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OS ACOMPANHANTES
Meu consciente está aberto. Estou no mundo das vibrações. Nada é sólido, tudo brilha em formas e cores inﬁnitamente variadas. Cada forma e cada cor expressam
consciência, conhecimento e experiência. Eu me concentro na luz, na qual estão contidas minhas perguntas.
Eu me expresso com palavras e imagens. Meu consciente expandido forma vibrações em forma e cor.
Estou em contato com meus acompanhantes astrais.
Eles não têm forma sólida como os seres humanos. Não são
indivíduos. São a consciência, o conhecimento e a experiência de muitos indivíduos. Eles reúnem em si energia astral. São seres de luz formados pelas experiências.
Eles viveram muitas vidas na Terra. Podem tomar
formas semelhantes às humanas se quiserem, ou se nós
precisarmos. A forma astral é então a lembrança das experiências nas muitas vidas sobre a Terra. A luz pulsante
em torno deles é o seu consciente elevado. Meus acompanhantes e eu nos comunicamos num plano de vibração astral em comum. A tarefa que nos une é preparar
as pessoas para o futuro.
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Meus acompanhantes não são masculinos nem femininos. No plano espiritual não existe essa divisão.
No plano astral há uma distinção em termos de energia entre o masculino e o feminino. A energia masculina é ativa, é ação. A energia feminina é passiva, é conhecimento. Os dois juntos criam o consciente em
forma e estrutura.
Com minha mente terrestre eu tenho perguntas.
Meu consciente expandido está ao mesmo tempo no
meu corpo físico e no meu corpo de energia astral. Eu
penso em perguntas e as transformo em luz ﬂuida colorida. Os acompanhantes respondem com impulsos de
luz. Meu consciente expandido transforma os impulsos
em palavras e imagens.
A luz que emana dos acompanhantes é formada por
conhecimento e consciência. Eu consigo perceber a
energia deles, receber as respostas e assim tomar parte
no conhecimento deles. Os acompanhantes são uma
fonte espiritual de impulsos de luz. Eu estou em comunicação com uma fonte de luz. Eu transformo impulsos
de luz em palavras e imagens. Em meio a essa comunicação também se formam cenas; são imagens que surgem e se transformam. É o processo da tradução.
Como funciona exatamente a tradução dos impulsos
na nossa realidade e língua terrestre é uma questão de
experiência. Quanto sou permeável? Quanto os própri-
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os medos obscurecem o que percebemos? Quanto sou
inﬂuenciado por cultura e religião?
As pessoas inﬂuenciadas pela religião cristã veem
seus acompanhantes como santos, anjos ou Jesus. Pessoas que têm outras crenças encontram outras representações da própria religião. Outras pessoas associam as
energias a projeções de pessoas terrestres de um outro
tempo ou outra dimensão. Com a personiﬁcação de
energias, as pessoas reconhecem as forças espirituais em
torno delas. Mesmo sendo projeções, são conscientes
com corpos mutáveis que são formados pelas experiências. Nem o tempo nem a dimensão desempenham
qualquer papel na comunicação, já que nos planos astrais existem muitos tempos e dimensões. Essas são projeções de espaços formados por experiências.
Todos os seres humanos têm acompanhantes astrais
na sua vida terrestre. Eles estão presentes quando nascemos. Eles estão aí para nos ajudar a viver a vida na
matéria.
Mesmo que não estejamos conscientes disso, nossa
vida é decidida por forças superiores. São as forças da Terra com os elementos, as forças dos planetas do nosso Sistema Solar e a energia do tempo em que vivemos. São essas forças que nos dirigem para preencher nossas vidas.
Os acompanhantes conhecem essas forças. Eles são
parte dessas forças por meio do seu consciente. Os
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acompanhantes conhecem a vibração do tempo na Terra,
o estado da natureza e dos elementos. Os acompanhantes
conhecem os planetas do nosso Sistema Solar. Eles sabem
como a situação das vibrações se modifica com o passar
do tempo. Eles estão em conexão com todas as forças e
nos ajudam a preencher nossa vida terrestre.
Os acompanhantes são mediadores. Eles podem
cumprir esse papel porque conhecem há muitas vidas as
forças que nos guiam. A vida deles e a nossa vida foram
e são expressões formadas individualmente a partir dessas forças.
Os movimentos dos planetas dentro do nosso Sistema Solar abrem para os acompanhantes o acesso a nós.
Ou nós nos abrimos sob determinadas constelações
para a comunicação com os acompanhantes.
Nós também existimos por intermédio das energias
dos planetas. Mas as energias deles são tão fortes que
nós precisamos dos acompanhantes como mediadores.
As forças dos planetas formam a propulsão das ações e
experiências para a Terra, para nós e para toda a vida
sobre a Terra.
Meus acompanhantes são especialistas, seres formados por conscientes que ocuparam com determinados
assuntos por muitas vidas. Pela experiência humana deles, eles conhecem a vida na Terra e têm condições de
entender e responder às minhas perguntas.
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O acompanhante para as forças dos elementos se ocupou com os elementos em vários planos. Ele nasceu na
água. Ele foi peixe, foi para a Terra, continuou a se desenvolver para se familiarizar com todos os elementos e
participar da formação deles. Ele foi pescador e morreu
afogado. Ele viveu nos desertos e conheceu a sede. Viveu no pântano e compreendeu a água. Teve vidas em
que lutou para conseguir alimentos da Terra. Ele conhece as muitas formas do elemento fogo, o fogo como
destruidor, como fonte de calor ou de luz. Ele conhece
o ar como tempestade e furacão, como moradia para os
pássaros, como sonho de voar.
As experiências na Terra lhe deram acesso ao espírito
dos elementos, já que com cada experiência terrestre ele
ampliou seu consciente. Com as experiências terrestres
ele expandiu seu espírito. Ele reconheceu que na forma
material dos elementos está contida a força que deﬁne a
vida terrestre.
Ele viveu muitas vidas como homem ou como mulher, como todos os acompanhantes. Alternando seus
papéis entre os gêneros, os acompanhantes reuniram em
si as experiências de ter vivenciado ações e conhecimentos em diversas formas.
O acompanhante para as forças da natureza conhece
o espírito das plantas e animais. Ele foi parte do desenvolvimento deles na Terra. Ele conhece as forças da cura
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vindas da natureza da Terra. Ele conhece as vibrações
das plantas e o ser dos animais.
Com ele eu aprendi como os corpos, a alma e o espírito perdem e voltam a ganhar o contato com as energias espirituais. Também aprendi o quanto estamos presos
à matéria, individualmente e coletivamente. Com a ajuda dele meu coração se abriu cada vez mais para as forças e para o consciente elevado da natureza, especialmente para o consciente elevado dos animais.
O acompanhante para as forças do tempo sempre tentou como ser humano entender a energia do tempo. No
plano astral ele continuou a investigar e a dar forma ao
tempo. Ele viajou no tempo e aprendeu tudo sobre as
relações entre as dimensões. Partes dessas experiências
ele trazia continuamente consigo para a Terra.
Eu ainda sinto muita diﬁculdade em entender a
energia do tempo. Mas com o passar dos anos aprendi a
expandir meu consciente de modo que eu possa me
movimentar fora do tempo linear.
No plano astral, o tempo tem um signiﬁcado diferente do nosso tempo linear. Quando meu consciente está
focado no plano astral, sinto todas as percepções como
Agora. Eu me movimento em diferentes tempos-espaços de experiências nos quais a nossa visão linear de passado, presente e futuro não tem a menor importância.
Quem penetra numa outra dimensão penetra numa
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outra estrutura de tempo-espaço. Os impulsos de informação vêm de uma dimensão na qual nosso tempo
linear não existe. De lá é muito difícil determinar uma
data do nosso tempo linear. Por isso muitas profecias
não se realizam quando se esperava.
Passaram-se muitos anos nos quais eu tive que me
exercitar muito para me abrir para a mudança de tempo
e espaço. Tempo e espaço formam para nós uma unidade tão forte que mal conseguimos imaginar uma transformação dessa dimensão ﬁxa.
O acompanhante para as forças dos planetas investigou
por meio de muitas experiências os efeitos e inﬂuências
dos planetas. Ele ajudou a formar o ﬂuxo de comunicação dos planetas para a Terra. Ele vivenciou a transformação das energias dos planetas em várias vidas. Ele
aprendeu como essas energias são expressas em determinados acontecimentos. As forças dos planetas do
nosso Sistema Solar são forças superiores sem relação
nenhuma com o ser humano. Passando por várias épocas sobre a Terra, o acompanhante ampliou seu consciente em relação ao conhecimento sobre o percurso e a
energia dos corpos celestes.
Por exemplo, o conhecimento sobre a força do planeta Marte. A energia superior dele está sempre presente.
Ela emite vibrações sobre a Terra e sobre nós, indivíduos. Com o passar do tempo, Marte modiﬁca suas ener-
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gia. Todos os planetas do nosso Sistema Solar modiﬁcam seus ﬂuxos de energia por meio dos seus movimentos no céu. Isso modiﬁca a troca de energias entre eles.
Cada acontecimento na Terra também expande a
energia dos planetas. Em cada forma de força, luta ou
agressão na Terra, Marte experimenta uma representação física da sua energia, que expande seu consciente.
Tudo está em movimento e se modiﬁca. O acompanhante conhece os vários aspectos da experiência da
energia de Marte e de todos os planetas e ajuda a moldar essas forças na Terra.
Meus acompanhantes são um grupo. Existem muitos
grupos desse tipo. O conhecimento deles não é o conhecimento isolado de indivíduos. O conhecimento
deles se une para formar uma fonte de luz.
Existem muitas dessas fontes de luz com diferentes
experiências. Há muitos anos diversos grupos de conscientes emitem vibrações de conhecimento expandido
para as pessoas na Terra. Como indivíduos, as pessoas se
abrem de maneiras diferentes para esse conhecimento e
transformam essas vibrações de maneiras diferentes. De
acordo com o consciente de cada um, os seres humanos
traduzem os impulsos de luz individualmente. Basicamente as transmissões são semelhantes. Elas falam de
um tempo novo que está por vir.
Entre os planos espirituais e o mundo material há um
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constante ﬂuxo de energia. As vibrações são transmitidas para lá e para cá, quer as pessoas tenham consciência disso ou não. Ideias surgem e transformam vidas individuais ou sociedades inteiras. A vida terrestre acontece em comunicação com os planos espirituais. A vida
terrestre é como uma expressão de energia.
As informações espirituais sobre as mudanças do
nosso tempo se tornam cada vez mais urgentes. Elas
são parte da preparação para as grandes transformações. Existe um forte interesse no plano espiritual em
preparar os seres humanos para que eles possam vivenciar conscientemente a transição para o novo tempo, e
para que possam transportar suas experiências para o
futuro. A transformação do nosso tempo-espaço será
um milagre.
O futuro da Terra e de seus habitantes é baseado no
conhecimento do passado. Quanto mais aberto estiver
nosso consciente para as forças espirituais, mais fácil
será o recomeço.
Os acompanhantes têm muita experiência com a
vida na Terra. Também por esse motivo, eles assumiram
a tarefa de transmitir as informações. Eles aprenderam
as conseqüências de quando seres humanos se fecham
no seu pensamento material, com isso se obscurecendo
espiritualmente. Os acompanhantes também vivenciaram em várias encarnações como o consciente se escure-
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ce na matéria sólida. Eles presenciaram a decadência de
sociedades que vieram para a Terra e desapareceram novamente.
Nós entendemos nossa viagem pelo tempo como uma
viagem do Sistema Solar em torno do centro da nossa galáxia. Essa é a viagem linear. Ao mesmo tempo, estamos
interligados a um sistema de outras dimensões que desconhecemos. Elas estão ocultas de nós em buracos negros. Estes são transformadores de tempo e espaço. Eles
formam uma trama de tempo e espaço dentro da nossa
galáxia. Nós somos parte dessa trama e voamos agora
para uma constelação que torna possível a geração de um
novo tempo em um novo espaço.
O consciente do nosso Sistema Solar está pronto para
o nascimento de um novo tempo. O momento da sua geração está integrado ao entorno da nossa viagem pela galáxia. Com seu nascimento, o consciente do novo tempo
toma forma. Nosso mundo material se transformará.
Um novo espaço-tempo começará. Os acompanhantes não calculam com base no tempo terrestre. Eles percebem o estado energético da Terra. Eles veem o passar
do tempo como uma transformação energética.
Do ponto de vista astral, o momento de transformação da Terra que se aproxima é visível como um campo
energético que se comprime cada vez mais em torno do
nosso planeta.
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Parece um manto cada vez mais denso e escuro colocado em torno da Terra. A troca de energia da Terra
com suas forças de luz ﬁca cada vez mais difícil. Como
um corpo velho e enfraquecido, a Terra aguenta ﬁrme
até o momento predeterminado da sua transformação.
Agora estou deslizando novamente para o espírito dos
acompanhantes.
“Estamos aqui onde o tempo atual da Terra é um entre
muitos. Vemos épocas irem e virem. Vemos transformações
irem e virem. Estamos fora do tempo que vocês conhecem.
Para nós o tempo é um foco dentro de movimentos. Nós
podemos ver cada desenvolvimento da Terra. Somos parte
das forças da Terra. O tempo forma o consciente em tempo-espaços. Tempo e espaço se transformam. O espírito da
Terra brilha como um diamante, luz brilhante atemporal, indestrutível, uma fonte de luz.”
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