 

processo de ‘Despertamento’ (ver capítulo ao fim do livro para mais 

informações sobre do que se trata esse processo), no qual as peças do quebra-

cabeça de uma vida inteira finalmente fizeram sentido. 

  Os seres com quem vim a ter contato diziam ter, assim como eu, 

origem Siriana, ou seja, nossa história evolutiva teria tido início no sistema de 

Sirius, porém estão aqui há muito tempo, desde a época de Atlântida e Lemúria 

e fazem parte de um projeto junto a outras linhagens de seres extraterrestres, 

mais especificamente de Orion e das Plêiades. Parte deles vive no que chamam 

de Intraterra, em Telos, a cidade intraterrena que fica abaixo do Monte Shasta 

na Califórnia, e em Posíd na região de Mato Grosso no Brasil com atividades 

intensas por todo o continente americano e em algum local da Nova Zelândia e 

Portugal. Dizem que quando vieram para cá, encarnaram como humanos e 

enredaram-se na malha do karma planetário, ficando sujeitos às leis de ação e 

reação daqui, como qualquer ser natural deste planeta.  

  Os que já se libertaram da teia kármica da 3D estão vivendo na 4ª 

e 5ª Dimensão aqui mesmo, com corpos físicos no que é conhecido por muitos 

esotéricos como “Terra Intraterrena”, que seria uma civilização humana em uma 

realidade paralela, mais evoluída, desprovida de guerras e violências. Outros 

atuam como espíritos não encarnados junto a colônias espirituais – alguns 

desses inclusive comunicam-se através de médiuns e revelam sua verdadeira 

identidade ou origem extraterrestres quando encontram alguém que seja capaz 

de intelectualmente e emocionalmente lidar com essa informação, embora via 

de regra eles não gostem de se vincular a religiões, pois as pessoas tendem a 

subconscientemente tentar adaptar suas mensagens aos dogmas vigentes 

naquele ambiente. Ambos os grupos atuam em conjunto tanto entre si como 

com outros Extraterrestres, num esforço coletivo em prol de libertar a 

consciência humana a fim de que todos unidos possamos dar início a uma nova 

civilização que trabalhe em prol – e não contra - o desenvolvimento da 

humanidade. 

  Eu estive com eles na IntraTerra, na superfície deste planeta em 

corpos humanos e em outros sistemas estelares, tanto encarnada como sem um 

veículo físico denso, portanto, embora eles por certo tenham origem 

extraterrestre, eu penso neles muito mais como seres multi e interdimensionais, 



 

28 

que podem realizar atividades em diferentes níveis de existência e também 

viajar através não somente do espaço, mas principalmente através do tempo. 

  Alguns se referem a esses seres como “Ultraterrestres” justamente 

devido a habilidade que eles têm de acessar realidades multidimensionais. 

 Os esquemas da nave, ilustração e design de capa foram feitos por amigos 

dotados de muito maior capacidade do que eu para isso, a quem agradeço com 

todo meu coração: Aline Cristina Fortunato Cruvinel, Rogério Harsányi – da  

Harsányi Design Concept Art and Creative – e Roberta Alves. 

 Um agradecimento muito especial ao querido Bo Montenegro pela 

primeira leitura da versão original em língua inglesa. 
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A RESPEITO DO CONCEITO DE “DESPERTAMENTO” 
 

 

 

 

 Após 4 décadas de episódios desconexos, finalmente o quebra-

cabeças referente às minhas abduções e em que parte do projeto eu me 

encaixo junto a esses seres ficou claro. A maior parte das respostas, 

porém – que não poderiam deixar de ser multidimensionais – não é 

relevante no contexto desta obra, voltada exclusivamente para descrever 

a nave, conforme me foi determinado por eles mesmos. Entretanto me vi 

forçada a oferecer contextualizações, e sendo assim, citei por diversas 

vezes o termo “Despertamento”, e cabe, portanto, agora explicá-lo 

devidamente: 

 

 Quando me refiro a “Despertamento” não estou em absoluto me 

referindo ao que as pessoas normalmente entendem por esse termo: 

“passar a ter uma consciência espiritual”, “vir a acreditar em filosofias de 

cunho espiritualistas, em conceitos como reencarnação, sobrevivência do 

espírito à morte, etc” ou “tornar-se uma pessoa menos materialistas e 

mais cônscia do seu papel neste mundo”, embora todas essas coisas 

obviamente façam parte da ótica de vida de uma pessoa DESPERTA.  

 

 O “DESPERTAMENTO” como me refiro aqui se trata de um 

processo conduzido por seres de outros planos de existência. Embora eles 

frequentemente possam se valer, como gatilho inicial, de recursos deste 

nosso plano, tais como Yoga, Práticas Meditativas, Reiki, Cerimônias 

Xamânicas, uso de Ervas de Poder e terapias holísticas das mais variadas 

formas, sem a participação ativa desses seres dos quais falo do ‘lado de 

lá do véu’ tais recursos seriam totalmente inócuos para o Despertamento 

no sentido aqui descrito. 

 

 O Despertamento visa capacitar uma pessoa atualmente inserida 

neste plano de existência – que chamaremos apenas como medida prática, 



 

30 

e não como um fato científico, de 3-D ou Terceira Dimensão – a 

recuperar sua Identidade de Alma, ou Eu Matriz, e toda sua história 

evolutiva a fim de que ela compreenda o que esta experiência particular 

neste Tempo-Espaço significa, empoderando-o para concluir aqui 

processos muitas vezes iniciados milenarmente até mesmo em outros 

planos de existências ou outras galáxias.   

 

 

 

 

 

Um exemplo de Despertamento: 

 

 

 Maria Vaz, portuguesa, entra para um grupo de yoga e passa a 

meditar com regularidade. Começa a experimentar sensações que 

ultrapassam as descritas como típicas dessas práticas e seus instrutores 

não têm respostas muito exatas para lhe explicar as coisas que ela tem 

passado a sonhar, se lembrar ou das visões em que ‘mestres de outras 

dimensões’ vem ensinar-lhe enquanto ela medita.  

 Então ela passa a lembrar-se de quando – em espírito junto a seus 

mentores que a ajudavam a planejar esta vida atual – decidiu que para 

este mundo viria para fazer tais e tais coisas com tais e tais objetivos, com 

os quais contaria com a ajuda dos amigos e familiares, fulano e beltrano, 

com quem já tivera outras experiências de vidas conjuntamente. Maria 

Vaz lembra-se dos fatos principais de suas outras vidas como Mary 

Smith, Marie Leon, Marrie Frederikssen e Maire O’Duggain, recorda-se 

de quem eram seus familiares nestas existências passadas – ou paralelas 

– e pode inclusive lembrar-se de ter sido um ser com outra aparência em 

um outro sistema solar.  

 

 O mais importante: Maria agora entende que sua alma tem uma 

jornada LÒGICA, tentando alcançar maestria em algum objetivo, e pode 

agora, durante esta nova fase planetária, INTEGRAR-SE, vivendo AQUI 

E AGORA, CIENTE de quem realmente é, do ser que interpretou – e 
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ainda interpreta - em diversas ocasiões os papéis de Maria, Mary, Marie, 

Marrie e Maire aprendendo e buscando ampliar suas experiências nessas 

oportunidades, mas que TRANSCENDE quaisquer dessas identidades, 

pois elas são limitadas, e o Eu Matriz é quem controla todas essas 

experiências, que são muitas vezes simultâneas. 

  

 Embora nem todos se lembrem de todas as suas vidas pregressas – 

ou paralelas – o sinal distinto do Despertamento é a comunicação com o 

Eu Matriz, um Eu Maior que é detentor da soma das experiências 

adquiridas pelas diversas identidades fragmentadas e que se revelará à 

consciência imersa na 3-D a fim de com ela integrar-se.  

 

 Esse processo envolve abduções, a maioria dos Despertados foi um 

contatado e abduzido em algum momento de sua vida, esteja ciente disso 

ou não, e muitos têm protocolos de Despertamento diferenciados: alguns 

despertarão em taxas de 18%, 25%, 37%, 42%... As taxas de 

despertamento poderão variar porque a atual experiência de vida deve ser 

preservada, a integração visa prover os meios necessários pra isso e não 

causar perturbações desnecessárias para aqueles que não necessitam 

passar por um choque muito intenso de Despertamento.  

 

 O índice de Despertamento foi acertado antes da imersão neste 

corpo físico, de acordo com os planos previstos para cada experiência 

individual, pois como não é difícil perceber, embora o resultado final 

esperado seja uma experiência de vida muito mais proveitosa e 

satisfatória, que permita aos indivíduos usufruírem do êxtase que este 

momento no espaço-tempo específico proporciona, vivenciando-o com 

propósito e alegria, esse processo PODE SIM DEIXAR UM 

INDIVIDUO TRANSTORNADO, perturbado emocionalmente e 

mentalmente, se mal conduzido ou feito em hora errada; portanto os seres 

que conduzem esse processo têm grande cuidado e zelo para com os 

despertandos, a fim de que seus estágios sejam cumpridos nos momentos 

mais oportunos possíveis em conformidade com suas missões 

individuais. 
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 Os motivos pelos quais o Despertamento do número máximo de 

seres possíveis importa para o planeta neste instante e para a humanidade 

coletivamente dá-se nas mais diversas utilidades de quebra do sistema 

ilusório vigente, a fim de que as correntes de aprisionamento da 

consciência e a escravidão do sistema – sejam elas no sentido de crenças 

equivocadas, de estruturas sociais e financeiras obsoletas e impeditivas à 

manifestação das criaturas humanas de forma plena, saudável e 

construtiva e, portanto consideradas involutivas para a raça humana – 

possam ser desconstruídas de dentro para fora, auxiliando a ancorar 

novos paradigmas de luz e saber para a Humanidade no momento atual e 

no Pós-Transição. 

 

 Sem querer me alongar nessas questões aqui, pois elas desdobram-

se infinitamente, o planeta Terra desviou-se do seu plano original em 

algum momento, e os seres que cuidam da evolução dos mundos têm um 

plano para colocar “a casa em ordem” nos tempos atuais. Todas essas 

abduções fazem parte de um extensivo projeto em andamento que inclui 

a imersão – que a maioria chamaria de encarnação, o nascimento em um 

corpo de 3ª dimensão – de indivíduos originários de outras pátrias 

estelares, a fim de que eles funcionem junto à essa Força Tarefa Cósmica 

como contrapartes densas, antenas vivas que auxiliam a mudar os 

paradigmas vibratórios da Terra. 
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SOBRE XAMANISMO, UMBANDA E EXTRATERRESTRES 

 

 

 Dentro de um projeto de longo prazo existem logicamente várias fases. 

Se os próprios membros de uma tripulação se voluntariam para a imersão, isso 

não é levado a cabo de forma leviana, pois o conceito de “família” compreende 

a vida profissional também, e cada imersão é planejada cuidadosamente. 

 Não necessariamente um imerso necessita lembrar-se de sua origem; o 

que ele necessita é executar aqui a parte do plano que lhe cabe. Muitos vieram 

para desempenhar funções que não despertariam maiores desconfianças, 

atuando em setores que vão da alimentação à educação, buscando sempre um 

retorno à métodos mais naturais, orgânicos de se viver, livre de substâncias e 

crenças nocivas para o pleno potencial humano. Muitos se voluntariam para 

atuar na arte e na mídia como forma de romper os padrões vigentes e propor 

questionamentos, desafiando a lógica estabelecida e através mesmo da chamada 

“fantasia” abrir espaço nas mentes dos seres humanos para possibilidades antes 

impensadas. Todos vieram basicamente com um mesmo objetivo, à revelia de 

seus diferentes campos de atuação: MOSTRAR QUE É POSSÍVEL.  

 Estando sujeitos às vicissitudes de um mundo de 3-D, não é incomum 

que se perca o caminho às vezes, já que vivemos em um mundo perfeitamente 

modelado para fazer a todos desistirem de seja lá o que pretendiam fazer quando 

nasceram... Um membro enviado para cá, em estado de imersão, não pode se 

dar ao luxo de esquecer suas prioridades e prender-se àquilo que se 

convencionou chamar “Véu de Maya”, a ilusão, através do qual a “Roda de 

Sansara” nos aprisiona demasiadamente com as leis kármicas que regem o 

mundo tridimensional. Sendo assim, o que faz um membro de uma tripulação 

quando outro está se afogando? Ou se desviando demais da rota previamente 

traçada? Fica observando apenas?  

 Obviamente se necessário for, haverá uma ‘intervenção’.  

 Como intervir em uma realidade na qual você não tem meios facilitados 

para atuar e se comunicar com seus familiares e amigos imersos? Abduzindo 

seu corpo – físico ou sutil – para dentro da nave e promovendo a lembrança 

desse encontro para que ele se reoriente é uma maneira, porém não a menos 

dispendiosa energeticamente. Uma abdução seja física ou astral tem um alto 
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custo energético e não há condições para que ocorra o tempo inteiro. Elas 

servem a propósitos bastante pontuais. 

 Porém, sejamos originários da Terra ou de outras pátrias estelares, às 

vezes tudo o que precisamos é de uma boa conversa com alguém confiável. 

Aqui no Brasil existe, não por acaso, um número alto de pessoas dotadas de 

mediunidade ostensiva, que conseguem ver e se comunicar com espíritos, 

consequentemente a religiosidade local adquiriu essas características, e o transe 

através do qual um espírito guia se manifesta e conversa com as pessoas 

oferecendo orientações para questões da vida diária, é considerado algo normal. 

Dentro desse contexto religiões como o Kardecismo e a Umbanda tornam-se 

parte da cultura de um povo, mesmo daqueles que delas não são adeptos. Sendo 

assim, um meio muito propício para que uma inteligência extrafísica seja vista 

e passe seus recados. Se esse ser tem – ou consegue projetar à percepção dos 

médiuns clarividentes - uma forma humana fica ainda mais fácil ser considerado 

um mentor espiritual. 

 George foi visto por uma infinidade de clarividentes ao longo de vinte 

anos, e sempre descrito da mesma maneira, tanto no que se refere a 

características físicas como de personalidade. O mesmo também ocorreu com 

Rosana, ainda que numa escala menor. No entanto esses médiuns ficavam 

confusos ao afirmar:  

 

 “Mas eu não entendo, ele está vivo; não é um espírito!”. 

 

 Na Umbanda, manifestam-se normalmente espíritos que se descrevem 

como tendo sido índios, negros escravos e crianças, formando o principal 

triângulo de forças representantes da formação ancestral do povo Brasileiro, que 

ainda inclui marinheiros, boiadeiros e ciganos. Muitos desses guias revelam sua 

origem estelar, até mesmo nos símbolos que desenham com pemba (giz) como 

parte da sua apresentação ritualística, traçando luas, estrelas, sóis e flechas que 

apontam para cima, e é relativamente comum que um espírito chefe de um 

templo diga ser de Orion, Capela ou Sirius.  

 Meu processo de despertamento ocorreu em conjunto com dois amigos, 

e todos nós, embora nos descrevêssemos como universalistas, amantes da 

verdade e adogmáticos, somos praticantes da Umbanda, com a qual temos 
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afinidade espiritual, por ser uma manifestação de fé de cunho fortemente 

xamânico, que nos fazia sentir bem e nos ajudava a renovar as energias. Na 

época do Despertamento, em momentos em que estávamos em pleno surto, mal 

crendo nas lembranças que se desvelavam a cada dia, sendo abduzidos em 

conjunto pelo menos duas vezes por semana, lembrando de ‘sonhos’ idênticos 

a cada manhã, os guias que sempre trabalharam conosco na Umbanda 

começaram a revelar o ‘outro lado do jogo’, seu trabalho e nossa função dentro 

de trabalhos espirituais e xamânicos visando o Despertamento do maior número 

possível de pessoas. Disseram categoricamente que pertenciam à Corrente do 

Grande Oriente, onde um braço da Confederação Galáctica atua através da 

espiritualidade junto aos terráqueos, promovendo cura e elevando a 

compreensão sobre as questões que aprisionam a mente do ser humano. 

Especificamente demonstraram uma correlação entre as 3 principais Linhas de 

Trabalho dentro da Umbanda e os sistemas estelares de Sirius, Orion e das 

Plêiades. 

 

 Por que os extraterrestres se interessariam por cerimônias e rituais 

xamânicos? 

 

 A resposta para isso é muito simples: as cerimônias xamânicas em todas 

as culturas do planeta visam reconectar o indivíduo com sua linhagem ancestral 

e com as forças da natureza. Durante meditações, cerimônias que sutilizam os 

sentidos, e sintonizam as pessoas com a força dos elementos naturais, que as 

religam à Fonte Criadora, as pessoas passam por processos de limpezas 

energéticas profundas, acessam suas memórias ancestrais e angariam forças 

para seguir adiante em suas jornadas; curam-se física e emocionalmente. E 

encontram suas respostas. Hoje o Neo-Xamanismo, ou Xamanismo Urbano, 

presente nos grandes centros, procura oferecer condições para que aqueles que 

vivem nas cidades passem por essas experiências, como um processo 

terapêutico de cura social.  

 Se essa cura for intensa e bem sucedida, a pessoa pode, por exemplo, 

acabar ‘se limpando’ de todas as mentiras que as religiões tentaram lhe vender.  

 Se ela fizer a pergunta correta, se lhe ocorrer perguntar por que está aqui, 

pode ser que a força da vida que corre em seu sangue seja suficiente para lhe 

dar coragem de ouvir as respostas de seu próprio coração. 
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 Se seus sentidos estiverem apurados o suficiente, pode ser que ela escute 

a voz das estrelas clamando sua própria origem. E talvez, só talvez, ela se 

lembre de sua linhagem ancestral, se lembre de quem ela é. De quem ela 

REALMENTE É.  

 E se isto ocorrer, então ela estará vivenciando de fato o Despertamento.  

 Como subproduto de um processo ainda maior que entrou em vigor desde 

a época da chegada de Colombo a América para a criação de um novo padrão 

humano menos propenso a manipulações negativas, o Despertamento é um 

projeto iniciado em outros planos de existência que envolveu um demorado 

planejamento: desde a escolha dos pais biológicos detentores de genes que 

possibilitariam sua concretização a centenas de abduções, incluindo as mães 

durante a gravidez, prosseguindo por toda infância e adolescência, executando 

protocolos de treinamento e preparo dos sujeitos, e procedimentos médicos que 

lhes predispusessem as condições orgânicas mais adequadas ao perfeito 

funcionamento da missão.  

 Tentativas de despertamento coletivos anteriores falharam, então se 

aposta que a partir de indivíduos, os resultados possam ser mais efetivos e se 

propagar de forma mais estável através da ressonância vibratória do indivíduo 

com o meio.  As vidas dos voluntários a essa imersão foram direcionadas da 

melhor forma possível e respeitando características de cada um e seu livre-

arbítrio, encaixando sincronicidades que lhes fizessem dar atenção aos fatos que 

realmente importavam para que no momento adequado houvesse ‘A 

Lembrança’.  

 Dentro do sono profundo da vida na 3-D, lembrar-se da identidade 

REAL, e somar todas as suas experiências neste tempo-espaço, impactando uma 

existência com toda luz possível numa confluência de amor multidimensional.  

 Viajantes que se Lembram de sua Origem em uma Terra assolada pela 

cegueira, pela surdez e pela amnésia.  Capazes de atuar junto à sua equipe que 

se encontra em outro plano coordenando a missão para a qual os seus entes 

queridos se voluntariaram aqui. Mantendo-se atuantes como modificadores de 

frequências, facilitadores da expansão consciencial e amplificadores das vozes 

de todos os irmãos que juntamente despertam a fim de que elas soem alto dando 

fim a uma era muda pela omissão daqueles que se esqueceram de quem eram. 
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Carta Onze -  Animais na Intraterra 
 

 

26/03/17 

 

 Saudações aos Irmãos da Superfície! 

 Somos um Povo, uma Terra e um só coração buscando a libertação de 

nossos temores a fim da Integração que há de nos conduzir ao próximo estágio 

da nossa Evolução. 

 Neste caminho que se abre diante de nós e, em verdade no caminho que 

seguimos até chegar aqui, só o fizemos e só o faremos com o auxílio de outros 

poderes, das forças que sustêm os caminhos da Criação. Para que a vida humana 

não pereça, os reinos mineral e vegetal necessitam pavimentar a sua 

manifestação, e ainda um passo à frente deles o Reino Animal se destaca nos 

serviços prestados à manutenção da existência humana. 

 Nesse campo a atuação dos Devas e das Matrizes Gerenciadoras das 

Espécies que têm povoado o globo terrestre é muito maior do que é atualmente 

compreendido por vocês. 

 Para adentrar nesse contexto é preciso referendar o conceito da Biblioteca 

Viva, conforme já foi transmitido a vocês em outras obras canalizadas, sobretudo 

com o aval dos Pleiadianos*, para que tal conhecimento fosse tomado também 

por vocês, mesmo enquanto seres que ainda transicionam entre a 3ª e a 4ª 

Dimensão. Foi julgado por eles que a ciência sobre o funcionamento e a 

importância desta “biblioteca”, que é extremamente estimada mesmo por seres 

que habitam outros orbes, lhes ajudaria a elevar sua frequência vibratória, ao 

aumentar o seu apreço pelo precioso mundo material que os cerca. 

 Resumindo o conceito em um parágrafo, seu planeta foi depositário há 

milhões de anos de códigos genéticos raros, alguns plenamente manifestos e 

outros escondidos em fitas e desdobramentos no DNA de todas as espécies 

‘vivas’, senscientes ou paracientes, como os minerais, que não estão ‘vivos’ como 

vocês compreendem, porém possuem sua ciência e são capazes de perceber e 

atuar sobre o meio ou sobre outras formas de vida. Em outras palavras, cristais e 

minerais em geral são capazes de percepção, e através de uma leitura 
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interpretativa, podem ser programados a recodificar as energias por eles 

identificadas. De fato, os cristais são os primeiros ‘robôs’ ou princípios de 

inteligência de origem orgânica que podem ser reprogramáveis a fim de corrigir 

um sistema, por isso este é o primeiro reino a se estabelecer na maioria dos 

planetas que estão destinados a receber a vida ou a servir em um papel 

secundário à manutenção desta vida, como satélites ou estrelas-irmãs ou 

quaisquer corpos celestes cujas órbitas se retroalimentarão. Em um nível mais 

complexo situa-se o reino vegetal, ao qual caberá as funções de nutrição e cura 

das formas de vida que ali se desenvolverão. Em cada elemento cuidadosamente 

posto aqui de forma a não desestabilizar todo um ecossistema, seres de planetas 

muito distantes esconderam algo de muito valioso para si. Toda a natureza é um 

imenso “back up” de outras galáxias – inclusive a vida humana, construída a partir 

da contribuição de diferentes linhagens extraterrestres, é preciosa, pois 

representa uma “salvaguarda” de proporções gigantescas, cada ser vivo 

contendo a cópia de uma parte de um banco de dados que não pode ser 

encerrado em ‘livros’, ‘discos’ ou de qualquer outra forma mais eficiente. A cada 

era, abduções ocorrem unicamente para atualizar esse sistema, e assim vocês 

também evoluem. 

 Dentro dessa atualização de dados, nenhuma se faz mais importante para 

vocês do que as que se referem à vida animal. Pois não apenas eles contêm seus 

próprios códigos de reprodução de formas de vida primárias, secundárias e 

terciárias dentro de si, como encerram – além dos protótipos primordiais de sua 

espécie – partes essenciais do sistema fundamental para o equilíbrio e 

regeneração da vida humana. 

 Um tigre não é apenas um tigre – ele contém as matrizes de uma antiga 

espécie felina que originou diversas outras em muitos orbes em galáxias 

distantes. Ele é uma variante dessa genética muito antiga adaptada às condições 

de tempo e espaço da sua realidade presente. Se essa espécie se perder em um 

planeta distante, há uma chance para se desenvolver uma linhagem secundária e 

similar a partir dos códigos genéticos escondidos dentro do belo felino que ora 

dorme nas tundras da Sibéria. 

 Tal já bastaria para que ele fosse entesourado por todos nós, porém ainda 

há mais. Não somente o tigre serve como reservatório de dados da espécie felina. 

Ele também guarda em sua energia, em sua contraparte astral códigos de poder, 

restabelecimento e cura da Alma Humana. Isso é, há muito, do conhecimento dos 

antigos xamãs da Terra, e inclusive originou práticas deturpadas de medicina 
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tradicional, que buscavam extrair esse poder, esses códigos de cura, através da 

ingestão ou do uso supersticioso de partes do corpo desse animal. Da mesma 

forma que arrancar a picaretadas um pedaço de um computador a fim de carregar 

consigo uma parte de suas memórias ou de sua capacidade não apenas é inútil 

como demonstra uma ignorância bárbara sobre o que é e como funciona uma 

máquina projetada para executar e responder comandos, as dádivas que os 

animais têm a oferecer não podem lhes ser tiradas à força nem obtidas a partir da 

corrupção de sua natureza original. 

 Um tigre contém uma poderosa medicina dentro da energia conhecida por 

vocês como YANG, ela pode acessar a força masculina de forma bastante elegante 

e centrada, sem incorrer nos gastos de energia desnecessários que são bastante 

comuns nos elementos do sexo masculino. O tigre ajuda a direcionar esta energia, 

auxilia o homem a entender o seu próprio poder e propósito; sua energia pode 

trazer prosperidade, fertilidade e vitória em decorrência do acesso, da 

harmonização, entronização e sustentação desse canal energético dentro de si. 

 Este é o princípio de uma prática comum pelo universo afora que vocês 

chamam de Xamanismo; para os seres de Consciência estelar ela se baseia no 

acesso de energias bases ancestrais e universais, presentes em vários lugares e 

repassada com variações em diferentes galáxias. Ela representa o princípio 

daquilo que compreendemos como nosso Sistema de Cura: re-conexão, re-

estabelecimento, re-generação, re-codificação, re-vitalização dos sistemas 

energéticos que se manifestam em cada ser de forma única. 

 Ao estabelecer uma sintonia com o tigre, as informações contidas no 

código genético do animal influenciarão o ser humano que está em defasagem 

energética. O mesmo ocorre com toda e qualquer vida neste planeta. Cada 

pequeno animal é detentor de um pequeno milagre, uma grande cura e graça sem 

igual. 

 O estabelecimento dessa sintonia capaz de permitir a transferência de 

códigos que causará a cura dá-se por diferentes métodos, de acordo com o local, 

o tempo e a capacidade de cognição do(s) ser(es) que recebe(m) ou capta(m) da 

Teia Planetária, dos registros akáshicos, a informação e a forma de conseguir essa 

conexão, mas ela deve ser sempre embasada em Amor e Respeito pela essência 

daquele animal que contém a dádiva que se pretende acessar. 

 Muitas espécies têm se extinguido da Superfície, e como várias 

consequências do que pode ser entendido como um ato de vandalismo dos 
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próprios seres humanos para com uma “Biblioteca” de alcance interestelar, 

muitas naves distantes já estiveram aqui recuperando seus códigos para levá-los 

para algum outro lugar onde possam ser mantidos em segurança. Alguns animais 

se refugiaram na Intraterra, porém muitos já se perderam para sempre e não 

serão restabelecidos aqui. Os humanos que necessitarem deles como medida 

terapêutica terão de esperar talvez milênios até encontrarem uma outra forma 

ou terem outra chance para se reconfigurar sem a dádiva que esses animais 

extintos poderiam ofertar. 

 Quando um animal entra em extinção por causas naturais, como o foram 

os dinossauros, por exemplo, significa que seus códigos e sua ‘medicina’ não será 

mais necessária, porém uma forma de back up natural permanece em todos os 

seres que chegaram a uma conclusão no processo de apropriação da energia que 

aquele animal provia. Quando a extinção não se dá por causas naturais, esse 

processo não ocorre e a espécie hominídea vigente fica desprovida de meios de 

alcançar essa vibração novamente para a sua reestruturação energética. 

 

 Na Intraterra essa compreensão limita de certa forma nossa interação com 

as formas de vida animal. Por todos os fatores acima descritos compreendemos 

que quanto menos influenciarmos seus habitats e sua forma de vida e de 

expressão, melhor contribuiremos para a manutenção de seu bem estar e 

consequentemente do nosso, enquanto espécies co-dependentes que dividem o 

globo. 

 Isso não impede que alguns animais se aproximem de nós e de nossas 

cidades voluntariamente. Sempre existiram espécies vivendo no centro da Terra 

e na faixa temporal da 4-D na qual nossa atual existência se encaixa, e nós, que 

viemos depois, procuramos nos adaptar sem importuná-los. Alguns desses 

animais são imensos para os padrões da Superfície e permanecem fora dos limites 

de nossas cidades; outros sempre buscaram nossa companhia e alguns até 

mesmo gostam de dividir sua existência conosco e desenvolvem atividades que 

lhes auxiliam a obter auto maestria dentro de sua espécie. Essas mônadas existem 

em diferentes sistemas estelares, de animais cujo estado de consciência se 

aproxima do hominal e por isso procuram estabelecer conosco parceria. Os seres 

que coordenam o desenvolvimento de sua espécie podem se comunicar conosco, 

e embora vocês pudessem compreender essa parceria como uma forma de 

‘trabalho’ conjunto, esses animais são, dentro de um determinado patamar, de 

uma escala de comprometimento, livres para ir caso não desejarem mais 
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desempenhar suas funções junto a nós. De nenhum a maneira é um animal 

confinado escravizado ou submetido à tortura dentro da Intraterra; alguns são 

acondicionados, porém, quando de alta agressividade e ocorre algum tipo de 

confronto entre espécies fora dos limites das cidades nos quais precisamos 

intervir. 

 Na Intraterra não existem ‘animais de estimação’ à semelhança do que 

ocorre na Superfície, pois entendemos que toda a criação deva ser estimada e 

todas as formas de vida respeitadas, assim como não nos parece ético privar um 

animal de seu estilo de vida original para mantê-lo à semelhança de um bibelô 

dentro de nossos lares, por vezes, porém, pode ocorrer de um animal se 

aproximar de um indivíduo ou de uma família, ou ainda de um aglomerado de 

intraterrenos, humanos ou não, e procurar integrar-se à rotina deles; 

aparentemente se afeiçoam a um indivíduo ou ao grupo. De fato isto tem ocorrido 

mais frequentemente à medida que os prazos da Transição se fecham e 

creditamos isso ao êxodo de várias espécies animais da Superfície para a 

Intraterra. Muitos animais, sozinhos ou em família, têm encontrado as 

embocaduras para a Intraterra. Acreditávamos que eles as reconheciam antes, 

mas sentiam receio em ultrapassar as frequências de barreira vibracionais, porém 

aparentemente eles têm preferido enfrentar o desconhecido a permanecer em 

seus antigos habitats. É provável que tenham sido expulsos ou sentiram-se sob 

forte ameaça. Eles têm sido bem-vindos aqui, porém como nosso próprio mundo 

também passa por uma Transição, não sabemos se poderemos oferecer as 

condições de que eles necessitam enquanto espécie para prosperar no futuro que 

ainda desconhecemos em sua plenitude. Temos procurado oferecer a eles 

simulacros das condições naturais em que viviam na Superfície a fim de interferir 

o menos possível em sua estrutura psicorgânica. Raros são, porém existem, 

animais que dividem um lar junto aos intraterrenos. 

 Observamos atentamente, contudo, e mantemos constante vigilância a 

determinados agrupamentos animais tanto da Superfície quanto na Intraterra, 

que beiram a extinção e possuem condições de reorganização vibratória para 

serem transferidos para a Intraterra quando e se tal necessidade se fizer presente. 

 É importante frisar que não podemos e não estamos ‘salvando’ todos os 

animais da Superfície que estão sendo extintos e com quem vocês dividem a 

valiosa experiência da vida. De fato vocês poderiam fazer muito mais por eles do 

que nós. Assim como vocês não podem ser trazidos ‘à força’ para cá sob risco de 

desestruturação energética, assim também eles não podem, então somente 
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alguns poucos, que por algum motivo estão modificando seus próprios códigos 

de frequência espontaneamente – ou os tendo modificados por seres superiores 

à nossa própria compreensão, os Guardiões das próximas dimensões, os seres 

que regulam os acessos vibratórios às frequências imediatas que devemos atingir 

durante a Transição Planetária, que raramente se manifestam diante de nossa 

própria visão dentro da 4ª e 5ª Dimensão. 

 Para encerrar esta comunicação, peço que considerem por alguns 

momentos, se possível todas as noites, três categorias de seres que dividem a 

existência com vocês e com os quais a sua sintonia amorosa é capaz de criar um 

poderoso vórtice de geração energética com potencial de alavancar 

enormemente, em proporções realmente inimagináveis, a expansão de 

consciência desejada para que os portais das próximas dimensões, dos próximos 

níveis de existência onde será possível a transmigração da vida, se abram suave e 

definitivamente diante de vocês, ocasionando a nossa reunião em uma doce e 

grata surpresa, desviando-os de um caminho que ao ser trilhado só trará dor e 

lamento. 

 Pensem nos oceanos que banham a Terra e nos seres gigantes que ecoam 

sons ancestrais. Nadando entre abismos submarinos, fendas intraoceânicas e 

capazes de aguentar sobre seus corpos um nível de pressão impensável para 

todos nós, eles são os verdadeiros e primordiais guardiões da vida neste planeta. 

Nossos avós, o Povo Cetáceo, está partindo. Agora neste exato momento eles 

estão retornando à sua e à nossa – particularmente minha Terra Natal – às 

paragens sirianas. Ouçam em seu coração, como uma meditação noturna, azul e 

profundamente tranquilizadora, antes de dormir, os sons de seus corações 

ecoando dentro do nosso, ressoando antigas canções de impacto milenar 

ancestral que reconfigura o nosso DNA em padrões de força e fé na sobrevivência 

da vida, do amor, da herança divina. Eles partem, mas deixam conosco a 

profundidade de sua fé no seu amor ancestral. 

 Pensem nos animais que dividem a sua rotina agora, os pequenos 

companheiros de existência que os têm amado mais do que alguns de sua própria 

espécie; eles foram alterados geneticamente, alguns para servi-los na lida diária e 

outros para entretê-los e lhes fazer companhia. Mas eles os amaram e embora 

nada saibam sobre os tempos que se avizinham, eles desejam apenas e tão 

somente a sua companhia. Tão pequenos e dependentes que são, frágeis da boa 

fé humana, eles sabem a única coisa que realmente lhes importará e a nós todos 
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durante os momentos finais da Grande Transição: Tudo o que eles querem é o que 

mais quereremos: a chance de permanecer junto àqueles que amamos. 

 E por último peço que remetam seus pensamentos em direção a uma classe 

de seres que geração após geração tem nascido em seu mundo apenas para servir 

e conhecer a dor e o sofrimento, tanto físico como moral, pois que animais 

sentem angústia pela separação dos seus, medo pelas energias que sentem no ar, 

eles temem pela sua vida e sabem que o fim dos seus também se aproxima; eles 

têm nascido em dor, de mães que só conhecem a dor, para uma breve vida de dor 

de onde partirão em mais dor. Suas vidas foram mecanizadas e eles são 

considerados objetos. Eles fazem parte do mais baixo nível de sustentação do seu 

sistema, espelhando a mesma mecanização, objetificação e cruel tortura de que 

vocês mesmos são vítimas. Considerar o que ocorre com a vida desses animais 

algo ‘normal e aceitável’ faz parte do condicionamento hipnótico que domina 

vocês e governa suas instituições de modo que vocês também achem normal o 

que se passa com vocês. O micro reflete o macro e a alma desses animais está 

escravizada a esse ciclo de tortura enquanto a de vocês aí também permanecer 

imóvel, incapaz de se rebelar e ousar questionar e decidir não fazer mais parte do 

jogo de sadismo que impera entre vocês. Esses animais, dentre todos, são os que 

possuem as almas mais dóceis e amoráveis, e eles estão presos dentro desse ciclo 

por um complexo mecanismo de ressonância à sua própria escravidão humana. 

Eles só podem se libertar após o homem conseguir se libertar dos grilhões que 

aprisionam seu livre-arbítrio e sua força de vontade. 

 Enviem sentimentos de Amor, Gratidão e Perdão a todos esses seres. 

 Quando fazemos isso uma poderosa ponte energética se cria tornando 

possível a comunicação entre espécies, e sobre essa ponte uma carga de 

informações muito valiosa e misteriosa atinge as cordas de que são feitas as fibras 

do coração do homem e lhe transmitem conhecimentos que a mente não pode 

cessar de outra maneira.  

 No centro do peito está o chakra da integração, o local onde o verdadeiro 

conhecimento pode ser acessado. Neste ponto, ligado a outro chakra, o umeral, 

nascem simbolicamente as asas do homem, e é neste momento de sua jornada 

que ele, por assim dizer, se torna anjo, e é capaz de voar pois agora compreende 

a ligação entre si mesmo e todas as formas da criação no além-tempo do Eterno 

Agora, onde passado, presente e futuro se fundem. 
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 Os anjos não podem ser aprisionados a falsos sistemas, pois são criaturas 

que através do amor conhecem a si mesmas assim como a seus irmãos, e sabem 

que todos contribuem para a magnificência da criação. 

 

George AdrilLen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vide as obras de Barbara Marciniak 
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Carta Dez - Transportes I 
 

[Contém explicações sobre as diferenças de densidade dos corpos de luz] 

 

06/03/17 

 

 

 Saudações aos nossos Irmãos da Superfície 

 Esta é uma comunicação do comandante Jurgen , que vos fala em alegre 

esperança de que esta carta em especial irá trazer a muitas das sementes 

estelares que são nossa família muito, muito próxima, reavivadas lembranças de 

um modo de vida que é tão nosso quanto seu. 

 Antes de prosseguir com a questão dos Transportes, é preciso entretanto 

estabelecer bases para sua compreensão de qual é o nosso entendimento sobre 

o que é matéria e veículo físico material. 

 Ainda que para outros as tecnologias aqui descritas possam parecer uma 

ilusão, ou na melhor das hipóteses uma utopia distante, elas não apenas estão em 

uso há milênios nesta dimensão que não somente se avizinha como se entrelaça 

com a que vocês ora estão inseridos, como também são utilizadas por muitos 

durante o seu período de sono, quando sua consciência se desdobra e atinge 

nossa frequência vibracional, pois o seu corpo de luz, ou psicossoma tem peso 

atômico similar ao do corpo físico que utilizamos. Grosso modo, digamos que o 

seu corpo físico é como o molde feito a partir de uma cartolina, grossa e densa, 

que está acoplada a outro molde que lhe define as estruturas e detalhes, este mais 

fino, à semelhança de um papel vegetal, translúcido, semitransparente, que é o 

seu corpo espiritual, psicossoma ou períspirito, como alguns preferem chamá-lo, 

que influencia sua contraparte mais grosseira mas também sofre a ação do meio 

em que está inserido, podendo vir a adoecer por via inversa, ação a partir do meio 

físico da 3-D sobre o veículo menos denso, ou corpo astral, outra denominação 

ainda para a mesma estrutura. Em nossa faixa existencial similar a 4-D, nossos 

corpos “físicos” têm a densidade do seu corpo astral, e seu controle não carece 

de uma versão mais sutilizada a lhe conectar com o Espírito, pois este corpo 

recebe as emanações diretamente do Eu Matriz, o gerenciador de todas as 
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experiências físicas em reinos de dimensões materiais do Eu Superior, que projeta 

uma parcela de sua consciência total que adere, como um polímero, ao novo 

invólucro onde residirá por um determinado período.  

 Sendo assim, ainda que haja algumas disparidades técnicas sobre as quais 

não vale a pena discorrer aqui, podemos claramente afirmar que vocês e nós 

possuímos uma estrutura física comum, porém para interagir em seu meio vocês 

necessitam de um veículo biológico mais denso que adquirem a partir do 

nascimento, e que aquilo que vocês chamam de “corpo” é para nós o seu corpo 

real revestido de um outro ainda mais denso, à semelhança de um escafandro do 

qual se utilizam para poder cumprir seu propósito aí. É por este motivo que a 

maioria das abduções dispensa a necessidade de levarmos seu corpo físico para a 

nave; levamos aquilo que para nós é seu “corpo real”, e somente quando há 

necessidade de intervenção do seu veículo biológico mais denso, levamos vocês 

acoplados ao seu “escafandro” para dentro da nave. 

 “Vocês não morrem, então? Ou já estão mortos?” 

 Morremos e quando isso ocorre nosso corpo de luz ‘desintegra-se’ e suas 

partículas atômicas nucleares – como o ‘polímero’ alegoricamente referido acima, 

são reintegradas ao Eu Matriz, sobre o qual já falamos e ainda há muito por falar. 

Por ora, porém, peço que se atenham a essa noção; a de que a partir do nosso 

ponto de vista vocês são seres que atualmente têm dois corpos físicos materiais, 

de alta e média densidade*, ambos sob jurisdição do seu Eu Matriz 

(respectivamente de forma indireta e direta) que coordena as experiências do seu 

espírito imortal, também chamado essência divina ou Eu Superior. Ao 

desencarnarem aí, o de mais alta densidade perecerá e vocês estarão “vivendo” 

apenas no de média densidade, o seu Corpo Astral. As tecnicidades sobre as quais 

não discorrerei nesta carta é que definirão ‘o local’ onde sua “VIDA” terá 

continuidade.  

 Alguns estarão em dimensões anexas à Superfície, onde uma ‘cópia’ torta 

da sua civilização tem lugar, ainda que dotada de menos luz e comandada por 

ogros que se comprazem com a escravidão alheia. A mensageira me diz que sua 

literatura espiritualista em seu país conhece esses lugares pelo nome de umbral. 

A maioria estaria sendo encaminhada a colônias e agrupamentos de refazimento 

após a experiência corpórea densa, onde junto a seus familiares, entes que lhes 

acompanham a evolução ao longo de eras, traçarão novos planos em busca das 

experiências necessárias para evolução do grupo. Outros, aqueles que chamamos 

de imersos, retornam à pátria que deixaram como soldados que um dia partiram 
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para o cumprimento de uma missão; estes reassumem seu antigo modo de vida, 

e quando for chegada sua hora, novamente morrerão, desligando sua parcela de 

consciência do Eu Matriz que estava conectada ao corpo de luz astral que 

habitava e, de forma semelhante ao segundo grupo descrito, junto a outras 

consciências Eu Matriz de sua Família Espiritual, ou Mônada de Origem, também 

deliberarão a respeito de novos projetos de imersão em mundos materiais a fim 

de adquirirem maestria de si mesmos e alcançarem as habilidades coletivas com 

as quais foram criados. 

 Pelo exposto aqui fica patente que há muito ainda por se descortinar à sua 

compreensão sobre os processos que vocês chamam simplesmente de VIDA e 

MORTE. Há mais vida na morte do que se imagina, assim como a sua Vida pode 

ser considerada uma morte para nós – ainda que temporária; nosso luto tende a 

ser inverso. 

 Por hoje, portanto, deixo-vos com essa lembrança do dito de um mestre: 

 “Há muitas moradas na casa de meu Pai.” 

 

 

 

 

* Nota da Mensageira: Quanto mais alta a frequência vibratória, mais baixa a densidade, e vice-

versa. Num plano existencial de alta frequência vibratória como é a Intraterra, colônias 

espirituais e mundos extraterrestres moralmente evoluídos, a densidade é menor do que na 

Terra; aqui por ser um mundo grosseiro, a densidade é alta, enquanto a frequência vibratória é 

baixa. 
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Transportes II 
 

[Contém explicações técnicas sobre o processo de imersão] 

 

06/03/17 

 

 

 Retomamos a comunicação após as prévias explicações sobre a natureza 

material de nossa realidade e biologia, para dar prosseguimento ao tópico sobre 

os meios de transporte dos quais nós – e vocês – podemos dispor em nossa faixa 

de frequência existencial. 

 Antes porém a mensageira me pede que esclareça e exemplifique a 

questão do corpo astral dos imersos quando deixam nossa realidade natal para 

“encarnar” em um veículo biológico de 3-D. 

 O corpo daquele que emergirá passa por um doloroso processo de 

redimensionalização, algo que não cabe explicar aqui em detalhes mas, grosso 

modo, podemos dizer que suprime boa parte de suas faculdades a fim de que uma 

versão ‘compacta’ sua seja capaz de operar o veículo biológico de 3-D de forma 

mais próxima possível a que um corpo astral não diretamente vinculado ao Eu 

Matriz consegue, pois que é dependente ainda de corpos físicos tridimensionais 

para poder aferir experiências básicas, e por isso adere a ele com verdadeira 

volúpia, pois somente nesse plano sua mente consegue absorver conteúdos de 

forma racional. A experiência de encarnação em seu plano de existência é, 

portanto, uma bênção para muitos. Para o imerso, que é um ser não natural deste 

plano, contudo, essa ligação é dificultosa e muitos ajustes têm de ser feitos desde 

a gestação a fim de garantir a permanência da consciência de um ser cuja biologia 

apresenta grande incompatibilidade com sua nova ‘morada’. As chamadas 

‘abduções’ que ocorrem na infância tratam-se também em sua grande maioria de 

ajustes e ‘reparos’ referentes a essa questão. Alguns imersos, dependendo dos 

conteúdos internos que tenham para serem trabalhados em planos densos – 

apesar de serem hábeis e capazes de prosseguir seu aprendizado em planos de 

existência mais sutilizados – acabam por se adaptar e até mesmo se ‘identificar’ 

em demasia com a nova realidade, e acabam por protelar seu Despertar, pois uma 

das características dos planos densos é o anuviamento da consciência superior e 
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o avivamento dos reflexos instintivos; outros imersos, entretanto, jamais se 

adaptam e seus organismos padecem de diversas sintomatologias 

incompreendidas, para as quais só há alívio nas chamadas medicinas alternativas, 

pois que se baseiam na ciência dos meridianos de energia e tratam 

prioritariamente seu corpo de luz, que é o seu ‘corpo real’. 

 Após a redimensionalização – o corpo de luz não ‘diminui’ ou muda de 

tamanho, apenas é restringido em uma série de funções não operantes em sua 

dimensão – o imerso, já inconsciente, é posto em uma condição de estase, onde 

permanecerá em repouso pelo tempo em que durar sua missão, e uma ‘cópia’ de 

sua consciência adormecida e já ‘restringida’ é transferida para o novo veículo 

biológico ao qual se adequará durante seu período inicial na nova vida. 

 Voltando a analogia do papel, se o corpo físico de 3-D assemelha-se à 

cartolina e o Corpo de Luz dos seres naturais da 3-D assemelha-se ao papel 

vegetal, o Corpo de Luz, que é o físico dos seres originais de 4-D e 5-D assemelha-

se ao celofane, e sua ligação com o Eu Matriz a um invólucro de pó de seda. Ao 

encarnar, um ser que é egresso de uma colônia espiritual da Terra e que é um 

‘cidadão’ natural da 3ªD e habita a 4ªD somente quando morre, não tem ligação 

direta com o Eu Matriz, ainda que este o controle, indiretamente, a partir de 

outros ‘eus’ intermediários que contenham parcelas despertas de sua 

consciência. Muitos estão ‘presos’ entre duas estações, a vida física na 3-D e a que 

consideram como ‘espiritual’ na 4D quando desencarnam, porém esta não é sua 

realidade Espiritual, é apenas um período ‘entre vidas’ de densidades 

diferenciadas. O ser só tomará contato com sua verdadeira Vida Espiritual a partir 

de uma ampliação de consciência, quando algum evento gera uma aglutinação de 

luz, e o ser tem um ‘vislumbre’ da Vida Verdadeira, a que realmente é espiritual. A 

partir desse momento – e somente aí – começa sua emancipação como uma 

consciência cósmica. Esse ser que está cumprindo sua jornada evolutiva 

naturalmente na 3-D tem uma roupa feita de papel vegetal para interagir com seu 

veículo de cartolina – a densidade de ambos é compatível. Já o imerso, que é 

natural de esferas menos densas de existência, de digamos 5ª e 6ª D – e as 

nomeamos assim somente para fins didáticos ao seu melhor entendimento – terá 

que manusear o mesmo corpo de cartolina a partir de uma roupa de celofane (um 

material que facilmente se rompe) recoberto em pó de seda, por isso manter um 

imerso ‘encarnado’ e em boas condições é um trabalho que exige manutenção 

permanente, e este é outro motivo para constantes abduções. Muitos são os 

reparos a serem feitos. 
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 Vamos agora enfim aos transportes. 

 

 Uma vez que somos seres de matéria menos densa, necessitamos de meios 

de transporte materiais, capazes de conter e transferir a matéria de que somos 

feitos para os diferentes locais em que necessitamos estar. 

 Dentro dessa condição, vocês, enquanto adormecidos e com seu corpo de 

luz projetado para fora do seu corpo denso, estão sujeitos às mesmas 

necessidades que nós para irem de um local a outro. 

 A maioria de vocês deve ter ouvido dizer que o pensamento viaja na 

velocidade da luz, e por identificarem seus pensamentos com o seu “espírito”, 

vocês creem que ao dormir o seu corpo astral ou psicossoma – que vocês 

confundem com seu espírito – poderá também viajar na velocidade da luz. Não 

pode. A sua mente expandida pode emancipar sua consciência espiritual e esta 

sim pode estar em qualquer lugar em qualquer tempo no eterno agora, essa 

viagem sem tarifas ou pedágios está disponível a todos que forem capazes de 

alcançar certo nível de proficiência, por exemplo, com práticas meditativas. 

Sabemos, contudo, que infelizmente a maioria de vocês não está em condições, 

portanto, a não ser que lhes seja oferecida uma “carona”, ao adormecerem seu 

corpo astral permanecerá ali, ao lado do corpo físico denso, ou muito pouco se 

afastará, dificilmente transpondo os limites da sua residência, enquanto o cérebro 

recarrega as suas baterias e o corpo se restabelece para a retomada das 

atividades do dia seguinte. Vocês só se ausentarão do quarto em que repousam 

se algum meio de transporte capaz de conter a energia psíquica e material de que 

é composto o ‘pacote de dados’ da sua frequência vibratória lhes for oferecido, 

caso contrário o seu corpo astral também permanecerá em repouso enquanto sua 

mente, muito provavelmente, busca se organizar elaborando as experiências do 

dia e projetando anseios para o futuro. Alguns serão assediados – enquanto 

outros irão de bom grado – por seres que habitam a cópia em baixa frequência da 

Terra que já mencionei a vocês, onde agremiações vampíricas promovem conluios 

para propagação da escravidão de cada vez mais veículos astrais, que lhes servem 

para muitos propósitos funestos. Eles têm também seus veículos e meios de 

transporte dentro da faixa de baixa frequência em que habitam, que são bastante 

‘reais’ e concretos para aqueles que por ali trafegam. 
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 Com frequência, quando há assédio mas não sintonia, os assediadores 

procuram ‘abaixar’ a frequência vibratória daqueles a quem estão assediando a 

fim de melhor conduzirem seu alvo através dos veículos de que dispõem. Uma 

tática – e a mais comum para isso – trata-se da indução de ‘pesadelos’ através de 

chips e frequências do espectro infravermelho que estejam ativas em campo 

elétrico próximo do alvo, por isso, àqueles que sofrem com este tipo de assédio e 

acordam defasados energeticamente, recomendamos desligar quaisquer 

dispositivos eletrônicos que estejam a até 5 metros do seu local de repouso, 

incluindo a obstrução por paredes, pois as frequências ultrapassam o cimento ou 

concreto e mesmo no quarto ao lado um dispositivo conectado à eletricidade 

poderá afetá-lo. Aparelhos televisivos não devem permanecer nos quartos 

destinados ao sono, mesmo desligados. Os ‘pesadelos’ visam ‘densificar’ a 

frequência do alvo através do medo, estresse ou superativação do chakra básico, 

seja através do despertamento da ira ou da luxúria, em cenários de indução 

mental e emocional a situações de raiva ou estímulo sexual. O pesadelo não passa, 

no mais das vezes, de uma ‘armadilha’, e o cenário real se desdobra a seguir, com 

visitas ‘físicas’ ao quarto de dormir onde os seres que tentam obter o controle 

sobre seus alvos buscarão arregimentá-los para suas fileiras, geralmente 

oferecendo aparentes vantagens materiais. 

 Assim como nós, eles utilizam naves, portais e acesso remoto, que gera um 

ambiente holográfico capaz de mesclar duas ou mais realidades onde seres de 

dimensões distintas podem coexistir. 

 Existe um recurso, porém, que eles não têm permissão para se utilizar, 

embora tentem, o tempo todo, e que é o padrão para toda Rede de Agharta: as 

Linhas Ley e os meridianos de força naturais do planeta. 

 Como já é sabido, uma extensa e muito mais complexa rede do que vocês 

têm de fato noção é utilizada conectando as diversas cidades da Intraterra assim 

como a diversas embocaduras na Superfície e até mesmo a portais de conexão 

interestelares. Algumas de nossas bases são intraoceânicas e mesmo para essas 

há túneis e ou portais diretos próximos que possibilitem conexão. Aqueles de 

vocês que aqui vêm com frequência acreditam estar em outro planeta, pois 

desconhecem o nível a que a tecnologia dos antigos aliada ao auxílio dos 

ancestrais patriarcas estelares chegou. A Terra não é desprovida de recursos; 

antes é um arsenal, paiol disputado pelas suas riquezas, fartas e raras, mesmo à 

frente de Senhores de Antigas e Nobres Linhagens de outros Sistemas Estelares. 

A Terra provê atrativos minerais e biológicos, porém não se enganem, o maior 
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tesouro da Terra são vocês e aquilo que representam perante o Todo e para a 

Fonte Criadora; sabemos que vocês não podem compreender a amplitude disto 

no momento, mas mesmo assim queremos que se lembrem que ser um humano 

tem um valor inestimável para muito mais seres do que vocês podem imaginar. 

 Todas as rotas que compõem a Rede de Agharta são classificadas de acordo 

com a intensidade de sua capacidade de emissão vibratória. A título de 

exemplificação, digamos que um veio de ouro de tantos quilômetros seja capaz 

de emitir uma frequência de 15 joules, capaz de fornecer meios de estabilidade 

magnética para uma nave mãe interdimensional se manter operante em sua 

atmosfera. Esse trecho será disputado, digamos por todas as linhagens irmãs que 

atuam na Terra fraternalmente durante este período de Transição, pois todas têm 

muito trabalho a fazer, entretanto ‘todas’ não podem utilizar o trecho ao mesmo 

tempo, sob pena de esgotar a qualidade da linha e de danificar o campo 

eletromagnético das áreas adjacentes àquela rota. A Confederação, portanto, 

regula as atividades de todas as linhagens que têm permissão para atuar aqui e 

controla também indiretamente o ‘trafego’ da Rede de Agharta, mapeando e 

medindo constantemente todos os veios de minérios, fluxos hídricos e até mesmo 

correntes galácticas temporárias que possam ser usadas como ‘rodovias, túneis e 

viadutos’ pelas quais naves de diferentes portes e procedências possam cruzar a 

atmosfera, assim como supervisionam os túneis de conexão da Intraterra 

garantindo sua viabilidade e a manutenção de suas estruturas. Acredito que para 

vocês seja curioso imaginar que não temos rotas fixas, uma vez que a viabilidade 

das linhas muda constantemente, e mesmo diariamente. Para ir de uma parte a 

outra do globo, de uma cidade intraterrena como Telos até uma coordenada 

específica em um país do hemisfério sul, por três vezes consecutivas, as chances 

são de que essa rota seja alterada a cada vez; em uma ocasião poderemos usar a 

saída próxima ao Alasca e seguir por ar, em outra uma rota abaixo das cordilheiras 

saindo diretamente sob a América do Sul, e em outra ainda precisarmos seguir 

por vias subterrâneas até um ponto intraoceânico no Atlântico e só então emergir 

na atmosfera retornando ao ponto desejado na América do Sul. Isso ocorre 

porque a Terra é viva e como um organismo a respeitamos; se uma de suas 

artérias está oprimida, preferimos seguir o fluxo mais lento de uma veia 

secundária, assim respeitando e auxiliando na manutenção do seu sistema, que 

em última análise nos mantém a todos ‘operantes’. Uma rota pode se iniciar por 

uma Linha Ley na Superfície, precisar ser alterada para acompanhar um veio de 

cobre, adentrar uma embocadura para se utilizar de um túnel da Intraterra, 

reemergir por um portal intraoceânico e retornar à sua base de origem através de 
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uma corrente magnética temporária ocasionada por um alinhamento de planetas 

e intensificado por uma explosão solar inesperada. A cada dia nossos mapas 

mudam, de acordo com os fluxos naturais de energia que estejam vigorando no 

planeta. 

 Nem toda Rede está na mesma faixa vibratória ou dimensão, portanto nem 

toda parte da Rede é acessível para todos ou leva a todas as partes. Um mapa da 

Rede é uma simulação representando diferentes trechos de um quebra-cabeças 

montado com peças de paisagens diversas que se mexem, pois fazem arte de uma 

natureza viva. É preciso compreensão dessa natureza e estabelecer quais 

intersecções são possíveis entre múltiplas linhas e frequências para definir a 

melhor rota. 

 De forma similar funcionam os portais. Nem todos servem a todos ou levam 

a todos os lugares desejados. Alguns por exemplo conectam-se pela frequência 

do material de que são feitos, segundo a lógica do ‘semelhante atrai semelhante’, 

um portal feito a partir de uma liga específica de cobre responderá a outro que 

vibre na mesma frequência podendo ‘atravessar’ indivíduos por longas distâncias. 

Muitos – a maioria, assim com os trens, ou nossa linha de metrô interna – 

funcionam por nivelamento vibratório. Assim numa mesma estação embarcam 

indivíduos com destinos vibratórios diferentes, o trem prossegue seu destino de 

acordo com essa ‘tarifa’; o individuo cuja frequência é x¹ só desembarcará nas 

estações compatíveis com a vibração vibratória de x¹, nas cidades cujo padrão 

estabeleceu-se dentro da frequência vibratória de x¹ e sua correspondente 

densidade. O individuo x² pode ou não desembarcar ali, isso dependerá dos 

acordos diplomáticos entre os líderes desta cidade x¹, os líderes das demais de sua 

mesma faixa e de suas relações com os líderes das faixas superiores. Uma cidade 

intraterrena de faixa x² pode ter suas fronteiras abertas a quase todos e outra da 

mesma faixa a quase ninguém além dos seus próprios habitantes e líderes das 

comunidades de mesma vibração. Até mesmo os líderes de faixas superiores 

precisam pedir permissão para entrar em seus domínios, pois algumas são 

bastante fechadas. Ilustrando outro caso, um indivíduo de vibração x³ pode ter 

acesso a todas as estações e portais das cidades intraterrenas de x¹ a x³ que não 

tenham política de fronteira exclusiva – ou seja, fechada para não nativos ou 

membros da Intraterra que não estejam em visita diplomática, o que é muito 

comum entre estudantes e cidadãos em determinadas funções. 

 Existem também portais interplanetários, que dispensam a utilização de 

naves para irmos a seus planetas, existem bases de comunicação com esses 
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portais da Intraterra em Vênus, Marte, Marduk (o planeta espelho da Terra do 

outro lado do sol), Júpiter, no sistema de Órion, Sirius, Antares e outros, e a 

‘viagem’ se dá através dos ‘buracos de minhoca’ entretanto a utilização desses 

portais é restrita a descendentes destas linhagens em no máximo até 5 graus de 

separação, sendo que alguns só aceitam o acesso de hibridizados até a 3ª geração 

e acompanhados de alguém dotado de passe livre dessa linhagem ou de uma 

nação-irmã. 

 Dentro das cidades da Intraterra, o mais comum, entretanto, é que se ande 

‘a pé’. Somente para o exercício de funções profissionais terão os cidadãos acesso 

a naves de pequeno porte. Do tamanho de seus carros elas não tocam o chão, 

mas mantêm-se a poucos centímetros do solo, seguindo sempre também os 

meridianos locais e Linhas Leys, o que não será uma escolha do piloto; a nave só 

seguirá pela rota liberada para sua identificação de unidade veicular rastreada, ela 

segue ‘sozinha’, por assim dizer, pelos caminhos que estão liberados naquele dia 

ou naquele momento por onde possa prosseguir; os comandos do condutor são 

limitados. Esses veículos são híbridos e podem submergir ou aeroplanar, mas não 

são como vocês gostariam de imaginar, carros de lazer ou ‘família’, são 

outorgados apenas aos cuidados daqueles cujo cumprimento das funções se faz 

necessário. Existem muitas dessas pequenas naves, mas elas nunca saem da 

Intraterra e só funcionam dentro de nossa atmosfera e segundo nossas leis 

gravitacionais, em seu mundo elas entrariam em pane, não funcionariam. Para 

atuação na Superfície existem muitas naves de médio porte e estas contêm 

aeronaves menores que podem ser pilotadas para reconhecimento de área e 

missões específicas de ordem técnica que resistem bem às condições de sua 

atmosfera. Todas as naves de médio e grande porte são interdimensionais, mas 

não as pequenas, elas precisam estar dentro de uma maior ao atravessar 

dimensões, caso contrário se destruiriam caso tentassem atravessar as barreiras. 

 Como último recurso de transporte, além dos trens da rede de túneis, naves 

internas e externas e portais, existe o salto dimensional, que pode ser usado por 

alguns habitantes da Intraterra cuja frequência seja elevada e que estejam em 

boas condições energéticas. Como mencionado, a principal forma de locomoção 

dentro das cidades da Intraterra é o caminhar a pé. Os intraterrenos apreciam 

estar em meio à natureza que lhes cerca e evitar uma caminhada é sempre visto 

como um desperdício de uma preciosa oportunidade de usufruir das dádivas da 

vida naquele momento presente, portanto andar nunca é um fardo, mas uma 

diversão. Para os que necessitarem para o bom cumprimento do seu trabalho há 

os veículos, mas no caso de um indivíduo resolver caminhar mais longe do que 
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seria de se esperar, por gosto ou por necessidade, ou se estiver em terreno 

acidentado, como cruzando um riacho ou nas encostas de uma colina, ele pode 

utilizar seu poder da mente e aliar a sua energia física para fazer com que seu 

corpo de luz avance até um ponto por ele visualmente fixado, geralmente não 

mais que alguns metros. Ele ‘determina’ mentalmente onde estará ao concluir sua 

‘passada’ antes de dar o passo, e salta, dá uma passada decidida na direção de seu 

alvo; alguns o fazem de olhos fechados para melhor concentração, outros 

necessitam manter o foco no ponto a ser atingido. Essa técnica dispende energia 

física e psíquica, portanto não é usada de forma displicente e nem ensinada às 

crianças, para que não se incorra em desgaste energético desnecessário, mas é 

por vezes utilizada. Quase todos aqueles que têm condição valem-se desse 

método em algum momento em que sua utilidade se apresente, por isto ele é aqui 

citado. 

 Nós não voamos, não temos asas, nem somos seres elevados em 

comparação a vocês. Nós somos comprometidos em construir o melhor estilo de 

vida que possamos ter para que nele possamos evoluir. E prosseguir em nossa 

experiência de “Existir” com a maior plenitude que alcançarmos. 

 É de nosso maior interesse oferecer essa mesma experiência a vocês. Vocês 

podem como nós podemos. Juntem-se a nós, em pensamento e em coração. A 

tecnologia não é o mais importante. Ela pode ser dada graciosamente ou 

conquistada laboriosamente; o que é preciso, entretanto, é o foco de todo este 

livro: 

 “Aquilo que precisa ser alcançado a fim de que as benesses possam ser por 

todos compartidas”. 

 A nossa sociedade não é uma sociedade de segregação. Ainda que alguns 

se excluam e isto se respeite, a regra da Intraterra é a inclusão. 

 Todos os povos tem em sua história uma dor, uma marca profunda que lhe 

abalou as estruturas e definiu sua meta orientando nesse sentido todo o seu 

progresso. A de vocês tem sido a destruição, a perda do pleno direito de existir 

com honra e satisfação; vocês foram privados do vero direito de ser quem são. A 

nossa foi a separação. A ruptura sempre brusca de nossos sonhos e os anseios 

mais urdidos na tessitura de nossa alma por conta de uma diáspora não planejada. 

Nós nos empenhamos, portanto, no máximo de nossas forças, para auxiliá-los a 

curarem a sua dor, porque só assim poderemos curar a nossa e cumprir a meta 

que oriente o nosso progresso: REUNIÃO. 
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 Somos Uma Terra, Um só Povo, Uma Só Família. 

 Nós os estamos buscando, para recebê-los, definitivamente, entre nós.  

 Como família, lhes pedimos: por favor, abram-se para nós. Ouçam-nos falar 

sobre o nosso modo de vida e compreendam que tudo o que lhes 

compartilhamos, o fazemos porque isto poderia ser também o seu modo de vida. 

Um modo que não é possível impor, mas apenas lhes convidar. 

 Em espírito de confiança é que lhes deixo essa carta como um convite. 

 Para que se unam em mente e coração a nós. 

 

Comandante Jurgen  

 Para a Tríplice Aliança 
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Introdução  

 
 

Este livro encerra a trilogia iniciada em “Dentro de uma Nave 

Interdimensional” e “Cartas da Intraterra”, em minha tentativa de transmitir às pessoas 

minha incrível jornada junto a esses seres habitantes da cidade de Telos – uma localidade 

relativamente próxima de nós porém em paralela diferenciada do espaço-tempo – cuja 

civilização descende dos antigos povos de Atlântida e Lemúria, por sua vez emigrados de 

pátrias estelares como Sirius, Órion e Plêiades. 

Aos 41 anos de idade, e praticamente uma vida dedicada à assuntos da 

espiritualidade e metafísica, já tendo escrito 7 livros psicografados, vi meus conceitos irem 

por água à baixo, após meu mentor espiritual, Chefe Águia Dourada, trazer uma pessoa de 

uma realidade paralela para conversar comigo durante uma cerimônia xamânica com a 

bebida sagrada ayahuasca. 

A início chamei-o George, por reconhê-lo de outras vidas em que havíamos 

estado juntos em uma fazenda na California, e ele não se importou. Durante os três meses 

que se seguiram, acompanhado de outros seres – tanto guias espirituais como habitantes 

dessa outra realidade ainda desconhecida da maioria – ele conduziu meu 

“DESPERTAMENTO” fazendo-me recordar nossas múltiplas vidas em outros sistemas 

estelares e os motivos que me levaram a estar encarnada na Terra hoje.  

Embora Jennifer Dhursaille fosse um bom pseudônimo literário, acordei certa 

manhã com vários seres altos ao redor da minha cama, comentando sobre meu processo, 

enquanto eu aparentemente voltava de algum procedimento me sentindo muito anestesiada, 

e percebi que falavam sobre uma tal “Stella”.  

Quando me dei conta de que essa Stella era eu, no mesmo instante compreendi 

que “George” não era seu nome atual e sim, Jurgen, um comandante de operações especiais 

na Intraterra, mais precisamente Telos, cidade cujas lendas dão como localizada abaixo do 

Monte Shasta. Assim, o processo da primeira fase do meu Despertamento foi concluído, e 

uma avalanche de informações catapultada para minha mente, incluindo uma rigorosa 

agenda para conclusão de livros que queriam escritos em tempo recorde.  

Sentia como se meu cérebro estivesse ligado a um HD externo por onde acessei 

os conteúdos que originaram uma série de livros, que conquanto levem em conta minhas 

experiências no campo da religiosidade terrena, são totalmente desvinculados de dogmas. 

De fato, o material foi passado muito rapidamente, mas até que eu os digitasse 

e conseguisse voluntários para me auxiliar com gráficos e desenhos, alguns anos se 

passaram, enquanto eu tentava equilibrar os pratos entre ser escritora, terapeuta 

multidimensional, professora de inglês e, como todos, alguém tentando sobreviver numa 

realidade caótica de 3D. 

Por fim, eles entraram num acordo muito bom para mim, me permitindo 

reunir num único projeto – este livro que você tem às mãos – o que na realidade eram 4 
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livros separados: um tratando sobre o Xamanismo Estelar como praticado em Agharta; o 

livro de Receitas da Vó Maria, uma ‘preta velha’, como dizemos na Umbanda, espírito de 

grande luz e já ascensionada que dirige um centro botânico próximo  a Telos; o livro com os 

conceitos e  procedimentos para uso da Mesa de Cura do Templo de Hilarion, o conhecido 

Chohan do Raio Verde; e por fim o livro contendo As Lições do Pai Rapé, que relata minhas 

experiências com essa medicina da floresta, que tal como a ayahuasca e a jurema dos povos 

nativos da Amazônia e da Mata Atlântica, provoca uma rápida amplicação da consciência e 

a possibilidade de reconexão ao fluxo da Fonte Criadora, nos auxiliando a buscar respostas 

dentro de um estado meditativo. 

Insistiram eles que o livro se chamasse O Xamanismo do Amor, em detrimento 

da ênfase – que seria por certo muito mais chamativa – nas linhagens extraterrestres que 

são as bases de seus ensinamentos. Queriam com clareza nos passar que o Amor, 

intensamente acessado, é a chave por detrás de qualquer cura, e que suas terapêuticas são 

possíveis para todos nós, bastando para isso sermos treinados a aceitar os conteúdos que 

emergem de nosso subconsciente, nos trazendo respostas preciosas e verdadeiros tesouros 

de força para anos impulsionar rumo a obtenção de nossos propósitos. 

Este é um livro-vivo: os exercícios podem ser feitos individualmente, por cada 

leitor, seguindo passo a passo, ainda que psicólogos e terapeutas (e mesmo meia dúzia de 

amigos) obterão melhores resultados na condução de grupos devido a geração de uma 

egrégora de força que potencializa a energia da Tríplice Aliança que virá, por certo, auxiliar 

a cada um que sinceramente se comprometa na execução das atividades por eles propostas. 

O livro de receitas da Vó Maria é seu último legado à Superfície antes de 

retornar a Júpiter, onde sua família espiritual a aguarda. 

A Mesa de Cura do Templo de Hilarion tem seu conteúdo básico e 

principalmente seus FUNDAMENTOS aqui explicado, e posteriormente disponibilizaremos 

um curso abordando seu uso, em conjunto com o RUNAKR e outras técnicas, conforme 

solicitado por eles. 

As lições do Pai Rapé, encontram-se espalhadas por todo livro, como 

guloseimas ácidas a chacoalhar nossos sentidos, e porque elas assim a mim chegaram, em 

doses entremeando a recepção dos conteúdos de todos esses livros que se dava 

simultaneamente. 

No desejo sincero de que sua cura possa ter início, e que – se estiver de acordo 

com seu combinado para esta encarnação – você possa também se lembrar.... 

 

Uma viajante temporal,   

(Provavelmente assim como você) 

 

J D Stella 
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Nota Importante 
 

Devido meu conhecimento dentro da Umbanda, uma religião de base 

xamânica popular no Brasil, muitos conceitos me foram passados com recomendações a que 

fizesse determinadas práticas para proteção e demarcação energética do local, 

ENTRETANTO – e isto é fundamental que se diga – não há religião na Intraterra nem eles 

advogam qualquer prática. Por isso o nome “Xamanismo do Amor”, porque o único pré-

requisito é o AMOR, sendo bem-vindos participantes que busquem por sua libertação 

consciencial vindos de qualquer (des)orientação religiosa, bastando seguir as diretrizes 

gerais. 

 

Na Umbanda é comum falarmos de exus e pombagiras, espíritos guardiões 

próximos da esfera humana, que protegem os médiuns e auxiliam nos trabalhos 

interdimensionais, por isso, em alguns trabalhos nos quais a possibilidade de catarse 

emocional muito intensa exista, é recomendado que se faça uma ‘firmeza de esquerda’ 

prévia, ou seja, o preparo do local anteriormente ao momento da prática das atividades – 

isso, é claro, para quem já sabe como fazer isso. Para os que não sabem foi proposto a cada 

capítulo uma alternativa tão energeticamente satisfatória quanto. 

Segundo a filosofia deles nesse sentido: 

 “Vamos aproveitar o que você ou cada um já sabe e pode 

contribuir no resultado final do trabalho, sem tornar uma obrigatoriedade 

que todos sejam iniciados nas mesmas práticas e ensinamentos”. 
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O QUE O XAMANISMO PODE FAZER POR NÓS? 

 

Texto editado originalmente publicado no blog Escritora Stellar 

 

Todo ser humano nasce para experienciar a Vida em sua magnitude, através do 
exercício pleno de suas faculdades físicas, mentais e afetivas. 

Entretanto nosso acesso a essas possibilidades nos é negado devido a estruturas 
psicoenergéticas às quais somos expostos através da família, da educação, religião, 
sociedade, e até mesmos de valores impostos pela mídia. Toda esta carga se agrega e acaba 
por se tornar nossa rede de crenças e por fim acabam por tecer e recriar constantemente 
nossa TEIA de REALIDADE PESSOAL. 

Se você se sente preso a circunstâncias que aparentemente fogem ao seu controle, 
tem vivido experiências desagradáveis repetidamente, está reconhecendo padrões 
insatisfatórios nos seus relacionamentos ou o lado profissional continuamente estagnado, 
você não está conseguindo manifestar o seu potencial. Nos ensinamentos xamânicos e 
sistêmicos entendemos que isso ocorre quando alguém está desconectado da sua própria 
chama da vida, a pessoa está “fora da sua essência”. 

O Xamanismo propõe uma reconexão de todos os aspectos do SER, dos mais básicos 
até os mais sublimes dentro da Espiritualidade que cada um carrega consigo, oferecendo as 
condições primárias para que cada um volte a guiar seu próprio destino e assim alcançar os 
seus objetivos e cumprir com seus propósitos existenciais. 

 

FUNDAMENTOS: 

A medicina ancestral xamã, nome dado para uma pessoa considerada mediadora 
entre o mundo material e o mundo espiritual, envolve práticas nativas e tradicionais que 
contemplam os quatro pilares do desenvolvimento humano: a ciência, a filosofia, a arte e a 
religiosidade. 

As terapias Xamânicas surgem do conhecimento milenar de povos nativos de 
diferentes continentes do nosso Planeta e nos colocam em contato com nossa história e a 
história de nossos ancestrais. 

O que se assemelha entre as práticas terapêuticas e espirituais desses diferentes 
povos é o entendimento de que existe uma conexão entre o indivíduo (espírito) e a alma da 
natureza, ou a Grande Alma que habita todos os tipos de coisas do universo. Por exemplo: 
os reinos naturais, água, fogo, terra, ar, os reinos minerais, vegetais e animais, cujas 
existências entrelaçam-se com as nossas. 
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Os cientistas apontam que eventos traumáticos vivenciados por gerações passadas 
alteram e afetam o comportamento humano. Esses episódios, ficam registrados no que 
chamamos ‘memória transgeracional genética’ e podem afetar os genes dos indivíduos que 
serão transmitidos aos seus herdeiros. 

Muitos pesquisadores vêem comprovando através da ciência o que nossos ancestrais 
já sabiam, que existem ainda outras formas de transmissão que não pelo DNA, pois essa 
transmissão existe entre indivíduos que não têm conexão genética entre si, e reconhecem 
terapias como a Xamânica, as Constelações Sistêmicas e práticas variadas de liberação 
energética como possuidoras da capacidade de auxiliar na resolução e dissolução de traumas 
geracionais. 

Entre esses pesquisadores temos Stanislav Grof, psiquiatra checo nascido em 1931, 
que desenvolveu nos Estados Unidos pesquisas sobre os estados alterados de consciência 
(EAC). Quando as pessoas atingiam o estado EAC, o subconsciente emergia de maneira 
intensa, favorecendo a recuperação da saúde mental, visto que experiências traumáticas e 
demais bagagens emocionais desfavoráveis poderiam ser trabalhadas de forma mais incisiva 
e direta. 

Em seu trabalho Grof usou tanto nosso conhecimento disponível em neurociência 
como uma séria pesquisa antropológica envolvendo muitas práticas espirituais registradas 
pela história, em especial as várias cerimônias xamânicas espalhadas pelo globo. 

 

XAMANISMO HOJE: 

Nos diversos grupos existentes no globo, pessoas de todas as idades tem se reunido 
para resignificarem suas vidas, desde os mais básicos conceitos como a noção dos princípios 
e Yin e Yang e cura de Feminino – Masculino até resgate da Criança Interior, 
Reconhecimento da Sombra e todos os tipos de práticas visando a integração total do Ser 
em seus múltiplos aspectos, de forma a capacitá-lo a usufruir plenamente sua vida, 
devolvendo a posse de suas emoções, do seu direito à prosperidade natural, de sua 
sexualidade e restabelecendo os aspectos espirituais como sua essência e diretriz máxima. 

Não é de hoje que os seres estelares têm comparecido a locais onde haja pessoas em 
busca de cura ou de respostas sobre o sentido das coisas. No Brasil eles foram com frequência 
se comunicaram dentro de sessões espíritas, permitiram-se ser vistos e desenhados por 
médiuns capacitados para tal, materializaram objetos e transmitiram ensinamentos. Porém 
onde há religião, há restrição do pensamento; e por isso atualmente nossos “Irmãos 
Intraterrenos e Estelares” têm preferido a zona neutra de um ritual xamânico, que embora 
tenha suas características místicas presentes, oferece uma maior aceitação e compreensão de 
sua presença sem a necessidade de “adequá-los” às doutrinas vigentes da casa.  

Além disso, por estarem os presentes normalmente no estado EAC, a recepção dos 
conteúdos multidimensionais por eles passados é imensamente favorecida, uma vez que são 
seres que habitam faixas dimensionais superiores, o que requer uma abstração por parte de 
nossa mente de difícil alcance, o que gerou muitas interpretações infantilizadas de contato 
com esses seres, acionando mecanismo anímicos na psique dos contatados, ou que levou à 
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produção de inúmeras mensagens vazias de conteúdo, nas quais esses seres são 
reverenciados como semi-deuses, anjos e salvadores da humanidade – rótulos que eles 
rejeitam, mas que infelizmente predominam não apenas na internet como nas mentes dos 
contatados, que acabam por criar grupos que em vez de partirem de uma ótica madura, 
reproduzem os antigos hábitos humanos para cultuar seus novos ‘santos padroeiros’. 

Respondendo a pergunta título: o Xamanismo pode lhe colocar no caminho da sua 
cura definitiva ao começar por lhe fazer enxergar o quanto nossa sociedade está 
cronicamente adoecida, pode lhe devolver sua verdadeira identidade, pode lhe revelar a 
verdadeira história da vida na Terra, e sobretudo, pode lhe ensinar a desenvolver suas 
próprias asas para que você não precise mais ‘pegar carona’ nas viagens que não são suas. 
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PREFÁCIO DO LIVRO DE XAMANISMO 

 

10/11/2015* 

 Saudações em nome da Tríplice Aliança! 

 Antes de apresentar a este livro, convém que eu me apresente. 

 Sou comandante em um dos muitos projetos de auxílio à Terra em seu momento mais agudo 

de transição. Nos estertores finais de um povo cuja civilização agoniza, recursos não faltam, de sua 

família espiritual, para auxiliá-los durante os momentos críticos vindouros – e em verdade já há 

muito presentes – assim como para recepcioná-los à nova realidade que os aguarda, no único 

caminho possível que é o Amor. 

 Vocês já estão acostumados a receber comunicações de seres que denominam como 

extraterrestres e aos quais sua mente identifica mais facilmente como indivíduos detentores de alta 

tecnologia – algo que vocês almejam mas do qual não sabem se valer corretamente – e um tanto 

inacessíveis, até mesmo os considerando como vindos do seu futuro! 

 Ainda que essas considerações possam ser verdadeiras, elas não se emolduram à plena 

verdade. 

1- Somos seu passado e estamos também em seu presente, procurando ao ápice de nossas 

forças auxiliá-los a transcenderem até o único ponto de sobrevivência que lhes será 

possível. 

 

2- Ainda que nossos nomes não sejam comuns ao vosso mundo, com ele mantêm correlações. 

Muitos tomam erroneamente por nomes próprios palavras que oferecemos como 

designadoras do que fazemos mais do que de quem somos, pois que há muito vencemos a 

necessidade de personalismo em prol do coletivo. Mas sim, temos nossas identidades, cujos 

nomes são escolhidos vibracionalmente em momento oportuno após o nascimento, 

visando nos auxiliar a cumprir nossos desígnios universais através do mantra representado 

pelo próprio nome.  

 

Ainda assim a maioria de nós, tanto quanto de vocês, que por material como este têm 

interesse, teve inúmeras vivências tanto em mundos superiores como no próprio orbe 

terreno, desta forma, vejam, peço que percebam que em realidade nem vocês nos são 

irmãos inferiores nem tampouco somos assim tão “estrangeiros”. 

 

Apenas a situação atual é que determina quem está a estender a corda e quem se posiciona 

à outra margem a fim de ser reerguido. 
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Por conta desse conceito opto por me identificar entre vocês com o nome que utilizei em 

mais de uma vida em sua dimensão de existência atual, um nome simples e de etimologia 

adequada ao que sou: um simples fazendeiro, posto que meu papel é o de preparar as 

sementes para a sua germinação. Assim que elas cresçam não cabe a mim o seu êxito, mas 

antes aos códigos sagrados de vida e luz que já traziam dentro de si e que foram colocadas 

ali pela própria Fonte Criadora. 

 

3- A Tríplice Aliança – à semelhança de inúmeros outros grupos de apoio, contato e serviço ao 

resgate – tem como lema Amor, Conhecimento e Vontade como estandarte-motor: sirianos 

sempre prezaram a busca pelo saber e com essa diretriz há éons vieram à Terra colaborar 

na medida de suas possibilidades – assim como das condições apresentadas – com a 

humanidade aqui florescente; os pleiadianos, mestres na cura emocional e na superação de 

conflitos vibracionais expandindo a energia do Amor por si mesmos e por toda a criação, 

aliados à supremacia da vontade no domínio de si mesmos ensinada pelo irmãos orianos 

nos guia no roteiro de processos estabelecidos por nosso grupo para reconduzir as 

sementes ao despertar de si mesmas. 

 

 

 Nosso foco é auxiliar nossos irmãos esquecidos de si mesmos a recuperarem a memória de 

sua origem estelar, compreenderem seu propósito de estar aqui na Terra neste momento e se 

empoderarem, através das egrégoras a que fazem jus por direito de linhagem, a executarem os 

compromissos milenares que assumiram perante o Governo Espiritual Supremo da Terra antes de 

vir para cá. 

 

 Não viemos para o sofrimento, nem para o padecimento voluntário num mundo cuja 

atmosfera tanto física quanto psíquica nos incapacita à ação maior.  

 

 Viemos para vencer! 

 

 E ao fim deste ciclo nos orgulharmos por termos sido veículos físicos para o estabelecimento 

do Amor, da Ordem e da Justiça. 

 

 Nossas equipes se dividem hoje em membros que nos presidem a partir dos Altos Comandos 

Galácticos, naves de apoio e execução de serviços localizadas tanto em órbita quanto sediadas nas 

bases confederadas existentes nos portais interdimensionais da Terra e membros inseridos em sua 

matrix , na sua realidade dimensional, habitando veículos físicos de carne, nascidos de um pai e uma 

mãe terrenos, mas assistidos desde antes da concepção por nós, a fim de prover ao seu DNA 

humano com os códigos genéticos provenientes de suas linhagens divinas. A ativação desses códigos 

gerou indivíduos dotados da capacidade de interagir em dois mundos, multidimensionalmente, e 

entre vocês são conhecidos como os médiuns, curadores, xamãs, bruxas e paranormais. 
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 Eles não são diferentes de vocês; sua função sempre foi servirem como ancoradouros-vivos 

para que as necessárias mudanças se fizessem, para que todos venham a compartilhar os mesmos 

poderes de acesso à cura e sabedoria divina na Nova Terra que estava por vir. Infelizmente muitos 

foram exterminados pelos poderes contrários à evolução e as forças escuras que manipulam esses 

poderes transitórios, mas hoje até os antigos detratores tornam-se aliados, à medida que a verdade 

não pode mais ser escondida - muito menos protelada. 

 Quando a mudança é imperativa, unem-se todos, vizinhos, irmãos, semelhantes ou não, em 

vista da necessidade que a todos iguala. 

  

 A canalizadora está apta a explicar como este guia de processos xamânicos estelares pode 

auxiliar de forma gradual, segura e efetiva as Sementes Estelares não somente a se lembrarem de 

quem são, como a se curarem dos milênios de encarnações de dor vivenciadas na Teia Holográfica 

do karma do planeta Terra, libertando suas consciências a fim de que no vôo derradeiro o espírito, 

de posse novamente de suas asas, ajude a reerguer Gaia e elevá-la à sua nova vibração 

quintessencial. 

 

 A única metodologia contida em todos os exercícios e práticas sugeridas é o Amor. Siga-o e 

jamais se perderá. 

 

 Vocês jamais foram esquecidos. 

 

 Nosso Amor os acompanha a cada minuto de vossas existências, no aguardo e na certeza da 

Reunião Definitiva. 

 

 Sempre. Semper. Sempiternum. 

 

 

 

 George AdrilLen 

 

 

 

 

 

 

 

 

* início das recepções 28 de abril de 2015 
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Poema dos Ancestrais estelares 

 

 
Alô, venham todos 
Venham todos comemorar 
É a aurora do círculo 

De um novo dia que vai chegar 
 
É um tempo fora do tempo 
Um lugar fora do lugar 

É uma festa de reencontro 
De quem já foi e de quem será 
 
Somos filhos das Deidades 

Que brilharam nesta terra 
Ressuscitam-nos agora 
Para incantar nova era 
 

Eu incanto, tu incantas 
Incantamos todos nós 
Somos teus antepassados 
Teus parentes, teus avós 

 
Venha agora herdeiro meu 
Receber o teu direito 
Por nascença és leve e pleno 
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Para honrar teu próprio selo 

 
Vinde e vede agora a aurora 
De um intenso e longo tempo 
Das verdades renascidas 

Pelo teu inconsciente 
 
Somos vivos, sê profeta 
De tua imaginação 

É brincando que se aprende 
A desvendar a confusão 
 
No escuro revelamos 

O que ainda está por vir 
Somos teus antepassados 
Aliados do porvir 
 

31/10/2002 
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Duas Lições de Amor 

 

2  A Lição do Piano 

O piano, um dos mais românticos instrumentos musicais, é tocado com duas 
mãos. A mão esquerda em geral permanece do meio para a parte oeste do teclado, 
sendo responsável pelas notas mais graves e encorpadas. É essa mão que marca o 
compasso da melodia, dando acompanhamento à mão direita, que se move ao leste, 
dedilhando o ébano e o marfim com maior velocidade, enriquecendo com notas mais 
altas e formando acordes que definirão em conjunto a harmonia da melodia. 

A mão esquerda é uma mão que toca na maioria das vezes de forma mais 
lenta, e a direita, mais rápida, não repetirá as mesmas notas que a esquerda. Mão 
direita e mão esquerda tocam notas afins, porém diferentes. Elas têm ritmos, notas e 
sonoridades distintas. Mas seu destino é o mesmo pois elas fazem parte de uma 
mesma canção. 

Então, por favor, em nome da beleza do ritmo da vida, pare de exigir que seu 
par faça as mesmas coisa que você, do mesmo jeito que você, que tenha as mesmas 
perspectivas que você. 

Parte do charme dele é justamente ter um panorama totalmente diferenciado 
do seu, pois sua área de ação é o outro lado do piano. Aprenda a ver nas diferenças a 
fortaleza dessa relação e não o problema. 

Nem caia na armadilha na qual muitos caem de ‘desistir do seu próprio ritmo’, 
quando desistem de seus interesses e ideais por conta do medo de perder o vínculo 
da relação, passando então a procurar ‘se adaptar ao ritmo do outro’. Quando isso 
ocorre, algo muito ruim acontece: ao adotar o compasso e as notas do outro, a pessoa 



 

78 

acaba por se esquecer de quem realmente é, e inverte o seu senso de identidade 
assumindo o da outra pessoa. 

Ela não será feliz, e o outro acabará por sentir falta daquilo que um dia tanto 
tentou mudar. 

Quando isso ocorre, a música cessa. 
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Denomina-se Espagíria a arte de produção terapêutica de origem vegetal 

mediante processos baseados na alquimia 

 

Parte dessa sabedoria é conhecida pela humanidade terrena, mas sua origem 

vem das estrelas, e muitos “emissários estelares”,  tais como Avicena, Paracelso 

e Edward Bach, nasceram na superfície planetária somente para poder 

compartilhá-la com uma população que estava em sua infância e, por isso, 

necessitava com urgência de meios que facilitassem sua cura e a manutenção 

de um equilíbrio harmônico diante de seus desajustes energéticos. 

 

A influência de Sirius, Plêiades e Órion guiando e inspirando os avanços 

planetários terrestres é inegável, especialmente em assuntos relativos à cura e 

espiritualidade. 

 

Existe, porém, uma civilização muito próxima da nossa, ainda que inalcançável 

pelas vias convencionais.  

 

Por vezes, seus habitantes nos visitam e auxiliam com dicas e receitas que 

envolvem o uso de vegetais, cristais, emanações sonoras e da geometria 

sagrada, e eles são comumente confundidos com seres extraterrestres ou de 

origem espiritual, tomados como “guias”. Mas eles preferem ser chamados de 

“irmãos” e vivem em uma dimensão paralela, milenarmente conhecida como 

Reino de Agharta. 

 

Este não é um livro de ficção, mas sim, uma tentativa didática de transmitir o 

mais fielmente possível seus ensinamentos. 

Eu poderia simplesmente escrevê-lo e alegar que tudo aqui descrito originou-se 

de minhas pesquisas e minhas experiências práticas com ervas e saboaria; seria 

comercialmente mais viável, mas seria também uma mentira. 

 

Todas as práticas que executei ao longo da minha vida relacionada a ervas, a 

aconselhamentos em diversas áreas que dei às pessoas que cruzaram o meu 

caminho, ao uso de cristais e forma de programá-los e à maneira pela qual 

exercito a arte da saboaria são oriundos dos ensinamentos passados por estes 

seres. 

 

Uma vida porém se encerra, e é preciso dispor esse conhecimento adiante para 

que outros possam continuá-lo. 

 

Para isso este livro existe. 
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Se minhas palavras fazem sentido para seu coração, peço que promova essa 

ciência, faça sabonetes seguindo estas instruções para si e para seus familiares.  

Dê de presente para seus amigos.  

Você saberá exatamente quem está precisando do quê.  

 

Quem sabe você mesmo não virá a receber outras receitas diretamente deles? 

 

Todo conhecimento que nos é passado deve-se a uma necessidade urgente. 

Muitos diagnósticos equivocados poderiam ser resolvidos com meditação e 

banhos de ervas. O simples foi visto como ineficiente enquanto remédios tarja 

preta enriquecem corporações farmacêuticas criminosas que buscam apenas o 

lucro. 

 

O principal ensinamento dos nossos irmãos intraterrenos é que não há cura 

possível sem o reencontro com a própria identidade REAL, sem máscaras, e 

através da reconexão com os reinos da Natureza. Ao nos reconectarmos com o 

Todo, nossos sistemas internos respondem aos protocolos da Sabedoria 

Universal da Fonte que tudo criou, e a harmonia em nós se restabelece. 

 

 

Joreen “Stella” 

 

04 de janeiro de 2020  
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Sabonética  

StellaR 

 

A Sabonética entende a base vegetal de um sabonete como uma mídia na qual são 

impressos dados contendo vibrações, energias e programações que podem ser interpretadas 

pelos seus múltiplos sentidos. 

Cada item é cuidadosamente pensado para oferecer uma experiência sensória 

patrocinada pela combinação das propriedades dos cristais, ervas, flores, frutas, sementes, 

argilas e de uma programação especial através do Reiki, da Cromoterapia e da imantação sonora 

através de mantras e comandos verbais. 

Neste livro, além de instruções básicas para o preparo e receitas para que cada um 

confeccione sabonetes vibracionais para si e sua família, procuraremos passar a lógica por trás 

do preparo, pois a mesma é tão ou mais relevante do que a própria importância da qualidade 

dos ingredientes utilizados. 

(...) 
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Esperamos que esses textos tenham lhe inspirado e lhe ajudado a 
recordar de sua própria história. 

 
 

 
Se você gostou e desejar se aprofundar nesses conteúdos, você pode adquirir os livros no site: 

 

www.escritorastellar.com.br 

 

 ser encontrado no site da Editora do Conhecimento. Os 

demais são livros digitais disponíveis na Amazon e no nosso site acima. Devido as imagens 

coloridas, fotos e gráficos, recomendamos adquirir no nosso site os arquivos em PDF que 

podem ser visualizados tanto nos dispositivos Kindle como nos computadores, tablets e 

celular. 

 

Você pode encontrar também materiais interessantes em nosso blog no site, no nosso canal 

do Youtube e nossa página no Facebook, ambos com o nome de Escritora StellaR. Se preferir 

siga-nos no Instagram: @jd.stella.31 

 

 

 

http://www.escritorastellar.com.br/

