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APELO AO SILÊNCIO 

 
Este livro, escrito em 1992, como resposta a uma indução da 

Irmandade de LYS, comunica, de forma directa, a existência 
de uma civilização interna, o Reino de Lys, civilização que é 

acima de tudo Consciência e Propósito. 
 

Constitui pois um primeiro passo na aproximação a esta 
civilização interna e ao seu Programa para o contacto com os 

seres da superfície que vivem o aprendizado da terceira 
dimensão. 

 

O triângulo AMOR, SERVIÇO e SILÊNCIO é a chave do 
contacto.  

 
O núcleo deste livro, a sua contraparte subtil, é um CHAMADO 

sob a forma de ENERGIA, a Energia do Espelho de Lys, 
vibração primordial, que toca os nossos corações de forma 

inequívoca. 
 

Muitos dados novos chegaram até nós como complemento e 
revelação desde que foi escrito, mas este documento 

permanece como um dos elementos fundacionais do nosso 
vector de serviço, a desenvolver-se nos tempos futuros. 

 
Mergulhados em um amplexo vivo de Amor e Paz, a 

Irmandade de LYS chama todos os que estão prontos para o 

Silêncio Criativo. 
 

André 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Esta leitura fornece um conjunto de pontos de ressonância. 

Como sinais sonoros, ecos que soam vindos  
 

A sua função é de introduzir-nos à Presença da Irmandade de 
LYS, na vibração da civilização de LYS e na conexão 

interplanetária Superconsciente que esta cidade interna 

manifesta. 
 

A acção deste livro é apenas a de completar/activar no nível 
consciente do leitor todo um painel de informações que está já 

instalado nos seus níveis intuitivos; no interior de cada um. O 
objectivo deste livro é apenas o de facilitar ao leitor, de forma 

leve e actual, a captação das suas próprias sementes de 
conexão com LYS. 

 
O encontro do leitor com esta comunicação escrita serve para 

completar nos níveis da consciência tridimensional, diurna, 
todo um circuito de Informação-Viva acerca de LYS que é 

interno a cada um e cuja maior parte não é passível de ser 
exteriorizada.  

 

Esta Informação-Viva é uma das frequências de emissão do 
ESPELHO de LYS. É informação Interna e chega ao ser-

contacto como ENERGIA. Como Renovação-Alegria. 
 

A doação deste painel de Informação Viva, o mapa interno 
LYS, foi o primeiro passo da operação de conexão de seres da 

superfície com LYS para um futuro contacto consciente. 
 

Muitas vezes antes que o extraordinário aconteça nas nossas 
vidas somos preparados por mãos invisíveis e amorosas 

durante anos. Este Mapa está já firmado nos níveis intuitivos 
dos autoconvocados e isso parece ser independente da sua 

receptividade consciente. 
 

Para alguns a realidade desvelada neste livro é algo 

absolutamente novo, em termos conscientes pelo menos, para 
outros um assunto à muito suspeitado, para outros é tão 

familiar como as suas próprias mãos. O importante é que 
TODOS os que se sentem chamados por Lys sintam que as 

Portas do Reino se estão abrindo sob a forma de uma vibração 
inconfundível de Paz electrificada, de Amor espontâneo por 

cada partícula da Vida e por uma vontade irreprimível de 
aliviar a dor à nossa volta 



 

Como painel interno de informação-LUZ este Mapa é um sinal-
Signo, o «código-atmosfera», que reunirá todos os seres que, 

internamente, se autoconvocaram para a tarefa de conexão 
com LYS. Nesse sentido a leitura desta comunicação poderá 

trazer ao consciente do leitor a confirmação de uma realidade 
profunda; realidade que ele, eventualmente, já contacta 

através dos seus níveis supraconscientes. 
 

Observando com os olhos do Espírito torna-se claro que, 
nestas condições de ABERTURA e RECEPTIVIDADE se 

encontram muitos milhões de seres humanos.  Os que estão 
destinados a um contacto com LYS estão, em grande 

percentagem, encarnados na Península Ibérica, mas muitos 
encontram-se na América do Sul ou noutros pontos do 

planeta. 

 
Este é um livro de apresentação de uma realidade interna. Se 

o leitor sente como necessária uma prévia adequação do nível 
racional de sua mente ao caminho interior, através do 

contacto com fontes que lhe possam fornecer um mapa 
analítico e referencial dentro do contexto da actual civilização 

e da sua educação, e se tal for decisivo para o seu processo 
interior, com certeza que o seu Ser Interno o colocará frente a 

outros materiais. 
 

Esses serão livros ricos em argumentação lógica linear e em 
recolha interdisciplinar de dados. Nenhuma área do 

conhecimento humano está hoje alheada da emergência da 
Síntese Global em curso. Desde a Física Quântica à Economia, 

passando pela Estética ou pela Medicina, tudo está hoje 

misteriosamente "visitado" pelo factor da Síntese Espiritual. 
 

O presente livro, escrito por indução de hierarquias de LYS, 
apresenta um terminal Sintético de contacto com o Trabalho 

Interno. Uma síntese sensível entre Luz de compreensão, 
Amor puro e Vontade espiritual é a Energia que procuramos 

transmitir. 
 

Como está claro para milhares de indivíduos, a fase 
preparatória terminou. A assimilação de dados de natureza 

esotérica ou de conhecimentos de tipo tradicional foi um 
passo necessário à criação de uma atitude receptiva ao 

Trabalho Interno mas, e atendendo a um Ritmo Maior, essa 
não é mais a tarefa que somos convidados a desenvolver. 

 

A criação da Nova Rede Etérica Planetária, Vaso da 
Consciência Planetária Unificada (Presença-Cristo),  está já 

em fase avançada. A Entidade Grupal Humanidade tem um 
papel importante na elaboração dessa Rede. 

 
Os Centros Internos e as Hierarquias a eles coligadas estão 

preparados e aguardam o contributo daqueles que foram 



chamados e responderam afirmativamente. Este trabalho é 

feito na pura Consciência da pura Energia. Não abaixo. 
 

LYS integra-se a esta Missão Grupal para Glória do Supremo. 
 

A Energia move-se e CRIA em função do AMOR-SABEDORIA 
cósmicos, em função da fluidez lúcida, da aceitação da 

mudança rumo ao Novo, em função da qualidade de Entrega. 
 

Assim o Plano continua a ser aplicado com Rigor, Definição 
Interna e Amor mas dentro de um Ritmo de dinâmica 

imprevisível, altamente sintético, que não está mais ligado às 
fases de "estudo" e "tradições comparadas".  

 
A vibração-sintonia que permite o contacto com LYS está além 

destas fases de preparação. 

 
Aquilo que está em acto, nos níveis internos e externos do 

planeta, e para o qual todas as definições são pobres, é de 
natureza ÍGNEA, sendo por isso necessário, por parte do ser 

externo, uma decisão de LARGAR, SOLTAR, conceitos e 
atitudes já desactivadas pela própria dinâmica do seu Espírito 

que, como todos podemos observar, é surpreendente neste 
final de ciclo. 

 
Hoje – como sempre – Silêncio e Abertura convergem na 

ENTREGA. 
 

Silencio – Abertura – Entrega. Nesta triangulação energética 
parece estar a chave de superação do nível mental como foco 

da existência. Em essência pouco se pode dizer para além 

destes três estados de receptividade durante uma operação 
autêntica.  

 
Como se tornou nítido para os seres que percorrem o 

Caminho, doando o melhor de si, chegou o momento de 
activar/dignificar o Silêncio externo e interno. A Energia que 

emana do Silêncio tecerá as redes vivas de contacto, no 
interior de cada um. 

 
Lys, o Reino é informação VIVA.  

 
A Informação Viva, que está descendo, via Eu 

Superior/Mónada, ao interior de todos os seres humanos. 
Como se sabe, o contacto insistente com informação "morta" 

só contribuirá para a desvitalização do veículo mental do ser. 

Mais fecunda que a leitura sistemática é a emersão da 
consciência em Oração, nos campos perenes do Intuitivo 

Planetário, antecâmara do Astral Cósmico. 
 

Forças psíquicas de curiosidade, possessividade e comércio 
estão envolvendo o antigo ritmo de sintonia, forças com 

origem no astral/mental colectivo – campo vibratório que está 
hoje contaminado pela acção de forças involutivas – estão a 



deslocar-se para os pontos que a Hierarquia e o Templo 

justamente acabaram de desactivar. Este movimento é natural 
e corresponde a uma lei interna. Esta força astral e mental 

arrasta consigo materiais subtis obsoletos, 
formas/pensamento desvitalizadas e arcaicas. 

 
É nestes momentos que o Templo, mantendo o Ritmo de 

exteriorização que foi anunciado, surge, contudo, onde não se 
espera. É nestes momentos que a Voz Interna se torna mais 

simples e silêncio/activa; é nestes momentos que a Voz 
Interna se renova, surpreendendo, iluminando, dando luz à 

criança sábia, central, que vive dentro de cada ser. 
 

A Fonte de Água Viva (a Palavra Solar) soa onde não 
esperamos, vibra no Âmago da auto-doação integral, 

projectando-nos em Campos de Serviço que estão sempre 

para além das formas com que se apresentou no passado. 
 

Os seres que responderam ao Chamado com a doação do 
INTERIOR vêem claramente que se abriu o Portal Interno e 

que um CÍRCULO de PROFUNDO SILÊNCIO está disponível 
para quem nele quiser entrar. LYS, em co-criação com outros 

Centros Internos, irradia a partir do centro deste círculo 
silencioso. 

 
A Corrente de Energia de Síntese que está hoje activa é de tal 

forma potente que, na sua acção 
ígnea/transmutadora/purificadora que trás à superfície em 

nosso próprio psiquismo inúmeros "vestígios" tradicionais e 
dispositivos culturais-religiosos. Estes elementos obsoletos 

não pertencem à corrente sintética em acto, constituindo, 

quando muito, um anel periférico de aproximação ao trabalho 
Real.  

 
Assim que o Peregrino realiza EM SI MESMO aquilo a que 

Frithof Schuon chamou “a Unidade Transcendente de todas as 
religiões e Tradições”, assim que contacta no seu próprio grau 

a Fonte Emissora que alimentou todas as Escolas, assim que 
vive em si mesma a unidade interna de todas as Revelações, 

assim que compreende que passos devem ser dados, não tem 
mais motivos para se deter nessa fase especulativa, podendo 

passar para o Círculo de Silêncio e Serviço, onde o verdadeiro 
trabalho acontece. 

 
Só então a vibração do Sagrado lhe é apresentada. 

 

LYS opera no consciente dos indivíduos a partir deste nível. 
Este Centro Intraterreno, subtil e orbital, opera no puro 

silêncio criativo, na Entrega ao Sublime. 
 

O tempo físico-linear disponível é muito pouco. O Dia é hoje 
uma realidade eminente. 

 



O trabalho requerido é, também por isso, de uma natureza 

superior, não cerceada por ritmos tridimensionais. No que diz 
respeito aos Planos Superiores o processo de formulação de 

Hipóteses, os instrumentos de Experimentação e as 
Conclusões a que podemos chegar são ZONAS VIVAS em nós e 

no Cosmos. O FRUTO do processo interior colhe-se na medida 
de experiências subjectivas potentes que frutificam numa 

atmosfera saturada de ENTREGA. 
 

Nas suas formas actuais a busca interior implica a assimilação 
de um mandamento fundamental. Não somos nós, enquanto 

consciências separadas do Todo, que conduzimos o nosso 
processo. O Processo é conduzido pelos níveis suprapessoais 

do ser em harmonia hermética com Ciclos Cósmicos de grande 
amplitude. Reconhecer o Guia Interno e agir em conformidade 

com as suas indicações é a tarefa primeira. Só assim os passos 

dos homens serão passos no Cosmos. 
 

A simples curiosidade existencial, compreensível e 
recomendada em certas circunstâncias, é uma atitude que 

pode ter pouco sentido para um ser que se abre 
profundamente ao contacto superior. Um indivíduo em 

ABERTURA vive já a percepção de que é o Processo em si, 
conduzido pelo seu Ser Real, que o guia e não o contrário. 

 
Ele reconhece que o nível em que a sua consciência está 

estabilizada não é o nível real, não é o nível condutor. Ele 
sente com clareza que é conduzido por um Núcleo de 

Consciência mais profundo, ao qual pertence. Ele age em 
função desse seu Núcleo mais profundo. Assim o Caminho é 

necessariamente uma constante renovação e surpresa. 

  
O Centro Intraterreno LYS desperta agora – COMO 

COMPLEMENTO AO ESPELHO EXTERNO DE FÁTIMA – para a 
consciência tridimensional dos autoconvocados. Muitos dos 

seus ritmos e orientações surpreender-nos-ão. Isso é certo. 
 

Entretanto a indiferença, a desconcentração, a curiosidade, a 
super-avaliação, a análise sistemática, são prisões para o ser 

que em Movimento Interno se sente atraído para o Real.  
 

A partir do momento em que a entrega acontece tudo muda. 
Ele irá encontrar uma crescente OBJECTIVIDADE no que lhe 

parecia vago, uma crescente VERDADE naquilo que lhe parecia 
irreal e uma progressiva ECONOMIA naquilo que lhe parecia, 

por vezes, pobreza conceptual. 

 
A Lei é clara: Só a vivência do já assimilado pode iluminar o 

Caminho em frente. 
             

Este livro é uma primeira aproximação ao Centro LYS, 
civilização interna que se projecta no físico-etérico de 

Portugal e Eixo de Consciência Cósmica no espectro dos níveis 
planetários. Outras se seguirão se a necessidade o justificar. 



 

Para cada um de nós existe um processo próprio, não 
comparável aos processos dos demais. Como se sabe é imenso 

o leque de influências que determinam o processo interior de 
um ser. Contudo alguns elementos são comuns e dentro 

destes apenas alguns serão tratados aqui, aqueles que 
poderão contribuir para o contacto com LYS. 

 
Sabemos que o Centro LYS, o seu Irmandade Interno, de 

acordo com o programa do ciclo que agora termina, esteve por 
detrás de toda a história de Portugal, direccionando e 

irradiando Energia. 
 

O Irmandade de LYS enviou, como operadores no espaço-
tempo da superfície muitos seres, alguns bem conhecidos de 

todos nós, que com a sua acção/consciência impulsionaram 

em direcções definidas a História e a Cultura de certas zonas 
geográficas, dentro de um plano previsto para todo o planeta.  

 
Esses seres, a sua acção e o "programa Portugal", tecido nas 

urdiduras secretas das energias de LYS têm sido estudados 
pelas disciplinas relacionadas com a "História Secreta de 

Portugal". Por se considerar esse estudo uma fase do 
"preparatório", esse assunto não será aprofundado aqui. 

 
Parte deste livro é constituído por uma série de Comunicações 

que podem ser vividas pelo leitor como estímulo para o 
contacto com níveis de Energia e Estados de Consciência mais 

abrangentes. A Origem destas Comunicações é o Irmandade 
de Sabedoria de LYS, Câmara de Entidades que presta apoio 

ao Irmandade Interno de LYS. 

 
A Irmandade Interna de LYS, a que eu chamei a Irmandade do 

Lago, é constituída por várias Entidades que, por seu lado, 
respondem ao Núcleo Central – LYS. 

 
Aqueles que nos antecederam falaram na Hora e no Momento. 

Este é o Momento. 
 

LYS desperta na consciência dos homens de superfície para 
que se cumpra aquilo que foi anunciado. A necessidade assim 

o justifica, pois a conexão com LYS trará a cada um as 
respostas que procura, se estas forem relevantes para o seu 

processo evolutivo. Muito do que é apontado neste livro 
completar-se-á naturalmente no interior do leitor.  

 

Para preservar esta respiração interna os assuntos tratados 
não são desenvolvidos segundo as exigências expositivas do 

consciente racional. Em alguns casos, apenas, ténues pistas 
são apontadas, para que se disponha de espaço interior onde 

o Ser Interno possa plasmar aquilo que for factor de 
Transmutação no nosso caminho. 

 



A irradiação de LYS é de uma pureza tal que, se houver no 

Peregrino Aspiração Real, pode levar à completa 
Transfiguração do indivíduo. Estas palavras foram escolhidas 

com cuidado. 
 

O tempo é, pois, de Encontro e de Partilha. 
 

Ad Astra  
André 

 
 

PRIMEIROS VISLUMBRES 
 

  
 

Nunca esquecerei. Era um princípio de tarde, em Fevereiro de 

1989. Familiares haviam feito o convite para visitar uma área 
de lagos de grande beleza, que ficava não muito longe da casa 

onde estávamos a passar alguns dias. 
 

O automóvel avançava lentamente. O ar estava limpo. 
Havíamos já entrado na região. Um microclima, quase 

primaveril, permeava a zona. Notei que existia uma certa 
doçura no ar, mas uma doçura combinada com inteligência, 

como se a paisagem soubesse que estávamos ali… algo que 
era pura Energia de União. 

 
O leitor de cassetes tocava uma peça ambiental de Brian Eno*, 

o que ajudava a focar os níveis mais profundos da realidade.  
 

Após uma certa curva senti que tínhamos entrado numa outra 

atmosfera. Havia uma electricidade estimulante e uma 
inteligente precisa na zona. Subíamos por uma estrada 

estreita e serpenteante, uma álea entre os eucaliptos. 
 

Luz da Estrela Local – era assim que eu estava sentindo o Sol 
–, coada pelas árvores, dava ao local um brilho especial, um 

clima de acolhimento. 
 

Pouco depois avistámos os lagos. Era de facto muito belo, mas 
não de uma beleza imediata. 

 
O carro estacionou próximo da água. Saí do automóvel e 

caminhei um pouco. A cerca de 50 metros do carro algo 
aconteceu: 

 

Séries coordenadas de sinais, de origem não terrestre, 
projectaram-se na minha mente. Era a última coisa de que eu 

estava à espera, naquele momento. Simultaneamente uma 
certeza virulenta de que o nosso destino estava ligado aquele 

local. Além disso um poderoso chamado, como uma voz 
vertical, mas chamado a quê? Impossível compreender… 

 



Senti-me profundamente ligado ao local. Sentei-me. Era 

impossível falar. O Sol reflectia-se no lago. Gotas de luz 
pulavam com leveza e precisão sobre as águas. O SILÊNCIO, 

profundamente curador, era esmagador, ali.  
 

Lentamente começaram a surgir no consciente impulsos de 
uma Presença subtil, era uma indução muito leve, saturada de 

uma Inteligência desconhecida, simultaneamente Hiper-
Lúcida e Amorosa, que vinha de muito longe, de milhares de 

anos-luz. Era uma Corrente de Inteligência Espiritual, 
completamente diferente de tudo do que havia comungado até 

então. 
 

Percebi que existia uma relação profunda entre aquele local e 
a Operação-Fátima, como contacto e Revelação. 

 

Por vezes uma carpa saltava fora da água, dando uma pirueta 
e mergulhando de novo. Esse era um dos poucos sons do local. 

O outro era uma águia que, de tempos a tempos, piava ao 
longe.  

 
A atmosfera de um Templo saturava toda a Zona. O que se 

passava? Que Realidade estava ali tentando atrair-me? Tudo 
parecia estar bem em mim, naquele local. Contactava um 

Padrão mais alto da minha própria Consciência. 
 

Sabia que devia voltar ali. Algo estava para se definir e estava 
ligado àquela zona, bem como a Fátima. 

 
Entretanto, eu recebia em casa, pelo correio, o livro ERKS – 

MUNDO INTERNO, de Trigueirinho, autor que desconhecia, 

completamente, até então.  
 

A realidade dos Centros Internos era um assunto muito 
familiar à minha mente e ao meu coração: eu tinha composto 

vários quadros e peças de som que tinham a ambiência dos 
Hangares de Naves Extraterrestres como tema. 

 
Contudo, o livro de Trigueirinho era algo novo, isento. Esse 

livro soou como um murmúrio antigo -antigo de Leonês no 
meu mundo interior. Algo, em mim, se libertava no contacto 

com esse livro. Certezas inexprimíveis vibravam dentro de 
mim. Uma alegria sem nome nem objecto… 

 
Contudo não li o livro, apenas o folheei. 

 



 

 
 
Algum tempo depois regressei à zona do Lago. 

 

Olhando os padrões líquidos que o lago apresentava na 
superfície, emergiu em mim, de forma involuntária, um estado 

de neutralidade emocional e mental. Isso pareceu-me uma 
consequência natural da acção do local sobre as pessoas.  

 
Delicadamente, mas de forma muito clara, um painel de 

informações começava a aglutinar-se na Consciência. Mais 
tarde, notei que, com esse painel de informações vinha, 

brilhante e definido o "nome" LYS. 
 

Realizei que estava diante de um Portal de Acesso a um 
Centro Interno: o mundo de LYS. Sabia que esse "nome" já se 

havia reflectido na superfície em várias situações, inclusive 
sob a forma de um dos rios da região.  

 

Sabia também, como todos sabemos, que a zona de Tomar e 
Fátima guarda um Mistério. Sabia que inúmeras lendas sobre 

o Interdimensional e sincronicidades de vários tipos abundam 
na zona. Mas, aqui eu estava perante um Portal que conduzia 

directamente à Origem de tudo isso.  
 

Algumas coisas tomavam forma: O que domina toda esta 
região é um Foco, que emana Harmonia Total. 

Simultaneamente Consciência, Civilização Intraterrena e 
Conector Subtil entre os níveis planetários e os níveis 

cósmicos. 
 

A paz aprofundava-se. Compreendi que o Programa – Fátima – 
era assim que isso se definia na minha mente – cujo santuário 

externo ficava bem perto, era um dos ciclos de aproximação 

da Consciência de LYS ao homem da superfície.  
 



Enquanto a água batia ritmicamente nas pedras da margem, 

alguns dos véus, que ocultam a Tarefa Interna para esta zona 
do planeta, foram-se esmaecendo. 

 
O presente livro surge da inesperada intercepção de duas 

fontes: Por um lado, os vislumbres ligados ao contacto do lago 
e em toda a Zona; por outro lado, as claríssimas induções 

veiculadas por Trigueirinho, a partir do Conselho Alfa – 
Ómega. 

 
 

PRIMEIRA COMUNICAÇÃO 
 

"FÁTIMA é um ciclo de Contacto e Redenção. O ciclo não está 
completo. 

 

A Mensagem da primeira fase desse ciclo resumia-se a duas 
Energias: ABERTURA e CONVERSÃO. 

 
É agora iniciada a fase de consciencialização do nível interno 

do ciclo de Fátima. Podeis sentir isso? 
 

Nem tudo vos pode ser dito, por enquanto. 
 

Sincronizada com outras semeaduras, FÁTIMA, como APELO 
da Hierarquia-Terra, germinou nos níveis mais externos de 

milhões de seres. 
 

O objectivo externo da primeira fase era colocar a 
Personalidade Colectiva da Humanidade de superfície de 

sobreaviso, em relação aos caminhos que escolhera trilhar, no 

século vinte.  
 

Instruções claras e simples foram emitidas para compensação 
e cura das profundas feridas que iriam romper no emocional e 

no mental colectivo, durante esse século. 
 

O desfasamento qualitativo entre o Impulso dos Instrutores e 
a resposta do Homem Terrestre estava em vias de se agudizar. 

Os níveis externos da humanidade, vazios que estavam de Fé 
e de Revelação, foram insuflados com um novo impulso de 

Vida, através de Fátima. 
 

Foi-vos pedida uma abertura para a PAZ. 
 

Tratou-se, pois, de uma Operação-Ponte, que visava o 

emocional e o mental colectivos, de forma a estimular a 
Integração da personalidade colectiva humana, preparando o 

alinhamento desses campos globais com a Imensa Hoste de 
EUS Superiores, que se tornava progressivamente mais activa, 

junto dos níveis externos. 
 

FÁTIMA foi um estímulo na Ponte Grupal. 
 



Os níveis externos responderam afirmativamente e o potente 

foco de Fé, com o contributo dos próprios EUS Superiores e de 
Hierarquias destacadas, pôde instalar-se no físico. 

 
Sabeis que as Hierarquias trabalham através de todos os 

meios possíveis,  
de forma a gerar todos os Vectores de acção possíveis,  

para que a Energia chegue à máxima extensão do tecido 
colectivo que tenham já sensibilidade ao Alto. 

 
FÁTIMA é um desses vectores, de alta potência, com 

implicações ao mais alto nível na preparação de certos 
sectores da humanidade. 

 
Isto não deve ser confundido com a administração religiosa-

humana feita no local por uma das religiões dominantes da 

Terra. 
 

O que é um Vector? 
 

Muitas conjunturas Energéticas emergiram no passado, por 
Impulso Hierárquico, em diferentes potências, como Vectores 

de um mesmo Plano. 
 

Tudo contribui para que a Consciência se erga do seu sono. 
Nem sempre esses Vectores são, explicitamente, trabalho 

espiritual. Estes Vectores - que são micro-ciclos de 
desenvolvimento da Consciência - são IMPULSIONADORES dos 

tecidos colectivos humanos.  
 

O que distingue um Vector implantado pelas Hierarquias e o 

mero esforço humano tridimensional, esforço normalmente 
gerado por conflitos de forças, é que, num Vector existe 

claramente manifesto um Impulso-Aceleração dirigido à 
Consciência. 

 
Outra característica é que num Vector está presente a 

Universalidade e, quase sempre, o trabalho de dezenas de 
canais coligados.  

 
Todos os Vectores de Impulsão aplicados ao desenvolvimento 

humano estão codificados no Arquivo Planetário Maior, a 
esfera akáshica de âmbito planetário. 

 
Cada Vector corresponde a um micro-ciclo de uma das Sete 

Energias que conheceis ou de combinações criativas dessas 

Energias. Cada um tem uma tarefa precisa, que pode ou não 
ser cumprida, dependendo da Entrega dos Eus Conscientes 

coligados a cada Vector. 
 

Em nível mental superior, que é um nível em que um Vector se 
reflecte nos seus coligados encarnados, o plano de trabalho é 

sempre puro e na direcção da evolução humana. 
 



Distorções acontecem sempre que o impulso é mal 

interpretado ou sempre que se tente perpetuar a acção do 
Vector para lá do seu ciclo natural de existência. 

 
Instantaneamente, Hierarquias encarregadas de trabalhar 

junto à humanidade de superfície tem acesso aos Arquivos 
onde estes Vectores estão codificados, como Impulsos de Pura 

Energia, captando as carências de forma Sintética e definindo 
Vectores Futuros de acordo com a necessidade Global, 

terrestre e Solar. 
 

Assim trabalham as Hierarquias junto aos Espelhos. 
 

Através do Vector Disney, por exemplo, certas Entidades 
puderam trabalhar profundamente a percepção infantil e a 

abertura das crianças – muitas delas sois vós, hoje, – nos 

níveis subtis. A cor e a iridiscência dos seus filmes de 
Animação foram para muitos uma antevisão dos mundos 

etéricos. Tudo nos seus filmes clássicos era interdimensional. 
 

Lembrai-vos que o conhecimento acerca do Eu Superior está já 
sintetizado em Pinóquio e Bela Adormecida. O que é a Branca 

de Neve? 
 

Todos os Vectores são operações de introdução de Energia 
Superiores nos Tecidos Tridimensionais Humanos. 

 

 
Ashtar - desenho de 1987 

http://www.iridia-lumina.org/ashtar.html


 

 
O Espelho de Shambhalla regulava, com precisão cósmica, a 

intensidade, o Ritmo, o tempo e as correcções necessárias em 
todos os Vectores activos, de forma a sincronizar a acção 

humana com os grandes Ritmos do Sistema Solar e, em certos 
casos, da Galáxia. 

 
Hoje, MIZ TLI TLAN introduz novos Vectores no tecido 

planetário e faz a gestão de Vectores anteriores que tenham 
consecução no momento presente. 

 
A percepção sobre os Vectores deverá ser desenvolvida por 

vós no Silêncio: uma outra visão da Vida Planetária chegará 
até vós; mas, avisamos que os Vectores não são apenas linhas 

de força estruturais, são ALGO MAIS que deveis sentir. 

 
Nos Vectores de baixa e média potência – como nos exemplos 

que demos – o ângulo de incidência da Energia Superior sobre 
as substâncias envolvidas é "oblíquo", ou seja, a incidência 

não é directa. Nesses Vectores não existem referências 
directas à Vida Superior, explicitamente assumidas. 

 
Nos Vectores de Alta Potência – lembrais-vos de (Sri) 

AUROBINDO? - A incidência da Energia Superior é VERTICAL. 
 

Nessas conjunções energéticas existe uma clara referência à 
Vida Superior e ao Caminho de Retorno. 

 
Todos os Vectores, de baixa ou de alta potência, são 

extensões da mesma Vontade, instruções do mesmo Senhor, 

dirigidas, contudo, a diferentes estratos da Energia Colectiva. 
 

Ambos os níveis de trabalho, quando correctamente 
desenvolvidos, são complementares. São Padrões de 

Redenção. 
 

Silenciai o vosso interior e mergulhai na Essência desses 
Padrões. Vereis Energia, Vida Eternamente Livre, moldando as 

partículas planetárias em graus, em intensidades e em feixes 
coordenados. 

 
FÁTIMA é um potente Vector de Incidência Vertical." 

 
 

 

LYS - LOCALIZAÇÃO E SUBORDINAÇÃO 
 

A dimensão geográfica de Portugal coincide com o espaço 
físico-etérico e astral/mental de um Centro de Irradiação - 

Iniciação e Cura que opera sob a regência de MIZ TI TLAN. 
 



Este Centro Interno, de estruturas subtis, projecta-se 

actualmente em parte do espaço intraterreno do extremo 
ocidental da Península Ibérica, é LYS. 

 
A vida de LYS, espiritual e iniciática, mas também comunitária, 

científica e artística, é conhecida pelos seus habitantes como o 
MUNDO SAGRADO DE LYS. 

 
Num certo sentido, LYS é a essência/programa da Península 

Ibérica, mas em uma esfera mais ampla LYS é o coração da 
plasmagem do Arquétipo Síntese Humano em toda a 

Humanidade. 
 

Como um todo, constitui o pólo vivificador da Vida Interna no 
plano causal e estimula os seres a percorrer o caminho da paz.  

 

Os grupos de seres humanos que estão a trabalhar em 
sintonia com as Hierarquias, neste espaço atlântico, são, salvo 

raras excepções, projecções tridimensionais de LYS, são sub-
programas do programa de LYS. 

 
Se existe uma Missão para esta zona do mundo, essa Missão 

não é Portugal, mas LYS: a progressiva exteriorização dos 
padrões de Vida próprios dessa civilização interna com 

conexão consciente com níveis interplanetários de Vida. 
 

Este Centro de Coordenação, Informação e Irradiação está 
situado, enquanto Eixo Interdimensional, em contacto com o 

espaço geográfico Europeu, nos níveis intraterreno, astral e 
mental da Zona que contem a Serra dos Candeeiros e a Serra 

de Aire, abrangendo Leiria e Tomar, Fátima e Porto de Mós, 

numa circunferência que tem por limites, junto à costa, a 
Marinha Grande e a Zona de S. Pedro do Sul e no interior a 

zona situada entre Ferreira do Zêzere e Castelo Branco. 
 

  
 



 
 
 

        
O centro desta circunferência é um ponto entre Fátima e 

Ourém. Esse ponto corresponde, no nível profundo, à Cidade 
Principal de LYS, que se situa a cerca de oito quilómetros de 

profundidade. 

 
O perímetro descrito representa a zona de influência directa 

no físico-etérico do Mundo de LYS. Contudo a sua irradiação 
estende-se para lá desta área, abrangendo todo o país no 

plano astral planetário. 
 

Uma grande parte da Península Ibérica está sob a sua 
influência em níveis mais subtis.. Existem, entretanto, outros 

pontos de conexão-LYS, pontos onde comunidades 
intraterrenas são destacadas para operar em zonas 

intermédias. Alguns desses pontos abrangem o coração de 
Espanha (Montserrate/Montsalvat), outros encontram-se em 

pleno Oceano Atlântico. 
 

Existem várias portas para LYS e sub-centros deste Centro em 

vários pontos da Península, mas não serão aqui aprofundados. 
Cada ser em sintonia receberá as instruções que lhe são 

devidas. 



 

A Zona de Maior Impacto no Etérico  -  um vórtice de energia 
de cura e transmutação -    está situada próximo de Fátima.  

Aí, nesse ponto de Maior Impacto,  actua, de forma directa, o 
Amor de LYS. 

 
O perímetro do Santuário de Fátima é uma das principais  

"placas" de irradiação de LYS para a Europa, apesar de não 
ser exactamente a zona de maior intensidade no etérico. 

 
Nesse ponto o fogo devocional dos crentes e dos despertos é 

integrado ao Fogo Amarelo-Dourado de MIZ TI TLAN e 
espargido sobre a Europa. 

 
A Operação-Fátima, que teve origem no Irmandade Interno de 

LYS, como resposta a uma indução de Shamballa, tinha por 

objectivo estabilizar no plano físico, em interacção com LYS, 
uma bateria de Energia Devocional e Harmónica que pudesse 

compensar a deterioração das substâncias intermédias do 
planeta, durante as décadas de 30 e 40. 

 
Por outro lado essa bateria devocional humana contribuiu 

para aprimorar, se bem que de forma limitada, os níveis subtis 
da zona, de forma a prepará-la para a progressiva 

exteriorização de LYS, operação que começa agora a definir-
se. O trabalho Interno considerado actual, pelas Hierarquias 

de LYS, consiste no desdobramento dos Campos de energia 
que estão já em actividade na zona, como prolongamento 

activo do imenso Tecido-Padrão, de entrega e devoção que, 
desde o início do Programa Fátima, tem sido "tecido" por 

humanos, por Energias Cósmicas, por Hierarquias Angélicas, 

por Comandos de Zona e por Avatares que são o terminal da 
Hierarquia-Terra. 

 
A operação da exteriorização de LYS tem, entre outros de 

natureza mais interna, três objectivos claros que dizem 
respeito aos seres da superfície: 

 
  

 
Preparação para um Resgate em caso de emergência global - 

Apenas um dos cenários possíveis á escala mundial.  
  

 
Cura Cósmica aplicada aos seres humanos de superfície 

através do som, da cor, transmitidos por pulsões internas 

controladas.  
  

 
Apoiar a Humanidade na sua actual prova de crescimento e 

iniciação colectiva.  
  

 
Reimplantação na superfície das Escolas de Mistério.  



  

 
Chamado à Paz Mundial.  

  
 

Plasmagem do Arquétipo Síntese Humano -O Adão Kadmon - 
na nossa natureza tridimensional.  

  
 

Finalmente, a Transmutação dos níveis humanos do ser para 
uma futura integração na Civilização Solar do próximo ciclo 

planetário ou em planetas imateriais que manifestam Leis 
Superiores. 

 
Esta tarefa é coordenada pelo Irmandade de LYS e 

compreende os três níveis inferiores da manifestação 

planetária,  tendo Origem, contudo, nos níveis mais internos 
do planeta, níveis próprios de actuação dessa Irmandade 

Interna. 
 

A Energia de LYS, em acção inclusiva com a Energia dos 
Principais Centros Internos, sintetiza os planos em que 

fazemos as nossas experiências, sintetiza a História em nós, 
fazendo emergir de forma definitiva a Nova Consciência 

Planetária. 
 

Na Nova Mente, no voo magno da Consciência Unificada, a 
Humanidade desperta entra AGORA nos últimos anéis do 

tempo histórico, entra AGORA nas zonas críticas de 
intersecção entre a mente histórica e cultural e os estados de 

Graça. 

 
LYS estimula esta transição com todo o seu esplendor. 

 
A sua LUZ é uma dádiva da Hierarquia para todos nós. Os 

nossos irmãos intraterrenos, em harmonia com Consciências 
Interplanetárias, enviam, por Via Interna o Chamado-LYS a 

todos os que, tendo terminado as fases "preparatórias", 
sentem já a clareza de uma Nova Estrada. 

 
LYS é um dínamo de MIZ TI TLAN para a Europa. A sua acção 

ilumina todos os que se encontram hoje na fase de 
transferência entre o tecido conceptual cristalizado das 

antigas Escolas de Mistérios e o Mapa Silencioso, a Voz 
Interna. 

 

A sua Energia - Consciência em conecção com a de outros 
Centros Planetários traz até nós, nestes momentos decisivos, 

a mais pura brisa do Encontro Cósmico. 
 

O trabalho de LYS é de natureza Ìgnea-Cósmica, executando 
um parcial da Vontade da Hierarquia Maior de MIZ TI TLAN. 

 



Este trabalho não será canalizado através dos actuais circuitos 

políticos, diplomáticos, científicos ou artísticos, uma vez que 
se trata de uma categoria de Realidade que está acima 

daquelas tratadas por estes circuitos, como o prova a negação 
generalizada que, na prática, estes meios fazem de toda a 

Realidade Subtil. O verdadeiro trabalho será feito no nível 
interno de cada um. 

 
O trabalho deste grande polo de coordenação de operações de 

naves e Templo de Transmutação é silencioso mas potente, 
íntimo na textura dos acontecimentos e nas mudanças 

qualitativas dos indivíduos, mas seguro e prático, mantendo 
em fluxo contínuo à entrega de Energia Cósmica de Síntese no 

Seio da Humanidade de superfície. 
 

Síntese é uma Energia-Consciência Impessoal, omnipresente 

nos Planos Superiores, que leva o indivíduo à realização de 
todos os opostos como aparentes ou complementares, unindo-

os num todo criativo, revelando a Harmonia Básica do Cosmos.  
 

A Missão de LYS é de recepção e de retransmissão. 
 

A função deste Centro Intraterreno é a de receber a Energia 
de Síntese de MIZ TI TLAN  - o foco planetário do Despertar e 

do Chamado - e canalizar essa Energia para a Península 
Ibérica e Europa. 

 
De facto, LYS é a Pituitária do continente Europeu para a Nova 

Era. É necessário lembrar, neste momento, que este 
continente irá sofrer alterações radicais nas suas plataformas 

continentais, bem como na superfície acima do nível do mar. 

 
Os nomes de Nações e de estruturas externas que hoje nos 

são familiares serão completamente irradicados e esquecidos 
no próximo ciclo. 

 
A tarefa principal de LYS não se situa, temporalmente, no 

presente final de Ciclo nem tão pouco na transição planetária. 
Essa Luz emergirá em todo o seu esplendor, somente no 

próximo Ciclo. 
 

Assim, relacionar, excessivamente, LYS a um país ou a um 
continente, é ignorar a extensão da sua Luz e das suas Reais 

Raízes, acima do espaço e do tempo. 
 

O rosto da Europa está virado para o Novo Mundo, as 

Américas. É daí, da Amazónia Peruana, que LYS recebe a 
Energia e o Desígnio para a sua acção. 

 
LYS é a glândula inteligente, o catalizador/coordenador, o 

princípio eterno-ordenador do metaboLYSmo espiritual de 
todas as Grandes Ilhas que surgirão e serão definidas na zona 

europeia, após a Purificação. 
 



A sua Missão está, ainda assim, sincronizada com outros 

pontos sensíveis na Europa.  
 

Existem, como é do conhecimento geral, vários outros Centros 
no Continente Europeu. Estes Centros estão plenamente 

activos, hoje, em Missões de Cura., Transmutação, preparação 
para a evacuação planetária e Iniciação. Alguns são 

totalmente desconhecidos da humanidade de superfície, 
outros são conhecidos, em parte, por alguns dos 

autoconvocados, aqueles que estão a praticar, de forma REAL 
a Lei do Silêncio. 

 
Da Rede de Centros Intraterrenos, com correspondência 

etérica, astral e mental do planeta, pouco se sabe. A sua 
tarefa luminosa não se presta à divulgação indiscriminada. Os 

relatos de contactos efectivos com estes Centros são raros e, 

na maior parte dos casos, aqueles que da humanidade 
tridimensional foram transportados até esses Centros mantêm 

um segredo compreensível e um silêncio profundo sobre essas 
experiências. Normalmente quanto mais alto é o grau de 

contacto menos esse contacto será comentado pelo 
contactado, junto dos seus semelhantes. 

 
Essa é uma Lei do Universo, válida como Equilíbrio e prova 

para aqueles que vivem experiências internas profundas. 
Nessa Lei o Silêncio é praticada espontaneamente pelos seres 

contactados e resulta da ampliação da Consciência ocorrida 
durante essas experiências:  a percepção de que tudo tem 

uma hora certa para ser revelado, de que o rítmo de 
intercepção Espírito-matéria deve ser respeitado, pois é 

coordenado por uma Inteligência Maior. 

 
Ainda assim, e por determinação dessa Inteligência Maior, 

alguns comunicadores surgem para transmitir à humanidade 
de superfície a existência dos Centros Internos e informar do 

Desígnio e da Realidade futura. 
 

Nestes casos estamos perante tarefas específicas inscritas 
num Ciclo Maior de percepção, informação e Realização. 

 
Através do Portal Fátima, LYS cataliza a Boa-Vontade dos 

Peregrinos, a Fé e o Serviço, redistribuindo na Rede Etérica do 
Planeta essas Energias de Doação, Coragem e Esperança, que 

nesse local multidões  emitem várias vezes por ano. A atração 
que Fátima exerce sobre o mundo crente e sobre os 

autoconvocados em trabalho interno efectivo é produzida pela 

Força, Amor e Verdade emanadas da Câmara Interna de LYS e 
pela potente Energia de 6ª Dimensão que é dispensada do seu 

Núcleo Central 
 

A Energia de LYS, uma tonalidade particular da Energia de MIZ 
TI TLAN, renova o AMOR e a Eeperança dos Despertos e 

transmuta os níveis físico-etérico, astral e mental do planeta, 
dentro das áreas que lhes estão destinadas. 



 

A amplitude da acção-MIZ TI TLAN é planetária e, num certo 
sentido, extraplanetária, uma vez que a purificação do 

planeta, a implantação dos genes cósmicos, que constituem a 
nova raça, a nova cosmogonia iridescente, virgem e 

metaconceptual que este Centro transmite, actualmente, via 
telepática aos homens-contacto e aos autoconvocados, são 

mudanças no seio do Sistema Estelar SOL e contribuirão, no 
seu grau próprio, para a realização da Missão Cósmica do 

Logos Solar; para a sua plena expressão. 
 

A tarefa de LYS é operada DENTRO da Missão de MIZ TI TLAN, 
constituindo um sub-aspecto do seu trabalho. De facto, MIZ TI 

TLAN, como Energia, é uma manifestação do Raio Cósmico de 
Amor-Sabedoria que, como é conhecido, dentro do âmbito 

planetário, se divide em Sete Raios Secundários. 

 
LYS veicula um desses sete raios secundários. 

 
LYS canaliza um tipo de Energia definido, entre as Energias 

que partem de MIZ TI TLAN. Contudo, nada é fixo nestas 
conjunturas. As Hierarquias não aconselham a que se tente 

cristalizar aquilo que é puro FOGO. 
 

Os outros sub-raios do Raio Principal de MIZ TI TLAN  são 
expressos por outros Centros Internos. Os mais importantes, 

ERKS e AURORA, entraram na consciência de vigília de 
milhares de seres, através do vector- Trigueirinho. 

 
Percebi, na quietude nocturna, que todos os seres que 

internamente se sentem em preparação para o trabalho no 

Quadrante-Europa irão trabalhar com LYS, como seus 
representantes nos níveis externos da Vida Planetária. 

 
Como Centro Intraterreno e como Portal interdimensional, LYS 

existe há milénios. Se por um lado e, ao nível das nossas 
percepções lineares, se pode dizer que LYS tem milhares de 

anos, é necessário manter claro que o tempo intraterrestre é 
diferente do tempo terrestre; além disso, o nível de 

Consciência expresso por LYS tem RAIZ na sexta/sétima 
dimensão cósmica, o que retira, automaticamente, das nossas 

mentes qualquer vínculo limitativo de LYS, como Programa, ao 
plano temporal. 

 
Como Núcleo de Energia é um Instrumento de Precisão do 

Iniciador Único, o Senhor do Mundo, como é conhecido o 

Focalizador do Propósito Logóico no Plano Avatárico Local. 
 

Este Centro Interdimensional tem mantido uma frequência de 
Silêncio, Velação e Vigília durante a Idade Mundial, que agora 

termina. Contudo este Silêncio/Vigília foi pontuado por várias 
acções de "fecundação" no tecido histórico do mundo, 

principalmente junto ao "programa-Portugal".  Estas acções, 



de alta precisão, foram determinadas por Amuna Kur e pela 

Sua Câmara Interna. 
 

De LYS foi enviado o estímulo/programa, a Vontade Criadora 
que - via Eu Superior - conduziu as percepções e os ideais de 

muitos seres de superfície da Península Ibérica.  
 

A fundação de Portugal como Vaso para energias do Sexto 
Raio, a determinação de enviar ao plano fisico certas 

entidades, a preparação dessas entidades para intervir em 
momentos específicos do curso dos acontecimentos 

tridimensionais, o programa-Descobrimentos como contributo 
para a aceleração da implantação de uma consciência 

planetária embrionária, a activação do portal-Fátima e a 
concentração etérica que permitiu a Revelação de Maria ao 

consciente dos Povos, a implantação de certas formas de 

filosofia no tecido mental colectivo português, foram algumas 
das tarefas de LYS, no passado, entre outras de carácter mais 

interno. 
 

Apesar do papel axial e motor que LYS  representa para 
Portugal, sendo simultaneamente o seu centro-de-equilíbrio e 

a sua "visão-de-eternidade", este Centro Interdimensional 
tem-se mantido dentro de um ritmo mediano de "percussão" 

Espírito/matéria. 
 

Este ritmo mais interno foi a sua acção até agora, que pode 
ser descrita como "indirecta", permitindo a formação segura 

da VOZ no âmago dos povos e seres.  Por vontade expressa do 
Senhor do mundo, na sua qualidade de regulador da 

intensidade de intercessão Espírito/matéria à escala 

planetária, a hora de LYS se exteriorizar ainda não havia 
chegado até 1991. 

 
A partir desta data o rítmo de penetração da Consciência de 

LYS no Mental Superior dos autoconvocados é cada vez mais 
intenso, levando milhares de seres a um despertar 

sincronizado com a exteriorização de LYS. Tudo é controlado a 
partir do Núcleo Central deste Centro Interno. 

 
Todos os outros Centros no etérico e nas zonas intraterrestres 

do continente europeu respondem a esta nova indução e estão 
acentuando, de forma pragmática, a necessidade de uma 

maior ABERTURA/ RESPONSABILIDADE  junto aos 
autoconvocados despertos nos planos tridimensionais do 

planeta. 

 
A fase de preparação para a conecção com LYS está já em 

etapas intermédias. Isto significa, como foi dito, que a maior 
parte das instruções, relativas a este trabalho, está já no 

interior dos indivíduos e espera apenas o seu reconhecimento, 
para passar de potência a acto. 

 



Este é o tempo de reconhecer, no Íntimo, no Sagrado, a 

verdadeira natureza da nossa encarnação, no nível físico de 
Portugal. A energia de LYS, Farol Irradiante, ajudar-nos-à 

neste auto-reconhecimento. 
 

LYS – CIVILIZAÇÃO INTRATERRENA 
 

Algumas informações acerca dos níveis de LYS próximos da 
esfera física têm chegado até à superfície, com o objectivo de 

nos preparar, tanto psicologicamente como espiritualmente, 
para eventuais contactos com esse Centro. 

 
O nível de manifestação de LYS que está mais próximo do 

nível físico, tal como nós o conhecemos, corresponde a uma 
rede de alvéolos onde vivem comunidades intraterrenas que 

se encontram em diferentes zonas da circunferência descrita e 

em diferentes profundidades. 
 

A profundidade de cerca de duas dezenas de quilómetros 
corresponde à cidade de LYS, a maior comunidade do Mundo 

de LYS. 
 

Estas comunidades, contudo, não se situam exactamente no 
nível físico das áreas intraterrenas. Elas estão num nível 

próximo do físico, num nível que não pode ser conhecido, 
segundo as leis tridimensionais. Estão num nível etérico onde 

muitas das leis formais que regem o mundo físico estão 
igualmente presentes. 

 
Este nível permite, quando necessário, manifestações no plano 

físico com um dispêndio mínimo de energia. Além disso, 

nessas comunidades internas, cada casa, cada Templo, cada 
viaduto têm a sua correspondência em níveis ainda mais 

subtis, pelo que é inútil tentar definir em que sub-plano do 
etérico, ou de outro nível, se encontra LYS, como Civilização 

Intraterrena. 
 

A percepção dos níveis de estabilidade inferior destas 
comunidades depende do nível vibratório que é contactado por 

aquele que está em vias de Aproximação. 
 

Dependendo do canal e da sua tarefa, uma mesma realidade 
deste CENTRO, como um Templo, um veículo, um Ser ou uma 

Energia, poderá apresentar-se de formas distintas e com 
magnitudes distintas, correspondendo cada grau a um plano 

de manifestação. Quando referimos um sub-plano próximo do 

físico, é tomado, como referência, o nível de manifestação das 
nossas cidades da superfície, concretas e estabilizadas nos 

planos mais densos do mundo físico, e que não constitui um 
referencial absoluto. 

 
A civilização Intraterrena de LYS, nos seus níveis pré-físicos 

está "estabilizada numa nébula de alvéolos". Um alvéolo é um 
grande espaço existente nas camadas mais profundas das 



plataformas continentais: Algo semelhante a uma imensa 

gruta. 
 

Cada alvéolo tem uma forma elíptica ou próximo da esfera. 
 

Um alvéolo abriga uma comunidade ou um sector de Vida 
deste estado de consciência que chega hoje até nós como LYS. 

 
Dizemos que a civilização de LYS está "estabilizada" no pré-

físico, pois, em qualquer momento, os níveis mais densos 
dessa civilização poderão ascender a planos ainda mais 

internos, dentro do previsto no Plano, ou densificar-se até 
atingirem a nossa percepção visual. 

 
A Cidade Principal de LYS, que ocupa o alvéolo maior, tem 

vários milhares de habitantes. As funções de cada um dentro 

da comunidade de LYS abrangem todo o leque de actividades 
que um ser pode desenvolver, enquanto integrado numa 

Civilização Superior. A maior parte dessas actividades não são 
conhecidas na superfície do Planeta, pois estão ligadas à 

circulação criativa da Energia entre os diversos planos da 
Manifestação Planetária. 

 
Assim muitos dos seres que compõem a Humanidade 

Intraterrena não têm actividades com correspondência com 
aquelas que nós designamos como "profissões", pois tudo 

nesses mundos está submetido à Energia e ao Propósito. Em 
LYS encontram-se seres com funções de pura contemplação, 

com funções de ESPELHO, com funções Sacerdotais, com 
funções criativas, sem correspondência concreta. Essas 

funções são designadas por Conselhos, de acordo com a 

natureza profunda do indivíduo.  
 

Por terem atingido uma iniciação que os coloca num estado 
além da vida psíquica, os seres de LYS vivem mergulhados na 

Paz Cósmica, mantendo viva uma percepção clara da Meta 
Interior, meta que é comum a todos os Peregrinos da Grande 

Fraternidade. A função de alguns destes Seres é manter Viva, 
pela doação, a CHAMA da Fé em todo o planeta. 

 
O ingresso nos mundos intraterrenos tem como selo inicial a 

capacidade do ser em manter, de forma estável, uma correcta 
Visão da sua Imagem Espiritual, uma focagem contínua no seu 

Objecto de Devoção e em assumir integralmente a Meta 
Interior são condições para o ingresso numa destas 

Civilizações Internas. 

 
Está previsto, pelo que pude sentir, que certas entradas para o 

Mundo de LYS, algumas no etérico, outras no físico, venham a 
ser comunicadas, por via interna, aos indivíduos da superfície 

que estiverem entregues à Sintonia com o seu Compromisso 
Cósmico,  

que estiverem afinados com o Som que emana do seu Núcleo 
Profundo. 



 

Estas entradas têm sido até agora mantidas em total segredo 
e assim continuarão, por mais algum tempo. O campo 

magnético do homem da superfície não está preparado para 
entrar em contacto com a potente Aura de Irradiação de LYS, 

nos seus próprios níveis intraterrenos. 
 

Além disso, é requisito do Programa-LYS que não se formem 
agregados psicológicos ou emocionais desnecessários dentro 

da Área de Maior Impacto. 
 

Como dissemos a zona de influência deste Centro 
Intraterreno, como reflector de MIZ TLI TLAN, cobre uma 

vasta área da Europa e do Oceano Atlântico, bem como do 
Mediterrâneo e do Próximo Oriente. Esse perímetro é relativo 

à potência de Irradiação que é compatível com a resposta 

actual da humanidade resgatável. Contudo existe toda uma 
aura de impacto directo de LYS no etérico, que é mais potente 

e que se situa no centro de Portugal, nesta etapa da vida 
planetária. 

 
Além destes campos de influência está a Aura de LYS, 

propriamente dita, de potência ainda maior, ou seja, a zona de 
influência de LYS dentro do próprio mundo intraterreno e dos 

portais Interdimensionais que guardam o acesso a esse 
mundo. 

 
Toda a nébula de alvéolos que compõem o suporte pré-físico e 

físico do Centro está saturada com a intensa radiação do 
Centro Iniciático de LYS, coordenado por um triângulo de 

Hierarquias, radiação que naturalmente se expande até aos 

anéis periféricos do Centro, inclusive o Anel dos Portais (ver 
os 22 portais menores neste site). 

 
Isso implica que as áreas próximas dos Portais de acesso 

estejam imantadas com uma radiação superior, a radiação de 
Maior Impacto no Etérico, o que pode dar origem a fenómenos 

físicos, emocionais e mentais nas pessoas que, 
eventualmente, se aproximem.  

 
Por serem zonas de uma potência mais elevada é necessário 

uma preparação prévia, na maioria dos casos, antes de um 
indivíduo, por mais pura e correcta que seja a sua acção 

consciente, se aproximar de uma entrada para este Centro. O 
magnetismo irradiado pelo núcleo interno de LYS pode 

acelerar certos processos latentes no mundo emocional e 

psicológico do devoto. Esses processos devem ser encarados 
com precaução e acompanhados com todo o Amor, pois 

representam, em parte, a Purificação necessária à 
Aproximação.  

 
Se, por um lado, o magnetismo Irradiado por LYS pode ter 

essa função "exorcizante", acima dele e, simultaneamente, 
actua a Energia de LYS, que é emanada em co-fluxo com a 



energia de MIZ TLI TLAN. Esta Energia, se encontrar abertura 

no indivíduo, será o Curador e Iniciador durante o processo de 
aproximação, complementando a acção purificadora do 

Magnetismo de LYS. 
 

A Alegria Profunda é uma nota, no íntimo de cada um de nós, 
de que essa Energia está agindo. 

 
Magnetismo Purificador e Energia Libertadora, aos olhos de 

uma inteligência Espiritual, actuam de forma sintética e una. O 
processo de Purificação é complementar ao processo de 

Elevação. 
 

A aproximação aos portais de LYS deve ser feita dentro da 
maior simplicidade e sem o mínimo traço de ambição ou 

especulação com o Sagrado. Os escudos vibratórios que 

protegem o Reino acabarão por transportar para fora da Zona 
de Contacto e das auras dos portais, todos aqueles que não 

estejam em concordância harmoniosa com o Programa Maior 
retido pelo elevado Triângulo de Consciências que Gera o 

Campo Salvífico de LYS. 
 

Existe uma "membrana vibrátil", Vrill-activa, que determina a 
permanência dos indivíduos dentro da Zona de Maior Impacto 

e qual a intensidade do contacto a estabelecer. A curiosidade e 
a ambição activam nesta membrana um padrão de rejeição, 

que transporta as pessoas para fora do Perímetro. 
Inversamente a sincera doação atrairá o indivíduo para os 

pontos sensíveis que, eventualmente, estejam ligados ao seu 
desenvolvimento interior. 

 

Posso testemunhar, dentro da minha experiência, junto à Zona 
de LYS de Maior Impacto no Etérico, que os acontecimentos da 

minha vida pessoal se organizavam contra uma deslocação a 
Fátima, ou aos arredores, sempre que o meu equilíbrio 

emocional ou psicológico não estivesse dentro da pureza e de 
uma certa impessoalidade. 

 
Era claro que, para que se desse uma nova Aproximação, 

deveria acontecer em mim uma Entrega mais profunda e 
silenciosa, menos comprometida com gratificações ou 

compensações. Compreendi que não deveria deslocar-me à 
Zona de Maior Impacto, em busca de mera tranquilidade ou de 

paliativos para as fases que, como Consciência 3D estivesse 
atravessando. 

 

Deveria aproximar-me dentro de uma atitude de total Entrega, 
Silêncio e Serviço, sendo o Amor a Pedra Angular do Contacto. 

Aconteceu, inclusive, que partes de mim estavam criando a 
ilusão de ter de me deslocar à Zona de Maior Impacto, sem 

que, durante meses surgisse a oportunidade de fazer essa 
deslocação. 

 



Mais tarde, quando menos esperava via-me transportado 

pelos acontecimentos, até próximo dessa Zona, durante dias 
em que a Energia de LYS estimulou em mim impulsos novos e 

novas vivências. Alguns amigos tentaram deslocar-se até 
Fátima ou até às Zonas reconhecidas como Zona-Contacto e, 

normalmente, existia algo que impedia a viagem. 
 

Por outro lado, outras pessoas tinham uma grande facilidade 
em se deslocarem ao local, quase contra a sua própria 

vontade. 
 

Percebi também, internamente, que grupos de 
autoconvocados, com os quais eu não tinha relação directa, 

estavam a ser atraídos para o local, quer sob forma de 
compromissos profissionais, quer através de um claro 

chamamento interior. 

 
Um Mestre Silencioso (assim o entendi), um Ser de Grande 

Potência estava Chamando os seres encarnados que 
estivessem dentro da primeira fase do programa de 

exteriorização gradual de LYS. A imagem era de uma LUZ de 
grande intensidade, estacionada na Estratosfera, emitindo um 

sinal- código sobre os Eus Superiores dos seres "sensíveis".  
 

Mais tarde percebi tratar-se da Hierarquia SHAMUNA. 
 

O código, sincronizado com os Grandes Impulsos que todos 
hoje recebemos, parecia conter duas partículas: DESPERTAR e 

LYS. 
 

No silêncio das noites de atenção e quietude percebi que 

existia um Plano de Aproximação a LYS, um Plano de grande 
escala, que abrangia muitos seres, todos os que de coração 

limpo e mente pura pudessem sentir o Chamado da Câmara 
Interna de LYS. 

 
Era evidente, para mim, que milhares de pessoas estavam a 

responder, algumas de forma consciente, outras nos seus 
Núcleos Internos apenas. 

 
Sentia que a resposta da parte dos autoconvocados se 

avolumava, no Silêncio e no Secreto, numa comunhão muito 
ampla, na direcção de um Encontro planeado na Eternidade. 

 
Sentia que um Plano de exteriorização, que compreendia 

muitos sectores de serviço e muitas zonas geográficas, estava 

em curso e, após a decisão do Triângulo, nada o poderia deter. 
 

Muitos irmãos que estavam ainda envolvidos com a 
constelação de referências, sobre a acção passada de Ordens 

Secretas e sobre os rituais e sistemas simbólicos, do ciclo 
anterior, estavam conscientemente a vivenciar a abertura a 

LYS.  
 



Seres "sensíveis" estavam sendo tocados pelo chamamento do 

Triângulo da Hierarquia de LYS, sentindo-se incompletos e 
bloqueados com o apego a antigos Mapas de Peregrinação. 

 
Percebi que um trabalho externo, da comunicação de novos 

vectores de Serviço estava em vias de se iniciar. Sabia que o 
trabalho de comunicação de LYS, nos seus níveis externos e 

intermédios, era uma contra-parte, na Europa, do trabalho de 
seres como Trigueirinho, no Brasil.  

 
Isso era uma certeza profunda e a percepção da relação de 

LYS com os Centros Intraterrenos da América do Sul 
começava a definir-se. 

 
Como disse, na prática, constatei que existe uma misteriosa 

cintura de segurança, que faz a gestão de quem deve manter-

se na zona e, por quanto tempo. Esta cintura de segurança 
existe não para protecção de LYS, exactamente, mas para a 

protecção do próprio auto-convocado. Para que este assuma 
integralmente a sua posição nos campos tridimensionais de 

serviço, para que não se criem dependências emocionais ou 
psicológicas, em relação à área do Centro, para que os seus 

veículos tenham um ritmo de adaptação à Energia Superior 
compatível com a potência que podem suportar. 

 
Também pode acontecer que seres e grupos se desloquem à 

área correspondente ao Centro Interno de LYS e, 
simplesmente, nada aconteça, ao nível dos seus Eus 

Conscientes. Isso pode significar exactamente o oposto 
daquilo que as aparências pretendem impor. A independência 

do indivíduo em relação a fenómenos e a Fé, no seu próprio 

sistema de contacto podem estar a ser testadas. Esse teste é, 
por si só, um acontecimento. 

 
Isso pode significar também que, para a presente fase de 

aproximação desse Peregrino, não é requerido nenhum 
contacto directo com a Zona. O Reconhecimento da Lei da 

Economia pode ser útil, nestes casos. 
 

Um aviso interno que recebi, juntamente com todo o painel de 
informações que me tocou, está relacionado com a pureza 

necessária aos seres que assumirem a aproximação a LYS. Se 
não existir, da parte do indivíduo uma busca de pureza e 

Verdade, o Portal Interno, de acesso ao Contacto com este 
Centro Interdimensional, acabará por se fechar e o Serviço 

apresentado ir-se-á recolhendo nos níveis internos, como 

forma de protecção do trabalho e do próprio indivíduo.  
 

Por pureza entende-se aquele estado de acção e economia que 
o ser institui nos seus veículos, de forma a depender o mínimo 

de factores externos ou de factores do seu próprio mundo 
tridimensional ao mesmo tempo que procura receber uma 

influência exclusiva do seu próprio núcleo cósmico. 
 



Pureza significa aqui uma forma de relação com os veículos 

Técnica-Amorosa, onde a atenção do ser não se demora mais 
que o mínimo, com as solicitações dos seus corpos 

tridimensionais. 
 

Além disso, e mais importante, PUREZA é um estado de 
entrega de tudo o que se É ao Pai, nada pedindo para si 

mesmo. É um estado isento de ambição espiritual, em que, por 
acção da Fé e da Inclusão – entendidos não como emoção ou 

sentimentalismo – o ser vive o seu processo evolutivo como 
um ELO de um Caminho Infinito que compreende a Realização 

da sua Espécie, dos seus Irmãos. 
 

Apenas se nos mantivermos dentro deste estado é que LYS se 
aproximará do nosso consciente. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

A Serra de Mira de Aire abriga nos seus contrafortes naturais 
várias entradas para o mundo intraterreno de LYS. Essas 

entradas, porém, não se encontram ainda no plano físico. 
 

Reconhecer a atitude interna que facilita a Aproximação a este 
Centro Intraterreno e aderir a essa atitude é uma tarefa actual 

e urgente. 
 

De nada nos valerá estar em frente de um Portal de acesso se 
os nossos circuitos internos e externos não estiverem 

impregnados com a aspiração a sintonizar com o Programa de 
Alta-frequência do Triângulo-LYS. É essa sintonia e a 

harmonização profunda do nosso campo veícular, que 

constituem a chave de acesso. 
 

Alguns agentes de LYS poderão, como no passado, emergir 
para tarefas na superfície do planeta. Uma atitude de suave 

receptividade e de profunda vigilância, em relação à natureza 
das energias que se manifestam, facilitará a cada um o 

reconhecimento destes Irmãos.  
 

Uma profunda doçura que envolve as situações em Amor, bem 
como uma utilização do intelecto sintética e clara, mas 

inofensiva, acrescida da capacidade de participar no campo 
vivencial do próximo, harmonizando os conflitos, são 

características destes Irmãos. 
 

A preferência pelo Silêncio, ou por frases curtas tem sido 

detectada. Uma certa tristeza tem sido também referida. Mas 
não se trata exactamente de tristeza, no sentido emocional 

que lhe damos. Pelo contrário, essa seriedade e interiorização 
são fruto da profunda consciência, que um intraterreno – tal 

como um ser em expressão extraterrestre – tem da real 
situação planetária e do sofrimento que hoje caracteriza a 

vida de superfície. 
 



Outra característica que pode revelar a presença de um 

intraterreno ou de um extraterrestre plenamente activo, em 
veículos humanos de superfície é o facto dos pássaros e de 

outros pequenos animais não fugirem destes Irmãos. Estes 
reinos da natureza parecem tender para se aproximarem 

destes Irmãos sem qualquer receio, ao contrário do que 
normalmente acontece em relação a um ser humano comum. 

 
Estes Irmãos, emergindo na superfície, com tarefas 

específicas apresentam uma orientação muito clara no sentido 
da execução dessa tarefa, não revelando minimamente a 

dispersão que normalmente caracteriza um ser de superfície. 
A aura de um ser nestas condições produz um impacto muito 

definido no ambiente circundante, como um apaziguamento, 
um profundo tratamento do magnetismo periférico. 

 

Estes seres, emergindo na superfície não têm a função de 
agregar devotos em seu torno, nem a de formar grupos 

estáticos. Poderão surgir para deixar instruções claras sobre 
alguns aspectos pragmáticos da evacuação planetária, que 

está em curso, ou para definir directrizes de aproximação a 
zonas de contacto. 

 
Paralelamente, poderão deixar, para estudo, novos fios do 

tecido que compõe a Cosmogonia Futura. Tão misteriosamente 
como surgem podem desaparecer e fazem-no, imediatamente, 

assim que a mínima turbulência de curiosidade ou 
sensacionalismo se tente aproximar deles. 

 
O Raio que caracteriza cada um destes Irmãos poderá definir 

o tipo de indivíduo ou grupo que contactam, mas isso não será 

estanque. Acima de tudo devemos prepararmo-nos para estes 
contactos com naturalidade e com consciência de que este é o 

momento para isso ocorrer.  
 

As reais chaves do contacto estão entregues às Mónadas dos 
Autoconvocados e às Hierarquias do Centro que são 

responsáveis pela aproximação ao homem da superfície, 
sendo activadas pela pureza de intenções já realizada no 

consciente do indivíduo.  
 

Mas é bom sublinhar: o Tempo é de Alegria e de Encontro. 
 

~ ~ ~ ~ 
 

A Civilização Intraterrena de LYS abriga, no seu seio, vastos 

hangares com naves-reconhecimento – como o que tem sido 
reconhecido por vários seres na Serra da Gardunha, bem como 

algumas Naves que estão em stand-by para a eventualidade 
de um Resgate.  

 
Também existem contingentes de naves intra-oceânicas nessa 

civilização, pois um amplo lençol de água subterrâneo faz a 



ligação entre os níveis pré-físicos de LYS e os níveis 

correspondentes do Oceano Atlântico. 
 

Existem duas bocas de LYS para o Atlântico, já reconhecidas 
por vários autoconvocados: A Serra de Sintra e, mais 

exactamente, uma Estação Intermédia situada no 
prolongamento submarino dessa cadeia de montanhas e os 

Açores, especialmente a zona relacionada com a Lagoa das 
Sete Cidades. 

 
O Vector Açores é o prolongamento Intra-oceânico de LYS e 

acerca desse Vector-Tarefa serão dispensadas futuramente 
novas informações, algumas relacionadas com a 

exteriorização de bocas de resgate, outras relacionadas com a 
manifestação de Energias, sob a forma de Templos e Zonas de 

Cura no futuro. 

 
A Serra de Sintra que abriga vastas "câmaras-ocas" no seu 

seio é um dos pontos de Chamado de LYS, estando destinado a 
servir de Campo Geo-Etérico para a manifestação de uma das 

faces da Tarefa-LYS.  
 

Alguns grupos de Serviço autêntico, que contam com muitos 
seres encarnados, foram já "destacados" para essa Área e 

desenvolvem aí o parcial da Tarefa-LYS correspondente – 
ainda que possam trabalhar abstraídos da consciência do 

Reino de Lys. 
 

Como é do conhecimento geral o campo interno de Sintra 
intercepciona-se com um Portal Interdimensional que terá 

acção decisiva, nos próximos tempos. Esse Portal 

Interdimensional é inteiramente controlado pelo Trângulo-LYS 
e responde ao Espelho deste Centro, localizado na zona 

interna que contém Fátima. 
 

Sobre estas duas Áreas de Acção de LYS, em níveis 
intermédios estão desenvolvidos alguns pontos na Quarta 

parte deste livro. 
 

Os edifícios no nível pré-físico desta civilização são opalinos. 
São construídos com materiais inteligentes e fotossensíveis. 

No futuro, a Nova Humanidade herdará milénios de 
conhecimento e experiência dos mundos internos e a 

dimensão tempo da superfície e o tempo intraterreno serão 
aproximados. 

 

Também os corpos tridimensionais planetários serão 
transmutados, harmonizando-se com o Padrão Solar. Assim, 

num novo vaso Planetário, será possível a emergência de 
técnicas e materiais próprios da subtileza substancial das 

comunidades intraterrenas. 
 

Existe uma relação de profunda colaboração entre o Espírito 
presente nos indivíduos desta civilização e as substâncias que 



constituem o suporte para a manifestação do Desígnio 

Superior de LYS. 
 

A Arquitectura é um exemplo disso. Não só o desenho 
arquitectónico revela Leis de Harmonia desconhecidas da 

Superfície, como os materiais, pertencendo a um sub-nível do 
reino mineral que é mais evoluído que os minerais a que os 

homens de superfície têm acesso, respondem com uma 
superior fidelidade aos arquétipos que regem toda a 

Inteligência de LYS. 
 

O IRIDIO 3 é utilizado nessas construções bem como na 
consolidação e protecção dos Corpos de Luz dos seres do 

Reino. 
 

Este cristal, transmigrado doutros pontos do Cosmos para os 

níveis intraterrenos do planeta, há muitos ciclos atrás, está 
hoje a ser lentamente incorporado no Reino Mineral Terrestre, 

que se manifestará à superfície, no próximo ciclo. 
 

Uma das características do IRIDIO 3 é o facto de ser muito 
sensível à colaboração com o Reino Humano. Em LYS existe 

uma interacção telepática entre os humanos e este cristal. 
 

Utilizado nas construções e em viadutos, bem como em vários 
utensílios, o IRIDIO 3 permite um quotidiano inteiramente 

diferente daquele que nos domina como seres de superfície.  
 

Os habitantes de LYS que estão num nível pré-físico e, em 
algumas circunstâncias, em nível físico, utilizam Vasos para se 

deslocarem, em alta velocidade, nos viadutos das cidades e 

nos viadutos inter-cidades, pois a Coroa de Agartha, A Terra 
Pura, como Vaso Comum da Consciência Intraterrena deste 

planeta, mantém canais de contacto entre todas as 
comunidades internas da Terra. 

 
Os meios de transporte intraterrenos são uma intercepção de 

leis magnéticas, com a inteligência do IRIDIO 3.  
 

Existem campos de implantação de IRIDIO 3 em torno de 
certas áreas de LYS. Esses campos formam as conhecidas 

florestas de cristal, referidas por vários videntes.  
 

Quando alguns clarividentes acusam a presença de uma 
luminosidade pérola-azul-violácea, nas suas visões, isso pode 

resultar do contacto que um dos seus corpos subtis esteja 

fazendo com a luminosidade de IRIDIO 3, que caracteriza os 
níveis subtis de LYS. 

 
Contudo, sobrepondo-se a esta luminosidade, existem outras 

nuances, que são código energético de Entidades e 
Hierarquias que trabalham em LYS. São níveis distintos da 

luminosidade presente nos contactos e não devem ser 
confundidos. 



 

Os alimentos em LYS são formas de gelatina super-
enriquecida e vários líquidos, em vários graus de fluidez. 

 
Existem também algumas frutas, com código genético 

intraterreno, que armazenam uma grande quantidade de 
líquido rico em proteínas. São frutas com uma elevada 

componente líquida, do tipo do Maracujá ou do Kiwi de 
superfície. 

 
A alimentação, no nível pré-físico de LYS, é sempre frugal e 

austera, mantendo estes seres uma relação silenciosa e 
interior com os alimentos. 

 
O profundo conhecimento que têm das leis relacionadas com o 

processamento energético faz com que a alimentação seja 

considerada uma face do processo de elevação das 
substâncias que compõem o ser. 

 
Do ponto de vista intraterreno (e extraterrestre) a 

alimentação do homem de superfície é considerada como uma 
alimentação essencialmente "neurótica", uma alimentação de 

atrito/compensação. Algumas das regras básicas de 
alimentação, que chegaram ao nosso conhecimento durante os 

últimos 70 anos, trazidas por nutricionistas orientais, tinham a 
sua origem, como fonte e impulso, no conhecimento interno 

de centros que foram activos durante o antigo ciclo. Muito 
poderemos aprender com estes Irmãos, neste domínio. 

 
 

Existem alguns animais presentes em LYS, integrados no 

processo evolutivo intraterreno. Principalmente pássaros e 
roedores. A harmonia entre os diferentes reinos é total. 

 
Inúmeras cascatas de água iridescente – com elevado poder 

de cura – completam as paisagens intraterrenas de LYS. Esta 
água circula por um amplo sistema de canais, chegando a 

brotar em alguns pontos da superfície. 
 

Integrado no sistema dos Espelhos, esta rede líquida serve 
também como "entidade" redentora das toxinas e do 

magnetismo nefasto que a civilização de superfície emana 
sobre os níveis intraterrenos e subtis imediatos à sua esfera 

de influência. 
 

Estas cascatas chegam a precipitar-se por alturas de centenas 

de metros, em falésias enriquecidas com Ametista, Opala, 
Rubi e IRIDIO 3, constituindo um dos mais belos momentos 

naturais dos níveis físicos de LYS – físico entendido aqui como 
matéria estabilizada em uma dimensão paralela. 

 
Nos níveis internos essas cascatas são correntes de luz-

energia criadora. Quando estas correntes de Vida entram em 
contacto com o etérico de LYS, devido à extrema pureza desse 



composto subtil intraterreno, cristalizam sob a forma de 

paisagens de beleza cósmica, eléctrica, perene e indefinível. 
 

O Campo das Cascatas forma um todo de esculturas-vivas, 
obra dos Devas e das Energias Superiores presentes na Zona. 

 
O Campo das Cascatas está situado na Zona do Alvéolo Maior – 

uma formação natural, com quase meia centena de 
quilómetros cúbicos de volume – onde se encontra 

estabilizada no pré-físico a cidade maior de LYS, o Conselho e 
o Templo Maior. 

 
Também Centros de Cura que trabalham com Energia Vrill se 

situam no Alvéolo Maior. Como já foi referido existem outros 
alvéolos, com vários quilómetros cúbicos de volume, 

abrigando outros sectores da actividade de LYS. 

 
Uma atmosfera de pura interdimensionalidade permeia os 

alvéolos de LYS. A alta energia do Centro de Irradiação satura 
os átomos dessas imensas grutas, vivificando os minerais, os 

pássaros e os seres humanos da área. 
 

Vibrações abaixo de certo nível de oscilação, simplesmente 
não acontecem devido à energia do Alvéolo. Essa Energia é 

reconhecida como demasiado alta, para permitir a 
permanência prolongada de seres da superfície. 

 
Por vezes, naves de reconhecimento e naves-espelho 

estabilizam os seus campos energéticos em colinas, junto às 
Grandes Cascatas do Alvéolo Maior, para tarefas de Silêncio e 

Interiorização difíceis de definir. Uma ambiência estática 

emerge então. 
 

É natural, em momentos especiais como esse, que a resposta 
aos estímulos superiores, dada pelo IRIDIO 3, se manifeste 

sob a forma de sons e de vibrações-cor. 
 

Os seres de LYS, que são formas vivas de SERVIÇO, falam 
pouco e de uma forma que inclui a vivência do Silêncio do 

Astral Cósmico. 
 

Usam túnicas de fibras orgânicas, ligeiramente luminescentes. 
O tom branco-rosa parece ser comum nessas túnicas, bem 

como o violeta-azul. Seres em tarefas de contacto com a 
superfície, utilizando naves-de-aproximação, utilizam fatos 

integrais, de uma só peça, que se ajustam ao corpo inteiro. 

São trajes técnicos, tecidos, contudo, com materiais activos, 
para proporcionarem estabilidade áurica e magnética em 

situações especiais. 
 

Os seres em serviço directo nos Templos do Alvéolo Maior, 
normalmente não apresentam cabelo ou correspondente. Já os 

seres ligados a Missões de Informação e Contacto com a 



Superfície podem apresentar cabelos mais compridos, mas 

estas observações não são regras fixas, naturalmente. 
  

A interacção entre Comandos Intraterrenos e Comandos 
Extraterrestres está hoje a passar por uma fase muito 

dinâmica, com vista à sensibilização de homens-contacto na 
superfície. Assim é natural observar Comandos de Zona, de 

Origem Extraterrestre, em cooperação com Equipas 
Intraterrenas de tratamento magnético. 

 
Muitos Comandos Extraterrestres têm como ponto de apoio 

intraterreno a Civilização de LYS, onde inúmeras Leis e 
Padrões, válidos para os níveis extraterrestres de Vida, foram 

já incorporados. 
 

A Irmandade de Sabedoria de LYS é formado por Energias e 

Seres de vários pontos do Universo, incluindo Inteligências 
Espirituais de Sirius e de Orion, bem como de Seres 

pertencentes ao Ciclo Terrestre e que, no passado, realizaram 
tarefas na superfície, alguns participando em Ordens 

Religiosas ou em pontos-chave de certos momentos 
históricos. 

 
É o caso de AURIAHNE, conhecida na superfície como Isabel, a 

Rainha Santa. 
 

O rosto dos Irmãos de LYS, de ascendência Intraterrena, são 
normalmente esguios e os olhos podem lembrar fisionomias 

asiáticas, mas a componente Intraterrena é muito clara na 
calma do olhar. 

 

Estas formas dizem respeito apenas ao nível pré-físico desses 
seres, nível que está a ser tratado neste capítulo. 

 
De facto, as "paisagens" que têm sido descritas até aqui são 

apenas cristalizações, na substância etérica e física-paralela 
das áreas intraterrenas dos alvéolos, da Energia do Núcleo 

Irradiante de LYS, como Raiz no Mental Cósmico. 
 

Correspondem pois a um certo nível de ilusão e não devem ser 
consideradas como algo mais que um "suporte" da Tarefa. 

 
A nossa atitude é a de nos coligarmos com o mais alto nível de 

consciência, que podemos contactar no nosso interior, o que 
nada tem a ver com formas. Estamos empenhados na União 

Super-Consciente com a Origem Supra-Cósmica da Vida e do 

Amor. 
 

Deste primeiro contacto – com o próprio Ser Interno e na 
Entrega ao Altíssimo, ao Único – emergem os outros 

contactos, paralelos, na medida da necessidade própria e 
planetária. 

 



Estando o Peregrino envolvido na busca dos seus Campos 

Cósmicos de Vida, o seu Ser Interno o guiará para um 
Contacto, dentro do que é possível aos seus ritmos inferiores, 

com mais alto nível de LYS, um Núcleo de Síntese no Mental 
Cósmico integrado ao Comando de Orion e à Entidade Mikael-

Melkisedek-Metatron 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Actualmente, ciclicamente, alguns grupos de terrestres da 
superfície deslizam no Alvéolo Maior, em veículos subtis, 

guiados por Irmãos de LYS, rumo às Câmaras de 
Harmonização ou aos Templos. 

 
Isso não é, de forma alguma, estranhado pelos habitantes 

desta civilização. Todos sabem que a fase de exteriorização de 

LYS já começou e colaboram de forma una com esse ritmo.  
 

De facto, a Consciência-LYS permeia todos os seus habitantes. 
A vivência da Alma-Grupal, o núcleo de Vida que manifesta 

essa civilização, é profunda e Real. 
 

As Mónadas dos seres de LYS, despertas há longos ciclos para 
as suas tarefas cósmicas, já plasmam a Unidade Superior, em 

planos muito próximos do físico. Mesmo a tridimensionalidade 
de LYS não tem correspondência directa com a 

tridimensionalidade da superfície. 
 

LYS é expressão de Campos Cósmicos de Síntese, regulada por 
três Hierarquias, que são Energia em Sexta Dimensão e 

alimentada, durante o ciclo anterior, pelo dínamo de 

Shamballa. 
 

Hoje MIZ TI TLAN emana o propósito e a Energia de Síntese 
que se encontra concentrada em LYS, especialmente na Zona 

do Alvéolo Maior, onde se encontra estabilizado o Templo 
Principal, ponto focal da tarefa de plasmar o Homem 

Primordial em todos nós. 
 

Estas realidades devido à sua potência energética têm 
exercido uma pressão contínua sobre os planos 

tridimensionais. Por um lado isso é patente na pureza etérica 
da Zona de Maior Impacto, próximo de Fátima, que é, na 

superfície, um "acorde harmónico" do Alvéolo Maior, por outro 
lado, via mental e intuitivo colectivo, a potência do Núcleo 

Irradiante de LYS, gerou um vasto campo de lendas, contos, 

simbolismo e tradições locais, resultado da intercepção do 
campo de Energia de LYS com o estado de consciência dos 

seres da superfície. 
 

Embora constituindo um património interessante e revelador 
sob o ponto de vista humano tridimensional, antropológico, 

psicológico ou tradicional, estes sedimentos devem ser 
purificados na presente fase de Aproximação. 



 

O astralismo e o mediunismo presentes nos seres da 
superfície podem tingir a pura Água de LYS, incolor e 

impessoal, com todo o tipo de cores emocionais, com todo o 
tipo de interpretações centradas na personalidade. 

 
Sintonizados com o programa do Triângulo – como dissemos 

um Triangulo de Hierarquias – estaremos protegidos destes 
compostos intermédios, despidos de intenções pessoais, 

cálices de um Plano que a todos transcende. 
 

“Sois condutores de Energia Cósmica, sois como estafetas, 
transportando a Chama do Despertar Monádico. Sois ondas do 

mesmo Rio, folhas da mesma árvore, frutos da mesma 
Colheita. O Reino Azul convida-vos e aguarda a vossa 

chegada. Pela Paz nos reconhecereis, pela vossa Alegria vos 

reconheceremos.” 
 

 
 

LYS - CAMPO INTERDIMENSIONAL 
 

  
 

O Espelho de LYS está emerso-integrado na rede de 
comunicação galática que vivifica as relações de energia-

informação entre todos os pontos de Vida-Consciência, que se 
mantém em Sintonia Axial com o Centro Cósmico Maior, 

Ordem Celeste Central, Realidade que se encontra na 
Eternidade, estabilizada no Plano Cósmico Arquétipico. 

 

Este Espelho, o Espelho-LYS, é o gerador do Campo 
Interdimensional, que está activo na área de Maior Impacto de 

LYS no etérico planetário. 
 

Este Campo Interdimensional, gerado pelo vórtice de LYS em 
planos que são Mente Cósmica, acentua interpenetrações de 

diferentes dimensões cósmicas e dos níveis planetários 
correspondentes. 

 
O espectro de dimensões abrangidas por este Campo 

Interdimensional é desconhecido. Provavelmente, a única 
percepção que nos pode ajudar a compreender a amplitude do 

Campo Interdimensional de LYS é a noção de que esta 
Civilização, como Missão, é uma face do Programa de MIZ TI 

TLAN. 

 
Assim, necessariamente, existem frequências nesse Campo 

Interdimensional que correspondem directamente à Indução 
do Centro Celeste Maior.  

 
Como Campo Interdimensional LYS é um eixo de interligação 

de Energias Inteligentes, de Informações, e de Entidades com 



proveniência de vários pontos do Cosmos e de diferentes 

dimensões.  
 

Sendo activo como "Conector" o Centro de LYS é uma 
confluência de Energias provenientes dos mais elevados 

Programas Cósmicos de Elevação dos Mundos. 
 

LYS realiza a ligação Céu-Terra. Isso implica que através do 
Templo Central desta Civilização é feita a ligação entre o 

âmbito planetário de frequência e o seu pólo de transmutação, 
o âmbito Solar.  

 
Como "face" do prisma MIZ TI TLAN, LYS opera dentro do 

Programa definido por este Centro e pela sua Hierarquia Maior 
para a zona que, geograficamente, conhecemos como Europa, 

Mediterrâneo e Próximo Oriente – Tunísia, Turquia, Grécia, 

Egipto, etc. 
 

Mónadas e partículas substanciais transmutáveis, que estejam 
coligadas à área de Comando que vela sobre o Continente 

Europeu, tem como Centro Ordenador de Transmutação o 
Templo Central de LYS. 

 
Consciências Despertas em tarefa no continente Europeu 

poderão obter, através da Sintonia com LYS - MIZ TI TLAN, os 
primeiros contactos com os chamados "mistérios" do Sol. 

 
Isso, contudo, não é fixo, nem pré-determinado. 

 
Como se sabe o facto de um ser estar em serviço numa zona 

geográfica não o coliga prioritariamente a um Centro Interno 

com correspondência física nessa zona. 
 

“Sois pontos focais conscientes da Intenção Omnipresente. 
Estais mergulhados num Oceano de Inteligência Divina. 

Permiti que a vossa Última Realidade cure o vosso quotidiano. 
Procurai aninhar a vossa vontade externa no Seio da vossa 

Vontade Interna. 
O imenso Poder Criativo que, como filhos do Cosmos, haveis 

herdado, poderá então fluir através de vós.” 
 

~   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

Como Espelho, LYS é uma Missão. Este dado está protegido 
hermeticamente: cada um o aprofundará de acordo com a sua 

Vida Interior. 

 
No entanto, alguns auto-convocados têm sentido que essa 

Missão está ligada à manifestação de uma Energia com acção 
muito próxima dos níveis humanos. 

 
Na Câmara Interna de LYS existe um sistema de Contacto 

quase instantâneo com Câmaras Gémeas noutras planetas ou 
em bases estabilizadas no éter cósmico. Também por esse 



sistema se estabelece o acesso ao Conselho dos Veneráveis, 

sempre que determinados pareceres sejam considerados 
úteis. 

 
O Conselho dos Veneráveis é um vasto Conclave de Sábios 

desta Galáxia, que mantêm um Conector Cósmico activo, em 
carácter permanente, para fins de comunicação. Estes Sábios 

de diferentes proveniências desempenham Programas de 
acompanhamento de Devotos, em diferentes pontos do 

Cosmos, recebendo, contudo, um sinal interno de chamamento 
a partir do Conector Cósmico, sempre que necessário. 

 
A profunda sintonia que estes Sábios têm com a Vida Interna 

do Universo e com as Verdades Básicas que regem a Vida e o 
Espaço-Tempo permite essa liquidez de contacto. 

 

O Conselho conhecido na superfície como o Conselho dos Vinte 
e Quatro é um parcial do Conselho dos Veneráveis. Também o 

Conselho Alfa-Ómega é uma célula - de suma sabedoria - do 
Conselho dos Veneráveis.  

 
Conjunturas energéticas especiais podem ser estabilizadas 

para a manifestação nos Conselhos de LYS -  no externo, 
inclusive -   das mais remotas Hierarquias Paralelas. Devas, 

que são a Inteligência de correntes ígneas no Cosmos, 
mantêm contacto permanente com o Conselho de LYS, bem 

como com outros Conselhos de outros Centros de 
Processamento de Energia, no Planeta. 

 
O Campo Interdimensional, activado pela intercessão do ponto 

de incidência do Raio Único com a pureza interior dos seres de 

LYS, protegido com o selo de MIZ TI TLAN, permite a livre 
circulação dos habitantes de LYS, entre várias dimensões.  

 
Um ser estabilizado no pré-físico, pode instantaneamente 

emergir no físico ou ascender aos níveis subtis da Vida, 
seguindo sempre Programas e linhas de acção previstas pelo 

Triângulo.  
 

Por isso, não é útil definir excessivamente o quotidiano dos 
seres que habitam a Civilização de LYS. Definir esses seres 

como habitando exclusivamente as frequências física-paralela 
do planeta é desconhecer realmente a liberdade que 

experimentam no que se refere às viagens interdimensionais. 
 

Ao entrar num Portal Interdimensional, em pleno Campo de 

Interligação dos Mundos, um ser tem, automaticamente, 
reconhecidos e detectados todos os seus estados interiores e 

exteriores.  
 

Essa "leitura" é executada pela própria Inteligência do Campo 
Interdimensional. Nessa fase, quase instantânea, o real 

estado do indivíduo é Espelhado nos Éteres do Campo. Todos 
os vórtices involutivos presentes nos veículos do indivíduo são 



isolados. Todos os pontos de Consciência Superior que estão a 

germinar são também reconhecidos. Deficiências fisicas ou 
descompensações emocionais passam também por este "olho" 

impessoal. 
 

Após este reconhecimento, o próprio Campo retém todos os 
dados  possíveis sobre o indivíduo, de forma a reconhecer a 

real necessidade desse ser. Em função disso e, segundo a 
Economia, a Necessidade e a Compaixão Cósmicas, o ser 

poderá ser automaticamente "endereçado" para a zona de 
contacto interno, considerada mais apropriada para ele. 

 
Este processo é belíssimo, pois resulta da própria Vida Oculta 

do Universo, auto-gerando-Se, auto-corrigindo-Se e auto-
educando-Se. É um processo totalmente impessoal, assistido 

por Hierarquias que respondem ao endereçamento do ser 

admitido. 
 

 "És um filho do Sol. És uma Partícula Sagrada no Seio da 
Explosão sem Limites. És um Raio do Sol de Silêncio. No 

âmago do Ser Divino a que pertences e que te habita está a 
chave que faculta à Consciência o acesso ao teu Nível Sublime. 

Até hoje, caminhaste com os teus pés e conheceste a Alegria 
dos Encontros Intermédios. Caminha agora com os pés do teu 

Senhor, do teu Núcleo Cósmico de Vida, para que o Insondável 
encontro se dê, para que o Alento Virgem possa harmonizar os 

teus corpos cansados." 
 

Um portal interdimensional pode conter também, de forma 
informal e superior, todas as acepções de um Templo. 

 

Se o ser humano, em fase de aproximação, estiver em sintonia 
com o seu Núcleo Interno de Comando - Monádico - ele poderá 

contactar um Vórtice de a-Tempo, a contraparte espiritual do 
Tempo, Eternidade de onde emerge e para onde se dirige a 

espiral temporal. 
 

Estes Vórtices de a-Tempo, presentes também no Campo 
Interdimensional de LYS permitem que o autoconvocado 

experimente a Memória do Eterno, de forma indelével. Sabe-se 
que muitos seres voltarão profundamente transformados com 

esta experiência de contactos futuros. 
 

O Contacto com o a-Tempo gera um Vazio Criativo, (Plenitude 
Cósmica e Conhecimento) que possibilita à Mónada do 

Indivíduo uma aproximação ao seu campo veícular inferior, 

mais afectiva. A intensidade desta experiência é sempre 
regulada pela Mónada, dentro do Programa de LYS. 

 
Através do Campo Interdimensional de LYS os habitantes 

intraterrenos podem transladar-se para outros Centros 
Intraterrenos do planeta, para Naves ou para bases no 

Espaço. 
 



De um ponto de vista superior, descriminadas que estejam - 

na medida das nossas limitações - as diferentes funções dos 
Centros Internos do Planeta Terra, podemos considerar os 

habitantes e Entidades destes Centros, como comutáveis entre 
os vários Centros, sendo incorrecto limitar o desempenho de 

uma Entidade a um único Centro de serviço.  Além disso, a 
mesma Entidade  - devido à sua mobilidade interdimensional – 

pode desenvolver tarefas diferentes. A dinâmica interna 
destas diferentes tarefas poderia ser descrita como 

"sinfónica", ou seja, apesar de estarem em actividades 
diferentes  -  Padrões, Hierarquias, Programas e Tarefas  - 

tudo é realizado dentro de uma total harmonia. 
 

~      ~     ~     ~     ~    ~ 
 

Emerso na Aura de um Portal ou sob a influência protectora de 

uma Nave ou Hierarquia, o Peregrino pode, de alguma forma, 
entrar em contacto com o Campo Interdimensional de LYS. 

 
Pela acção desse Campo de Interligação pode acontecer a 

recuperação, em parte, da sua memória pré-natal, da sua 
vivência anterior à formação do seu actual cérebro físico. Não 

nos referimos aqui ao reviver de experiências passadas em 
vidas anteriores. Essa é uma área de trabalho desactualizada e 

que pode atrasar os passos de sublimação necessários à 
emergência do Homem Novo. 

 
Pelo contrário, o regresso ao estado de consciência pré-natal 

– em que ele é um Ser Espiritual puro em “orbita” da Terra 
entre encarnações -  traz ao Eu Consciente a vivência, em 

parte, do seu verdadeiro ponto de realização da Consciência e 

dos compromissos profundos para a presente encarnação. Por 
ser o reingresso, em parte, em alguns dos seus estados 

suprafísicos, o Peregrino pode então ser reenergizado, com 
novos estímulos e novas visões do que deverá ser o seu 

caminhar. 
 

Num Portal, devido à presença de uma forte energia de 
dinamização dos pontos de intercepção interdimensional, o 

ser recebe com maior clareza os impulsos vindos do seu Eu 
Superior, ou da Mónada, se for esse o caso.  

 
Durante esses contactos alguns podem entrar numa visão 

VIRTUAL das suas capacidades e qualidades interiores, isto é: 
tomar consciência do seu potencial maior. Nesses momentos, 

aspectos criativos, até então velados, do Ser Interno surgem 

na consciência do indivíduo. 
 

Porém, essas qualidades não devem ser empoladas, pois são 
somente a antevisão do Poder, do Amor e da Inteligência que 

o Devoto possui, na Quarta dimensão do Ser Total, ao qual 
pertence e não correspondem, normalmente, a uma realização 

actual dessas qualidades nos níveis tridimensionais de 
Serviço. Isso torna-se presente no Consciente e no Coração de 



cada um, devido a uma conjuntura favorável, estimulada pelo 

Campo Interdimensional. Quando essa antevisão ocorre, ela é 
já um indício da existência de um laço sagrado entre a 

consciência tridimensional e os Níveis Profundos. O Peregrino 
saberá acolher essas Visões do seu próprio potencial, numa 

atmosfera de recolhimento e Silêncio. 
 

Com esse novo referencial, ele estará pleno de Auto-Respeito 
e de Auto-Doação, qualidades que a Alma busca plasmar no Eu 

Consciente, através dessas Visões. 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

Apesar de parecer um tanto insólito, um dos meios mais 
actuais de Emersão numa Zona de Contacto, é CAMINHAR. 

Além da quietude silenciosa, um dos exercícios propostos para 

a aproximação a LYS, resume-se, simplesmente, em ANDAR, 
em atravessar a pé, certas áreas de contacto. Contudo, este 

caminhar não é o andar comum. 
 

Trata-se de Caminhar em Sintonia Axial. 
 

Durante os passos físicos sobre áreas de contacto, cada um 
saberá que está emerso num campo que favorece o contacto 

com as Energias Superiores, de forma que a atitude interna e 
a qualidade da vibração da Consciência, determinarão o 

ângulo de Sintonia 
 

Entende-se por Sintonia Axial, aquele estado interior, no qual 
a Essência Última de um Ser pode reflectir-se, com um mínimo 

de desfasagem e de distorção, nos corpos desse Ser. O termo 

Oração parece definir também a Sintonia Axial, se bem que, 
dentro desse termo, se entenda, por vezes, estados que nada 

têm a ver com uma Sintonia Profunda com a Verdade no 
Centro do Ser. 

 
Atravessar Zonas de Contacto em Vazio Interno - estado que 

permite a Sintonia Axial - pode ser, para alguns, uma acção 
efectiva de Disponibilização. Pérolas da mais alta realização 

interior podem emergir na Vida do Peregrino, como um 
bálsamo indefinível, inestimável para os corpos deteriorados 

por inúmeras vidas de desencontro com a PAZ. 
 

À medida que o indivíduo atravessa a Zona de Contacto, se a 
sua atitude interior for correcta, Naves e Entidades poderão 

introduzir no seu campo vibratório mais denso as frequências 

Superiores, de âmbitos Cósmicos acima do planetário 
Terrestre.  

 
É sabido que não é condição para Contacto a presença física 

em Zonas sensíveis. Tudo o que acontece nessas Zonas, como 
Vida e Realização no interior dos autoconvocados, pode dar-se 

noutros pontos, até mesmo em sítios que, dentro de uma 
percepção tridimensional, estão completamente degradados. 



 

Mas, em certos indivíduos, a presença física em locais 
activados para o Contacto pode estimular o desenvolvimento 

de um processo de Contacto latente, como foi o nosso caso. 
 

Por ressonância a interdimensionalidade de um Centro Interno 
estimulará a própria dinâmica interdimensional daquele que 

busca. 
 

A imagem que, normalmente, alimentamos de nós mesmos, 
com visões distorcidas da nossa Identidade Real e da nossa 

Vida Profunda, imagem que se encontra contaminada pela 
dissolução geral dos velhos compostos civilizacionais de 

superfície, pode passar por profundas alterações. 
 

Compreender que somos, numa dimensão mais próxima da 

Realidade Ultima, um Ser Cósmico de Consciência Infinita, 
poderá calar, definitivamente as vozes que, emergindo do 

subconsciente próprio e colectivo, tentam manter-nos dentro 
das definições arcaicas e lineares de uma civilização hoje 

provavelmente perdida. 
 

No âmago do nosso Centro Vivo, no Núcleo do nosso Comando 
Cósmico de Elevação, existe um Oceano de Amor, de 

possibilidades inesperadas. 
 

Dentro dos Campos Interdimensionais ou de alguma forma em 
contacto com eles, aprenderemos, como crianças espirituais 

que somos, a libertar o Amor Cósmico que é parte da nossa 
Verdadeira Identidade. 

 

Andar em Sintonia Axial com o Amor, que nos define como 
Seres Cósmicos, é percorrer não só as Zonas de Contacto 

externas mas, pela Lei da Correspondência Vibratória, 
percorrer os Campos Internos de Auto-Revelação. 

 
Este CAMINHAR deverá ser lento e sem ansiedade, pleno de 

confiança. 
 

Na Presença das mais Altas Hierarquias Espirituais, uma 
civilização é considerada evoluída, quando atinge o estado em 

que exterioriza, através dos planos substanciais, que lhe estão 
vinculados, o Núcleo Profundo que o anima, o seu Arquétipo. 

 
Isso implica um estado de refinamento das substâncias e da 

aplicação das LEIS SUPERIORES, que pode ser descrito como 

SUBLIME.  
 

O estado SUBLIME, como frequência vibratória da Consciência 
e dos seus correspondentes no plano da Substância, é a Meta 

de qualquer Civilização Superior.  
 

A manifestação do SUBLIME, súmula da energia criativa 
destinada à acção de uma Civilização de Substância, inflecte, 



depois, no sentido do Imanifestado, quando entra em curso a 

fase de Sublimação da acção física seguida pela Fusão das 
Consciências que compõem essa Civilização, no Núcleo 

Profundo que é a Essência Civilizacional. 
 

Nesse processo de tracção/atracção, que pode ser colectivo 
ou individual, as Mónadas passam a gerar veículos, apenas 

nos mundos subtis: a Civilização, como expressão material 
tridimensional, desaparece. 

 
Nessa ascensão, o estado de Consciência, que é a Síntese do 

Ciclo Civilizacional, ampliado que foi pelo Ciclo de 
manifestação na Matéria, é transportado para os níveis subtis. 

 
O Núcleo Profundo de uma Civilização - seja ela qual for - é 

um Vórtice Ascencional no plano planetário das Causas e está 

sempre em correspondência com um vórtice no Plano Mental 
Cósmico ou, no caso de MIZ TI TLAN, com um vórtice no 

próprio Plano Cósmico Arquetípico. 
 

Estes Vórtices no Plano Cósmico Arquetípico podem ser 
compreendidos como os Signos Cósmicos. 

 
Estes Núcleos de Atracção Infinita podem ser de um ou de 

outro Raio, determinando assim o tipo de acção de uma 
Civilização sobre a consciência e sobre a matéria, física ou 

subtil. 
 

Estes Núcleos Irradiantes, receptores e transmissores do 
Infinito, são a origem das Civilizações, Casa Sagrada nos 

planos cósmicos dos Arquétipos designados para cada 

Civilização. 
 

Os seres que aprofundaram, realmente, o impulso inicial de 
uma Civilização e penetraram no Signo Cósmico que as 

animava, chegam impreterivelmente a uma "zona" de 
consciência que liga o âmbito terrestre ao âmbito Solar, e este 

ao âmbito estelar e Orionico. 
 

 
Nessa "zona" de consciência realizam qual a Origem de todo o 

impulso civilizacional. Aí, nesse Corredor Interno, em plena 
viagem interdimensional, encontram, como "habitantes" dos 

Núcleos Irradiantes, os Instrutores, os Mestres, os Arhats e as 
Energias que fecundaram a substância planetária com os 

impulsos civilizacionais Originais, em contacto com Energias, 

Códigos, Programas e Entidades de origem solar e extra-
sistémica. 

 
Muitas chaves do processo planetário são veladas por esses 

Guardiões. 
 

Este percurso iniciático, além do campo individual de 
Evolução, com aprofundamento do Impulso Inicial de uma 



Civilização foi vivido, no passado, por Iniciados como 

Akenaton, Parmenides, Heráclito, Platão, Plotino, S. João, 
entre tantos outros. 

 
Também hoje muitos seres estão a ser preparados para uma 

compreensão interna dos impulsos que geraram as antigas 
Grandes Civilizações. Nessa compreensão virão também os 

estados que permitem comungar do desígnio profundo da 
futura civilização terrestre, uma Síntese de Conhecimento 

Intraterreno, Extraterrestre e da Superfície. Esse desígnio 
profundo emana de um Signo Cósmico que se projetará na 

nova civilização e do qual Jesus-Sananda é o portador em 
coligação com outros seres, entre os quais Elias e Mikael. 

 
 

Essa Síntese acordada de Civilizações e de estados de 

consciência correspondentes caminhará, dentro da Lei dos 
Ciclos, para a sua subtilização definitiva. 

 
O Núcleo Central de Energia e Meta de Consciência dessa 

futura Civilização é o estado de Vida conhecido como MIZ TI 
TLAN. 

 
LYS é uma Civilização já em fase de progressiva subtilização. 

Hoje, seres que são parte da vida de LYS, rumam ao encontro 
do Vórtice Mental Cósmico que, acima do tempo, gera LYS 

como Consciência e Missão. 
 

Contudo, para que a Redenção seja completa, esta Civilização 
deverá exteriorizar-se nos níveis de superfície do planeta, o 

que acontecerá assim que estes tiverem ascendido à Quarta 

dimensão da manifestação universal. 
 

Nesse ciclo, o Campo de Substâncias que está Integrado em 
LYS, como Missão Salvífica, será curado das forças materiais 

cegas que ainda o possam limitar, permitindo a penetração da 
LUZ do Vórtice Gerador de LYS, mesmo nos mais densos 

planos da Substância Planetária. 
 

Tudo isto é parte do Propósito de MIZ TI TLAN. 
 

A materialização de Templos, no próximo ciclo de expansão 
planetária, é possível graças a um movimento duplo e 

complementar. 
 

Por um lado, o plano físico do planeta ascende a um novo 

patamar de Evolução, vibrando dentro do espectro físico da 4ª 
dimensão; isto significa um "passo" da massa planetária, no 

sentido do Espírito. Simultaneamente, indo ao encontro deste 
movimento, as Civilizações Internas, Hierarquias e Correntes 

Evolutivas, que se manifestam junto ao pré-físico, 
exteriorizam-se "automaticamente" no sub-nível que 

corresponde exactamente ao nível físico da 4ª dimensão. 
 



O cruzamento destas duas correntes tornará os Templos, as 

bases de Operações e as Hierarquias visíveis/tangíveis à 
percepção da futura humanidade de superfície. 

 
O "plano de encontro" entre a percepção sensorial do futuro 

homem de superfície e o nível mais denso de manifestação das 
Civilizações Intraterrenas dar-se-á, não no actual físico (que 

deixa de existir no grau de densidade em que o 
experimentamos actualmente) mas, num sub-nível 

imediatamente acima – num novo nível físico. 
 

O que está em curso não é tanto uma "materialização" das 
Realidades Internas mas, antes, uma "desmaterialização-

subtilização" das existências externas. 
 

Tal como num fenómeno fotográfico, quanto mais sensível for 

a substância planetária mais profundas serão as Realidades 
que se poderão plasmar nessa "película", revelando Mundos 

até então desconhecidos. 
 

Tudo é controlado pelos Núcleos do Mental Cósmico, que são 
Essência/Programa das Civilizações Intraterrenas ou 

Extraterrestres, em sincronia com as expansões do Logos 
Planetário. Estes potentes Núcleos de Irradiação, que geram 

civilizações inteiras, são como notas de um acorde musical, 
cuja tónica, na Terra, é o Vértice de MIZ TI TLAN. 

 
O Triângulo de Entidades que está encarregado do Comando 

do processo de LYS, mantendo assim um alinhamento axial, 
com o propósito de MIZ TI TLAN, é gerado por um Vórtice de 

Energia em Nível Divino. 

 
A exteriorização de Centros Internos de Operações 

Interplanetárias, com Missão Iniciática é uma forma de 
GRAÇA. Dentro dos Programas Civilizacionais que são a 

Energia e Essência destes Mundos Internos está a Missão de 
Redenção da Substância Planetária. 

 
Essa Missão é, contudo, um acto de puro Amor e Doação. 

Alguns dos Centros Iniciáticos, que estão hoje activos no 
planeta, como manifestação de um estado de Consciência, 

poderiam já ter ascendido a Planos de Expressão que os 
colocariam totalmente fora do alcance da percepção terrestre. 

 
Muitas das Civilizações Intraterrenas já terminaram os seus 

Ciclos de "incubação" colectiva e encontram-se prontas para, 

em qualquer momento, ascenderem aos níveis extraterrestres 
de Vida, rumo aos Vórtices Profundos no Mental Cósmico, 

seguindo o esteio supermagnético dos Signos Cósmicos que as 
geraram. Se não o fazem é porque a Missão de Redenção da 

Substância Terrestre existe como Vocação Profunda destes 
Centros, como Doação. 

 



Contudo a consciência dos Despertos entre a humanidade de 

superfície é essencial para que essa Redenção se faça, pois, 
unida forma um Espelho de Captação de Energia de Síntese, é 

a Energia que Opera a Redenção. 
 

Assim, só após a integração do Campo Substancial terrestre 
na Consciência/Vida Interdimensional e Eterna, que é 

Irradiada pelos Espelhos destas Civilizações, é que estas 
iniciarão, já dentro de um Campo de Consciência Unificada que 

permeia todos os planos da manifestação planetária, a sua 
subtilização rumo à fusão com as suas Essências-Programa, 

Núcleos Profundos, situados no Mental Cósmico ou acima, 
dependendo da Missão de cada Centro. 

 
Neste sentido MIZ TI TLAN, como Campo de Consciência de 

Seres Libertos, actua como um Grupal Bodhisatwa de 

Compaixão, ascendendo à Eternidade, mas mantendo-se no 
Umbral para acompanhar o caminhar de milhões de 

Consciências, renunciando, de certa forma, à Plena Fusão com 
o Oceano Infinito. 

 
Creio que o mesmo se passa com com AURORA, com ERKS, 

com LYS e principalmente com MIRNA JAD. 
 

O Espelho de uma Civilização Interna tem, entre outras 
funções intermédias operativas, a capacidade de agir como um 

Chacra do Núcleo Profundo que, no Mental Cósmico, gera essa 
Civilização. 

 
A Energia no Mental Cósmico que vela um Signo Cósmico e 

anima uma Civilização e a razão de ser dessa Civilização são 

uma e a mesma coisa. 
 

Pela consecução destas Missões, a Realidade Interna Terrestre 
eleva-se, transmudando-se assim o sistema "endócrino" do 

planeta. 
 

 
 

ESSÊNCIA PROGRAMA 
 

LYS, como Essência-Programa tem uma função dupla: 
 

No plano etérico vivifica todo um quadrante geográfico, 
harmoniza secretamente o metabolismo energético e 

magnético de vastas zonas da Europa, do Atlântico, do 

Próximo Oriente e do Mediterrâneo mantendo portais e 
lugares sagrados em várias Tradições e Culturas. 

 
Num outro plano LYS recria o homem em todo o planeta a 

partir da função Espelho, tão poderosamente significada 
através da imagem da Virgem. 

 



Remanescentes do ciclo atlante, que não se envolveram no 

processo mágico que destruiu o antigo continente, foram 
acolhidos neste centro espiritual. Estes remanescentes, 

principalmente Sacerdotisas, devido à sua evolução - dentro 
do estipulado para o ciclo -  não mais se comprometeram com 

a vida de superfície desde então. 
 

Alguns encarnaram para tarefas muito claras ao longo dos 
séculos. As suas presenças no Egipto e na Grécia, entre os 

Sufis, nas Escolas Drusa e Derviche impulsionaram todo o 
processo histórico, cultural e religioso sem contudo se 

envolverem com a dialética própria desses processos.  
 

Outros destes Sacerdotes partiram para planetas de Evolução 
Superior. Presentemente coligados com energias da 6ª 

dimensão, Alguns são hoje Hierarquias em aproximação á 

nossa consciência iniciática. 
 

Estes seres, juntamente com Sábios do presente ciclo 
intraterreno e Comandos Extraterrestres, formam o Conselho 

Interno de LYS. 
 

Alguns seres da Evolução de Superfície foram admitidos 
recentemente neste Conselho. 

 
Como Glândula do Metabolismo Espiritual de certas zonas 

geográficas, LYS tem correspondência no sistema glandular 
dos auto-convocados que se situem dentro dessas Áreas e que 

sejam trabalhados pela Essência-Programa desse Centro. 
 

Corresponde à tensão entre o Timo e a Pineal especificamente. 

Assim a Radiação de MIZ TLI TLAN, canalizada localmente por 
LYS, trabalha intensamente o sistema endócrino humano, no 

silêncio da Palavra Solar, o que tem consequências profundas 
na condição do que entendemos por humano. 

 
A Essência-Programa desse Centro é irradiada, como vimos, a 

partir de um Núcleo no Plano Mental Cósmico, núcleo que 
representa o acesso á Presença de um dos 22 Signos Cósmicos 

que representam não tanto a Mente Divina mas o próprio 
aspecto VIDA de Deus.  

 
Energias da Sétima Cor, do Segundo Raio Cósmico, permeiam 

hoje o planeta, através do Espelho de MIZ TI TLAN, que 
esparge esse manancial também, através de LYS,. 

 

A Aura de LYS produz no emocional depurado das pessoas 
uma impressão à qual o homem comum chama  “saudade”.  

 
A maior parte dos portugueses, por exemplo, têm interpretado 

esse “estado” como “saudade do passado”, como algo  de que 
sentimos falta e que perdemos. Essa é uma falsa relação com 

essa energia. O que a Aura de LYS nos traz não é uma saudade 
do passado, sentimento composto por substâncias emocionais 



terrestres, mas uma Memória do Futuro-Eternidade. Uma 

saudade da Suprema Identificação, último passo na libertação 
do Ser, além da individualidade ou mesmo de qualquer 

condição iniciática intermédia. 
 

A nossa saudade é uma ressonância do Estado Edénico do Ser. 
 

A acção real de LYS, no que diz respeito ao homem, envolve a 
facilitação do ingresso da Consciência Humana na Visão da 

Eternidade, e particularmente na Visão de si mesmo na 
Eternidade – visão além do estado pessoal e mesmo do estado 

de indivíduo tal como o definimos em termos modernos. 
 

Pelo poder da Fonte de Sabedoria, MIZ TI TLAN, entidade-
guardiã dos mistérios maiores na Terra a Essência-Programa 

de Lys revelar-se-á através da Redenção dos substratos da 

Consciência Humana que se encontram imobilizados por um 
apego à matéria, seguido de uma sobreposição iniciática de 

imagens sagradas – modeladores de vibração implantados no 
plano etérico, mental e causal pelo Espírito – e terminando na 

Transfiguração definitiva do ser em consciência-Luz, 
identidade-Luz e irradiação-luz. 

 
Após esta Transfiguração – que reconstitui no homem o seu 

estado primordial – Lys entrega o Ser a Mirna Jad e a Miz Ti 
Tlan para o acesso aos estado suprahumanos, o homem 

transcendente. 
 

 
 

CONEXÃO INTERPLANETÁRIA CONSCIENTE 

 
Até hoje, a consciência de que existem Inteligências 

Extraterrestres que, em União com as nossas próprias 
essências, colaboram na libertação do estado humano, tem 

sido permitida na cultura terrestre de superfície, apenas sob a 
forma de metáforas ou de alegorias. 

 
Mitos, Fábulas e Lendas foram utilizadas para nos prepararem 

para o Caminho Maior. 
        

Nessas dramatizações as Inteligências Celestes têm estado 
sempre presentes, embora de forma velada e didáctica.  Hoje 

preparamo-nos para conexão interplanetária consciente, 
limpando as nossas mentes de preconceitos e de 

cristalizações, produzidas durante o processo histórico.  

 
Rapidamente, muitos Irmãos assistem à actualização dos seus 

conceitos de "extraterrestre" e de "mensageiros celestes".  
 

A noção concretista e cinematográfica de que os 
extraterrestres, que acompanham criativamente o processo 

terrestre, são seres físicos, que se movem em "aparelhos de 
metal", está finalmente a ser ultrapassada. 



 

Podemos hoje  deixar de projectar o nosso próprio mundo 
emocional e mental sobre esses Irmãos, erros que cometemos 

durante ciclos inteiros, em relação à Única Essência. 
 

Sabemos hoje que, para entrarmos no Templo, deveremos ter 
silenciado o turbulento redemoinho dos nossos processos 

psicológicos e culturais. Com a percepção da Energia do Altar, 
podemos estar diante dos Irmãos do Espaço, sem alimentar 

processos de distorção da Realidade Simples que eles 
apresentam. Aceitar que existem inúmeras PONTES entre os 

mundos e as diferentes dimensões é uma das mutações da 
Consciência que a Humanidade, permeada por correntes 

estelares de Síntese, está a realizar. 
 

Perante o abissal desencontro do homem terrestre com o seu 

Criador, avolumando-se os problemas tridimensionais da 
humanidade e esgotadas as respostas oferecidas pelo campo 

cognitivo, determinado pelo DNA, inúmeros Irmãos estão 
superando o impasse gerado pelas suas existências e 

entrando, decididamente, no Caminho Maior. Este Caminho é 
guardado e velado por Irmãos mais Velhos, mais experientes 

no voo cósmico da consciência. 
 

Aqueles que, por falta de um nome mais apropriado, temos 
vindo a chamar de "extraterrestres" são Consciências que se 

deslocam livremente ao longo do Eixo de Vida que "VÊ" o 
Universo. 

 
As luzes que são avistadas nos Céus, nas áreas de contacto e, 

normalmente, identificadas como naves de extraterrestres, 

podem Ter várias origens. 
 

Como já vimos, Vasos de Consciência Crística são gerados 
para que Padrões de Realização Superior possam emergir nos 

níveis mais densos da manifestação universal. Nestes casos 
não se trata exactamente de "naves", mas de emergências 

controladas e pilotadas de Micro-Contínuos de outros Espaço-
Tempo.  Saltos Quânticos Pilotados. 

 
Outro tipo de LUZES nos Céus terrestres, de Origem acima do 

Espaço-Tempo terrestre são os Campos de Energia de 
Elevadas Entidades Intergaláticas, os seus Corpos de Luz.  A 

potência desses Holóides de Energia, emergindo no Campo 
físico terrestre irrompe em Irradiação e desintegração das 

moléculas da atmosfera, gerando intensos globos luminosos. 

 
Pequenas naves de reconhecimento podem surgir como 

delicadas formas tecnológicas, estáveis e articuladas quase 
mecanicamente.  De facto, essas formas  são construídas num 

sub-plano próximo do físico, sendo consideradas pelas 
Inteligências Extraterrestres apenas como  "suportes" da 

Energia Interna da Nave.  Quando ascendem a um certo plano 



essas naves revelam a sua verdadeira natureza:  Campos 

Ultra-Integrados de Energia Direccionada. 
 

A actuação destes Irmãos Mais Velhos é muito subtil; 
normalmente surpreende-nos, contribuindo para reformular 

toda a nossa atitude, perante o Desconhecido. 
 

Certas vezes dirigi-me a uma zona que sabia ser um Portal de 
Acesso à Consciência de LYS. 

 
Nada recebi... Nada aconteceu que o meu consciente externo 

pudesse perceber ou registar. 
 

Uma parte mais sábia do meu ser levou-me a compreender 
que não são necessários deslocamentos físicos. 

 

Tempos depois uma amiga, ligada de alguma forma à mesma 
sintonia que me animava, pôde passar alguns dias, com a 

família, na única estalagem que fica no local. 
 

Um desses dias trouxe-lhe um testemunho. 
        

"Parecia uma Sonda, mas tinha dimensões consideráveis. Não 
tinha janelas. Era branco e irradiava uma ténue luz. Não era 

necessariamente um disco. Parecia uma gota, com uma cauda 
tubular curva, virada para cima. Deslizava com precisão mas 

suavemente, a alguns metros acima do nível da água do lago. 
Sem se deter atravessou , em linha recta, toda a superfície 

aquática, em frente a mim, desaparecendo ao longe. Emanava 
uma presença muito estranha, simultaneamente física e não 

física. Uma pessoa da minha família também o viu". 

 
Perguntei-lhe o que ela tinha sentido: "Calma. Senti-me muito 

calma." 
 

Os progressivos contactos com os Centros Internos poderão 
trazer-nos uma conecção interplanetária consciente. Para que 

isso se dê é necessário que o consciente humano se eleve. 
 

Os contactos estabelecem-se em momentos de pureza 
interior, nos quais a Inocência do Ser Interno dissolve as 

complexidades da vida humana externa. 
 

Não é necessário que se eleja um sítio especial para se fazer 
essa sintonia. Cada um encontrará o seu local eleito, 

espontaneamente, até que lhe seja possível manter a sintonia, 

em qualquer local e em qualquer actividade externa ligada aos 
compromissos tridimensionais. 

 
A aura das grandes árvores pode contribuir para o atenuar das 

oscilações erráticas das auras humanas, favorecendo a 
atmosfera de estabilidade que permite o contacto. Também a 

força e o magnetismo dos oceanos ajudam a mente humana a 
libertar-se  da sonolência material quotidiana. 



 

Existem, pois, locais e situações que contribuem para que o 
contacto se dê, mas, uma vez mais, não é possível estabelecer 

nenhuma regra, nenhuma fórmula, nenhum pré-estabelecido. 
 

Cada um tem o seu próprio meio de contacto, o seu rítmo e o 
seu método, que é interno. Acima de tudo o que conta é que a 

nossa consciência esteja no sítio certo, nada exigindo, velando 
em silêncio a Chama Sagrada que vibra no Centro do Ser. 

 
Nestas condições o contacto poderá desenvolver-se, inclusivé, 

em situações vivenciais, que em nada contribuem para 
estimular, em nós, essa experiência. 

 
"Tudo dependerá do rítmo que aceitais imprimir ao vosso 

processo interior. 

 
A vossa Mónada dispõe já de um manancial imenso de 

Energias Criativas, prontas para descerem sobre o Cálice que 
sois. 

 
Nos últimos dois mil anos, a par da modelação externa que 

haveis desenvolvido nas vossas vestes materiais, modelação 
assumida pelo Eu Consciente, através dos impulsos das 

Grandes Religiões e dos Grandes Instrutores, também o vosso 
Ser Interno assumiu a conexão com Campos de Energia 

Cósmica, conexão guiada pela Mónada, em co-criação com as 
Mais altas Hierarquias de trabalho junto da Humanidade. A 

frequência vibratória aumenta na proporção da aplicação que 
fazeis do conhecimento que tendes.  Vencer a dispersão 

mental e gerar a contínua concentração na Meta é a vossa 

tarefa.  Não deveis subestimar nenhum gesto, nenhuma 
opção. 

 
Deveis submeter os veículos ao vosso eixo de LUZ, através da 

pressão contínua da Vontade Iluminada. Notai que a Vontade 
Iluminada é, simultaneamente, Firme, Cuidadosa e Amorosa. 

Por estar unida à Humildade Real, secreta e nuclear, a 
Vontade Iluminada não exerce nenhuma espécie de coacção 

sobre os veículos. 
 

Simplesmente aponta, de forma inteligente, Metas Reais. 
Devido à sua natureza actualmente corrompida, os veículos 

estão presos  a metas ilusórias, parciais. A atitude correcta 
não é a de violentamente os tentar desapegar dessas metas 

falsas. Essa situação acarreta hoje inúmeros desequilíbrios. 

Deveis simplesmente apontar, a esses veículos as  Metas 
Reais, para que eles, reconhecendo-as, possam, dentro dos 

seus próprios rítmos, fazer a transferência.  
 

Contareis com Energias de Transmutação, que actuam ao 
longo desta  Combustão - Consciencialização. A Vontade 

Iluminada de ORIGEM SUPERIOR, nunca isola o veículo dos 
seus dinamismos naturais. Pelo contrário, com Amor, Cuidado 



e Graciosidade, vai,  lentamente, substituindo as falsas metas 

pelas  Metas Reais, aguardando a resposta dos veículos, que 
compõem a parte exterior do ser. Também aqui a acção 

protectora da Humildade é necessária. 
        

Lembrai-vos : O Bem actua por conscencialização e por 
fusão/participação, nunca por Hipnose. 

        
A Evolução Espiritual resume-se em assimilar, transmutar e 

sublimar a influência de um determinado ambiente.  Isso 
acontece no Despertar Monádico, no Amor." 

 
 

 
RUMO AO ARQUÉTIPO SÍNTESE HUMANO 

 

Para que um indivíduo possa manifestar-se livre e 
criativamente, num planeta de quarta dimensão, é necessário 

uma atitude mental completamente diferente da atitude 
humana actual. 

 
A Cura da atitude mental humana aproxima-se. 

 
Essa cura  não virá por um reprocessamento dos pensamentos 

dos homens, mas pela instalação de um  novo veículo  
emocional-mental que opera com outras categorias de 

entendimento 
 

Para que esse novo veículo se possa plasmar é necessário uma 
prévia harmonização da mente humana. 

 

A aproximação a LYS implicará uma profunda harmonia física, 
emocional e mental. 

 
Os níveis internos de cada um - recebendo os impulsos 

energéticos deste Centro, que é síndrono com os impulsos de 
outros Centros que têm acção planetária, sistémica e galática 

-  "operam" a harmonia no campo de expressão tridimensional 
do Peregrino. 

 
Esse reordenamento energético, quando duradouro e Real, é 

sempre feito em colaboração com o Centro de Comando 
Cósmico do indivíduo, a sua Mónada. 

 
Entretanto, uma atitude da parte do Eu Consciente é 

fundamental:  para que a harmonia se imprima nos nossos 

corpos é necessário que esteja implantada a Abertura total do 
Consciente  tridimensional ao impulso de Cura que, por Lei, é 

continuamente vertido sobre ele.  
 

A Harmonia do Campo Veicular é o resultado da intercepção de 
dois pólos de processamento energético:  

 



Um, activo, é energia de Cura, canalizada pela Mónada; o 

outro, passivo, complementar, é a atitude de Abertura do eu 
consciente tridimensional a esse primeiro impulso. 

 
A harmonização do físico e do emocional têm correspondência 

com a harmonização mental. O equilíbrio mental facilita a 
permeabilização dos veículos físico e emocional à indução 

harmónica dos seus respectivos Arquétipos. 
 

Os passos de Aproximação à Verdade são também passos de 
harmonização. LYS, como Ligação Céu-Terra, é um ponto focal 

actual para todos os que, alinhados com a sua Vontade Maior, 
buscam a Verdade 

 
A Aproximação a LYS, como Essência-Programa, implica a 

harmonização gradual do veiculo mental. Quando o Peregrino 

contacta - através do canal interno - o Arquétipo-Programa 
para a mente humana, ele experimenta uma cura profunda.  

 
Esse passo, de redenção da mente, de contacto com o 

Arquétipo para o Mental Humano, é um dos Portais 
Intermédios de acesso a LYS.  

 
Cada um dos nossos veículos de manifestação  - corpo 

físico/etérico, corpo mental plano intuitivo, veículos da 
Mónada, Super-Consciência, nasce da resposta de Hierarquias 

Construtoras, de âmbito Sideral à Matiz Cósmica para o ser 
humano, o Arquétipo do Homem, Arquétipo que sintetiza os 

vários Arquétipos de Veículo.  
 

O Arquétipo do Veículo é a Fonte Cósmica da projecção 

energética que, pela colaboração entre a Mónada e a 
Hierarquia PITRIS, servirá de suporte à criação de um tipo de 

Veículo Humano, a utilizar pela Mónada. 
 

O Arquétipo de Veículo é a Ideia Divina Primordial, a partir da 
qual cada tipo de veículo humano foi desenvolvido. 

 
Esse Arquétipo de Veículo fixa, a nível de Mente Divina, as 

categorias que serão expressas por esse Veículo, qual a sua 
área de acção dimensional própria e a Meta a que esse 

Veículo, como património de uma Raça, se propõem alcançar. 
  

Os Arquétipos de Veículo são "moldes" Divinos para a criação 
das formas. 

                                                                                                                                                     

Existe para a Mente Humana um Arquétipo Divino, uma 
"forma-padrão"  que fornece aos Construtores o Mapa para a 

formação desse veículo. Por ser o Programa de construção  
seguido pelos Construtores Siderais, ele pode ser hoje 

contactado como pólo superior de cura mental. 
 



MONHRAJAD, como falange que actua na cura mental do 

homem utiliza o Arquétipo para o Mental Humano como seu 
Diapasão Harmónico. 

 
Quando a mente do homem se "abre" à Luz Interna ela coloca-

se no EIXO que lhe permitira contactar o Arquétipo do Mental 
Humano, Dínamo de Harmonia que permeia todo um sub-nível 

do Plano Cósmico Arquetípico. 
 

O Arquétipo para a Mente Humana é um dos Arquétipos que 
estão reunidos no ARQUÉTIPO SÍNTESE HUMANO,  se tem 

chamado Homem Primordial, homem Cósmico, ou ainda o 
Estado Adâmico-Original do Ser Humano, estado que 

compreende a perfeita Síntese de TODOS os veículos 
humanos, espirituais e Monádicos. 

 

Esse estado existe, imperecível, nos níveis Arquétipos do 
Cosmos. 

 
É um estado-Síntese. Nesse Oceano está o REGENTE de cada 

um. 
 

Um Avatar manifesta, no Coração Radiante de uma Raça, esse 
Arquétipo total que, por contacto, pode ganhar as cores dos 

sub-aspectos, que essa Raça deve manifestar. 
 

A nossa Realidade mais profunda está em contacto com esta 
Síntese, este Plano de desenvolvimento e Objectivo final para 

o estado humano. 
 

  

 
  

 

 
 



  

 
Este Arquétipo Síntese Humano, existente no plano Cósmico 

Arquetípico é reflectido, na Terra, no Espelho de MIZ TLI 
TLAN. 

 
Constitui um dos Mistérios do Senhor do Mundo. 

 
As Raças Cósmicas que nos têm visitado desde o Princípio, 

desde a "fundação" do planeta, como Campo Evolutivo, células 
vivas  de ligação com o Eterno, são "interfaces" entre Planos 

de Consciência, trazendo até aos nossos níveis de contacto a 
Presença Viva do Arquétipo Síntese Humano, o Plano do Pai 

para o trânsito humano da consciência. 
 

Os Jardineiros do Espaço, designação introduzida através de 

Trigueirinho para transportar até aos autoconvocados a 
compreensão das tarefas sublimes de Energias Cósmicas 

Executivas, são uma Hierarquia Maior que tem acesso directo 
ao Oceano Arquetípico, Realidade indefinível, de potência 

geradora infinita, a nível da Mente Divina. 
 

Essas Consciências Estelares contactam, representam e 
aplicam os Arquétipos Síntese de todas as situações 

evolutivas. 
 

Todas as Raças padrões de consciência grupal no plano 
humano, são diferentes exteriorizações, em diferentes graus 

de aproximação, ao Arquétipo Síntese Humano. 
 

O G.N.A. é uma nova ordem na substância humana, que 

facilitará aos veículos a sua integração na Corrente 
ascensional, que os conduzirá ao Arquétipo Síntese Humano. 

 
A actual Raça, como é bem conhecido, tinha como Veículo-

Tarefa o plano mental da manifestação HUMANIDADE, ou seja: 
o desenvolvimento no seu curso evolutivo, das capacidades e 

campos de exploração próprios do Veículo Mental Humano, tal 
como estaria designado no Arquétipo respectivo e sintetizado 

no Estado Original. 
 

Neste percurso, como está claro para todos, o homem perdeu-
se do Programa Original para a sua mente  - que determinava 

Metas, como a capacidade de transcender a Razão e a 
compreensão dos átomos como Entidades Vivas, por exemplo 

-  afastando-se do Arquétipo para o Mental Humano, ou seja, 

afastando-se da sua Fonte Cósmica de Equilíbrio Mental 
 

As distorções foram várias e de várias ordens, algumas por 
excesso, outras por defeito. 

 
Um dos excessos cometido foi o de confundir o meio com os 

fins. Isso deu origem a inúmeras atitudes culturais que tinham 
o desenvolvimento mental como objectivo do Ser. 



 

Quando a Razão chegou ao máximo da sua expansão, o desejo 
investido nesse instrumento era tão denso que o passo 

seguinte - a submissão do Racional ao Intuitivo - não foi 
detectado e muito menos assumido. Por outro lado, uma das 

consequências de uma utilização insuficiente da Razão e da 
Mente foi a cedência que as consciências tridimensionais 

fizeram ao prazer, à superstição e ao emocionismo, abrindo as 
portas ao medo e à ignorância. 

 
De uma forma ou de outra o Arquétipo para a Mente Humana 

não se reflectiu no correspondente veículo colectivo da 
Humanidade, nem se instalou como Rumo e Meta nos veículos 

mentais dos homens. 
 

Daí resultou não só a desvitalização das mentes humanas, 

como a "fossilização" da consciência humana colectiva em 
níveis inferiores aos determinados pelo Programa 

Civilizacional. Uma das consequências disso é a acção cega da 
actual civilização e o vácuo que se criou entre esta e as 

correntes cósmicas de vida. 
 

A mente humana anda à procura, sem o saber, do seu 
Arquétipo. 

 
Na Aproximação a LYS, como a todo o Centro Interno com 

Programa para os anos noventa, opera-se, inevitavelmente, a 
cura do nosso veículo mental POR CONTACTO DA MENTE COM 

O ARQUÉTIPO PARA O MENTAL HUMANO. 
 

Isso já está a ocorrer com as mentes de muitas pessoas. 

 
Os PROGRAMAS Civilizacionais são um sub-nível dos Progrmas 

de Raças, que, por sua vez, são um sub-nível do Programa 
previsto no Arquétipo Síntese Humano, vértice de todos os 

Ciclos de Evolução que impliquem o Estado Humano. 
 

O Arquétipo Síntese Humano está em relação hermética com 
outros Arquétipos, de outra ordem, não-humanos, que 

continuam o trabalho produzido pelo Ciclo Humano na 
Consciência. Dentro desta Hierarquia de Operações, LYS situa-

se também como Civilização, Raça e Estado de Consciência, 
produto do Vórtice Mental Cósmico que constitui a sua 

Essência  
 

A  cura mental - no sentido interior e espiritual descrito -  é 

uma das Áreas de Acção de LYS junto à Humanidade de 
Superfície.  Para isso existem as Câmaras de Harmonização. 

 
Qual pode ser a nossa atitude, como seres conscientes de que 

a nossa mente, não só se perdeu da sua Meta Original, dentro 
do serviço circunscrito à actual raça, mas que hoje, sobretudo, 

nos afasta da nossa Meta Espiritual? 
 



                                                  ~            ~             ~             

 
Cada tipo de veículo que compõem o todo ordenado que 

conhecemos, como estado humano, tem por natureza cósmica 
a tendência a responder ao Arquétipo respectivo, cuja 

essência   (razão de ser e equilíbrio do veículo )  revela-se 
através duma Nota Harmónica, uma Palavra Sagrada, 

impronunciável externamente, um SOM estruturante emitido 
pela Vida Una. 

 
Essa Nota Harmónica é a MEMÓRIA CÓSMICA DA META 

PROGRAMADA PARA O VEÍCULO, e é emitida pelo Arquétipo do 
Veículo. 

 
O veículo físico humano, por exemplo, é a resposta dada pelos 

Construtores Siderais e certos tipos de Devas, em átomos e 

moléculas, à Matriz emitida pelo Arquétipo Cósmico para o 
veículo físico humano, o Modelo primeiro, o Padrão Perfeito. 

 
Esse Arquétipo é o Arquétipo do Físico Humano. Civilizações 

antigas receberam como vocação artística, o impulso para 
representarem aquilo que podiam captar desse Arquétipo de 

Veículo, na sua escultura. 
 

A plasmagem do Arquétipo do Físico Humano é realizada em 
dois arcos complementares: Um é Macrocósmico e 

Transcendente e o outro é Microcósmico e Imanente. 
 

A acção Transcendente de plasmagem é operada pelos 
Construtores Dévicos, em harmonia com  a Mónada do 

indivíduo. 

 
A acção Imanente de plasmagem é operada pelo D.N.A., o 

código genético humano, "chave" mutável, aplicada pelos 
Jardineiros do Espaço e que constitui um suporte vibrátil de 

atracção de partículas. 
 

Ambos os arcos estão dependentes do Arquétipo respectivo, 
convergindo para a realização de veículos físicos-etéricos  

humanos perfeitos. Contudo isso é feito gradualmente e 
evolutivamente. 

 
Por ser um processo de aproximação gradual ao Arquétipo 

assistimos à actual implantação de um novo código genético, 
em certos indivíduos, como ajustamento das substâncias 

humanas terrestres ao Arquétipo Síntese Humano. 

 
A  Plasmagem do Arquétipo Físico Humano faz parte de um 

longo processo evolutivo, que compreende a sincronia criativa 
de vários níveis, entre si, como, por exemplo, o grau de 

evolução das Mónadas e a qualidade da resposta da 
substância planetária às induções do Alto. 

 



Os Construtores Siderais, ao trabalharem os elementos físicos 

e químicos, no sentido de produzirem "suportes", para a 
manifestação da Vida, utilizam o património genético, 

aperfeiçoando-o. 
 

Estes Seres têm acesso ao núcleo cósmico das células e às 
chaves da Vida, pois estão em contacto com a Vontade Maior 

do Cosmos. 
 

Com os elementos físicos-etéricos planetários, estes Devas, 
em harmonia com Hierarquias Estelares, constróem os 

suportes que são a resposta adequada e possível, dentro do 
ciclo planetário, ao Arquétipo Cósmico para corpos físicos 

humanos. 
 

Estes suportes ir-se-ão manifestando de forma cada vez mais 

sublime e fiel ao Arquétipo respectivo, à medida que a 
evolução da Raça se desenvolve   (Daqui se depreende o 

perigo que existe em indivíduos, completamente alienados da 
Vontade Maior, manipularem os códigos genéticos da vida 

planetária, em laboratórios, que são, no fundo, toscas 
tentativas de profanação dos Segredos Solares.  Como se sabe 

os sonhos da razão criam monstros... ) 
 

O nosso corpo físico manter-se-à em equilíbrio harmónico e 
dentro do seu correcto Desígnio, enquanto os seus átomos 

constituintes estiverem em sintonia com a Nota Harmónica 
que "vive" no seu Arquétipo respectivo. Toda a doença, 

desequilíbrio ou perversão é uma dissonância entre a vibração 
do veículo e a Nota Harmónica original emitida pelo Arquétipo 

do Veículo. 

 
Do mesmo modo, o nosso corpo emocional  - ou astral  - é uma 

co-criação de Construtores Siderais e certos Devas, ligados 
aos elementos emocionais planetários, em sintonia com as 

necessidades evolutivas dos enxames de Mónadas que se 
aproximam dum planeta. O modelo usado é o Arquétipo 

Emocional Humano. 
 

O equilíbrio emocional dependerá da sintonia entre o nosso 
veículo emocional e a Nota Harmónica emitida pelo Arquétipo 

do Emocional Humano. 
 

As moléculas do veículo emocional a ser tratado reencontram-
se com o seu Desígnio profundo, quando mergulhadas no SOM 

do Arquétipo respectivo: a perfeita Indução da Nota 

Harmónica Original reconduz as vibrações moleculares ao 
Padrão cosmicamente correcto, dissolvendo vórtices 

renitentes, traumas emocionais ou desgastes. É uma afinação. 
 

O trabalho realizado nas Câmaras de Harmonização de ERKS, 
AURORA, MIRNA JAD e LYS é esta afinação em diferentes 

graus, mergulhando um veículo humano desarmonizado no 



SOM ou Nota Harmónica Estruturante, emitido pelo respectivo 

Arquétipo. 
 

A Cura é, a partir daí, automática.  
 

Também a nossa mente depende de uma afinação semelhante. 
 

Opções destrutivas, apegos excessivos e atitudes possessivas 
produzem dissonância, entre os nossos veículos e os seus 

respectivos Arquétipos. 
 

Os Arquétipos de Veículo dependem  todos  do Arquétipo 
Simples Humano. Além disso são interdependentes entre si: 

um Arquétipo de um veículo superior determina o Arquétipo  
de um Veículo, imediatamente, inferior, o mesmo acontecendo 

com os estados dos veículos que lhes correspondem. Assim 

uma distorção mental deformará algo no veículo astral que, 
por sua vez, afectará o veículo físico. Estas interdependências 

são já bastantes conhecidas 
 

Nas Câmaras de Harmonização - em Centros Internos ou em 
Naves Laboratório - A CURA é realizada através da Re-Sintonia 

dos veículos para lá transportados com os Padrões emitidos 
pelos Arquétipos respectivos, ou seja, com os motivos reais 

para os quais foram construídos. 
 

Para isso se usa o SOM. 
 

Os sons usados nessa Câmaras contêm a Nota Harmónica que 
exterioriza a essência do Arquétipo. Quando um desses sons 

permeia o veículo que lhe corresponde, coloca-o em contacto 

com o seu Arquétipo, estabelecendo a CURA: 
 

Através dos Espelhos os Arquétipos dos Veículos Humanos são 
contactáveis, instantaneamente, emergindo na  "superfície"  

do Espelho de MIZ TLI TLAN, com todo o esplendor, o Padrão 
vibratório Magno do Arquétipo Humano Síntese: o Homem 

Cósmico Primordial. 
 

Por estar no conhecimento do Arquétipo Síntese Humano é 
que MIZ TLI TLAN   pode APLICAR  o  CÓDIGO  G.N.A., na raça 

de superfície. 
 

Macrocosmicamente, o Arquétipo Síntese é a Meta de toda a 
Humanidade. 

 

Em cada um de nós, esse Arquétipo Maior é representado pelo 
nosso Regente. 

 
A Rede dos Espelhos traz até aos níveis intermédios o acesso 

aos Níveis Mentais Cósmicos Superiores, que estão em 
intercepção com o Plano Arquetípico, o Plano Cósmico das 

Causas, plano que é já um Portão de acesso à Casa do Único. 
 



Os veículos da personalidade humana têm a implantação dos 

seus Arquétipos respectivos coordenada pelo Logos Planetário 
do planeta em que essa personalidade está a viver. 

 
Já a aproximação aos Arquétipos dos veículos superiores é 

coordenada pelos Logos Solares e pelos Logos Galáticos, que 
são Ordenadores de Quadrante. 

 
Um Logos Galático é, em si, um Verbo;  Verbo que gera e 

sustem a Galáxia, onde a evolução de determinados enxames 
de Mónadas têm lugar. 

 
Na realidade, os veículos superiores - nos quais se incluem os 

veículos das Mónadas - estão relacionados com os Mistérios do 
espaço e do tempo; sobre eles pouco se pode dizer, com os 

instrumentos conceptuais humanos. 

 
A mãe - massa terrestre que fornece os materiais com os 

quais uma personalidade é composta, composição que é 
desenvolvida em harmonia com os Arquétipos Físico, 

Emocional e Mental Humano, trazidos até aos Espelhos, pelo 
próprio Propósito do Logos Planetário. 

 
Com os veículos superiores passa-se o mesmo, com outros 

materiais, de outra categoria, de outra Origem. 
 

A Síntese dos Arquétipos de todos os Veículos Humanos é 
conhecida somente em MIZ TLI TLAN. 

 
O ALINHAMENTO DE Grandes Entidades Cósmicas, nas quais 

se encontram o Logos Planetário terrestre e o Logos Solar, 

permite a projecção no Espelho de MIZ TLI TLAN  da Síntese 
Humana Final. 

 
Como referência podemos lembrar que Aquele que é 

conhecido por BABAJI, e que se encontra como Dínamo em 
MIZ TLI TLAN,  manifesta essa Síntese final, preparando-se 

para ingressar no Plano Logóico. 
 

Quando o ser se encontra com o estado de pureza  Original, 
alinhando-se com a Vontade Maior, que arde no seu Coração, 

ele realiza, em si, o Arquétipo de cada veículo, levando-os a 
transmutarem-se no seu Modelo Cósmico. 

 
Neste estado o ser está "santo" ou "são". 

                  

Nesta afinação muitos compostos substanciais, vinculados aos 
veículos do indivíduo, são desintegrados em pura Energia. 

Essa é uma das fases do trabalho das Câmaras de 
Harmonização.  Em ERKS e AURORA, bem como em MIRNA 

JAD, são operadas transmutações e harmonizações, até ao 
Veículo Causal do Peregrino.  Transmutações nos veículos 

Monádicos são operadas apenas nas Câmaras de MIZ TLI 



TLAN, onde o Arquétipo Síntese é conhecido, ou em Naves-

Laboratório. 
 

A soma das realizações dos Arquétipos de Veículo nos seus 
correspondentes materiais só é possível, até certo ponto, no 

planeta Terra.  Por isso se utiliza a expressão AVATAR, para 
lembrar a longa "descida", feita pelos seres que manifestam 

em si mesmos a Síntese Humana, para se manterem em 
contacto connosco. 

 
Quando os vários Arquétipos de Veículo transmutam 

completamente a substância humana, emerge o ciclo de 
realização do Arquétipo Síntese. Nesse estado o ser passa a 

contar com um campo veicular totalmente transparente à Luz 
Divina que emana do Regente, ao qual a sua Mónada pertence. 

 

Assim emerge um Avatar. 
 

Um ser neste estado de auto-realização é um Templo Vivo do 
Eterno e manifesta no mundo externo, se for esse o caso, a 

vibração do próprio Plano de Síntese, abrindo caminho à VOZ 
DO REGENTE, núcleo divino do Ser, que opera  "ACIMA SO 

SOL". 
 

Quando os veículos de um Ser se iluminam pela emergência do 
Arquétipo Síntese, o AVATAR pode então revelar ao mundo 

uma ordem de Energias, que a humanidade de superfície 
desconhece. 

 
                                             ~            ~               ~       

 

Existe, pois, uma harmonia física-etérica, uma harmonia 
emocional e uma harmonia mental que nos transcende como 

personalidades. 
 

Animados pela Vontade Espiritual, somos convidados a 
integrar nos nossos veículos essas Harmonias Originais que, 

uma vez realizadas em nós, permitem que estes veículos 
sirvam docilmente o Ser Interno, conforme está designado 

para eles, desde a Eternidade, no Arquétipo Síntese. 
 

Estes níveis harmónicos trazem a limpidez, a clareza e o 
equilíbrio a cada um dos nossos corpos, podendo transformar 

completamente a nossa vida externa, os nossos pontos de 
vista, meramente pessoais e a dinâmica das nossas 

atmosferas interiores. 

 
Por vezes, essa transmutação acontece de forma inesperada e 

misteriosa.  Isso indica que o Ser Interior está já em trabalho 
interno, canalizando para os níveis externos vibrações de 

CURA e alinhamento.  Nessa alturas devemos abrir-nos 
simplesmente, em Oração e Entrega, e deixar que os níveis 

superiores operem a limpeza que for necessária.  Uma 



impressão de contínuo recomeço pode emergir após estas 

transmutações.  
 

Energias Harmónicas não são ficções poéticas, aspirações 
vagas ou oscilações ingénuas e emocionais  no seio de um 

indivíduo.  São realidades cósmicas poderosas e estão 
presentes no universo, de forma definida e activa, como 

energias Inteligentes, Campos de Consciência Integradora, 
Dínamos de Amor, Estrelas.  

 
Estão também presentes nas mentes dos Construtores 

Siderais e dos Logos. 
 

Através do Eu Interno e da Mónada os veículos de 
manifestação humanos estão em contacto permanente com os 

seus Arquétipos respectivos e com as suas Notas Harmónicas 

Originais.  Se entrarmos em contacto com a harmonia integral 
do Arquétipo Síntese realizamos a Harmonia, em cada um dos 

veículos, por acréscimo. 
 

Quando se dá a sintonia entre o eu consciente 3D e o plano 
profundo,  onde a Harmonia Integral É, as Notas Harmónicas 

de cada Arquétipo de Veículo começam agir sobre os nossos 
constituintes materiais. 

 
O vibrar no interior do indivíduo destas Notas Harmónicas 

equivale, para os seus veículos, a recuperação da amnésia 
programática, a que o livre-arbítrio humano os condenara. 

 
Dá-se o alinhamento de todas as partículas que compõem os 

diversos veículos, submetendo-as ao eixo Mónada-Sol.  Esta é 

a Cura profunda, que pode ser sentida até mesmo como 
Alegria, na própria pele física do corpo físico. Essa Alegria 

cutânea é a irradiação de Luz, que é emitida pelos núcleos 
celulares despertos da sua dormência.  Isso acontece, como 

vimos, porque a Matriz Cósmica do veículo entra em 
ressonância com as substâncias que compõem esse veículo, 

corrigindo todas as desarmonias, eliminando o que é 
supérfluo, ultrapassado ou dissonante e levando as partículas 

constituintes  a reencontrarem-se com a sua função real, com 
a estrutura e padrão vibratório correctos.  A introdução das 

frequências da transparência Original depende somente do 
grau de Entrega e Amor manifestado pelo indivíduo. 

 
O desapego e a Abertura garantem a "maleabilidade" das 

substâncias físicas, emocionais e mentais e a sua docilidade à 

Matriz Arquetípica. 
 

As ondas emitidas pelos Arquétipos de veículo são 
coordenadas pelo Arquétipo Síntese tem penetração rítmica 

nos compostos humanos. O caminho de harmonização mais 
puro não é pois o de insistir, de forma isolada, numa cura 

física, emocional e mental, mas o de sintonizar em Silêncio e 
tranquilidade atenta com o próprio Arquétipo Síntese, 



representado em nós pelo Regente, ao qual está ligada a 

Mónada a que pertencemos. 
 

No REGENTE está a Meta do Ciclo Humano  da longa Travessia. 
 

A LUZ de MIZ TLI TLAN , imediatamente, capta a aspiração do 
Peregrino, de modo a facilitar o contacto, com o Arquétipo 

Síntese.  
 

A palavra CONVERSÃO,  no Programa-Fátima, visava conduzir 
o consciente dos povos ao contacto com o Arquétipo Síntese 

da Humanidade e não à procura de curas tridimensionais 
isoladas. 

 
Devemos reconhecer a Voz do Pai no Coração da Galáxia, em 

que nos encontramos. 

 
A Nota Harmónica de um Arquétipo actua sobre o veículo 

correspondente, através de uma onda vibratória muito 
potente, de remodelação. Tal como um instrumento musical 

correctamente afinado é utilizado para afinar um outro 
também, os Arquétipos de Veículo, Primeiros Mapas para a 

geração de formas humanas, são utilizados para afinar 
veículos doentes. 

 
Estas afinações/purificações e eventuais transmutações são 

enigmáticas, subtis e inesperadas.  Palavras não podem fixar 
aquilo que é acto do Espírito. 

 
Estar em sintonia com os Arquétipos,  como Metas e Impulsos, 

é "estar na Verdade", é cooperar com o Plano para o nosso Ser 

total. 
 

O período crítico que atravessamos apresenta muitos 
obstáculos a esta sintonia.  A mente humana é um dos 

principais. 
 

Na Origem, como foi dito, a Mente Humana era um veículo 
para a expressão da Alma. Era uma dádiva do Criador. 

 
Se hoje não coopera connosco isso deve-se ao mau uso que a 

humanidade lhe deu no passado e retornos cármicos fazem-se 
sentir agora. 

 
A GRAÇA, contudo, está sempre presente para aqueles que 

realmente ASPIRAM ao DESPERTAR MAIOR. 

 
Assim, a Harmonização do Veículo Mental Humano, por 

integração das suas partículas no Padrão do Arquétipo 
respectivo, é um dos trabalhos de Cura mais urgentes, nestes 

momentos. 
 

MIRNA JAD tem essa função junto do homem.  MONHRAJAD é 
uma Falange que traz para o homem a dispensação do seu 



Arquétipo Mental, a emissão da Nota Harmónica de CURA 

MENTAL.  
 

Tal como esse Centro da América do Sul, também LYS emerge 
com o selo dessa tarefa, na Europa. 

 
 

 
PASSOS PARA A HARMONIA MENTAL 

 
        

Tem sido afirmado que a futura Mente humana será ESTÁVEL. 
O que quer isto dizer? 

 
Dentro de um Programa que reúne as Energias de MIZ TLI 

TLAN e de MIRNA JAD, a Irradiação de LYS trabalha a mente 

humana, levando-a a integrar a Emoção na Intuição 
 

A mente G.N.A. intercepciona-se com a Intuição e SUBLIMA, 
em si, a Emoção. É algo completamente novo. 

 
O próprio termo "MENTE" não se ajusta mais a este novo 

veículo, que substituirá os antigos corpos astral e emocional. 
 

A mente G.N.A. tem como energia dominante a Estabilidade 
Criativa. 

 
A actual mente humana terrestre é um campo de experiências 

para o Espírito, que resulta do trabalho exacto, absolutamente 
rigoroso e de imensa amplitude de Grandes Energias 

Cósmicas. 

 
Foi construída pelos Senhores da Mente, em resposta ao 

Arquétipo para o Mental Humano. Este Arquétipo é, como foi 
dito, um tipo primordial, uma ideia-origem, um ponto de 

focagem e de polarização fornecido pelo Plano Cósmico 
Arquétipo dos Construtores da Mente e funciona como 

Diapasão, a partir do qual estes Construtores puderam, ao 
longo do trabalho sagrado de Construção, definir, afinar, 

vivificar, implantar e, finalmente, levar à manifestação o plano 
mental humano, que tendo cumprido certos ciclos, agora se 

transmuta rumo ao seu Arquétipo. 
 

Estes Construtores, Entidades de Origem Solar, são Seres que, 
em função da escala cósmica para a evolução Humana, podem 

ser considerados perfeitos, pois não mais se encontram no 

estádio Humano. É por se encontrarem acima do estádio 
Humano que podem trabalhar a substância mental terrestre, 

moldando-a segundo os Arquétipos de veículo. 
        

Mentores Siderais detêm o Arquétipo Síntese Humano, 
passando-o aos Construtores, que respondem em diferentes 

categorias, dependendo do aspecto que lhes esteja destinado 
estimular, construir ou acompanhar. 



 

Sabe-se que as chamadas Hierarquias Lunares se ocuparam, 
durante longos ciclos, do desenvolvimento do veículo 

emocional humano, tomando como Matriz o Arquétipo 
Emocional Humano. 

 
Estes Construtores são co-criadores do homem tridimensional, 

em harmonia com as Mónadas, seguindo o Plano Divino para o 
homem, escrito no Arquétipo Síntese Humano. 

 
São Seres que habitam as plataformas cósmicas da 

impessoalidade total, servindo como instrumentos límpidos e 
rigorosos do Logos Solar. 

 
A Consciência dos Seres que lidam com o desenvolvimento 

humano, estimulando novas características nos veículos, 

situa-se a nível de Estrela, facto que, sendo conhecido, desde 
sempre, em vários ambientes, foi reconfirmado, de forma 

actual, por certos Vectores de Comunicação, em 1989. 
 

Uma atitude silenciosa perante esta afirmação, tendo por base 
o limitado alcance da consciência externa comum, partindo 

depois para as implicações da Realidade Consciência-Estrela, 
dar-nos-á uma primeira aproximação às escalas a que nos 

referimos. 
 

Sem a noção das escalas, nada deve ser iniciado na Vida 
Espiritual. Só um correcto sentido das proporções e dos 

diferentes graus-luz poderá colocar o indivíduo dentro da 
vibração áurea do Sagrado, conduzindo-o  para uma Silenciosa 

Viagem pelos Mundos Estelares, planos em que miríades de 

Consciências  "habitam"  Mega-Consciências. 
 

A  Lei que une toos os seres no Universo é a Lei do Amor. 
 

Esta Lei sustenta e alimenta todo o Universo, em todos os 
planos. 

 
Os Senhores da Mente manifestam essa Lei, numa intensidade 

e pureza que o reino  humano da superfície terrestre não pode 
ainda compreender. 

 
A Unidade Essencial a tudo o que é vivo, ou seja, a Realização 

de que há só Uma Vida está na base desta Lei. A Vida Una não 
pode ser retida, por muito tempo, na fase ilusória em que 

consciências externas se sentem separadas por veículos 

externos.  
 

Sendo Una e Única, a Vida reconhece-se  a Si mesma e 
partilha-se a Si própria, sempre que os diversos seres entram 

em contacto interno, uns com os outros. Esta COMUNHÃO, da 
Unidade na multiplicidade, é um dos aspectos do Amor 

cósmico. 
 



A vida Una, pelo seu trabalho contínuo sobre a matéria e sobre 

as Consciências, levar-nos-á, impreterivelmente, à Glória do 
Único, estado que é já Real, para cada um, em seu nível 

Monádico. 
 

Na super-consciência de uma Hierarquia Solar, devido à Ígnea 
Presença no Centro da Hierarquia, Combustão que, 

continuamente,  emite a Chama da Síntese, poesia e 
matemática são a mesma coisa, cor e som estão unidos num 

único elemento ígneo e dinâmico, total disciplina e total 
liberdade estão sintetizados na vivência do Uno, bem e mal 

foram transmutados em Serviço. 
 

Um dos resultados da Síntese poderosa manifestada por essas 
Hierarquias é uma capacidade de contacto e comunhão com a 

Esfera do Amor Cósmico, um plano vibratório de altíssima 

frequência, uma União que transcende todos os nossos 
conceitos e toda a nossa experiência, pois permite a captação 

do Verbo, a participação da Consciência na Vida-Divina (não-
vibração), de forma directa, através da pura 

contemplação/fusão e não através dum reflexo mental ou 
indução intuitiva. 

 
Esse nível de União está além da capacidade dos veículos 

humanos. Contudo, a Voz que soa em nós, é um reflexo dessa 
Energia Pura e representa o nosso canal de acesso a essa 

Esfera, levando-nos a realizar o Amor Cósmico, à nossa escala, 
na frequência mais alta possível. 

 
Assim, sendo a mente, como todos os nossos veículos, um 

produto do trabalho dessas Energias, ela é, realmente, uma 

dádiva do Amor Cósmico. 
 

Se não podemos contactar e sentir, de forma directa, o Amor 
Cósmico, podemos, indirectamente, receber o Seu reflexo, 

também através da compreensão da Dádiva, que é termos 
veículos como o mental à nossa disposição. 

 
No seu nível Arquétipo, a mente é um instrumento de alta 

precisão: permite uma planificação fecunda da vida externa, 
permite uma compreensão intelectual das Leis Espirituais, tem 

em si as qualidades de discernimento racional, da 
classificação, da anáLYSe e do rigor.  

 
Por outro lado, quando estimulada de forma complementar à 

anáLYSe, a mente pode ser criativa, artística, revelar humor, 

ver ângulos desconhecidos e belos em todas as situações. 
 

Contudo, a mente humana, no seu nível Arquétipo, não foi 
criada para reger o ser, não foi criada para funcionar isolada. 

Ela deve ser dirigida pelo nível que lhe é,  imediatamente, 
superior - a Intuição. 

 



A mente corresponde a uma fase na evolução do homem em 

que é necessário que o consciente assimile, controle e aplique 
as potencialidades da substância mental humana. Completado 

este Ciclo o Consciente tenderá a dirigir-se para o próximo 
plano de identificação, atraído pela Visão Superior da Mónada. 

 
A mente purificada (sobre a qual foi exercida uma selecção 

qualitativa das influências do meio) é um instrumento de 
elevação da Consciência. Pela Razão e pela Lógica, o indivíduo 

pode ver além das bruscas variações emocionais  e instintivas. 
 

Correctamente utilizada e desenvolvida a mente torna-se 
submissa à Vontade do Ser Interno e, tal como o súbdito 

reconhece o Rei, também as correntes mentais autónomas de 
um Peregrino, que conheceu o processo de ascese, se 

atenuam quando, no seu Centro, soa a VOZ do Ser Total. 

 
Esta correcta utilização implica, como condição básica, a 

noção de que a mente é um degrau, uma fase do processo, um 
meio e não um objectivo. 

 
Para aspectos periféricos da evolução, que compreendem, 

normalmente, a tomada de consciência de que a identificação 
com objectos físicos, emocionais e mentais não é o verdadeiro 

desígnio do ser humano, a mente é um degrau decisivo. 
Contudo, quando a VOZ INTERNA se faz ouvir, somos 

chamados ao essencial. Esse chamamento significa que certas 
sínteses já foram realizadas nos níveis profundos e que 

chegou a altura de iniciar um ciclo que nos aproximará do 
nosso Núcleo Cósmico de Comando e Realização. 

 

Sem o período de evolução, através do plano mental humano, 
o Consciente não poderia aproximar-se do ponto no qual  "o 

mundo se esgota", ponto a partir do qual o indivíduo se abre 
para a Realidade Divina, sua Essência. 

 
Em certos indivíduos, no momento em que este chamado soa 

com clareza, a mente pode passar de factor de evolução a 
obstáculo. Como todos experimentamos, mesmo que de uma 

forma equilibrada e harmonizada, a mente é, essencialmente, 
oscilação, alternância e movimento. É um campo vibratório 

limitado, pois, as suas partículas constituintes pertencem a 
um grau de frequência  (velocidade e tipo de oscilação), que 

não permite as conexões Superiores.  
 

Actualmente, essa limitação natural do material mental conta 

com a agravante do actual veículo mental humano da 
superfície terrestre estar, completamente, arredado do Eixo, 

que o colocaria em Sintonia com o seu próprio Arquétipo. 
 

Uma mente não afinada tende a distorcer a Realidade, pois só 
conhece pálidos reflexos dela. Perdida, tenderá a tecer 

infindáveis deambulações conceptuais, que fazem parte da 
sua natureza lúdica. 



 

É também por conter a característica hipnótica de um 
movimento pendular (alternância) que a mente consegue 

manter-se, após o Chamado Interno, como dominador do 
Consciente externo. 

 
Mas, se podemos comparar a mente a um pêndulo, com os 

seus movimentos alternados, devemos considerar que o 
pêndulo tem um ponto fixo, axial, sem movimento, no qual 

está suspenso. 
 

Este ponto de eterno repouso, acima da anáLYSe e da 
necessidade expositiva, é o Mental Superior. 

 
No plano mental superior as partículas mentais estão sob uma 

influência potente da Intuição. 

 
Essa influência diminui a oscilação das partículas mentais, 

permitindo que os mais elevados padrões subtis sejam 
absorvidos pelas partículas mentais. 

 
O plano mental superior é o plano a partir do qual, em 

aquietamento, se plasmam no cérebro físico e no consciente 
externo as induções dos Centros Internos, das Naves ou do 

nosso Ser Interno. 
 

O Silêncio, como Ordem, Amor e Rigor, aperfeiçoa as vibrações 
das partículas do mental superior humano, elevando-as ao 

Altar da Intuição. 
 

Na verdade, a Energia que permeia o nosso nível intuitivo é 

como um Altar, para as partículas mentais, iniciando-as num 
Campo de Vida, no qual serão, posteriormente, SUBLIMADAS. 

 
As partículas mentais aspiram a isso. 

 
                                                                    ~  ~  ~  ~  ~   

 
As Hierarquias Criadoras observam, velam pelo nosso 

caminho. 
 

Por haverem vivido com êxito a experiência do labirinto 
mental,  é-lhes dado, não só conduzir-nos a essa experiência, 

mas também, como Mestres de Sabedoria, acompanhar-nos ao 
longo da travessia, guiando-nos no desenvolvimento interno 

que essa experiência deve produzir. 

 
Muitos seres humanos da superfície da Terra terminaram já a 

longa travessia da mente, encontrando-se prontos para uma 
nova experiência. 

 
No momento em que nos é apresentada, inteiramente, a porta 

de Saída do labirinto mental - que se apresenta como Silêncio 
Criativo - há, contudo, algumas pessoas que, por haverem 



desenvolvido uma relação de dependência excessiva, para 

com os processos mentais, sentem dificuldade em se 
desapegarem dos edifícios ideológicos e intelectuais, com os 

quais tendem a confundir a Realidade. 
 

Vivendo na linguagem e nos conceitos perderam o canal de 
contacto com o Centro do seu Ser. 

 
Quando o indivíduo decide libertar-se dos seus antigos 

conceitos e vivências pode emergir uma reacção brusca do 
veículo mental, denunciando até que ponto os apegos mentais 

são efectivos. Também por isso as Câmaras de Harmonização 
actuam nas mentes dos autoconvocados, devolvendo-lhes a 

plasticidade e a maleabilidade originais. 
 

Não se atravessa o véu, que antecede o Sagrado quando 

carregamos doses maciças de conceitos. 
 

Estes conceitos podem até existir, sendo válidos nas 
categorias que lhes correspondem, mas de nada servem no 

interior do Templo. 
 

Entramos despidos e em silêncio, transportados pela chama de 
Fé e Amor que nos Impulsiona desde a Eternidade. 

 
A entrada em sintonia com a Mónada implica a coragem de um 

Regresso, a nós mesmos, numa ordem e intensidade que 
desconhecemos e que desarmará todas as nossas defesas 

interpretativas. 
 

A partir do Plano Intuitivo terminam os reflexos do Real. 

 
Nesse nível somos contactados pela nossa mais profunda 

Identidade, vemos aí o nosso verdadeiro Desígnio. 
 

A partir daí terminam as focagens distorcidas da Verdade, 
terminam as opiniões pessoais, a especulação e a busca, 

dando lugar à União no Altar do Templo. 
 

O plano intuitivo é como um planalto de Paz Dinâmica, uma 
zona pura que, por natureza, não pode ser contaminada. 

Nesse "planalto" os conceitos são transmutados pela Energia 
Superior, libertando a Energia que aprisionam, sendo as suas 

formas ultrapassadas e esquecidas. As ideias são percebidas 
como rudes "objectos mentais", dando lugar a cristais 

significantes, muito fluidos que, de forma ígnea, se agregam e 

dissolvem no Mental Superior, libertando no ser novas 
vibrações, vibrações que contêm uma frequência mais alta que 

a de um conceito. 
 

Durante estes momentos, a paisagem onde o ser se move  (o 
seu meio), passa do nível externo de percepção para o nível 

interno. Tudo à nossa volta passa a fazer parte do nosso 



Campo de Identidade, despertando o Consciente para o 

Espírito oculto em todas as formas. 
 

Montanhas, vales, colinas, cidades, pessoas não mais existem 
como realidades externas mas adquirem uma nova qualidade, 

a de existirem e acontecerem  "dentro"  do Espírito que 
somos. 

 
Esta inclusividade que tudo abrange é uma forma de Amor, O 

ser transforma-se, nesses momentos, numa Missa de 
Redenção de Substância, pois está processando o ambiente 

através do seu estado de elevação interior. 
 

A extrema delicadeza dos nossos veículos, a beleza e o 
cuidado com que foram criados, a subtileza das suas nuances, 

a forma como se adaptam, quando já transmutados e 

correctamente utilizados, a influência Monádica, a grande 
amplitude de experiências que permitem revela um Amor 

Infinito, depositado na sua criação. 
 

Reconhecer o Amor com que estes veículos foram criados é 
um passo para um correcto relacionamento com eles, dando 

lugar à Gratidão e ao respeito por tão sublimes mecanismos. 
 

Não devemos confundir a natureza essencial desses veículos, 
que é de origem cósmica arquetípica, com o actual estado em 

que eles se encontram, fruto do mau uso do livre-arbítrio. 
 

No estado de AVATAR o ser tem os seus veículos - os 
Monádicos principalmente - totalmente transparentes à 

indução Divina. 

 
A distorção produzida pelos veículos foi reduzida a zero. O 

Arquétipo Síntese, detido pelo REGENTE, foi realizado. Não 
existe partícula material, emocional, mental, causal ou Núcleo 

Monádico que não tenha passado pela transmutação em 
Energia de Síntese, que é dirigida a partir do Centro do 

AVATAR. 
 

Na condição de AVATAR, os veículos, eventualmente, 
cristalizados para um trabalho são um sistema de sucessivos 

Templos em Templos, saturados de energia Divina, permitindo 
a emissão dessa Energia a imensas distâncias e entre várias 

dimensões. 
 

A Energia de um AVATAR actua em diferentes esteiras de 

espaço-tempo simultaneamente, a Sua Supra-Consciência, 
plenamente manifesta em todos os níveis até ao Mental 

Cósmico, está em fusão com o Eixo Crístico  Universal, a sua 
acção é transdimensional. 

 
Quando nos é apontada, como atitude mental actual, a 

sintonia permanente com o ponto fixo do "pêndulo" mental 
actual, isso significa uma abertura incondicional ao 



desconhecido luminoso, uma total confiança nos níveis 

internos, independentemente das condições externas. 
 

Tal como o olho humano, que não muda de cor, apesar dos 
caleidoscópios de cor que investem sobre ele, também o ser 

em evolução assumida mantém a Consciência focalizada no 
ponto mais elevado que realizou em si mesmo, 

independentemente das variações do meio. 
 

Este estado resulta de uma Síntese Interna e não de alguma 
espécie de esforço ou de paixão espiritual a que o indivíduo se 

entregue. A Síntese que conduz ao estado de contínua 
ABERTURA emerge naturalmente, quando o ser aplica aquilo 

que sabe, seguindo as Leis Superiores. 
 

Uma correcta selecção sobre os estímulos do meio produz a 

limpidez nos canais internos que é necessária para que o 
contacto com o plano dos Arquétipos, contacto que é do 

âmbito Monádico, se possa reflectir nas nossas mentes. 
 

Na mente de um Adepto, que existe no caso deste se 
encontrar encarnado em veículos humanos, não existem, 

exactamente, pensamentos. O Adepto processa Energia, ele 
não pensa. 

 
Se eventualmente esse processamento se aproxima do nível 

mental, então as partículas mentais são submetidas ao mesmo 
regime energético dos níveis superiores, nos quais o Adepto 

tem a consciência polarizada. 
 

Tudo o que não serve à consecução do Plano é anulado. 

 
Pensar é uma forma lenta de processamento energético. No 

pensamento o material processado é de baixa-frequência  ( 
partículas do plano mental ), os métodos de processamento 

são muito densos, lentos. A razão é muito lenta, a anáLYSe é 
muito lenta, a lógica mental é muito redutora. 

 
Além disso, no fim dum ciclo mental, como é o estado de 

muitos seres humanos hoje é o próprio material processado 
que - por habituação a sistemas de pensamento -  dita as 

operações e as direcções do processo mental. 
 

Assim, no pensamento dito moderno, o material mental 
humano tende a dirigir os objectivos da mente e as categorias 

do processamento. É um materiaLYSmo. 

 
Um Adepto, estado no qual ingressaremos em ciclos futuros, é 

o condutor do seu veículo mental, utilizando-o no grau e na 
medida das  solicitações dos Núcleos de Processamento mais 

rápidos. Núcleos Espirituais, como a Mónada no Plano Mental 
Cósmico. 

 



Quando o nosso domínio sobre o veículo mental é de tipo 

posse tendemos a esgrimir os pensamentos e a utilizá-los sem 
critério espiritual, o que implica que o verdadeiro dominado 

somos nós e não o veículo. 
 

Por outro lado,  o Peregrino que conduz o pensamento com 
doçura e graciosidade, mantém a frequência mental dentro 

das balizas que percebe serem úteis para o seu processo 
evolutivo. 

 
A passagem do estado de posse ao estado de condutor é 

gradual, não constituindo motivo de esforço, mas de inflexível 
ASPIRAÇÃO. 

 
De facto o acto de condutor não é exercido por nós, no plano 

terrestre, mas pelo nosso Real Núcleo de Comando, no Plano 

Cósmico. 
 

O Ser Interno, a partir de certo momento, toma posse do 
veículo mental, alinhando-o com o seu respectivo Arquétipo, 

pilotando-o sempre que necessário.  
 

Daí advém uma grande PAZ. 
 

A persistência em Servir fortalece a acção do Eu interno sobre 
a mente e clarifica, no consciente, a noção que temos do nosso 

papel no mundo tridimensional.  
 

Nada nos pertence e ao Todo pertencemos. 
 

A  atitude correcta que nos tem sido comunicada está em abrir 

a consciência ao trabalho purificador da Mónada, confirmando 
tudo o que surge nesse sentido 

 
Nós somos nós, enquanto indivíduos separados que, a partir 

de um certo ponto, controlamos o processo evolutivo, é a 
própria Essência Universal que se manifesta, segundo os seus 

desígnios e segundo o Seu Plano, onde o terreno está limpo. 
 

Para ser absorvida no Núcleo Profundo ao qual pertence, a 
personalidade deverá reencontrar a sua Transparência 

Original, estado arquétipo dos veículos tridimensionais 
humanos. 

 
A partir dessa fronteira, o Ser Interno pode fluir para o 

exterior, brilhando nas "trevas exteriores". Neste estado não 

há opacidade nem obstrução da parte dos veículos. 
 

Também não há super-interpretação dos fluxos energéticos, 
nem tempo para a auto-contemplação. Quando essa 

ABERTURA acontece o Amor Superior manifesta-se porque É, 
porque sempre foi e porque sempre será, no interior do Ser. 

 



Estando o canal desobstruído, as qualidades espirituais da 

Mónada deixam de estar suspensas para o mundo externo. 
Este estado não se constrói, não se ergue, não se obtém como 

se fosse um acrescento ao indivíduo. 
 

Pelo contrário, é o resultado automático da Renúncia, quando 
renunciamos a confirmar o que não somos. 

 
Se a Vida Una nos chama a Casa, ela sabe o que isso implica 

da parte da personalidade e, como Inteligência Infinita, prova 
a activação dos mecanismos internos, que auxiliam essa 

entrega. 
 

Tudo o que o ser tem a fazer é detectar as transformações 
que, progressivamente, se produzem no seu interior que, 

sendo profundas, não dependem da sua pequena vontade 

pessoal de ser dócil às direcções internamente apontadas. 
 

Quando através de uma progressiva purificação, o indivíduo 
abandona a expectativa em relação aos frutos dos seus 

actos/opções, surge a presença do Ser Interno, como Luz-
Piloto. 

 
A Alegria da Canalização impessoal das Energias Superiores é 

leve, perene, curadora e expansiva. 
 

Quando o verdadeiro Amor se manifesta através de um ser 
humano, essa Energia é emitida em esfera, de forma a unir 

tudo o que se encontre separado e, como disse S. Paulo, fá-lo 
sem alarde. 

 

Nesse estado o ser externo não está em esforço, nem procura 
atingir nada. Ele abriu-se à Fonte e a Fonte, segundo o seu 

Plano, utiliza-o para matar a sede do mundo. 
 

A Sintonia Exacta entre criatura e Criador - a que alguns 
chamam de plenitude - instala-se e o brilho da substância 

resgatada é irreprimível. 
 

Os resultados desta sintonia, em que a Mónada pode canalizar 
a Sua Luz para os níveis externos, são Eternos e imprevisíveis. 

 
                                                    ~    ~    ~    ~    ~              

 
O nosso contacto com as Hierarquias começa na Mónada. 

 

O estado mental que recebemos hoje do Cosmos é de 
estabilidade, oscilação mínima e profunda concentração na 

Vida Interior: Uma focagem de alta-estabilidade, nos nossos 
Rítmos Superiores.  

 
Este é o novo padrão vibratório mental, emitido para as 

nossas mentes a partir do Arquétipo para o Mental Humano. 
 



O "HEXÁGONO", como forma projectada, ligada a MIRNA JAD, 

contém a Irradiação de ESTABILIDADE, que será o novo 
estado do Mental Humano, após a implantação do novo bioma 

humano. 
 

Tanto no Universo, enquanto Microcosmos, como no 
Macrocosmos, tudo se alimenta de Consciência, tudo reflete 

Consciência, tudo se sustém pela Consciência, tudo se renova 
pela Consciência.  

 
Esta acção tem graus e intensidades diferentes. Desde a 

energia vivificante, curadora e libertadora que um ser 
humano, em sintonia com o seu Núcleo Cósmico de Comando 

pode emitir para os seus semelhantes até à mutação do 
estado vibratório global de um planeta ( ou conjunto de 

planetas) produzida por Grandes Entidades 

 
Tudo é transferência de Energia e Consciência. 

 
Desde a Super-Consciência Cósmica até à palpitação da Vida 

Divina no núcleo dos átomos, a Consciência circula no 
Universo, unindo entre si todos os seus planos e todas as suas 

dimensões. 
 

Esta circulação é a Vida Interna do Universo 
 

A passagem da consciência entre um nível e outro pode dar-
se, a princípio, por reflexo, depois, por participação. 

 
Por reflexo, o veículo de um plano ( a mente humana, por 

exemplo)  começa a reflectir, por ressonância, a princípio de 

forma incipiente, depois de forma definida, características do 
plano que lhe está imediatamente acima. 

 
Na fase seguinte, na qual a Energia de Síntese, está já a 

conduzir o processo, o veículo transmuta a sua substância em 
outra superior e, assim, PARTICIPA das características do 

plano que lhe é superior e, no qual, será posteriormente 
sintetizado. O termo SUBLIMAÇÃO tem sido utilizado para 

apontar este processo, de Síntese final de um veículo, naquele 
que lhe é superior. 

 
Na nova estrutura energética humana, o veículo físico estará 

mais harmonizado com o veículo etérico. O veículo emocional 
será fundido no veículo mental, transformando 

completamente as relações de energias no interior dos seres 

humanos. 
 

Quando nos é apontada a estabilidade criativa como Meta 
mental, isso pode querer dizer que as Hierarquias, em 

interacção com as Mónadas de cada ser humano, se preparam 
para fazer descer, ao nosso consciente, novas Energias. 

 



A mente sublimada pode Ter a função de objectivar para o 

exterior aquilo que, da Vida Interna, pode ser traduzido por 
palavras ou pensamentos, o que, como sabemos, é bem pouco. 

 
Essa tradução é uma focagem, uma aproximação imprecisa. 

Todo o material processado mentalmente - mesmo com a Nova 
Mente - acerca das leis da vida ou das experiências de 

Integração e de Evolução do Ser não é mais que a ínfima 
ponta de um imenso iceberg de Realização Interna. 

 
É aí que intervém o bálsamo do Silêncio. 

 
Quanto mais a mente humana se deixar trabalhar pelo Silêncio 

Cósmico mais se aproximará do Arquétipo para o Mental 
humano. A mente que, até certo grau, se entregou ao seu 

Arquétipo está preparada para ser Sublimada no plano que lhe 

é superior. 
 

Quando todas as partículas de oscilação meramente mental 
são submetidas ao Eixo Silencioso  (o que acontece no caso de 

um Adepto), a informação, processada a partir daí, consiste 
numa simples justaposição da vibração de um conteúdo à 

Matriz intuitiva produzida pela Realização Interna. 
 

Só se não houver desfasagem é que o conteúdo será retido e 
retransmitido. 

 
Não é um processo mental, é uma aquilatação energética pura 

e simples. 
 

Por isso se diz que um Adepto não pensa, mas processa 

Energia 
 

Este estado de utilização do veículo mental é próprio dos 
Mundos Intraterrenos e dos Irmãos Extraterrestres que nos 

visitam. 
 

As suas palavras não comunicam só ideias, mas, sobretudo, 
Energia. 

 
No futuro, além das classificações conhecidas de  FORMA e 

CONTEÙDO, as palavras expressarão dois outros níveis:  SOM 
e IRRADIAÇÃO ESPIRITUAL. Além disso, a nova linguagem 

oral será completada por uma crescente telepatia. 
 

Estas transformações estão já em curso, dispensando muitos 

seres de elaborar um exagerado roteiro oral de seus 
pensamentos. 

 
As curas pelas quais passam muitos dos resgatáveis, em 

Câmaras de Harmonização, vêm, como meta no plano mental, 
aproximar-nos da nova Vida Mental, que responde de uma 

forma exacta ao seu Arquétipo respectivo. 
 



Como se sabe, a correcta utilização das palavras pode gerar 

campos energéticos que favorecem a comunicação entre os 
seres. A forma como Jesus falava era algo muito potente. A 

partir das suas palavras, em complemento às Ondas de Amor e 
Sabedoria  que emanavam da sua presença, realizavam-se 

curas, produziam-se alterações químicas no metaboLYSmo 
cerebral, a memória Cósmica da audiência era vivificada  e, em 

certos casos, a vibração das suas palavras influía na vida 
secreta das glândulas dos ouvintes. 

 
Ele, praticamente, não utilizava adjectivos, pois estava 

consciente do quão inexactos e inseguros são na reprodução 
de Leis Internas. As suas palavras mais profundas são 

lapidares sintéticas. Sabe-se que este Instrutor tinha a 
capacidade inata de elevar a vibração das mentes dos seus 

ouvintes, A Sua oralidade era, simultaneamente Exacta e 

Poética, Técnica e Amorosa, Iniciática e Evidente, Cósmica e 
Doméstica. 

 
A utilização da mente, neste caso, era puro processamento de 

Energia, dirigido por um poderoso Núcleo de Amor-Sabedoria. 
 

                                                 ~                      ~                        ~               
Hoje, o homem não-desperto vive, sobretudo na mente e, em 

função das ilusões e das meias verdades que esta, 
contaminada como está, lhe propõe que o indivíduo faz as 

suas opções e determina os seus objectivos.  
 

Este homem comum é pois, um filho da mente. O seu 
comportamento resulta da submissão da Vontade ao conjunto 

de conceitos e de ideologias que alberga em si e à constelação 

de hábitos psicológicos que enformam a sua vida mental. 
 

Nestes casos, a mente, longe de servir de suporte para a 
elevação da Consciência, é como uma fortaleza, opaca ao 

Espírito, na qual o indivíduo se imobiliza. 
 

É através dos conceitos e dos valores relativos que mantemos 
activos na nossa mente, que nos ligamos à civilização em que 

estamos inseridos. Estes são ao laços; laços que, em muitos 
casos, são já nós. São também estes laços que necessitamos 

de afrouxar, de distender e, nalguns casos, de desatar 
completamente. 

 
Por isso necessitamos da Luz Superior da nossa Verdadeira 

Morada. 

 
É um trabalho de desintoxicação mental, no qual tentamos 

discernir o válido do obsoleto, colocando a nossa vida 
psicológica sob a Luz do Ser interno. 

 
Um jejum de Mass Média pode ser, em alguns casos, 

aconselhado. 
 



Entregando também este nosso nível ao Pai, o Ser Interno 

encarregar-se-á de processar uma correcta "ecologia" da 
mente. 

 
Só assim o indivíduo recupererá a sua leveza primordial, a 

memória do Eterno e o seu brilho Original, libertando-se 
também do edifício civilizacional obsoleto a que o prendem 

esses laços mentais. 
 

É certo que a cura do veículo mental humano, hoje, só se 
processará por IMERSÃO dos átomos constituintes desse 

veículo no Campo Vibratório do Arquétipo para o Mental 
Humano, Campo trazido até ao homem terrestre pelo Espelho 

de MIZ TLI TLAN. 
 

As antigas escolas de cura mental já cumpriram o seu papel, 

papel que hoje nada mais pode fazer pois o estado de 
contaminação do mental colectivo humano transcende a 

potência de cura de qualquer escola de cura tridimensional. 
 

A cura cósmica, mental ou dimensional, processa-se hoje pelo 
contacto com as Câmaras de Harmonização, em viagem subtil 

aos Centros Internos, com a consequente afinação dos 
veículos com os padrões emitidos pelos Arquétipos e com a 

introdução do novo bioma humano que retirará as 
hereditariedades psicológica e emocional, libertando assim os 

futuros veículos para uma mais pura sintonia com as suas 
Metas. 

 
"O ouvido do Puro não se afasta do Som das Estrelas 

Os Olhos do nobre não perdem de vista a Estrela  da Manhã. 

O seu coração sabe abrir-se ao Grande Mestre, mesmo quando 
Este chega sob a forma de Silêncio" 

 
A Nova Mente, fruto da acção do novo Bioma, unida ao mundo 

interno dos Peregrinos, jamais ficará cega, jamais perderá o 
contacto com o Arquétipo para o Mental Humano. 

 
Conhecendo a PAZ cumprirá o Desígnio para o qual foi criada. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Mensagem I 

  
   



Somos muitos e somos UM. 

Somos como esteiras que transportam até aos vossos campos 
de Consciência Novos Padrões, novos Rítmos, O Cântico Leve 

da vossa Aurora no Imaterial. 
Os padrões que vos são apontados hoje têm a sua Origem no 

Centro - Solar.  São chaves  de comportamento / contacto que, 
uma vez accionados, vos estabilizam na Visão da Meta 

Interior, a que aspirais. 
Haveis já emerso o vosso Interno  no que poderá ser o Centro 

- Solar? Só assumindo o Novo Rítmo de Penetração da luz 
podereis acompanhar, com consciência a Libertação do vosso 

ser das leis planetárias materiais. 
Os nossos enviados deixaram claro que no coração da zona de 

espaço - Tempo, a que chamais Portugal, existe um tesouro, 
uma meta secreta, uma Missão.  

Os vossos eruditos, na superfície, reúnem  enxames de dados 

que apontam para um "tesouro escondido dos Templários", 
uma Meta Secreta dessa antiga Ordem, um segredo perdido 

algures, entre Fátima e Porto de Mós. 
Esse tesouro não é um espólio material. 

De LYS emanou o ensinamento dessas antigas Ordens, cujos 
verdadeiros representantes se reuniram na Península Ibérica. 

Que Templo essa Ordem procurava servir? Que Templo 
aspirava manifestar? 

Os mais puros desses Cavaleiros tinham acesso interno ao 
Templo de LYS, prolongamento, na época de SHAMBALLA, 

através da Coroa de Agartha. 
Hoje, alguns desses irmãos, são pura Energia. 

Estais preparados para a pura Energia? É tempo de 
despertardes os vossos conscientes para a realidade de LYS. É 

tempo de assumirdes a vossa posição Real frente à Energia. 

Podereis, finalmente, reconhecer que o acesso a todo e 
qualquer Portal, se encontra no interior de vós mesmos? 

Para a maior parte não é ainda possível o acesso consciente a 
LYS, mas, no vosso mundo interno, estais já em contacto 

connosco. 
O Coração Irradiante da Câmara Interna de LYS abre-se, 

agora, para vos receber. Vinde! 
A LUZ que haveis procurado pelos caminhos de Santiago, no 

santuário de Fátima, no santuário de Santa Luzia, nos pontos 
de conexão de elevado magnetismo, em toda a Península, 

abre-se, agora, para vós. Vinde! 
O tempo dos estudos comparativos e das argumentações 

terminou. O rítmo de exteriorização de LYS entra agora numa 
fase de intensificação. 

Podeis sentir as ondas de Energia Coordenada que permeiam 

os vossos veículos? 
Muitos de vós estão a ser trabalhados nas Câmaras de 

Harmonização. Na fase que agora se inicia é a própria LYS que 
caminha ao encontro dos seus filhos. 

O sub-nível mental que se relaciona com o nosso trabalho no 
passado não vos trará AGORA nada de novo. É certo que vos 

acompanhámos desde sempre. A nossa presença nesta Zona 
do espaço-Tempo,  (o espaço que corresponde hoje à 



Península Ibérica e o Tempo - Terra 3)  é, praticamente tão 

antiga, quanto à Zona Temporal que assistiu à entrada de 
Shamballa no tecido planetário. Mas a insistência, da vossa 

parte, em alimentar o saudosismo pelas acções de LYS, no 
passado, não vos projectará numa sintonia correcta com o 

Futuro - Eternidade. 
Limpai os vossos circuitos de recepção. Libertai-os do peso 

estático negativo da vossa erudição ou da vossa auto - 
contemplação no Espaço e no Tempo. 

Para que as Ondas que operam a Sublimação/Harmonização 
dos compostos que constituem o vosso campo veicular inferior 

possam agir é necessário que seja assumida, por vós, uma 
limpeza de tudo o que foi adquirido e que já não contribui, em 

nada,  para a elevação da vossa consciência. Aqui estamos 
incluindo os sistemas esotéricos ligados ao passado. Deveis, 

com muita gratidão e com todo o Amor, despir-vos dos 

invólucros, com que a Verdade se aproximou de vós, no 
passado. A Nova Dispensação, o novo Mapa de referências e 

Energias aproveitará os estados de consciência, produzidos 
em vós, por essas antigas escolas, mas não poderá agir onde 

houver confusão entre imagens e Essência, onde os meios 
foram confundidos com o Fim Último da vossa busca. 

LYS irradia sobre todo o espaço Ibérico e sobre vastas zonas 
do espaço do sul da Europa, as sementes da Nova 

Dispensação, os germes do vosso futuro - Eternidade 
A purificação deve ser para vós uma realidade. Já tendes 

suficientes dados acerca dessa purificação, para que o 
trabalho seja realizado, dentro do par harmonioso 

RIGOR/TOLERÂNCIA. 
RIGOR para com os passos a dar para com a determinação e a 

intensidade com que deveis dar esse passos. 

TOLERÂNCIA para com os vossos próprios ritmos inferiores, 
que necessitam de AMOR e COMPREENSÃO, para serem 

correctamente transmutados. 
Deveis ser delicados mas decididos na relação com os vossos 

veículos. 
Aceitai que estais assistindo à transformação dos vossos 

veículos.  Aceitai que não sois vós que estais a operar essa 
transformação. Aceitai que vos estais a integrar nos Campos 

de Vibração Centro-Solar, que já penetram nos padrões da 
matéria planetária. 

Aceitai que, a partir do momento em que entregastes o vosso 
processo ao vosso Ser Interior, o vosso trabalho passou a ser 

infinitamente mais simples e infinitamente mais criativo. 
Contemplai a aproximação do vosso Novo Veículo Mental. 

Novas atitudes interiores estão a chegar ao vosso consciente. 

São atmosferas interiores que nada têm a ver com o vosso 
passado mental. 

Acolhei essas atmosferas interiores, pois elas são o vosso 
futuro campo de expressão mental. Muitos aspectos da vossa 

existência, que tendes o hábito de considerar antagónicos, 
surgem agora, dentro de vós, como complementares, surgem 

já transmutados pela Energia de Síntese que permeia tudo 



aquilo que se está a abrir ao trabalho da Fraternidade 

Universal. 
Podereis acompanhar, com leveza e cuidado, esta 

transformação? 
Na vossa nova mente estareis contactando com pólos de 

síntese, que resolvem, instantaneamente, qualquer 
antagonismo, que possa surgir nos vossos veículos, 

sintetizando opostos em complementares. 
Aceitai a Energia na vossa CASA INTERIOR, aceitai que sois 

espectadores do vosso processo de despertar para a Vida 
Monádica, aceitai que sois hospedeiros do Cristo. 

Se agirdes como vaso sereis apenas vaso. Se vos unirdes ao 
Vinho sereis Vinho. 

O que esperais? 
É a vossa Mónada que, em sintonia hermética com Ciclos de 

amplitude cósmica, acciona o processo de UNIÃO. Aos vossos 

níveis conscientes cabe  apenas  a tarefa, da permissão da 
abertura. 

Estas palavras continuarão a ser repetidas até que se 
transformem  em VIDA no vosso interior. 

Entretanto é vosso trabalho manter a Casa limpa para receber 
o SENHOR. 

    
Estais a realizar essa limpeza? Que tendes para oferecer ao 

SENHOR   -  o vosso nível AVATAR - que Ele não possua já em 
proporções infinitas?  Para que necessita a Mónada Central 

dos esquemas arcaicos da vossa Personalidade?  Tudo isso é 
palha para o Fogo da União. 

Não sabeis já que é o medo - nas suas diversas formas - que 
mantém esses esquemas activos, no vosso consciente? 

Não é uma dissolução do património adquirido que vos está a 

ser apresentada.  É uma SUBLIMAÇÃO IGNEA desse 
património. Não apontamos um rumo de perda de identidade, 

o que seria menor. Estamos a introduzir o vosso consciente no 
regresso à sua Verdadeira Identidade. De onde extraís a vossa 

identidade? Do mutável ou do Eterno? 
Não é já claro que as vossas aquisições culturais têm 

demasiados elementos do erro histórico, para vos poderem 
ajudar, realmente, na gestação da Nova Consciência? 

Respeitai, no Amor, os vossos veículos e os vossos sistemas 
de aproximação ao Real, mas, acima de tudo, soltai os nós que 

vos prendem a eles. 
O sentimento de perca de identidade, que alguns 

experimentam quando entram em contacto com a Energia de 
Síntese ou quando entram em contacto com as nossas naves, 

é um momento interno de GRAÇA, pois estais deixando, 

nesses momentos, de vos identificardes com aquilo que não 
sois. 

Sentis perda de identidade, porque estais já redireccionando a 
vossa consciência rumo à vossa verdadeira identidade. 

Ficai atentos e vereis que essa reacção - de perda de 
identidade - é mental e tem origem no ego. É uma ilusão 

passageira. 



Se existe um sentimento de perda de identidade, quando 

entrais em contacto com aquilo que vem do Plano Divino, isso 
é um indicador de que, até então, estáveis extraindo a vossa 

identidade de coisas mutáveis e exteriores. 
Quando superardes a vossa tendência para as atmosferas do 

ego vereis que a antiga identidade era algo fictício, forjado 
nas estruturas irreais do vosso sonho colectivo. 

Estais a entrar num processo de UNIÃO com o Eterno. 
Estais finalmente, libertando a vossa consciência do sono 

compressivo do espaço e do vosso tempo, estais fundindo o 
vosso campo de percepção com o Olho Central, Imóvel. 

Isso será feito gradativamente de forma a preservar o vosso 
equilíbrio, mas não será mais adiado, pois este ciclo, menor, 

está sincronizado com outros Ciclos Maiores.  Estais a 
regressar a Casa. Se já vos encontrastes a vós mesmos como 

Unidades Divinas, operando a Consecução do Plano Maior, que 

espécie de identidade doméstica quereis relutantemente 
substituir a essa Identidade Eterna? 

Vosso espírito deve ser de Celebração, pois, na realidade,  a 
União é já um facto nos planos superiores da vossa 

consciência. 
Vosso trabalho é o de vos integrardes à parte mais sábia do 

vosso Ser e, uma vez aí, observar em AMOR e HARMONIA a 
acção dessa parte mais profunda, que é sempre a remoção de 

objectos tridimensionais, desactualizados do vosso interior. 
Aqueles que de entre vós estão em plena transição mental, 

lembramos que nenhum dos vossos "ismos" vos trará a 
libertação. 

Sabeis já que as verdadeiras respostas não se processam de 
forma conceptual. Aquilo que necessitais de assimilar está na 

pura LUZ do Espírito Eterno. Vosso processo futuro será Meta-

Concepcional. 
Estais preparados para isso? 

 
Sabeis o que é a LUZ PURA? 

Sabeis o que é o Silêncio Criativo? 
Conheceis a Plenitude do VAZIO? 

  
Se  foi pela LUZ que toda a vossa existência foi criada, se foi 

pela LUZ que a vossa mente foi criada, não trará a LUZ, em 
seu seio, potencialidades infinitas, infinitamente para além 

das estruturas psicológicas, geradas em tempo histórico? 
  

Não vos pedimos para abandonar essas estruturas de 
pensamento. 

  

Usai-as, pois, são preciosas dentro de certos territórios. 
Simplesmente, é vossa tarefa soltar esses objectos mentais, 

quando vos aproximais do limiar de uma nova percepção. Para 
tudo existe um tempo.       

  
Para as Hierarquias Solares, os vossos sistemas de 

pensamento são como as cascas que revestem os grãos de 
milho, que o lavrador lança no fogo após a colheita. 



  

Este é um tempo de colheita. 
  

Existem vastas zonas no vosso interior que não são 
compatíveis com os vossos sistemas mentais. Não deixeis que 

esses instrumentos densos pretendam ocupar o espaço que no 
vosso Ser está destinado ao puro AMOR. 

  
SÓ O PURO AMOR PERMITE A CONSTRUÇÃO DO VEÍCULO 

CORRECTO PARA EMPREENDER A VIAGEM ATÉ ÀS ZONAS MAIS 
PROFUNDAS DO VOSSO SER. 

  
Todos os outros recursos estão destinados a parar no limiar 

dos primeiros portais. Se vos entregardes à LUZ estareis 
usando qualidades semelhantes e paralelas às faculdades de 

compreensão, mas estareis operando em arcos superiores da 

vossa espiral evolutiva. 
  

O puro AMOR, a pura LUZ também são COMPREENSÃO; 
simplesmente a assimilação é muito mais exacta e profunda, 

pois estareis mergulhando na Essência de tudo o que vos 
rodeia. 

  
Estas afirmações são consideradas por vós como clássicas, 

mas ainda não foram assimiladas, ainda não são LUZ no vosso 
interior. 

  
Fátima-Interna aguarda. 

  
Após a acção da energia de Síntese, estareis realizando 

melhores actos com menos energia, com menos operações. O 

espaço interior, que daí resulta, será, inevitavelmente, 
preenchido com PAZ. 

  
Se tendes receio de dar o passo, é porque tendes receio de vós 

mesmos, nos vossos níveis cósmicos. Se tendes receio de dar 
o passo é porque não vos conheceis. 

  
Nós vos dizemos: O Éden é interno e aguarda a vossa chegada. 

  
O estado que ireis encontrar no vosso Centro corresponde, 

exactamente, ao Jardim Perdido. 
  

Em LYS será feita a transmutação de todo o vosso material 
relutante, se EMERGIR a vossa permissão para o fazer. Como 

sabeis, estamos a operar em harmonia com MIRNA JAD e com 

ERKS. Na integração connosco estareis na Presença da 
Consciência Planetária Maior. 

  
Vossos passos estão medidos, vossos dias estão contados. 

Conhecemos todos aqueles a quem nos dirigimos. Por isso nos 
é possível afirmar: Vinde! 

  



Na Península Ibérica existem já inúmeros grupos que estão a 

trabalhar no sentido de responderem ao apelo de LYS. A maior 
parte destes grupos não está com contacto consciente 

connosco, mas todos eles - desde que trabalhem dentro do 
Plano - são assistidos por nós e alguns dos seus membros têm 

sido apresentados ao Conselho de LYS, em viagem interna, 
durante o sono do corpo físico ou durante operações 

especiais. 
  

Como as pétalas absorvem o delicado orvalho da manhã, 
também todos os grupos, que trabalham no Quadrante 

Ibérico, nos seus níveis mais profundos,  estão-se integrando 
na Conexão LYS. 

  
Podemos falar assim, pois é tempo de vos confirmar muitas 

coisas.  

  
LYS é um estado de Consciência. Não pertence às palavras a 

comunicação do que será esse estado. A Energia que o Núcleo 
Central de LYS dispensa é uma das faces do "prisma" de 

Energia de MIZ TLI TLAN. Em LYS é focalizada a Energia do 
Centro Maior de MIZ TLI TLAN, que está destinada à 

transmutação do continente Europeu, nos vossos níveis 
humanos. 

  
Essa é a nossa tarefa. Por outro lado é para LYS que é 

endereçada a vossa resposta energética, que devidamente 
tratada, poderá chegar a MIZ TLI TLAN.  

  
A Irmandade de LYS age no Silêncio da vossa Oração mais 

profunda. Sabemos que estais prontos:  Assumi o vosso 

verdadeiro estado. 
                                                     

LYS  -  Conselho de Sabedoria 

 
 



  

_________________________________________________
________ 

  
Mensagem II 

   
            "Somos uma Irmandade de Seres cuja consciência está 

estabilizada no sexto plano: isso determina, como sabeis, que 
a nossa natural expressão é SERVIR, UNINDO. 

            Em tempos, alguns de nós chegaram a utilizar corpos 
físicos, para tarefas de irradiação, no mundo de superfície. Um 

dos períodos de maior intensidade do nosso trabalho, no 
passado, ficou definido nos vossos arquivos externos como a 

acção da Ordem do Templo. 
            Essa ordem foi apenas um dos nossos prolongamentos, 

junto a vós. 

            Assim como MIRNA JAD projectou, no puro Serviço, a 
Irmandade Essénia, os Templários, nos seus aspectos internos 

e ascéticos, foram um dos nossos programas de acção, junto 
ao estado de consciência de superfície. 

            Muitos dos seres que doaram as suas existências a 
essa Tarefa  - da qual tendes inúmeras referências de todos os 

tipos -  estão hoje integrados no Mundo de LYS. 
            O verdadeiro trabalho dessas Ordens não pode ser 

conhecido através de documentos ou da leitura esotérica de 
monumentos. Isso é apenas o limiar do entendimento da 

função dessas Irmandades. 
            Tereis que contactar o Akasha planetário para 

comungar com as energias que animou essas conjunturas. 
Ainda assim não estaríeis fazendo o trabalho actual. O que vos 

é pedido diz respeito a uma PONTE com os Campos de 

Consciência Eterna, onde pouco importam as fases passadas 
dos Vectores de serviço. 

            Existiram no passado outras Ordens e Comunidades 
inspiradas por nós e que receberam no seu seio seres que 

eram expressão directa de LYS. 
            Em alguns desses casos essas Ordens e Comunicações 

eram de tal forma herméticas que nada ficou registado, nos 
vossos anais históricos. 

            Isto é comunicado para a emergência em vós de alguns 
pontos de referência, para saberdes como estais a lidar e para 

que as vossas mentes mais facilmente recebam a confirmação 
da pureza da Fonte LYS. 

            Acima do vosso nível mental estas informações são 
desnecessárias, pois as vossas Almas estão em contacto com o 

Programa - LYS, desde há longos ciclos. As tarefas futuras não 

têm relação com nenhuma das exteriorizações de LYS, no 
passado. Deveis sublimar todo o vestígio de síncrese e 

"estudos tradicionais", para vos poderdes integrar na 
presente fase de Aproximação. 

            Hoje trabalhamos junto de vós, na pura Entrega 
silenciosa, pois não existe mais a necessidade de criar Ordens 

ou movimentos formais. 
        



            Essa forma de combinação Espírito/Matéria cumpriu já 

a sua função. 
                                            

            Novos Ciclos se aproximam e, com eles, novos rítmos, 
combinações imprevistas pela atitude espectante/estatística 

tridimensional, onde a plenitude do Espírito possa manifestar-
se com respostas menos rígidas da parte daqueles que são 

elevados. 
            Isso é já possível para alguns. Com a subtilização dos 

compostos emocionais e mentais da constituição humana virá 
uma nova resposta da parte do material aos impulsos do 

Espiritual;  uma resposta mais delicada, mais graciosa, mais 
livre de estruturas externas. 

            Por isso, a nova Ordem não necessitará de tomar corpo 
externo, para se definir claramente. Aprofundai esta 

constatação. 

            Devido à nova natureza dos compostos substanciais de 
4ª Dimensão, a Nova Religião não necessitará de tomar forma, 

não necessitará de se fixar em nenhuma estrutura externa, 
para que a ligação dos Seres à sua origem aconteça. 

            Por isso, o Espírito  poderá viajar livremente, de forma 
em forma, segundo a sua Dignidade interna, como é próprio 

do Divino. O que é verdadeiro não tem morada certa, não tem 
nome definido e habita o coração dos puros. 

            Não é necessária a formação de Ordens ou de 
Movimentos no plano externo pois a substância humana - 

resgatável já responde com um novo alento ao Apelo das 
hierarquias que cuidam da Humanidade. 

            Uma religião viva, livre e ígnea é possível agora, pois a 
matéria de hoje não é a matéria de ontem.  Transmutações 

ocorreram silenciosa e secretamente, para que a Verdade se 

pudesse aproximar dos níveis humanos, sem que os átomos 
dos planos intermédios gerassem, em torno da sua Presença e 

ao longo da sua descida, formas excessivamente compactas.  
            Também a matéria planetária e humano-resgatável 

está hoje a integrar-se no Cântico Interdimensional de 
Redenção do vosso Planeta. 

            Quando silenciais os vossos ruídos externos, quando, 
na Luz do Eterno, alimentais um correcto fluir nos vossos bio - 

circuitos, quando vos elevais à plataforma vibratória da 
Adoração - sem - Imagens, estais ingressando no Portal de 

acesso ao Mundo de LYS. 
            Pela natureza da sua acção LYS traz até vós a Onda 

Matriz de MIZ TLI TLAN. Como seres coligados a esta 
civilização interna, sois acompanhados por LYS, há longos 

ciclos. Arquétipos do mais alto programa de Redenção do 

planeta estão hoje suspensos sobre os Peregrinos que se 
encontram em conexão - LYS. 

            Na Câmara interna deste Centro está o Espelho que 
reflete a Libertação Maior para os vossos frágeis receptáculos. 

            Podereis receber esse bálsamo definitivo, na medida 
em que as forças do mundo de superfície já não vos 

dominarem compulsivamente. 



            A corrente de Energia Ígnea que emana do Centro 

Maior, reflectida no eixo de LYS, é vertida sobre vós por 
polaridade, por atracção. 

            A vossa Fé, o vosso fervor silencioso gera um apelo, 
um vórtice receptivo, entre as vossas consciências externas e 

as vossas Mónadas. 
            Sendo a doação de si mesmo sincera, a Mónada aceita 

o vórtice e completa o ciclo co-respondendo com a Energia 
complementar, que irá activar o vosso vórtice de Fé, na forma 

de um serviço, de uma expansão ou de uma Irradiação. 
            Se estiverdes excessivamente comprometidos com as 

sombras da superfície, mesmo que a vossa entrega seja 
verdadeira e sincera, a Mónada não poderá verter sobre vós 

todo o manancial disponível, pois isso iria desequilibrar o 
vosso nível periférico. 

            Como regulador de energia a vossa Mónada é 

sumamente sábia. Aprofundai. 
            Desde o Princípio que o trabalho principal, o trabalho 

profundo aquele que conta aos olhos das Hierarquias mais 
elevadas, tem sido feito secretamente, sem que os vossos 

sistemas conscientes de apoio à vida tridimensional possam 
detectar o que está a ocorrer. 

            LYS tem sido um dos pólos da Tarefa de Redenção de 
todos aqueles que foram arrastados para a Terra no fim dos 

ciclos de vida tridimensional de outros planetas. Assim, o 
Conselho Interno do Centro tem acesso aos mais panorâmicos 

registos da vossa travessia cósmica. 
            Deveis aprofundar a Consciência Total no casamento 

entre os vossos níveis internos e os vossos níveis externos. 
Sempre que acontece, em cada um, uma fusão criativa entre 

um pólo externo de Responsabilidade e um pólo interno de 

Consciência, a vossa Consciência Total - o nível Avatar - 
realiza, em certo plano, aquilo que sempre experimentou na 

Eternidade. 
            Cada fusão destas é um Ciclo - Realização. 

            LYS - como Centro espiritual subtil filho de MIZ TLI 
TLAN - actua nesse processo como estímulo, até que o Ser, 

após atingir uma frequência de Ciclos - Realização 
determinada, possa ser integrado na Irmandade que lhe 

corresponde. 
            Após essa integração o fluxo de energia estabiliza e a 

frequência de cada Ciclo - Realização passa a ser regulada 
pela Consciência - Grupo da própria Irmandade, preservando 

sempre a dinâmica própria de cada um. 
            O rítmo de Estímulo/Resposta, nos níveis de existência 

próprios das civilizações internas é muito regular. É contínuo e 

perene. 
            Da relação harmónica de todos os Ciclos - Realização 

resultam as Irmandades. Da relação harmónica de todas as 
Irmandades emerge a Vida e Coesão dos Centros Internos, um 

bailado de estabilidade criativa, que é, ao mesmo tempo:  
 

        
* Dinâmica Evolutiva Superior  (Ciclos - Realização). 



* Estabilidade 

* Poder submetido a Leis Superiores. 
* Graça - Suavidade 

            
Aprofundai estes vórtices, pois eles são  "meios de 

transporte". 
             

Da fusão das Energias e das vontades Internas Iluminadas de 
muitos seres nascem sempre conjunturas que contêm 

integradas diferentes correntes cósmicas, reunidas sob a 
Grande Mão. 

            Esta fusão atrai para os níveis intermédios, em que as 
Irmandades actuam, formas de Síntese muito poderosas. Daí a 

manifestação de compostos energéticos que a mente humana 
despreparada interpreta como paradoxos: 

  

* Movimento/Estabilidade 
* Poder/Suavidade 

* Som do Silêncio 
        

* O Reino dos Céus é tão pequeno como um grão de mostarda 
e, contudo, é maior que 

o Céu e a Terra. 
 

Observai a água que corre no Rio: quantos paradoxos estão aí 
enunciados para quem souber ler! 

            Sabeis que LYS significa simultaneamente Água e 
Fonte? 

            Na vida do Espírito onde começa a Água, onde acaba a 
Fonte? 

        

            Onde acaba a Água?  Onde começa a Fonte? 
  

            Sabeis que a Rosa, como forma projectada, estabiliza 
junto aos átomos perenes do vosso veículo mental superior, 

em parte, o mistério do Portal de Acesso a este Mundo 
Interno? 

            SABEIS QUE O PORTAL FUNCIONA COMO UM 
DIAFRAGMA FOTOGRÁFICO?  COMO UM OBTURADOR? Que só 

aquele que estiver iluminado pela Luz tem acesso ao interior 
de LYS? 

            Não devereis depender de deslocações físicas à área de 
Fátima. Se nos vossos percursos isso for requerido, vereis as 

circunstâncias moldarem-se a essa necessidade, de forma a 
que vos seja possível realizar um retiro dentro da zona da 

superfície que corresponde à área de maior influência de LYS, 

no etérico planetário. Se for realmente importante, para o 
vosso caminhar, uma deslocação até à área de Fátima, isso 

emerge naturalmente no vosso quotidiano, sem que tenhais 
que vos ocupar disso. 

            Deveis preservar sempre a Lei da omnipresença do 
Bem e do Serviço no vosso interior, para que não haja 

dependências de consciências, em relação a pontos 



geográficos, ou mesmo em relação a pontos de harmonização, 

localizados nos níveis subtis. 
            Deveis gozar plenamente a vossa qualidade de Filhos 

do Sol e de Filhos do Pai Único, sabendo , de antemão, que 
sois eternamente protegidos. 

            Que a comunicação com os vossos conscientes de LYS 
e do seu desempenho junto à Humanidade, não alimente em 

vós a necessidade de "peregrinações" à área física deste 
Centro, pois o vosso peregrinar é Interno e, se real, acima de 

qualquer posicionamento no plano físico. 
            Criar folclore espiritual em torno da realidade de um 

Centro Interno é a maneira mais rápida de perder o contacto 
com esse Centro. Estareis a compreender mal os verdadeiros 

motivos pelos quais sois chamados  à Conexão - LYS, se vos 
relacionardes com isso de forma concreta ou mediúnica 

/astral. 

             As permanências, sobre as áreas geográficas que 
correspondem ao pré - físico de um Centro Interno, que estão 

verdadeiramente integradas a uma atitude de Serviço e 
Entrega aos Conselhos são sempre designadas pelos próprios 

Conselhos e acontecem na vida do Peregrino, de forma 
simples e sem esforço. Quando ele menos espera está já 

dentro de um programa que o leva a uma permanência na área 
de Fátima ou arredores. 

            Se sentirdes uma autêntica indução interna para vos 
deslocardes à área de LYS, lembrai-vos que isso significa que 

o Conselho do Centro, através do vosso Ser Interno, vos 
chama a essa deslocação. 

            A vossa Consciência vos dirá que é necessário uma 
purificação preparatória, antes dessa permanência. Nessa 

purificação deveis libertar-vos de todas as expectativas e de 

todas as vossas opiniões, para que o astraLYSmo não 
contamine o contacto. Deveis aproximar-vos, deste Centro, 

não para pedir graças, como haveis feito no santuário externo 
de Fátima, mas para DOAR ALGO DE VÓS MESMOS, para DOAR 

algo do vosso MUNDO  PROFUNDO à Vida Una. Só assim as 
substâncias que vos separam do Fogo Interior serão 

transmutadas, para que o Caminho possa ser aberto ante os 
vossos olhos. 

            Sabemos o quanto tendes buscado. 
            Conhecemos o vosso processo e acompanhamos os 

vossos passos .Entre a nossa consciência e as vossas 
consciências profundas não existem as incomunicações que 

minam as vossas relações humanas, polarizadas na 
linguagem. 

            Vivemos ao vosso lado as vossas lutas e conflitos. 

          
            Inúmeras vezes pairamos no vosso mundo causal, 

sempre que cada um permita que o silêncio e a Verdade se 
aproximem  do vosso  interior.   

            Se hoje nos aproximamos de vós como Instrutores e 
Guias é porque temos o consentimento do vosso Ser Interno 

para ocuparmos essa posição criativa. 
            Sois convidados da Luz para a Mesa da Eternidade. 



        

            O Caminho será leve se os vossos passos forem leves. 
            Numa certa frequência, LYS é apenas um meio de 

transporte para as vossas Mónadas, para que se aproximem 
das suas Moradas Eternas. 

            Quando banhados nas correntes de Vida que emanam 
de LYS e do seu ponto focal, o Santuário Interno -  os vossos 

Seres Interiores recebem estímulos que lhes abrem as Portas 
da Grande Morada, rumo à sua Identidade Eterna. 

            Nas noites de Verão, em plena combustão  Ono - Zone, 
integrados na luminosidade que LYS irradia pelas serras e 

colinas, entregues ao Único, cada autoconvocado sentirá o 
regresso inexorável da Alegria Maior. Viverá então a Paz 

Profunda, o alvo amanhecer interior. 
            Firmai-vos, estamos convosco, em vós. 

            Livre e Vertical na sua Consciência o Homo - Solaris 

ergue-se sobre os territórios obscuros do ser antigo, caminha 
sobre as colinas ao entardecer e comunga da Harmonia da 

Esfera Celeste, irmanando-se com as Estrelas. 
            No absoluto silêncio do seu Centro Focal ele SABE que 

os seus átomos despertam para uma nova plataforma 
vibratória, ele sabe que o seu templo externo, o seu Campo 

Veicular arde na Fé, pois é já uma réplica, uma ressonância da 
Cidade Sagrada. 

            Este despertar não é exclusivo dos tempos futuros:  
Alguns já estão a viver a Comunhão com a Energia de LYS / 

MIRNA JAD e sentindo a leveza do Novo Ser dentro do peito. 
            Sabeis que centenas de milhares  já se encontram 

reunidos na Grande Nave? Sabeis que muitos, entre vós, estão 
já a fazer estágio, através dos seus veículos subtis, no Mundo 

de LYS? 

            Alguns seres de superfície estão já em contacto 
consciente com LYS. 

            Mas esses têm tarefas de irradiação em potências mais 
altas e, para protecção, mantêm-se em total anonimato.  

            Abri-vos ao Orvalho do Silêncio que LYS verte sobre 
vós. 

            Que a Paz vos Transporte à Verdadeira Morada. 
  

_________________________________________________
______________ 

  



 
  

Mensagem III 
  

            "Aquele que ENTREGA ao PAI o curso da sua 

Caminhada eleva-se acima da degeneração, sobrevoa, sem 
esforço, o conflito humano. Aquele que se eleva acima dos 

campos de degeneração encontra a Certeza da Vida Eterna. 
            Ele aceita no Amor e no Cuidado, o chão que pisa, os 

sapatos que calça, o peso do seu cajado, as paisagens que 
visita. 

            Quando o Único olha através dos seus olhos e age 
através dos seus actos, ele encontra a maior Alegria, a mais 

Clara Visão, a Eterna Comunhão. Ele SABE. 
            Tendo-se unido ao Grande Caudal, sendo uma gota do 

Imenso Oceano, está liberto de toda a ansiedade, de todo o 
território, de todas as definições. 

            A transparência mental é o seu discurso, a quietude a 
sua postura. 

            As suas mãos estão abertas, o seu coração disponível, 

para que o Sol central envie um Rítmo Novo, um Novo 
Habitante Interno, uma Auto-Estrada iridescente. 

            Aquele que sangrou dos pés e conheceu todo o tipo de 
tempestades, enfrentou as distâncias e sofreu com as 

incomunicações, mantendo-se contudo fiel e dócil à sua 
Estrela Silenciosa, esse encontrou o Portal dos MUNDOS 

INTERNOS. 
            No seu próximo Passo, atrás de si serão queimados os 

vestígios das etapas passadas e diluídos os laços ancestrais. 
No seu próximo Passo deitar-se-á na Mão Imensa, deixando-

se transportar até ao ponto que a Sabedoria Cósmica lhe 
designou. 

            Ele é leve como um pequeno pássaro, prudente como 
um antigo sábio, insignificante como a poeira do caminho, 

atento como um arco afinado, certeiro como a flecha de um 

perito, flexível como uma planta verde, profundo como o Mar, 



silencioso como um carvalho centenário, fiel ao seu Norte 

como a bússola do navegador, nobre como a Águia Branca, 
puro como a pomba, humilde como a flor da Montanha, que 

floresce no alto, sem que ninguém a veja. 
            O seu único compromisso é para com a sua Consciência 

Profunda. A sua Vida pertence à Vida Única, o medo não 
encontra morada no seu interior. 

            As naves azuis da elevação definitiva cruzam o seu céu 
interior. 

            Nos seus olhos as estrelas habitam, como selos de 
Irmandades Cósmicas. Os seus lábios prestam culto à 

Verdade. 
            À medida que o segmento temporal, ao qual chamais 

década de noventa se esgota, dois grupos de indivíduos ir-se-
ão definindo em contornos claros. 

            Progressivamente a vossa humanidade ir-se-á 

dividindo entre os que absorvem Energia e os que irradiam 
Energia. 

            De que lado estareis, nos momentos decisivos? 
_________________________________________________

________ 
  

  
Mensagem IV 

             
Estamos convosco. Viemos por vós. 

Somos como Células de Informação/Radiação/Cura do Infinito 
Senhor. 

 
Nos corações imateriais das Falanges de Resgate a Síntese 

cósmica Vive. 

Como Núcleos para onde o Amor Infinito converge trazemos 
até vós a Palavra do Pai. 

            O Amor que tendemos expressar é infinito, tal como é 
adimensional o Pai que o emana. Somos vossos companheiros 

de Peregrinação. 
            LYS entra hoje em contacto convosco, para que as 

sementes desabrochem no interior do Servidor, para que 
desabrochem em equilíbrio e em sincronia com o Plano Maior. 

            O contacto interno com LYS é simples, na comunhão 
com a pura energia. LYS tem uma irradiação particular e os 

seus mensageiros e comandos transportam, nas suas auras-
de-aproximação padrões de vibração, que são como 

harmónicos da Emanação Central do Templo de LYS. 
            Como passo para o contacto está o desenvolvimento, 

no Amor, da capacidade de reconhecer a irradiação desse 

Centro sempre que esta cruzar o vosso campo magnético ou, 
mais profundamente, se revelar nos vossos reflectores 

internos. 
            O "toque" mais profundo é contudo aquele que virá 

pelas vossas Mónadas, pois esse será uma emanação directa 
do Templo de LYS, da sua Chama de Graça. 

            Reconhecer a vibração de LYS é um trabalho prioritário 
hoje, um trabalho a ser desenvolvido no interior de cada um, 



não só nos seus momentos de aprofundamento e união 

consciente, mas a cada momento da vossa vida tridimensional. 
            Existem já seres que estão tocados pelo programa 

interno de LYS, para os próximos anos.  Existem Irmãos 
vossos, com tarefas de superfície, algumas internas outras 

externas que manifestam, na sua entrega e nos seus Padrões 
de Relação e Ligação à Vida, aspectos que são emanação de 

LYS sobre os seus Núcleos Superiores. Alguns dos nossos 
"contactos" estão a preparar grupos de trabalho na Península 

Ibérica e no Sul da Europa. 
            Reconhecer a irradiação de LYS  implica também 

reconhecer estes trabalhos externos/intermédios e SENTIR 
qual é o próprio ponto de Real Serviço. A prova do 

discernimento estará presente. 
            Nós vos dizemos:  o DISCERNIMENTO é uma das mais 

evidentes provas do tempo presente, para vós, mergulhados 

que estais em enxames de informação concentrada, em 
densas nuvens de todos os tipos de estímulos. 

            Sois navegadores de Ouro num mar de ilusão, sois 
Estafetas de Chama monádica em mundos de sombra. Firmai-

vos na vossa Dignidade Solar! 
            Sobre o funcionamento de um grupo de trabalho 

autêntico tendes já inúmeros elementos de estudo e partilha. 
Importa ainda assim lembrar que estes grupos não se formam 

através de iniciativas/humanas mas, pelo contrário, são 
sempre exteriorização de propostas de Hierarquias. 

            Compreender como, onde e de que forma, um grupo 
autêntico se deve formar é uma das mais exigentes qualidades 

de contacto, que se apresenta aos grupos de contacto, hoje. 
            Os contactos com LYS deverão ser feitos com especial 

rigor, também pelo facto dos planos intermédios das zonas 

mentais colectivas da Europa estarem saturadas de imagens e 
reflexos obsoletos de Escolas do passado. 

            Não é no deleite das formas, por mais apelativas que 
estas vos pareçam, que o ser fará o seu caminho autêntico. 

            O que estais procurando? 
        

            Que vindes buscar à entrada do Templo? 
        

            Não sabeis o que é um Templo? 
        

            Estais prontos para a emersão na Impessoalidade, 
suprema libertação? 

            Se vindes em busca de formas, não é no Templo que 
deveis procurar, mas nos Jardins periféricos, onde se 

entretém os irmãos que delas dependem. 

            Sabei que a vossa Consciência, hoje, não é a 
Consciência de ontem, sabei que hoje a vossa Consciência 

PEDE uma maior libertação. 
            Se estiverdes atentos vereis que muitos de vós, 

verdadeiramente, já não respondem às formas como o faziam 
antes. Segui essa Trilha, sede fiéis a essa Senda, respeitai 

esse vosso impulso, pois ele vem do PAI. 
            Aprofundai-vos no culto ao Vazio Criativo. 



            Permiti que o Enigma, de onde todas as formas 

emanam, penetre no vosso peito e vos consagre como seres 
de Consciência acima do visível. 

            Actualizai os vossos actos pela "hora" e Rítmo da vossa 
Consciência. Se estiverdes onde está a vossa Consciência 

Profunda estareis em PAZ, aptos a ingressar no primeiro 
Portal de LYS. 

            Sois cataLYSadores de emanações. Nas vossas auras 
formam-se os mais diversos agregados. O requisito da Pureza 

determina os nossos contactos com o homem de superfície. 
Vossas criações nos planos substanciais - actos, emoções e 

pensamentos com origem na vossa vontade externa - devem 
estar livres de toxinas e de medos, bem como de toda a 

agressividade e possessividade. 
            Encontrareis a irmandade de LYS, exactamente, no 

ponto interno em que vos encontrais a vós mesmos, como LUZ 

Cósmica Imperecível, como Amor Radiante e Universal, como 
Alegria e Criação. 

            Esta Irmandade, que desenvolve uma tarefa específica 
de preparo do homem de superfície, tocou inúmeras vezes o 

vosso tempo histórico para renovar - com alento do Espírito - 
as estruturas tridimensionais de apoio ao desenvolvimento da 

consciência. 
            Hoje, a Irmandade de LYS, não surgirá como monges 

ou santos, nem como Mestres de Ordens Esotéricas, como o 
fez no passado. Surgirá como Luz que guia o Peregrino, como 

Vasos Irradiantes nos Céus de Fátima, como Amigos 
Espirituais, em serena Comunhão com as vossas essências". 

  
  

_________________________________________________

___________ 
  

 

Mensagem V 
   



            Abertas estão as portas do Mundo de LYS. 

            A vossa doação foi aceite. Sois agora Peregrinos na 
Estrada do Encontro Maior. 

            No passado recente haveis lidado com a praia. 
             

            Hoje estais, finalmente, a entrar no Oceano pleno. 
            Mais uma vez vos dizemos:  descobri o Amor que vos 

habita. Já tendes condições de não mais produzir obstáculos a 
essa Energia que vos anima, que transmite ao vosso 

AMBIENTE DIMENSIONAL a Verdadeira Natureza da vossa 
Essência. 

            Como Filhos do Sol e centelhas do Único a relação que 
tendes convosco mesmos é perfeita, pura e sã. Como Filhos 

das Estrelas  a ligação que tendes convosco mesmos é de 
Amor total,  de total auto-aceitação e de total auto-estima. 

            Contudo este amor, vossa RAÍZ, é impessoal, pois, 

vertendo sobre a vossa individualidade, verte também, 
continuamente, sobre todas as individualidades.  

            Descobrir o Amor Cósmico, por si mesmo, é ir ao 
encontro do PAI. Descobrireis que aquilo que amais em vós 

mesmos é o próprio PAI. Que o Amor ama a Fonte do Amor. 
            Só quando vos encontrardes a vós mesmos no Amor 

que vos habita, podereis Amar o próximo realmente,  pois a 
Lei não é amar o outro, mas amar o outro como a si mesmo. 

            Descobri primeiro a Face Divina da vossa Essência, 
para que,  automaticamente, a possais reconhecer nos vossos 

irmãos, Peregrinos do mesmo Caminho. 
            Nós vos dizemos:  Não vos desgasteis tentando, por 

impulso moral, ir ao encontro do outro, se, primeiro, não 
fordes ao encontro de vós mesmos, como Divindade. 

            Vivendo as Leis Superiores estareis em alinhamento 

com LYS, com a Vida de MIZ TLI TLAN e com o Despertar 
Sincronizado. 

            Suave é o Caminho daquele que se entregou ao seu 
Comando Cósmico. 

            É a Energia que o transporta, é a Energia que o 
alimenta, é a Energia que vive nele, através dele. 

            Não se detendo nas bermas do Caminho ele segue o 
Rumo apontado pela sua estrela Interna. 

            Pleno da Graça ele repousa, pois já entregou o seu 
cajado. Àquele que o pode carregar na Nova Etapa. Sem 

esforços nem expectativas ele aspira pela Síntese na Estrela 
Interna. Emerso no mais puro Azul  Sideral o seu veículo 

mental finalmente estabiliza, para que o Orvalho das Estrelas, 
Informação Viva e Transmutação Contínua, possa imprimir o 

seu selo de Verdade. 

            Sabeis qual é o vosso Caminho. 
            Pousai, pois, delicadamente a vossa mente no Silêncio. 

            Por Arquétipo a vossa mente aspira ao Silêncio: dai-lhe 
essa PAZ. 

            No silêncio nuclear do vosso Centro Espiritual 
processa-se a alquimia que, dirigida pelas Hierarquias, 

transmuta a vossa natureza terrestre em Padrões Solares. 



Também as células do vosso corpo físico estão descobrindo o 

Único Senhor. 
            Recebereis não o que estais esperando no vosso 

consciente externo, mas o que, acima da mente material, o 
vosso Ser Interior traz para vos doar. 

            Estais-vos Irmanando, gradualmente, tecendo a Rede 
Etérica Homogénea que receberá o Impacto do Novo Ser 

Planetário. 
            Muitos falam da Alegria Cósmica em Expansão, 

eternamente renovada. Isso será um facto em vossas vidas. 
            Outros falam de Beleza, Harmonias no Plano da 

Substância como este planeta nunca viveu. Também isso será 
um facto. 

            Outros falam de Justiça, lembrando as Bem-
Aventuranças. Sim. O próprio dispensador das Bem-

Aventuranças é um Senhor de Justiça, um Operador de 

Matemática Sideral. 
            Outros falam de regresso à Consciência Edénica. Sim. A 

Energia de Síntese reunirá o disperso e unificará o separado. 
Os vossos Eus Conscientes acolherão o Centro de Comando 

Solar, o vosso Eu Superior e, aí, se desvanecerão como a gota 
no rio e o rio no Oceano. 

            Outros não falam, mas sentem. 
            O Automatismo Solar, fruto do G.N.A., está já 

emergindo em vós. Inúmeras funções que sobrecarregavam o 
vosso consciente passam agora para o âmbito da regência 

solar directa. Isto, que confunde alguns dos vossos irmãos, 
será cantado como Portal de Libertação nas futuras culturas 

de superfície. Artistas, Músicos e Arquitectos cantarão, esse 
passo, em futuras obras de harmonia. 

            Sabemos que, em breve, meditareis nisso, nas 

implicações do Automatismo Solar. Meditareis nisso. 
            O Cálice da religião futura é um Ser Vivo, constituído 

pela Síntese de milhões de Consciências Humanas, que 
desaguarão no Vaso Uno, realizando a Raiz. Milhões de Seres 

Humanos partilharão o Vaso Uno, imantadas pelo AMOR no 
Ritual do Despertar Monádico. 

            Milhares de Irmãos vossos já partilham a chama do 
Despertar Monádico, pois sois ondas do mesmo Rio, folhas da 

mesma Árvore, frutos da mesma Colheita. 
            Irmanai-vos no recém-nascido Veículo Colectivo de 

Elevação. 
            Aquele a que chamais o Cristo Cósmico está a reflectir-

se  nas vossas Telas Superiores de Captação. 
            Quanto menos objectos supérfluos mantiverdes no 

vosso campo de Consciência, mais livres estareis para o voo 

Real. 
            Sede espontâneos, mas vigilantes. Aprendei a realizar 

em vós este paradoxo. 
  

  
  

_________________________________________________
__________ 



  

 
  

Mensagem VI 
  

            A LUZ ESPIRITUAL viaja omnidireccionalmente, 
mantendo correspondências em todas as dimensões. A LUZ 

física, fotões solares de alta densidade, é apenas a 

materialização do   Discurso do Verbo Solar. 
  

            Continuamente o Logos Solar "diz" o seu próprio 
Universo. Essa VOZ, som logóico, descendo, chega aos planos 

mais altos da realização AVATAR, através do Coração do Sol, 
vibração PAX. 

  
            Permeando todos os níveis, irrompe no físico sob a 

forma de explosões termonucleares contínuas de Plasma. 
Lençóis de fotões são continuamente libertos no Espaço. Estes 

fotões, a Voz "física" do Logos Solar, bombardeiam os níveis 
mais densos dos planetas, fecundando-os. 

  
            Continuamente a substância é trabalhada pelo Sol, em 

vários níveis, em diferentes intensidades.  Além dos fotões 

físicos chegam aos planetas todo um espectro de partículas 
subtis, bem como correntes de Energia Imaterial. 

  
            Partículas subtis e correntes de Energia Imaterial são 

os harmónicos superiores do Verbo Solar e atingem tudo o que 
é inteligente no Espaço Esférico, em torno do Sol e nas 

dimensões não-espaciais. 
  

            Assim, também o homem é trabalhado, continuamente, 
por esta Dádiva. Ondas gravíticas (o medo no nível material)  

podem,  provisoriamente, limitar a expressão da LUZ, fotónica 
ou subtil.  Mas, cada vez que uma onda de Gravidade é tocada 

por uma corrente de Energia Superior, a força centrípeta da 
situação, que é limitada por essa onda, diminui e a Luz dentro 

do sistema aumenta, decrescendo a massa. 

  



            Assim, dá-se um acréscimo da Energia Imanente ao 

sistema e uma sublimação de partículas acontece, com 
libertação de radiação. 

  
            Este rítmo é a combustão universal. 

  
            Em LYS esta combustão é acelerada e potencializada 

através de feixes Ono-Zone dirigidos a pontos relutantes na 
aura planetária. Este é um dos nossos trabalhos silenciosos. A 

acção sincronizada de todos os Centros Internos e a sua 
ligação às Bases Orbitais e às Naves-Laboratório drena, 

gradualmente, para fora da Órbita Psíquica do planeta Terra, 
as correntes de força animadas pelo mal planetário. 

  
            Já neste momento certas correntes foram retiradas, 

sendo dirigidas a pontos, no Cosmos, de baixa evolução, onde 

possam ser utilizadas dentro da Ordem Cósmica, como 
trampolim para consciências primárias. 

  
            Assim que uma corrente de força negativa é drenada 

para fora de uma situação dá-se uma ascensão dos éteres 
locais e acontece a emergência automática da Energia 

Superior de que a situação está carente. Isso é válido para 
planetas, continentes, grupos e indivíduos. 

  
            Uma NOVA LUZ desce já sobre a Terra, as mais altas 

Hierarquias deste Sistema tem o seu foco de Consciência 
Descendente dirigido para o Centro do vosso Ser Interno. 

  
            Fátima é um dos CHAKRAS planetários de admissão 

dessas altas correntes de Síntese. 

  
            Vento Solar de Inteligência Logóica. 

        
            Semeadura de Vida. 

       
            Cântico do Único no Coração Irradiante da Terra. 

 



 
  

  
  

  

  
  

  
  

 
  

  
  

Mensagem VII 
  

            Sobre a Península trabalha um grande Vaso de 
Consciência, contraparte celeste da Hierarquia Maior de LYS. 

  
            É uma mater-nave de grandes dimensões que actua 

como Espelho de Energias Cósmicas que transportam até à 

Terra a Vida e a Informação de Conselhos Intergalácticos, pois 
como Comunidade de Seres Iluminados, esta base orbital 

exerce um efeito de cataLYSador/lupa sobre as mais altas 
correntes de Vida, permitindo uma concentração direccionada 

de Estímulos 
  

            Como Vaso Celeste é um complemento da Energia de 
LYS. Este Grande Vaso de Consciência está estacionado em 

nível Orbital  sobre a Zona da Península Ibérica, em nível 
subtil, trabalhando com o Santuário de Fátima, mesmo antes 

deste se instalar no plano físico. 
  

            Até hoje tem tido funções de Bateria Magnética 
estabilizadora da Cúpula de protecção que envolve o 

Quadrante Ibérico.  Como elemento "axial" a Fátima tem tido 

a Missão de aspergir, com Energias compatíveis, toda a Oração 



autêntica que, de alguma forma, se tenha manifestado nesse 

amplo sector. 
  

            Nos próximos tempos receberá os seres aptos para o 
novo ciclo da Terra, que se encontrem sob o seu manto 

protector. 
  

            Muitas naves de resgate têm o seu ponto de apoio 
nesta Nave-Mãe. O Vaso de Consciência que surgiu perante 

cinquenta mil pessoas no ponto "Cova de IRIA", em 13 de 
Outubro de 1917, tinha por base este Espelho Orbital. 

  
            Internamente sereis contactados pelas Hierarquias que 

representam junto a vós este Grande Vaso.  Ireis trabalhar em 
dupla-sintonia.: 

      

            A Sintonia - Terra Intraterrena é LYS: 
  

            A Sintonia - Céu é esse Grande Vaso - Espelho. 
  

            No perímetro de Fátima, bem como no Coração de cada 
um, é feita a ligação  Céu - Terra que anima, actualmente, 

vastas áreas do Quadrante Europeu. O campo irradiante 
resultante é como que um Coração interno da Europa. 

  
            A Ligação Céu - Terra Fátima é uma configuração 

energética especial.  No silêncio sabereis mais. 
  

            No coração desta Nave - Mãe existe um canal de 
translado directo para o Alvéolo Maior de LYS, bem como para 

as Estações Intermédias. Seres da Cidade Principal de LYS 

podem ser transladados, quase que instantaneamente, para 
essa Grande Nave. 

        
            Algumas das subtis mudanças, que estais sentindo nos 

vossos veículos, são devidas a distensões e purificações 
operadas nesse Vaso. 

  
            Existem muitos seres na Europa que deverão despertar 

para a sintonia com este Grande Vaso de Consciência;  a maior 
parte destes seres serão de idade biológica bem jovem.  O 

sinal de despertar sincronizado está já percutindo no vosso 
consciente direito. Podeis reconhecê-lo? 

        
            Como elo da Rede Orbital de Apoio, esta Grande Nave  

(uma plataforma de LUZ) está em contacto com todas as 

Grandes-Mães que se encontram na órbita terrestre. De facto, 
nos planos superiores, existem intercepções entre todos estes 

imensos veículos. 
  

            A partir de um certo sub-nível de manifestação, eles 
são UM só, como um prolongamento holográfico do Vaso de 

SAMANA. 
  



            Não podereis ter ainda uma visão cósmica daquilo que 

haveis realizado ao longo da vossa noite histórica, pois os 
vossos próprios mecanismos de avaliação estão distorcidos 

por uma concepção, do mundo, fossilizada. 
  

            A vossa estrutura mental está também contaminada 
pela situação geral. Só, por isso, é que podeis suportar a 

existência sobre esse planeta doente. 
  

            Não vos assusteis com alguns dos movimentos dos 
vossos veículos, pois eles estão emersos numa das mais 

contaminadas auras planetárias que a Federação jamais 
tratou.  Em vós está o reflexo da doença geral. 

  
            Contactamos o Arquétipo Cósmico para a Terra. 

  

            É do conhecimento dos Conselhos o potencial do vosso 
planeta, como Cântico, como Consciência, como Jardim, como 

Espelho de LUZ.  
  

            A Mensagem de Fátima-Interna contém a vossa mais 
profunda e actual necessidade. 

  
  

  
_________________________________________________

___________ 
  

 
  

Mensagem VIII 



  

  
            Caminhamos juntos. 

  
            A partir duma certa frequência de Ciclos-Realização as 

consciências contactam as zonas de intercepção entre si. 
Existe um denominador comum para todas as Consciências. 

  
            Durante parte do ciclo anterior esse estado foi 

designado junto de vós através do "nome" grego CRISTO. 
  

            Noutros planetas tem outro nome. No  Real não tem 
nome. 

  
            Por enquanto, não podeis manter a Consciência 

estável, nesse plano, nesse denominador comum, onde as 

falanges de apoio têm as suas Consciências polarizadas.. Virá 
o tempo em que todos os Eus externos do vosso planeta 

reflectirão a Unidade existente entre as Super-Consciências 
das Mónadas, que comungam de um ÚNICO CORPO de VIDA-

CONSCIÊNCIA.. 
  

            Nos futuros ciclos terrestres a Unidade que já viveis 
nos vossos níveis profundos poderá acoplar-se na consciência 

externa, transformando-a e transmutando todos os seus 
padrões. 

  
            Utilizando uma linguagem a que alguns de vós parecem 

ser bastante sensíveis podemos dizer que as Mónadas  são 
projecções holográficas do Campo   Unificado da Vida Divina. 

  

            Todos os mapas possíveis estão activos no âmago 
destas pequenas estrelas. 

  
            O que procurais nos pântanos desta civilização? 

  
            Erguei os olhos para todos os horizontes! Vereis que 

vos esperamos em pontos de Vida-Consciência que estão 
sempre um passo mais além... 

  
            A vossa entrega reflete-se nos níveis superiores, 

atraindo a LUZ e a GRAÇA do Plano Divino, para os Planos 
Intermédios. Tudo é interactivo nas redes vivas que ligam os 

diversos planos. 
  

            Cada vez que os planos inferiores respondem 

correctamente a um Impulso Interno certos sub-planos 
intermédios passam também por uma expansão 

complementar. 
  

            A REDENÇÃO da substância planetária e o RESGATE da 
Consciência são bases de sustentação de imensas expansões 

nos mundos intermédios. Quando uma situação tridimensional 
é resolvida pela absorção da sua natureza, num nível acima, 



os componentes mais internos dessa situação, aos quais 

estava vinculada, são libertos nos Campos de LUZ 
imediatamente superiores. Entram então num rítmo que é 

pura REALIZAÇÃO, até estacionarem num novo ponto de 
equilíbrio para um novo ciclo criativo. 

  
            Vós mesmos sois um exemplo disso. 

  
            Quando a vossa personalidade se alinha com o Eu 

Superior este encontra uma base veicular-operativa estável, o 
que lhe permite receber um impulso mais potente dos níveis 

monádicos. 
  

            Esta corrente Una, Oceano de Consciência Crística, 
pede-vos apenas a permissão para que a sua Energia irradie a 

partir dos conectores interdimensionais, que cada um de vós 

É, enquanto Consciências despertas, provisoriamente 
estacionadas no espaço-tempo. 

  
            O Impulso Maior arde no vosso peito. 

  
            Podereis adormecer esporadicamente, mas o Impulso 

Maior acordar-vos-á, levando-vos a assumir a totalidade da 
vossa Consciência. 

  
            Afinai o vosso cérebro. 

  
            Para isso necessitais de Silêncio, Contenção, Alegria 

Interna, uso proporcionado da Razão, Concentração e Entrega. 
  

            Campos de Inércia insistem em vos cercar, tentando 

produzir dormência sobre os vossos suportes operativos. 
  

            Para o Vosso cérebro é mais fácil aplicar uma qualquer 
cristalização mental-cultural pré-concebida que aceitar a 

reformulação dos seus compostos e dos seus  padrões 
elétrico-magnéticos, através do acolhimento de uma Energia 

Superior nos seus circuitos. Em muitos casos é simplesmente 
uma questão de preguiça cerebral. 

  
            É esta inércia cerebral de base que deveis contrariar. 

  
            Para isso é necessário o mergulho no Silêncio Cósmico, 

estado da Super-Consciência Universal que reflete no 
Manifestado o princípio da Inalterância. 

  

            O Silêncio Cósmico é portador da Energia de Síntese. 
Quando vos banhais no Silêncio Cósmico - é de um mergulho 

que se trata - entrais    em     hiperactividade     interna, do 
ponto de vista das Centelhas Divinas. 

  
            O vosso sistema eléctrico subtil está a necessitar disso,   

pois  cada  palavra   - externa ou subtil -   que emitis 
desnecessariamente é um impulso desarmónico desse 



sistema. Por concepção, o vosso sistema etérico-emocional-

mental  só  dará  o seu máximo   - em processamento subtil -   
quando integrado na Lei da Economia.  Antes disso a Energia 

estará a ser utilizada para alimentar dispersões, dispersões  
que desafinam os vossos corpos. O Silêncio ajudar-vos-á  a 

quebrar esse ciclo vicioso. 
  

            O Comando do Logos Solar, através do Eixo Mónada-
Estrela, está a tomar posse dos vossos veículos inferiores, 

para que vos liberteis da prisão do Livre-Arbítrio. 
  

            Automatizados os vossos ritmos inferiores podereis 
receber a Liberdade do Espírito. A vossa Consciência poderá 

polarizar-se nos Mundos Internos, segundo a sua aspiração 
Original. 

  

            O Amor Cósmico ordenará o vosso metaboLYSmo 
energético oculto. Entregai-vos nos seus Braços. 

  
            Actualmente estais a entrar num ciclo grupal de 

resposta monádica, estais a entrar no ciclo de resposta do 
Nível Monádico ao trabalho que haveis realizado nos últimos 

dois mil anos. 
  

            Estais treinando as vossas asas, não mais para ténues 
voos locais, de nebuloso misticismo-emocional, mas para o 

reconhecimento efectivo da Grande Irmandade Cósmica, com 
a participação da Consciência externa. 

  
            Essa vivência é simultaneamente  monádica, angélica-

solar, consciente, eléctrica, química e subatómica. 

  
            Como pequenos pássaros que abandonam o ninho, 

estais aprendendo a dispensar doutrinas externas e mapas de 
conceitos demasiado rígidos. Como jovens aves estais a sentir 

um apelo para voar para além do reduzido reduto florestal que 
vos viu nascer. Um Impulso maior,  magno, trazido pelo Rei 

Espiritual que vos habita, de amplitude sistémica e extra-
sistémica, imple-vos a voar acima das falésias, rumo ao puro 

azul, procurando conhecer o mundo verdadeiro. 
  

            A vossa maturação passa pela "construção" de uma 
consciência que combina o assumir da vossa Dignidade Estelar 

com o aceitar que os vossos passos são ainda frágeis e 
tateantes, que estais lentamente a passar o Comando da vossa 

Travessia do âmbito do ser externo para o Ser Interno. 

  
     Nesta Consciência e na Arte da Combinação existe 

Discernimento e Sabedoria. 
            Voai para o Infinito mas evitai os céus de tempestades. 

            Num tempo haveis recebido a sabedoria da Terra. Hoje 
estais a receber a sabedoria do Céu. 

  



            Ambas são alimento para a vossa consciência, pois a 

primeira é filha da Segunda. Mas haverá quem conheça a 
Verdade na filha que não procure conhecer a Verdade na Mãe? 

  
A sabedoria da Terra, falando aos vossos níveis terrestres, 

disse-vos:   -"Sede bons, sede mansos, sede dóceis ao vosso 
Pastor". 

 
A Sabedoria do Céu, falando aos vossos níveis celestes, disse-

vos: 
 

"Vós sois o Sal da Terra, vós sois a LUZ do Mundo". 
 

Estais escutando os Oráculos? 
 

É tempo de assumirdes as Leis Celestes. 

 
Amai o Cosmos tal como o Cosmos vos ama. 

  
            É tempo de dar passos claros na direcção da vossa 

Origem, mas antes de pousardes os pés, para um novo passo, 
cuidai de distinguir as pedras firmes das falsamente firmes, 

que, ao longo da montanha, vos farão parecer apoios fixos e 
seguros. Mais uma vez o Discernimento terá de ser usado. 

  
            Estais a receber o Amor Cósmico, desde a Eternidade. 

Continuamente o Amor Cósmico interage com os vossos 
sistemas de relação com os Campos Evolutivos. 

  
            Como essências sois amados pela Inteligência Cósmica 

Matricial. 

  
            Sabeis já que o Amor Cósmico, eterno e adimensional é 

a própria energia da coesão que mantém o Universo. 
  

            O Amor Cósmico é dirigido pelo Cosmos ao Cosmos: 
isso inclui a Humanidade. Sois amados com o mesmo Amor 

que mantém o Cosmos em Combustão Divina. Tendes 
consciência disso? 

  
            Também como Unidades de Redenção da Substância 

sois infinitamente amados pelo UNO. 
  

            Como veículos sois fruto da atenção hiper-estável e 
concentrada de Mentores siderais, que ao longo de eons de 

cuidadosa doação geraram, em obediência e Comunhão com 

os Arquétipos Edénicos, os vossos mecanismos 
tridimensionais. 

  
            Ao entrares na Mega-Consciência deste Amor Maior 

estareis unidos a uma corrente ascencional à qual nada tereis 
a acrescentar, a partir dos vossos veículos". 

  
  



  

_________________________________________________
_________________ 

  
  

 
  

Mensagem IX 

  
  

            O vosso Peregrinar é velado por Irmãos Maiores. 

  
            Em cada momento sois acompanhados. Os vossos 

impulsos condutores fazem parte de uma Rede de Luz que 
compreende todas as Consciências do Universo Integradas â 

Corrente Ascencional. Esta Rede é Infinita. 
  

            Desta Realidade podereis tirar o Escudo e o Ânimo para 
a vossa travessia.  

  
            Sois alimentados internamente por correntes de 

Energia, que descem até vós, vindas dos mais altos Jardins 
Causais. 

  
            Quando sois impelidos para um novo ponto de 

Consciência, realizai, porque esse passo é um parcial de uma 

imensa travessia, que está sendo comungada por inúmeras 
Consciências, em todos os planos, em todos os Quadrantes 

Universais. 
  

            Sois um ELO da Grande Irmandade do AMOR. 
  

            Quando orais estais entrando em contacto automático 
com essa Irmandade Eterna, de Consciências Unidas. Na 

oração estareis a entrar na Aura Interdimensional desse 
Imperecível Corpo de Vida-Consciência. 

  
            Expandi os vossos horizontes! Renovai as vossas 

Metas! Alargai a vossa Visão! 



  

            Tudo o que É, é maior e distinto daquilo que tendes 
experimentado. 

  
            Não vos julgueis sós. Raios de Amor de Inteligências 

Estelares atravessam os abismos siderais para penetrarem , 
directamente, no vosso Coração. 

  
            Viveis "dentro" do Continente Cósmico de Super-

Consciência que o Logos Solar É. 
  

            A partir de certo nível, a vossa evolução não é mais um 
acto isolado, individual e autocrático.  É o resultado também 

da coordenação entre inúmeros Núcleos, inúmeros Pólos, 
vários Centros Internos e, sempre, da acção inesperada, 

indefinível e superior da  Graça. 

  
            Ficaríeis abismados se vos fosse facultado o contacto 

consciente e directo com os Reais contrafortes energéticos da 
Catedral de Vida à qual pertenceis, e com a qual deveis estar 

em harmonia. 
  

            Esse contacto não é possível para a maioria, por 
enquanto, porque os vossos cérebros, ténues aglomerados de 

células vacilantes não estão preparados. 
  

            Dínamos de Energia, na 13ª Dimensão, estimulam em 
oculta Vigília e Dispensação a travessia evolutiva de Sistemas 

Estelares Inteiros. Estes PAIS são os verdadeiros Patriarcas 
do Cosmos, dos quais os vossos ancestrais patriarcas 

humanos são um infinitésimo reflexo. 

  
            Seus Fogos de Consciência são como Jardins Cósmicos 

de Total Integração. SÍRIUS é um desses Faróis, que 
abrangem Quadrantes Cósmicos Inteiros. 

  
            Todos se reúnem, porém, sob a Grande Mão, todos 

respondem ao Olho Imóvel, todos se encontram no Grande 
Foco. 

  
            Certos AVATARES, que atravessaram a Porta do Sol, 

têm em SÍRIUS o seu ponto de confluência, a sua Estalagem, a 
sua Câmara Oculta. 

  
            Existe uma estreita ligação entre SAMANA e a Câmara 

Interna de SÍRIUS. Aquietai-vos e aprofundai este ponto. 

  
            Sabeis que SÍRIUS é uma Estação Intermédia, ligando 

dentro do Quadrante Local dois grandes planos universais:  o 
Campo Cósmico dos Arquétipos, a Esfera das Matrizes Eternas 

e o Plano Mental Cósmico. 
  

            Estas realidades são-vos apontadas para que não mais 
temeis as sombras da vossa travessia, para que no vosso 



Coração se firme a Coragem e a Vontade dos Mundos 

Superiores, pois nada existe que não venha a ser absorvido 
nestes Fogos de Transmutação. 

  
            Entre estes Faróis existe uma perene troca de Energias 

, um Oceano de espirais criativas, todas elas SOM VIVO. Na 
verdade a Criação é um Cântico e, na vossa actual 

aproximação à natureza profunda do SOM, contactareis essa 
verdade numa oitava superior das suas implicações. 

  
            O Espelho de LYS estabiliza os vossos campos 

periféricos, para que, no Silêncio Criativo, cada um OIÇA a sua 
ESSÊNCIA.. 

  
            Aprofundai:  SOM VIVO. 

  

  
  

  
_________________________________________________

___________ 
  

  
  

Mensagem X  
  

  
            A Paz é uma Dádiva do Ser Total que sois. 

  
            Esta PAZ que procurais não é uma conquista nem um 

triunfo. 

  
            PAZ significa ausência de obstáculos. Dispersão de 

véus, CONTEMPLAÇÃO DA VIDA-CONSCIÊNCIA NO SEIO DO 
SER TOTAL. 

  
            Como a aurora ela surge naturalmente como emersão 

de um património eterno do Ser. 
  

            O SER é PAZ. 
  

            Quando vos limpais dos filtros pessoais, das películas 
opalinas da personalidade autónoma, a PAZ surge límpida na 

Eternidade do vosso SER. 
  

            Não é tempo de procurar a PAZ, é tempo de a 

ENCONTRAR. 
             

            Verdadeiramente, meus queridos filhos, sois seres em 
PAZ. Ela não desce do alto, Ela não surge, nem aflora. Ela é a 

Cósmica condição do SER. 
  

            Antes da purificação Ela é procurada. Após a 
purificação  Ela é vivida como Eterna em vós. 



  

_________________________________________________
___________ 

  
            Sois Mónadas em Peregrinação, sois PAZ. 

  
            Ao atravessardes a Porta do Sol, no sentido da 

manifestação  infra-solar,  fostes  revestidos de um Eu 
Superior. 

  
            Ao atravessardes a Porta planetária   - no Polo Norte -   

no sentido da manifestação, fostes investidos de três átomos 
sementes. Assim são possíveis as vossas personalidades. 

  
            À medida que percorreis o caminho de Retorno, 

caminhando para o Coração do Sol, encontrareis, no Seu 

Âmago, a Vida Cósmica PAX. 
  

            ULIKRON é um Alto Enviado de PAX". 
 

 
 

 
LYS: ACÇÃO PRESENTE 

 
  

 
            Assim como o Núcleo Central de LYS, por indução de 

SHAMBALLA, estimulou, no passado, as Navegações 
marítimas, levando centenas de marinheiros a actos de 

coragem e universalidade, hoje, o mesmo Núcleo Interno 

estimula-nos a um novo tipo de coragem, a atravessar um 
outro Oceano, a assumir uma outra procura, guiando-nos por 

um outro Mapa, utilizando outro tipo de "barca". 
 

            Hoje, LYS convida-nos a descobrir o Centro Cósmico 
Essencial  de cada um de nós. 

 
            No ciclo das Navegações físicas, o impulso inicial de 

LYS foram as Energias do Primeiro, do Terceiro e do sexto 
Raio, incorporadas respectivamente pela Ordem de Cristo 

(Círculo Interno Templário), pelos navegadores e pelos 
missionários. 

 
            Contudo, a ambição dos homens e o orgulho dos seres 

de pele branca distorceu o impulso inicial, desvirtuando a 

pureza da indução original de LYS para as Navegações 
Marítimas, que era um impulso de pura universalidade, 

Vontade de União e transmissão de saberes. 
 

           A busca do Ouro da Fraternidade Universal foi maculada 
com a sede de ouro físico. A transmissão de saberes deu lugar, 

em muitos casos, à escravidão e à exploração. A 
Universalidade perverteu-se em hegemonias e a transmissão 



das Bem-Aventuranças ensombreceu em actos de fanatismo 

religioso. 
 

            Forças negras contaminaram, em muitos casos, a 
utilização que os homens fizeram do Impulso Original de LYS 

para esse ciclo de expressão planetária. 
 

            Contudo a Hierarquia entendeu que o impulso deveria 
ser transmitido, pois isso acelerou o processo planetário de 

emergência de uma Consciência Global na personalidade do 
corpo-Humanidade. 

 
            Muito se poderia desenvolver acerca da relação entre 

as Navegações Marítimas Ibéricas e a energia de LYS, mas 
seria esse um trabalho adequado à nova mente, ao   Novo 

Homem? 

 
            Hoje, o Impulso de LYS é no sentido oposto, não no 

sentido da descoberta de territórios externos, mas o regresso 
do indivíduo ao seu próprio Mundo Interno, com contactos 

correlativos com civilizações internas. O presente ciclo de LYS 
é um ciclo - Síntese, um término do processo histórico. 

 
            As Hierarquias coligadas a LYS estimulam agora o nível 

sintético de percepção dos terrestres de superfície, que, 
despertos, se sintam em progressiva integração ao Programa 

de LYS. 
 

            O objectivo da actual fase deste Programa e a 
preparação de grupos de autoconvocados para a Evacuação 

Planetária desenvolvendo tarefas de sintonia progressiva 

(Aproximação), Irradiação  (Ser-Espelho) e formação de 
outros irmãos. 

 
            O novo ensinamento será claro, simples. 

 
            O desenvolvimento de qualidades mentais de 

polaridade feminina será indispensável, para que,  com a 
ajuda dos centros de Despertar Sincronizado (intraterrenos ou 

orbitais), o Peregrino possa reconhecer quando está perante o 
verdadeiro conhecimento. 

 
            O pedido é de que nos preparemos para uma nova 

forma de comunicação, que dispense explicações extensas.  
Um tratamento directo do nosso percurso espiritual, sem 

adjectivações, é o tipo de comunicação dos seres de LYS que, 

eventualmente, venham à superfície para preparar grupos de 
evacuação. 

 
                   A presente tarefa de LYS é a de colocar em 

condições de Serviço indivíduos ou grupos que se mantenham 
polarizados acima do terceiro plano, de forma que possam 

servir de elo de ligação efectivo entre os comandos das Naves 
e os demais irmãos terrestres. 



 

            A Operação-Fátima criou um potente Núcleo de Cura 
dos veículos emocionais humanos. Hoje, completando essa 

Missão, emerge a Cura da Mente, como dádiva de LYS a todos 
os Peregrinos em Aproximação. 

 
            Existem outras tarefas mais abrangentes;  entre estas 

está, como vimos, a Ligação Céu-Terra para toda a 
Humanidade. 

 
 

 
LYS  -   ESTRUTURA INTERNA 

 
            Em 1977, quando eu tinha uns doze anos, era costume, 

ao sair da Escola, ficar à espera dos meus pais, num colégio 

interno de Lisboa, onde o meu irmão mais novo estava a fazer 
o primário. Era um colégio criado e organizado por uma ordem 

de freiras. Existia aí um ambiente de paz e de equilíbrio, que 
começava a ser raro na grande cidade. As raparigas tinham, 

inclusivé, a opção do Internato, para que pudessem seguir os 
anos do secundário dentro desse clima. 

 
            Durante dois anos , eu esperava, ali, pelos meus pais, 

brincando com o meu irmão, no parque de jogos do Colégio. 
Com o tempo fui fazendo amizades, junto das freiras e das 

raparigas que estavam em regime de internato. 
 

            Algumas pertenciam a um grupo das Guias de Portugal, 
que tinha sede dentro do Colégio. 

 

            Entre essas existia uma, que teria talvez 14 anos, com 
quem eu sentia uma afinidade interior especial, exteriorizada 

como uma amizade simples e divertida. 
 

            Passávamos muitas horas juntos, falando dos mais 
variados assuntos. Notei, no fim de alguns dias, que ela estava 

sempre a puxar as conversas para assuntos espirituais, que eu 
tentava acompanhar, apesar de sentir dificuldade em seguir as 

suas ideias. 
 

            A minha mente estava despreparada quando, numa 
tarde, ela perguntou: 

        
            - Acreditas que depois desta vida teremos muitas 

outras? 

 
            Eu não sabia o que responder. Creio que lhe disse que 

achava possível. Ela continuou:  
  

            - Sabes?  Vou contar-te um segredo. Mas tens de 
prometer que não contas a ninguém! 

 



            Depois de me fazer prometer ela contou, de forma 

tranquila e segura: 
 

            - Eu sou constantemente acompanhada por um ser 
muito bonito. Ele é totalmente azul e tem cabelos brancos 

compridos, brilha e flutua no ar. Ele é como um guia para mim. 
Estamos sempre a conversar, mas mentalmente. Ele fala 

comigo e eu falo com ele. Ele fala-me de outros mundos, de 
outros planetas e do estado do planeta Terra, que está muito 

mal. 
 

            E onde está esse teu amigo? 
 

            Bem, ele não se pode ver, ele não é bem físico, parece 
feito de luz 

 

            - Então, se não se pode ver como sabes que é azul? 
 

            - Mas eu posso vê-lo, apesar de mais ninguém o ver... 
 

            Acreditei nela. 
 

            É um ser muito bonito. Ele gosta muito de todas as 
pessoas. Um dia Todos seremos como ele! 

 
            Havia uma paz profunda no olhar dela. 

 
            - E, como se chama esse teu amigo? 

 
            - Ele chama-se SUUL. 

 

            Ela prolongava o som "U". 
 

            Pouco tempo depois deixei de conviver com estas 
minhas amigas e a minha vida tomou outros rumos. Nunca 

mais a vi. 
 

            Hoje percebo, internamente, que SUUL era um dos 
seres de LYS, um Irmão deste Centro Intraterreno. Senti, de 

forma crescente, que ele é um dos membros da Irmandade de 
LYS. Não posso discernir qual a sua função, mas percebo que 

está ligada ao contacto com a superfície.  
 

  
 

_________________________________________________

_________________ 
 

  
 

            LYS tem uma estrutura energética composta por cinco 
níveis de trabalho. 

    



            1 - A HIERARQUIA MAIOR: Vértice Superior do 

Triângulo e conexão com MIZ TLI TLAN. Esta Energia é um 
prolongamento da Energia de AMUNA KUR. 

 
            2 - O TRIÂNGULO: Composto por três Hierarquias: 

 
            . A Hierarquia acima referida, de polaridade espiritual 

indefinida. Função de Canalização da energia de Síntese. 
Responsável pela transmutação das energias dos 

autoconvocados coligados a LYS. Energia-Pai. Síntese. 
Conecção MIZ TLI TLAN. 

 
            . A Sacerdotisa do Espelho.  Polaridade Feminina.  

Função de cura cósmica.  Energia-Mãe.  Conexão  MIRNA JAD-
AURORA. 

 

            . Uma Hierarquia de polaridade masculina.  Função 
iniciática e formativa.  Em tempos actuou como um dos 

Mestres Ascensos, conhecidos pelos estudiosos de superfície.  
Representa a Energia Iniciatica do Centro.  Energia-Filho.  

Conexão  MIRNA JAD-ERKS. 
         

            3 - O CONSELHO INTERNO: Composto por doze 
Energias.  Representam a Vida Iniciática de LYS, a sua Energia 

de Coesão.  Entre estes doze encontram-se Energias que 
foram conhecidas na superfície como ANTÒNIO e BERNARDO. 

Também  AURIAHNE (Isabel) pertence a este Conselho. Estes 
seres são pura Energia de Coesão. 

 
            4 - O CONSELHO DE SABEDORIA :  Não tem número 

fixo. Representa a Vida Espiritual de LYS e opera no vector de 

contacto com a superfície. 
 

            5 - AS IRMANDADES, QUE PODEM SER Núcleos de 
Oração Silenciosa ou equipas de Harmonização Magnética,  

Grupos de Irradiação e Informação junto dos Autoconvocados. 
 

            A Energia-Mãe do Centro está focalizada na 
Sacerdotisa do Espelho. 

 
            Esta Energia, de polaridade feminina, tem uma 

realização interior que ascende à Sexta Dimensão. 
Corresponde ao aspecto Mãe da Energia Cósmica e está ligado 

à Cura. É uma Hierarquia de AURORA. A Sua Consciência está 
emersa no Núcleo Mental  Cósmico que anima o Centro. 

 

  
 

                                                     *                *               * 
 

  
 



            Também a Energia paralela que é conhecida na 

superfície como Anjo de Portugal tem como ponto de 
Irradiação o Templo Maior de LYS. 

 
            Estes Grandes Seres, os Anjos de País, estão hoje a 

passar por transmutações que os elevam a um novo patamar 
de Serviço. 

 
            A expressão arcaica "Anjo de Nação" não mais exprime 

correctamente as actuais tarefas desta hoste dévica.  Está em 
curso toda uma Síntese entre as Energias destes Seres. As 

hostes dévicas são as primeiras a responder à Energia de 
Síntese da nova era astrológica que se aproxima. Antecipando 

o estado da superfície do planeta, após a purificação global, 
estes Devas estão já a fundir as suas Energias, gerando uma 

nova corrente de alimentação dos tecidos colectivos, não 

compartimentada. 
 

            O Anjo de Portugal  - usaremos esta expressão, apesar 
de desactualizada   - sintoniza-se continuamente com um dos 

sub-planos da manifestação interna de  LYS.  Sob a sua 
Regência encontram-se hostes ligadas aos diversos reinos, 

incluindo o humano. 
 

            Algumas dessas hostes estimulam o desenvolvimento 
vegetal, o desenvolvimento animal na superfície da Península. 

 
            Actualmente todos esses trabalhos se encontram  em 

plena transição. Um dos principais Serviços que essas hostes 
desenvolvem é o de tratar as áreas afectadas pela 

contaminação química dos solos. 

 
            Os incêndios reincidentes na superfície de Portugal, 

por exemplo, têm devastado vastas áreas florestais do país. 
Em colaboração com as hostes de Devas ligados ao reino 

vegetal e mineral, muitas naves são destacadas para o 
tratamento magnético das zonas afectadas. 

 
            O Pinheiro Manso, espécie ligada internamente ao 

Grande Deva de Portugal, que o desenvolveu com fins muito 
precisos, é um potente cataLYSador de Ono-Zone. O etérico 

das zonas onde esta árvore se encontra é enriquecido e 
sensibilizado para a recepção de faixas superiores de Energia. 

 
            O código genético do pinheiro manso responde já às 

frequências da vida vegetal de Quarta dimensão.  Esta espécie 

passa hoje por uma ampliação da sua consciência e do seu 
âmbito de Serviço. A  serenidade, a quietude e a sabedoria são 

energias que sempre foram associadas ao pinheiro manso.  No 
próximo ciclo, já transmutado,  e com novas energias fluindo 

através dos seus circuitos etéricos, o pinheiro manso será um 
irradiador de Paz. 

 



            O vasto pinhal de Leiria, dentro da área principal de 

LYS, plantado por um rei com visão Templária, é um dos 
reflectores da ambiência de LYS, nos níveis de superfície.  A 

principal função oculta deste pinhal, durante os séculos 
passados, foi a de preparar o etérico da zona, para a futura 

exteriorização de LYS. 
 

            Essa acção fazia parte de um triângulo de intervenções 
na zona, nos diversos níveis da superfície, cujo objectivo era 

preparar a actual emergência de LYS. 
 

            1 - Nível físico-etérico: O pinhal de Leiria preparou os 
níveis físico-etérico, estabilizando as correntes telúricas da 

área, dentro de padrões conduzidos por LYS. Este irradiante 
manto verde continua hoje a sua tarefa, funcionando como um 

instrumento do Deva de Portugal. Como Espelho da Energia 

desse Deva permeia com harmonia e equilíbrio os níveis 
inferiores da zona, trazendo até à superfície um grau da 

atmosfera etérica do Mundo de LYS. É um órgão de purificação 
magnética do país e de manutenção de certos níveis de 

cristalinidade dentro do perímetro correspondente ao Alvéolo 
Maior.  Regenerando o físico-etérico prepara esses níveis para 

receberem a definitiva plasmagem do novo estado de 
Consciência. 

 
            2 - Níveis Internos: Como Espelho do Templo Maior de 

LYS, na superfície, a Ordem Templária de Tomar contribuiu, no 
passado, para a preparação dos níveis profundos da 

conjuntura energética que estava sendo estimulada. A pureza 
do seu contributo antecipou, nos níveis humanos internos, a 

vivência que hoje muitos são chamados a assumir. Isso deixou 

um germe na região para a abertura do humano ao 
interdimensional.  A vivência Templária na região plasmou, a 

níveis profundos, uma primeira ponte entre a superfície e as 
dimensões superiores, preparando esses níveis para a 

emergência da Consciência de LYS: 
 

            3 - Emocional e Mental Colectivo: a Operação-Fátima-
Santuário  preparou os níveis externos colectivos, marcando a 

zona com a vibração de LYS, de forma a que milhões de seres 
pudessem aproximar as suas personalidades da integração 

com os seus níveis profundos.  Nesse sentido, FÁTIMA é o 
terceiro vector de preparação da área, agindo sobre o 

colectivo humano de superfície. 
 

            É como herdeiro da acção passada desta triangulação 

energética que o actual Peregrino se propõe à  Aproximação 
de LYS. 

 
            Os três vectores de preparação descritos não são os 

únicos a constituir a rede de acções que  "fecundou" os níveis 
de superfície para a emergência de LYS, contudo, são aqueles 

que mais claramente podem ser sintetizados. 
 



            Os três vectores de preparação descritos não são os 

únicos a constituir a rede de acções que "fecundou" a 
superfície do planeta, preparando a emergência futura de LYS, 

contudo, são aqueles que mais claramente podem ser 
sintetizados por mim, neste momento. 

 
            A acção destes vectores, tal como foi descrita, 

terminou. O fruto deste amplo ciclo deixa em aberto a fase 
actual, de Sintonia Interna com a Mónada e Aproximação 

efectiva com LYS, rumo a um contacto com as Hierarquias do 
Centro.  

 
  

 
_________________________________________________

______  

 
  

 
  

 
O IMPULSO THAYKUMA 

 
            THAYKUMA está presente em LYS, como elo de ligação 

entre este Centro Interno e os Centros Principais. 
 

            Esta imensa Energia Cósmica acompanha, vela e 
energiza, em níveis transcendentes, todo o programa de LYS. 

 
            Como Hierarquia  Principal do Conselho de ERKS, esta 

Entidade, de polaridade feminina, acompanha diversos 

sectores do processo planetário em curso. LYS é um desses 
sectores. THAYKUMA, como Vector da Consciência-MIZ TLI 

TLAN, tem acesso aos registos mais internos da Missão de 
LYS. 

 
            A sua função junto a LYS está acima do próprio 

comando do Centro. Como polo de Irradiação, a sua Presença, 
hoje, é universal. THAYKUMA participa em Conselhos 

Intergalácticos, com Energias até à nona dimensão. Assim, a 
sua acção, nos nossos dias, é mais de natureza 

extraplanetária do que propriamente planetária. 
 

            Nos níveis de superfície, em toda a Península Ibérica e, 
de forma especial em Fátima, existe um apelo 

religioso/devocional dirigido a um parcial desta Hierarquia.  

Este apelo, emitido pelos níveis emocionais, mentais e 
intuitivos da humanidade, tem sido um dos "pontos de 

abertura" para que Energias Cósmicas de Redenção tivessem 
podido entrar no circuito planetário. 

 
            THAYKUMA, como Energia, é essencialmente um 

Impulso, um estímulo que a humanidade de superfície 



continuamente recebe, vindo dos níveis mais profundos do 

planeta. 
 

            Tingido e distorcido por representações várias, o 
impulso Original de THAYKUMA perde definição e potência no 

consciente dos povos, dando lugar ao emocionaLYSmo, à 
superstição e dependência retribuitiva.  Este impulso, 

exteriorizado inclusivé na Operação-Fátima, continua a ser 
mal interpretado pelos indivíduos que se aproximam, por via 

externa, do Santuário de Fátima. 
 

            Não é objectivo de nenhuma Hierarquia ser objecto da 
Devoção que o ser humano deve ao ÚNICO. 

 
            A função da mediação exercida por THAYKUMA e por 

outras Hierarquias resulta da sua potência, como Núcleo de 

Consciência Cósmica. A expressão cósmica de THAYKUMA, 
expressão que está acima de qualquer imagem tradicional 

relacionada com as suas anteriores funções, no antigo ciclo 
planetário, é pura energia, em nível de oitava-nona dimensão. 

Isso coloca o seu foco de Consciência no campo de ligação 
entre os níveis monádicos e os níveis arquetípicos.  

THAYKUMA é um poderoso canal de amplitude planetária, de 
Energias de Iniciação e Síntese, se bem que a sua função, 

junto aos sectores de CURA, seja bem conhecida também. 
 

            O ser humano pode, hoje, abrir-se à Energia destas 
elevadas Hierarquias, sem contudo ceder à tentação da 

idolatria ou da transferência. A adoração a uma Entidade, 
atitude completamente desactualizada, pode enfraquecer, no 

presente ciclo, a relação única, VIVA, que existe entre o ser 

humano e o seu Criador, Única Fonte. 
 

            Amando o Pai, acima de todas as formas com que ele 
se dirige à nossa Consciência, estaremos, por acréscimo, mais 

próximos da energia Cósmica de THAYKUMA. 
 

            É certo que, no princípio da actual civilização, cujo 
Núcleo no Mental Cósmico se exteriorizou sobretudo através 

dos Vectores Platão e Jesus, THAYKUMA, tal como outros 
seres com Missões no físico, foi uma Palavra Cristalina no 

Discurso Divino, um som na atmosfera inicial do Fundamento 
desta Civilização. 

 
            Sabemos hoje que devemos amar o Pai acima das 

palavras  com que O louvamos, acima da própria atmosfera de 

louvor. 
 

            Isso abre o canal para o Silêncio Cósmico. 
 

            Silêncio Cósmico,  Contemplação  e  Entrega  são 
chaves para a participação no mistério iniciático de 

THAYKUMA. 
 



AURIAHNE 

 
            Nos primeiros contactos, no silêncio nocturno, pude 

perceber uma presença de polaridade feminina de vibração 
muito suave, simultaneamente actuante. Sabia ser uma 

entidade com ligação a LYS e com Tarefa dentro do programa 
desse Centro 

 
            O nome ISABEL recorria na tela interior da captação 

 
            Lentamente, ficou claro, que se tratava da mesma 

Mónada, cujo Eu Superior havia, no passado, gerado a 
personalidade de Isabel, uma rainha portuguesa de profunda 

percepção espiritual e de grande pureza de acção.   Era a 
Essência Cósmica desse ser que se aproximava. 

 

            A sua presença era profundamente harmonizante, 
como um padrão de sons diáfanos. Não se tratava de nenhuma 

forma antropomórfica 
 

            Sabia que Isabel ou Rainha Santa, como é conhecida, 
tinha sido um dos vectores da acção de LYS, no passado. 

Pouco se sabe acerca desta Entidade e do seu trabalho, nesses 
tempos. 

 
            Compreendi também que o nome Isabel correspondia 

apenas a essa tarefa, na Idade Média, e que não designava 
mais o seu actual ponto de Consciência, nem, tão pouco, a sua 

actual tarefa. 
 

            Em silêncio o nome AURIAHNE formou-se na tela de 

captação. 
 

            Pela energia que esse nome emanava e pela 
confirmação que recebi do meu próprio Núcleo Profundo, ficou 

claro, na minha Consciência, que estava perante a expressão 
da nova amplitude de Serviço e da nova Tarefa de Isabel. 

 
            AURIAHNE é membro do Conselho Interno de LYS. 

 
            Como Tarefa coordena as equipas de LYS que estão a 

entrar em contacto com a humanidade de superfície. 
 

            AURIAHNE, Membro do Conselho Interno de LYS, tem 
funções de "ponte" energética entre os grupos de contacto na 

superfície e a Vida Interna de LYS.  Estes grupos de contacto, 

que estão em preparação progressiva, serão acompanhados 
por membros do Conselho de Sabedoria. Eventualmente, a 

presença de Energias que formam o Conselho Interno será 
detectada, como elos de ligação entre os diversos trabalhos 

grupais e o Triângulo. 
 

            Como polaridade feminina, Auriahne é um Ser muito 
suave em vibração. 



      

            Percebi que Auriahne, quando se manifesta nos níveis 
pré-físicos de LYS, manteria, como expressão da sua tarefa, 

um corpo físico semelhante a um astronauta andrógino, 
vestido com um facto integral azulado.  Mas esta percepção é 

ilusória, pois não corresponde ao mais alto nível de 
manifestação desta Entidade; descreve apenas um dos seus 

veículos de manifestação. 
 

            No entanto, noutro nível de percepção, o que pude 
perceber nada tinha de antropomórfico. Nesse outro nível, 

composto por partículas muito mais subtis, a Mónada de 
Auriahne estabilizava uma forma semelhante a um anel 

azulado, com algo semelhante a um átomo róseo-violáceo 
luminoso no centro.  A sua intervenção, nesse nível, não são 

palavras ou sequer sons. Compreendi que Auriahne, nesse 

plano, "estabilizava".  A sua acção era a de manter estável, 
pela irradiação do núcleo central, dessa forma, toda uma 

"zona vibratória", permitindo assim o contacto e sintonia de 
seres  de LYS com níveis ainda mais profundos do planeta. 

 
            Depois senti que essa forma se desdobrava numa 

forma composta por vários anéis luminosos, em ligação, que 
formavam uma coroa circular, em torno de três potentes 

Energias, no centro desse anel. 
 

            Percebi que isso significava a acção do Triângulo e do 
Conselho Interno de LYS no Mental do Centro. 

 
            Percebi que essa corrente de Energias estabilizava uma 

atmosfera receptiva à Síntese planetária em curso, fazendo-o 

por todo o "corpo" Europa, com especial incidência sobre a 
Península Ibérica. 

 
 

 
O PROGRAMA FÁTIMA 

 
  

 
            Não é nossa intenção tecer um juízo acerca da relação 

entre um veículo exotérico como a Igreja e a Energia interna 
do PROGRAMA Fátima, pois isso pertence a um nível de 

trabalho que não é o nosso, além de que implicaria o erro de 
método de confundir os domínios exotérico e esotérico. 

 

As camadas periféricas - religiosas, populares ou as 
adaptações regionais - de um Vector de Serviço não nos 

esclarecem acerca da natureza desse Vector. Comparações e 
juízos entre o Externo e o Interno, além de confundir 

categorias distintas de Serviço, colocam os indivíduos no nível 
mental, podendo atrasar o trabalho prioritário. 

 



A atitude crítica, junto à Igreja, não nos compete. A Energia 

Superior, Voz do Único, realizará todos os ajustes necessários, 
segundo o seu próprio Plano. 

 
Também as polémicas relacionadas com o "terceiro segredo" 

não nos dizem respeito. Trata-se de uma rede de especulações 
externas e pouco adiantam à Conexão com o Sagrado e com o 

Vórtice de Ligação Céu-Terra que Fátima exterioriza.  
 

O "terceiro segredo" destinava-se a avisar o mental colectivo 
humano de assuntos próprios dos bloqueios desse nível 

humano. De facto, o que quer que o "terceiro segredo de 
Fátima" guarde, para um Peregrino ligado à Energia Superior 

será algo que ele contactará, por Via Interna, quando chegar a 
altura. Esta é uma lei válida para qualquer "segredo 

espiritual", incluindo o "último segredo de Fátima".  É certo 

que, se a data de divulgação do "terceiro segredo" foi 
protelada, pela instituição que o guardava, então a mesma 

mensagem terá sido veiculada por inúmeros outros canais, 
dentro do prazo estabelecido.  Nesse sentido, o conteúdo do 

"terceiro segredo" é conhecido por muitos indivíduos, que o 
contactaram através dos seus próprios canais. O novo ritmo 

de Serviço não aguarda por aqueles que estão comprometidos 
com a curiosidade alimentada por "segredos". 

 
            Algo deve, no entanto, ser notado: 

 
            Se o conteúdo da terceira parte da mensagem deveria 

ser mantido como segredo, porque foi revelado aos homens, 
em Fátima? 

 

            Se uma hierarquia de consciência cósmica inicia um 
processo de comunicação de Mensagens, junto ao mundo 

sensível, quem poderá decidir, e com que critérios, que parte 
dessas Mensagens devem ser consideradas segredo? 

 
            Quando um "segredo" é revelado pelo Alto ao mundo 

externo, não compete ao mundo voltar a tornar segredo o já 
revelado, considerando assim como supérflua a intervenção 

do Alto. Um homem não deve interpor-se àquilo que ele 
mesmo classifica como "teofania".  

 
            Neste livro, no entanto, não se trata dos assuntos 

relacionados com a administração externa - religioasa e 
confessional - de Fátima.  Assim, o programa Fátima será 

considerado somente a partir de certo nível do seu 

desenvolvimento. 
 

                                                    *          *          * 
 

            As aparições de Fátima, projecções nos planos 
substanciais de um impulso director de THAYKUMA, 

assinalaram o começo do ciclo de preparação para a 
exteriorização de LYS e de activação de uma Corrente Cósmica 



de Compensação e Estimulação, que, vinda de níveis cósmicos 

de Vida, desceu, a partir de então, sobre a Zona de Maior 
Impacto no Etérico. 

 
            Em certo momento, neste século, por indução do 

Senhor do Mundo, LYS iniciou o ciclo de acções que visavam 
preparar a sua progressiva exteriorização e gradual 

transmutação - em sincronia com os Centros Principais - dos 
padrões de vida da humanidade de superfície. 

 
            Esse novo ritmo, que visa a elevação do mundo, iniciou 

em LYS novos Programas e Sectores de aproximação ao 
homem de superfície. 

 
            Ao longo do presente século, LYS trabalhou em níveis 

profundos, silenciosamente, para preparar os níveis 

tridimensionais de superfície, para o Encontro de três estados 
de consciência : o Intraterreno, o de superfície e o 

Extraterrestre. 
 

            Quando o ciclo de trabalhos internos de preparação da 
Humanidade de superfície para o contacto actual começou, o 

Programa Fátima foi também iniciado, correspondendo, na 
superfície, ao novo ritmo intraterreno e Hierárquico.  Isto deu-

se por volta de 1915. 
 

            THAYKUMA, através do Sistema dos Espelhos, plasmou 
no pré-físico uma cristalização que correspondia à intersecção 

do seu próprio Núcleo Irradiante com o mundo emocional e 
psíquico das crianças que serviram de receptor. 

 

            Esta intercepção de dois pólos, um activo, celeste e um 
passivo, terrestre, gerou no pré-físico a forma combinada, 

conhecida como Senhora de Fátima. 
 

            O Núcleo Irradiante de THAYKUMA, de potência muito 
elevada não poderia plasmar-se directamente no físico-

etérico, sob pena dos receptores não entenderem nada do que 
se estaria a passar. 

 
            A potência de THAYKUMA, se estivesse actuando 

directamente no físico-etérico, irromperia num Globo de Luz, 
de proporções imprevisíveis e efeitos magnéticos intensos. A  

Intensa Energia deste núcleo irradiante, em contacto directo 
com as moléculas densas da atmosfera, provocaria a 

combustão imediata dessas moléculas e sua automática 

transmutação para os planos subtis, irradiando intensa Luz. 
Os pastorinhos não teriam referenciais internos para 

compreenderem esta manifestação, podendo, inclusivé, ficar 
simplesmente fascinados com o Amor e a Energia de Síntese 

irradiada, mas sem poderem comunicar nada de claro aos seus 
irmãos de superfície. 

 



            Assim, a forma-contacto foi construída por impulso de 

THAYKUMA e projectada na superfície, através dos Espelhos. 
Quando essa forma encontrou o mundo subjectivo dos 

pastorinhos estabilizou, em contornos típicos da religião local. 
 

            Criadas as condições de estimulação dos níveis 
tridimensionais humanos e de níveis mais profundos ainda, 

elementos da Atmosfera de Sacralidade de LYS, do seu Alvéolo 
Maior e do Templo Central, puderam "ancorar" nos níveis de 

superfície. 
 

            O Santuário de Superfície emergiu como uma poderosa 
bateria devocional. 

 
            Portugal, que tem estado sob a influência do Sexto 

Raio, encontrou aí um polo de mobilização do emocional e do 

mental colectivo.  Através do Programa-Fátima, parte da boa-
vontade mundial foi canalizada para propósitos de Oração e 

Invocação, focalizada em Maria e canalizada, na época, para 
SHAMBALLA.   

 
            A resposta da humanidade de superfície, em Oração, ao 

Impulso de THAYKUMA, constituiu uma Grande Invocação.  
Esta Invocação abriu caminho nos planos intermédios do 

planeta, intoxicados pelo ódio/dor destilado durante as 
guerras mundiais, para que se introduzissem no planeta Terra 

potentes Energias Cósmicas, de Desanuviamento, Purificação, 
Redenção e CURA. O polo externo deste programa de 

Convocação da humanidade para um contributo em ABERTURA 
e VONTADE para a harmonização e equilíbrio do estado do 

planeta, fixou-se em Fátima, no Santuário. 

 
            Todos os que, entregues ao Impulso de Fátima, oraram 

pela PAZ contribuíram com a sua Irradiação para minimizar o 
problema mundial. Como se sabe, milhões foram tocados por 

esse Impulso. 
 

            Esta Zona Sensível na Península Ibérica passa agora de 
uma influência de Sexto Raio para Segundo Raio. Nesse 

movimento de Energias Cósmicas inicia-se a segunda fase do 
programa de Fátima. 

 
            Actualmente não se trata mais de preparar os níveis de 

superfície para formar um "cálice" de recepção da energia de 
LYS. 

 

            O ciclo de preparação interna de LYS para a 
aproximação à superfície e preparação da superfície para a 

sensibilidade a LYS  - ciclo que foi marcado externamente com 
as aparições  - terminou. 

 
            A nova fase é a da preparação consciente de 

autoconvocados para a aproximação consciente ao Programa 
Interno e à Energia de LYS. 



 

            A Missão actual de LYS, nos seus níveis subtis, trará à 
manifestação um novo estado de Consciência, uma nova 

compreensão da Entrega, da Contemplação e do Silêncio, 
Mistérios personificados, durante séculos, em MARIA. 

 
            Energias de um Espelho Orbital espalham-se hoje 

sobre Fátima. LYS, como ESPELHO, reflete essa energia para a 
superfície, estabelecendo na Península Ibérica a Ligação Céu-

Terra. 
 

  
 

  
COMUNICAÇÃO DE UM SER DE LYS 

 

            O que vos era possível fazer, com as forças da vossa 
personalidade, está feito. É tempo de vos deixardes comandar 

pelas Energias Divinas, às quais cada um está coligado, por 
vínculo cósmico. 

 
            Abertos ao novo impulso, com aves luminosas, deveis 

fortalecer a vossa Aura protectora com o Culto do Silêncio e o 
Escudo da Humildade. 

 
            Enquanto estiverdes conscientes da vossa Identidade 

Real estareis abertos para a Luz. Uma coisa gera a outra. À 
medida que vos aproximais dos Portais, as velhas forças, 

enraizadas nos vossos veículos, pelo alimento que lhes haveis 
dado, durante o antigo ciclo, tudo farão para que olheis para 

trás. Tudo farão para vos mover do vosso compromisso 

profundo.  
 

            O cuidadoso caminhar conduz ao Silencioso Peregrinar. 
Se haveis feito as Entregas básicas aguardai em Paz a acção 

das Energias. Mensageiras das Estrelas, elas trazem até vós a 
Vontade do Pai para o vosso momento presente. 

 
            Como prumos deveis avançar. Segui a linha de Luz e 

aceitai o seu progressivo estreitamento. Atentos e entregues 
sabereis distinguir o trigo do joio, pois a vossa Mónada estará 

brilhando, clara e activa como um Pulsar, indicando a vossa 
Vontade Profunda, à qual deveis fidelidade. Ela é, para cada 

um, o Anjo que Guarda a porta do Éden. 
 

            Tendes hoje provas bem claras : 

 
            -  A prova da Combinação. 

 
            -  A prova do Discernimento. 

 
            -  A prova do Silêncio. 

 
            -  A prova da Fé. 



 

            A prova da Combinação trará até vós situações 
aparentemente inconciliáveis, para que, no Amor e na Pureza, 

aprendais a COMBINAR as situações terrenas com as Energias 
Superiores, de forma a que o Espírito se manifeste sem que se 

produzam atritos desnecessários. Nesta prova sereis testados 
no Perdão, na Simplicidade, na Tolerância. No sentido de 

oportunidade e na aceitação igual de todos os vossos 
semelhantes, independentemente do seu momento espiritual. 

Devereis aceitar as limitações dos planos inferiores da 
manifestação Universal. A vossa Paciência e o vosso Amor 

deverão ser reconhecidos como úteis ao longo desta prova. 
 

            De todas as Sínteses que o vosso planeta já viveu, esta 
que se aproxima é a mais poderosa. Os intervalos 

interdimensionais serão "estreitados".  Para que a Síntese se 

instale novos padrões, novas combinações, novas relações 
interdimensionais serão introduzidas. Isso trará novos 

minerais, novas plantas, novos seres humanos e novos tipos 
de inteligência. Tudo se recombinará rumo à Unidade: A 

beleza geográfica manifestará novas Leis Abstractas, os Seres, 
em liberdade, encontrarão novos ritmos para se exprimirem. 

Com o aumento da Substância ao Espírito, novos casamentos 
entre a vida e a forma serão possíveis. Aprendei a co-criar 

com estas novas combinações, no Amor. 
 

            Ficai atentos, pois os Momentos em que a matéria está 
mais sensível ao Espírito devem ser por vós reconhecidos, 

respeitados e aproveitados. 
 

            A prova do Discernimento colocar-vos-á frente a 

situações, nas quais, só o real vínculo com o Sagrado, com a 
Energia Divina, vos poderá ajudar, levando-vos a reconhecer 

as coisas pela Energia que irradiam e não pelos nomes ou 
títulos que apresentem.  Superareis assim a barreira da 

linguagem. Estareis frente a mensagens sem origem definida, 
contrariando a exigência do vosso consciente esquerdo.  

Estareis frente a percursos espirituais sem estruturas pré-
estabelecidas, onde só a capacidade de reconhecer a Presença 

Superior vos poderá guiar.  Estareis frente a falsos profetas e 
a tentadoras recompensas espirituais. 

 
            Seguros de que a vossa intenção é Sagrada, pois 

buscais apenas Servir, atravessareis estes pântanos, 
discernindo o que é verdadeiro e o que é falso, o que contém 

Energia e o que apenas transporta forças.  Discernindo, 

estareis acima dos grupos formais, acima dos títulos e acima 
das ordens externas. 

 
            Como a Abelha que procura o Pólen, guiada por um 

instinto infalível, também vós procurareis a Verdade e o Amor 
Últimos, guiados pelo vosso Ser Interno. 

 



            A prova do Silêncio trará até vós momentos em que 

sereis tentados a exteriorizar indiscriminadamente as 
delicadas pérolas do vosso percurso interior.  Sentireis que, 

cada vez que o fizerdes por mero materiaLYSmo, essas pedras 
ficarão baças, perdendo, dentro de vós, a beleza original que 

vos alimentava.  Quando não puderdes viver sem esse brilho 
profundo, então, aprendereis a suster a vossa necessidade 

pessoal de partilha, apenas falando quando o Ser Interno 
emite um impulso para isso. 

 
            Partilhareis a Energia resultante do vosso Contacto 

Interno e não as formas com que esse Contacto se esteja 
revestindo. 

 
            A prova da Fé, presente no vosso peregrinar, coloca-

vos frente ao inesperado, ao Vazio,  Ao Silêncio. 

 
            Avançareis para dentro de um Foco de Luz onde as 

vossas referências se esfumam para dar lugar apenas ao amor 
total? 

 
            Aceitareis ficar meses, talvez anos, sem sinais claros 

de que estais caminhando no sentido certo, excepto a Paz 
para com a vossa Consciência Interna? 

 
            Aceitareis que vos sejam diminuídas as visões dos 

mundos subtis para que a vossa entrega se fortaleça? 
 

            Aceitareis o que o Amor vos traz, desconcertando-vos? 
 

            Tudo isto é Fé. 

 
  

 
ZONA - PORTAL 

 
            Próximo de Fátima existe uma ampla Zona-Portal, hoje 

activada para a "recepção-preparação" de seres despertos, 
com vista à Comunhão de Consciências, estado que está 

próximo de se plasmar nos níveis mais externos do planeta. 
 

            Essa Comunhão de Consciências realiza a ponte com o 
mundo de superfície e os mundos intraterrenos, 

compreendendo também a esfera não terrestre de Vidas 
Inteligentes. 

 

            Como vimos, um Portal contém a acepção dada 
antigamente a um Templo, actuando directamente na 

consciência do ser em aproximação. 
 

            Existem portais Interdimensionais, tanto no 
Macrocosmo como no Microcosmo. 

 



            Um Portal Interdimensional, de acesso a outros níveis 

de Consciência e a Civilizações que se encontram noutros 
patamares de Realização, é a contraparte Macrocósmica dos 

Portais Internos de Iniciação, presentes no interior de cada 
um  de nós. 

 
            Estes portais microcósmicos são atravessados pelos 

que já estão sob a "pilotagem" de suas Mónadas. Cada Portal 
atravessado no interior de cada um, significa um véu que se 

esfuma na Consciência que é absorvida no Núcleo Cósmico de 
Super-Vida a que o indivíduo pertence. 

 
            Nestes percursos internos o Iniciador é a própria 

Mónada, coligada com Hierarquias e Logos que a acompanham 
no seu processo de Síntese. 

 

            Nos Portais Interdimensionais Macrocósmicos o que 
acontece é a confirmação ao nível dos veículos dessa Iniciação 

Interna e profunda. 
 

            Nesses casos o Iniciador continua a ser a Mónada do 
indivíduo, mas actuando em constelações energéticas mais 

amplas, que incluem outros seres, outras Mónadas e acções de 
âmbito grupal. 

 
            Um Portal é activado por Consciências Libertas, 

Hierarquias e Irmandades a Elas coligadas. Como "Fonte e 
Entrada" servirá todos os reinos que se encontram sob a sua 

influência e não só o reino humano. No nível humano, um 
Portal torna-se activo por resposta natural à PUREZA daqueles 

que dele se aproximam. 

 
            Quanto mais isenta de afectações externas estiver a 

aspiração ao contacto, mais sensíveis se revelam as 
"membranas de protecção" e os campos magnéticos que 

"regulam o trânsito" entre as diferentes dimensões. 
 

            É o real estado de um Peregrino que determina a 
reacção do Portal. 

 
            No delicado mundo dos intercâmbios energéticos nada 

pode ser acelerado ou atrasado quando é a Energia Superior 
que dirige as fases de Transmutação. 

 
            Nesse sentido os Portais têm uma vida própria, uma 

misteriosa "ecologia"  - no mais profundo sentido da palavra. 

 
            Em cada Portal existe um Ser, uma Entidade ou uma 

Falange que o guarda. Em certo sentido essas Entidades 
representam para o mundo da Individuação a vida interna, 

impessoal, que anima a sensibilidade do Portal. 
 

                                                            *       *       * 
 



            No contacto com uma Zona-Portal são realizados 

reajustes entre o subconsciente e o Supra-Consciente do 
Peregrino. 

 
            Nessas fases a atitude que o consciente deve assumir é 

a de não-interferência no processo. A condição de observador 
cristalino passa a ser indispensável. 

 
            Perante os seus olhos internos lutas e conflitos 

processar-se-ão dentro de um Programa de que ele não verá 
todos os contornos. Na Fé, o Peregrino saberá que não deve 

interferir nesse processo, pois, na sua actual condição, ele já 
entregou o Comando do seu desabrochar ao Ser Interno. 

 
            A própria Energia Superior conduzirá, 

impreterivelmente, a sua Vida Interna, e, se tal for permitido, 

a sua vida externa também. 
 

            Sob a Aura protectora dum Portal os seres estarão 
abrigados das próximas tempestades do emocional e do 

mental colectivos. 
 

            Na Zona-Portal que fica dentro do perímetro de LYS, de 
Maior Impacto no Etérico, um silêncio atómico - que satura as 

partículas sub-atómicas, refluindo de novo à superfície, num 
contínuo ciclo de transmutação - permeia as auras individuais 

daqueles que se aproximam em Sintonia Axial. 
 

            Esse Silêncio, orvalho cósmico virgem, é uma benção. 
 

            Se a atitude for correcta a consciência do Peregrino 

poderá ser lentamente liberta das pesadas correntes da 
identificação com matéria. O Peregrino assiste à libertação da 

sua consciência, que se eleva, em louvor ao Único. 
 

            Os Portais que permitem a admissão dos seres 
humanos de superfície, em veículos subtis, aos campos de 

consciência Intraterrenos e Supraterrestre estão a passar por 
uma estimulação acrescida, em sincronia com a estimulação 

que está sendo realizada no profundo de cada um e no planeta  
como um Todo. 

 
            Aqueles que atravessaram as dificuldades iniciais, que 

se preparam com Amor e para o Amor, aqueles que 
dominaram o medo e a inércia, emergindo como células de 

Compaixão e Pureza, renunciando ao seu ego-humano, podem 

sentir agora que a Vida Solar os convida à Suprema União, 
onde a pequena vontade - o livre arbítrio - se extingue, 

abrindo caminho à integração do  "ser-separado"  nos Ritmos 
e nos Ciclos impessoais de todo o Sistema Estelar em que 

estamos mergulhados como Vida. 
 



            Um AUTOMATISMO SOLAR instala-se nos níveis 

externos do Peregrino. Com esse automatismo emerge a 
libertação do consciente. 

 
            O Portal funcionará como um reflector da nossa 

Existência Superior, trazendo a cada um a Imagem do seu 
próprio Anjo Solar, ou da sua Estrela Interna, se for o caso. 

 
            O personaLYSmo e o sentimentaLYSmo, movimento 

dos compostos materiais terrestres, presentes no homem de 
superfície, podem chegar a ser imobilizados dentro da Aura de 

um Portal, por impulso Superior. 
 

            Como uma flor na Primavera, a consciência do 
Peregrino desabrocha, para planos sublimes, revelando o 

perfume sagrado da Superior Presença Interna. 

 
            Perante um Portal não esperemos, então, encontrar 

referências de nós mesmos para a vida comum. Aquilo que se 
colhe, em sintonia Axial, é Axial, ou seja: diz respeito, 

exclusivamente, à Vida Cósmica do eixo de Luz que compõem 
a manifestação do Ser Total. 

 
            Diariamente o Peregrino recebe instruções dos seus 

próprios planos superiores de consciência. Atenta, vigilante, 
neutra, a sua mente poderá captar essas linhas de acção. 

Algumas aplicar-se-ão à vida externa, comum, que deve ser 
sacralizada. 

 
            A abertura à energia de um Portal, contudo, traz outro 

tipo de Instruções, ligadas apenas ao mais alto nível de 

consciência para o qual o indivíduo já despertou. 
 

            A presença, física ou subtil, dentro do campo de 
influência de um Portal, poderá atenuar os fogos densos dos 

veículos  - especialmente, neste fim de ciclo, do mental - 
trazendo a simplicidade e o Silêncio. 

 
       Sempre que um estímulo chega ao nosso consciente, 

como sinal de uma Energia Superior, devemos alimentar a sua 
acção em nós, ampliando-o no Serviço imediato. 

 
            Acolhendo a energia em nós, tal como a criança que 

corre para a Mãe, estaremos enviando ao Alto um Impulso de 
Obediência, Gratidão e Serviço, dinamismos próprios dos 

cálices que, enquanto conscientes separados, somos. 

 
            O Discernimento é essencial para que se detecte a 

tempo de onde vêm as atmosferas que emergem no nosso 
consciente. 

 
            O caminho do Peregrino implica, gradualmente, dar 

resposta somente aos impulsos superiores, diminuindo a 
resposta compulsiva dada ao que recebe dos seus próprios 



veículos ou do emocional/mental colectivo, sobretudo quando 

reconhece que a maior parte desses impulsos externos o 
tentam prender ao passado de si mesmo. 

 
            A Zona-Portal, próximo de Fátima, actua como 

passagem ao Silêncio Cósmico. 
 

            Energias que introduzem o Silêncio-Activo do Alto 
Astral Cósmico circulam pelo local. 

 
            O recolhimento e a alegria sublimada podem tornar-se 

quase automáticos, quando estamos na zona. 
 

            A pressão criativa exercida por Campos cósmicos de 
Consciência, ON-ACTIVOS, é ali bem clara. 

 

            Uma rede de canais, istmos e lagos reflete na 
superfície a energia intraterrena do Templo Maior de LYS. Essa 

energia, unida ao Silêncio Astral Cósmico, que permeia a zona, 
torna a ambiência local austera e enigmática, porém leve e 

criativa. 
 

            Mergulhado nessa atmosfera, imantado num nível 
sintético de percepção, compreendi quão inúteis são as nossas 

elucubrações mentais e os nossos vínculos emotivos, quando 
entramos numa outra categoria de Aproximação ao Real. 

 
            Uma outra atitude desceu sobre mim, atenuando, um 

por um, os vórtices de apego tridimensional. 
 

            Sabia que isso acontecia, sobretudo, por influência de 

Hierarquias:  A Gratidão preenchia o meu coração, vitalizando-
o. 

 
            Tal como no vale de ERKS, na Argentina, também um 

perfume indefinível paira sobre a região. O silêncio 
omnipresente interage com esse perfume. 

 
       Comunidades de Pinheiros Mansos e Eucaliptos povoam as 

colinas. As nuvens passam lentamente, distendendo a mente, 
tonificando o nosso veículo mental. 

 
       As cores físicas do local são verde e azul. 

 
       Pensei como seria bela a Terra, limpa das toxinas 

produzidas pelo mau uso do livre-arbítrio humano. 

 
       Imagens do futuro planeta-jardim desfilavam na tela 

interior. 
 

       Por ser um Portal Interdimensional e Zona-Contacto, 
estavam ali, em curso, acções de preparação para a evacuação 

planetária. 
 



       Um amigo fez-me notar que o único restaurante dentro da 

zona, à beira de uma das pequenas baías, se chamava "Monte 
Sinai". 

 
  

       Alguém perguntou ao dono porquê esse nome. Ele 
respondeu :  "Um dia cheguei aqui e, sem saber porquê, 

pensei no Monte Sinai. Achei que a região era parecida com o 
Monte Sinai. Essa imagem foi tão forte que acabei por dar ao 

restaurante esse nome."   
 

 
A benção monádica é Fogo Vivo. 

 
 

 

 
GRUPOS EM TRABALHO HERMÉTICO 

 
 Existem grupos na superfície da Península Ibérica que estão 

já com a ligação consciente a LYS completa. Esses grupos 
trabalham em sintonia com o Espelho de LYS, com o Templo 

Central desta civilização intraterrena. 
 

São essencialmente grupos de Irradiação Silenciosa. 
 

Porque o seu trabalho é, exclusivamente, interno, mantêm-se 
totalmente herméticos ao exterior. Pioneiros, enquanto 

Grupos de Consciência aberta à Energia Cósmica Superior, são 
como nódulos de um tempo futuro irisdescente no gasto 

tecido histórico tridimensional. 

 
Apesar de habitarem veículos físicos tridimensionais, os seres 

que compõem estes pequenos grupos estão já sob outras leis 
e têm contacto directo com os Comandos de Evacuação, em 

Naves, e com os membros do Conselho de Sabedoria de LYS. 
 

Durante o ciclo de aproximação a LYS senti-me como que em 
fusão com um desses grupos, com o qual, contudo, não tenho 

contacto externo algum. 
 

Fiquei surpreendido quando me apercebi que o coordenador 
desse grupo estava a trabalhar com os trajes externos de um 

simples pastor da serra, 
 

A vida retirada e austera, em comunhão com as Energias 

Construtoras, em harmonia com todo um programa interno de 
sintonia, tinha contribuído para facilitar o contacto e a 

colaboração consciente com LYS. 
 

Sei que esse pastor da serra está em vias de passar por uma 
iniciação que lhe permitirá transitar entre a superfície e os 

mundos intraterrenos. 
 



Os meus contactos com este Ser não são de todo ao nível do 

Eu consciente;  por enquanto, não sei onde está, quem é, qual 
o seu papel exactamente. Mas sinto, no âmago do meu ser, 

que esse Irmão é um dos Guardiões de LYS, no mundo físico. 
    

O grupo que este ser coordena é muito pequeno. Como 
manifestação externa percebi que se trata de um grupo 

heterogéneo, pessoas de idades diferentes, com veículos 
mentais muito diferentes. São seres internamente ligados a 

esse pastor e foram para ele atraídas por impulso monádico. 
 

Estes grupos herméticos raros, apesar de activos no plano 
físico, só podem ser contactados, pelos autoconvocados, 

telepaticamente.  Como estado de Consciência eles fazem a 
ponte entre a consciência de superfície e a consciência 

intraterrena e extraterrestre, servindo de campo experimental 

às Energias, para verificação das reacções dos veículos 
humanos ao impacto produzido por uma aproximação directa 

e consciente às civilizações internas. 
 

Este dado está a ser comunicado apenas para nos ajudar a 
realizar, que a Vida de LYS, a Energia do seu Núcleo Mental 

Cósmico, Luz Superior que transmutará os padrões de 
comportamento do homem de superfície, está mais próxima 

de nós do que as aparências nos podem fazer crer. 
 

Percebi que existem alguns destes grupos-Ponte, secretos, em 
certos pontos da Península Ibérica, irradiando a sua 

Compreensão, Equilíbrio e Paz sobre os autoconvocado. 
 

  

 
LYS: ACÇÃO DE CURA 

        
Reflectindo para o "quadrante Europa" as energias dos 

principais centros intraterrenos do planeta, LYS irradia um 
vasto espectro de Energias Criativas. 

 
Uma das suas dádivas é energia de cura,  " água"  cósmica 

VIRGEM e VITAL. A energia violeta de AURORA ganha um 
matiz próprio quando reflectida no Espelho de LYS. 

 
Intensidades e Padrões de Transmutação específicos para o 

distorcido tecido europeu são então retransmitidos, 
permeando o etérico do continente. 

 

É um manancial curador de amplitude continental. 
 

Esta corrente de energia BRILL é espargida sobre vários 
pontos sensíveis e sobre todos os reinos da natureza.  

Também os seres humanos recebem esta energia, 
incondicionalmente. 

 



No reino humano é o cultivo da Abertura e da Entrega que 

facilita a passagem desta energia para os níveis concretos da 
Vida.  

 
Em Fátima, na superfície, existem inúmeros casos de curas 

súbitas e de harmonizações instantâneas, resultado do 
dinamismo desta realidade curadora. 

 
O Santuário Externo, pálido reflexo do Santuário Interno de 

LYS, tem sido um dos locais onde a Energia BRILL encontra 
condições de convergir com maior concentração, permeando 

mais profundamente a substância terrestre. 
 

Certa vez, foi-me dado ver internamente um vislumbre da 
vasta galeria de Câmaras de Harmonização. 

 

Muitos irmãos da superfície têm sido levados, nas suas vestes 
subtis, conduzidos pelas suas Mónadas, a estas câmaras, onde 

passam por curas graduais. 
 

Como foi dito, um dos futuros ritmos básicos de LYS, neste 
campo, é o de reimprimir, nos veículos doentes dos seres de 

superfície, o Padrão Original do Arquétipo Cósmico para esses 
veículos. 

        
As Câmaras de Harmonização, integradas no Foco do Espelho 

de LYS e conectadas, por meio de feixes de cristal, com 
campos de energia do Mental Cósmico Superior - campos que 

plasmam na substância mental cósmica as Perfeitas Ideações 
do Plano Arquétipo - introduzem, por ondas de SOM, nos 

campos veiculares dos seres, a respectiva Nota Harmónica 

Original que, permeando os diferentes corpos, os reconduzem 
ao estado de Sintonia Original com o Plano. 

 
Tal como foi descrito no princípio deste livro, a Cura Cósmica, 

com raiz no Plano Divino, é utilizada em LYS, segundo 
desígnios que incluem a Redenção da Vida de Superfície. 

 
A eterna doação do mais Alto ao mais baixo está bem presente 

na acção de Cura deste Centro. 
 

Mas permanece a pergunta: Estaremos prontos para uma 
doação integral ao Pai, independentemente de compensações 

físicas ou subtis? Estaremos aptos a libertar o Santuário da 
nossa gravítica tendência para gratificações? Qual será a 

atitude correcta frente à dispensação de seres de energia 

virginal?  
 

  
 

ESTAÇÕES INTERMÉDIAS 
 

O Centro Intraterreno de LYS mantém Estações Intermédias - 
a média profundidade - preparadas para receber os seres 



resgatáveis, durante a evacuação planetária, operação global 

que está eminente. 
 

Estas Estações Intermédias podem estar sob a crosta terrestre 
continental ou em níveis de vibração intra-oceânicos. 

 
Duas destas Estações Intermédias têm chegado ao consciente 

de muitos dos autoconvocados que, na Península Ibérica, se 
preparam para os tempos futuros. Uma localiza-se nos Açores, 

outra no prolongamento sub-aquático da serra de Sintra. 
 

Ambas são bases intra-oceânicas, mantendo, contudo, bocas 
de entrada, no plano pré-físico, nas plataformas continentais 

que lhes estão adjacentes. 
 

Nos Açores, a Lagoa das Sete Cidades é uma Zona-Portal de 

acesso à base avançada de LYS no Atlântico, 
predominantemente um Hangar para Naves de Apoio a 

trabalhos subaquáticos e a trabalhos orbitais. 
 

Na serra de Sintra existem algumas grutas que são 
antecâmaras físicas de canais de translado ligadas à Estação 

Intermédia situada nos contrafortes subaquáticos da serra. 
 

Na Lagoa das Sete Cidades existe, a nível etérico, uma ampla 
campânula protectora. Devido à acção deste campo 

magnético, forças involutivas, eventualmente atraídas pelo 
processo histórico humano, não podem permanecer na área. 

Esta Lagoa, de grande pureza magnética, é uma das bocas de 
entrada para o Mundo de LYS. A contraparte física dessa 

entrada permanece oculta, por enquanto. 

 
As instruções dadas pelos Comandos de Evacuação poderão 

incluir a sua revelação, por via interna, aos autoconvocados 
coligados com este Vector. 

 
O meu primeiro instrutor, nesta encarnação, um Ser em 

profunda sintonia com o Plano, actualmente encarnado num 
veículo físico feminino, após uma viagem aos Açores, 

ofereceu-me um opúsculo com uma das lendas da Lagoa das 
Sete Cidades.  Essa lenda confirmava a presença de conexões 

interdimensionais no local. 
 

Uma Zona-Portal como a Lagoa das Sete Cidades tem funções 
muito amplas dentro do todo planetário. Tal como no chamado 

Triângulo das Bermudas e em Ibera, intercepções de campos 

vibratórios de diferentes dimensões são ali estimuladas.  Um 
cordão de energia de Síntese permeia a cúpula protectora, a 

partir do seu zénite, banhando, continuamente, o local. 
 

Em nível subtil frotas de naves de reconhecimento e 
tratamento magnético, com base em hangares, situados em 

alvéolos sub-vulcânicos, realizam tarefas de limpeza e 
harmonização dos níveis tridimensionais planetários.  



          

Pude perceber, por exemplo, que naves com base nestas 
Estações Intermédias prestam assistência - sob a forma de 

núcleos irradiantes de compensação magnética - às zonas 
mártires que resultam dos incêndios que, desde alguns anos, 

assolam o território da Península, especialmente em Portugal. 
 

A activação plena da Zona-Portal das Sete Cidades só se dará 
no futuro. De facto, as verdadeiras funções desta zona não são 

ainda conhecidas.  Sabe-se que estão ligadas à evacuação de 
seres para os níveis intraterrenos do planeta.  O fulcro deste 

vector de Serviço é intra-oceânico. A  Lagoa é apenas um 
conector de operações entre o nível intra-oceânico e a 

superfície. 
 

Outra Zona-Portal para o Mundo Interno de LYS, que está 

reconhecida, com certa unanimidade, por vários grupos de 
superfície, é o prolongamento subaquático da cadeia 

montanhosa de Sintra.  Com várias  "emergências"   na 
superfície continental   (canais de execução e canais de 

energia pura)  esta Base Atlântica de LYS  opera  num nível 
intermédio entre a superfície e a alta profundidade da Nébula 

de Alvéolos na Zona de Fátima. 
 

A Base Intermédia de LYS, na zona de Sintra, situa-se a 
algumas milhas de distância da costa, numa linha 

perpendicular à zona que compreende, por exemplo, a Praia 
das Maçãs e as Azenhas do Mar. 

 
Esta base é atravessada por Canais de Translado e Canais de 

Execução, que a ligam a certos pontos na serra de Sintra, ao 

Alvéolo Maior de LYS, a outros Centros Intraterrenos e a Bases 
Interplanetárias, com Missões de Vigília na Órbita da Terra. 

 
Trabalhos de contacto e aprofundamento têm sido 

desenvolvidos na Serra, com vista à preparação de seres de 
superfície, para estágios nas Bases Intermédias de LYS, ou 

mesmo nos Alvéolos Principais em Fátima. 
 



 
  

Um dos alvéolos intermédios da região intraterrena de Lys. Os 
visitantes - estudantes, espeólogos, peregrinos experimentam 

uma regeneração profunda dos seus corpos quando aí se 
deslocam mantendo uma sintonia com a sua própria essência.  

 
Cabe aqui, no entanto, fazer uma distinção no que diz respeito 

aos futuros trabalhos na zona de Sintra: 
  

Duas correntes actuam na parte continental da Serra. 
 

Foi um dos pontos de focalização de antigas sociedades 
secretas, desde grupos activos no Ciclo Atlante, passando por 

Centros de Conclaves Druídicos, até aos mais recentes 
trabalhos de ascendência Rosa-Cruz e Teosófica. Os planos 

astral e mental da zona estão sobrecarregados de cascões 

psíquicos dessas antigas escolas - o que é uma consequência 
natural da desactivação de um centro esotérico.  

 
Por estarem fora do Ritmo Planetário actual esses vestígios 

subtis estão vazios de toda e qualquer energia criativa, 
podendo no entanto apresentar impulsos fascinantes, no pior 

sentido do termo.  
 

Forças involutivas tudo farão para animar e perpetuar esses 
vestígios, levando os indivíduos que neles se polarizam a 

descrever uma curvatura na sua progressão que os poderá 
ligar, gradualmente, ao passado, gerando novas confusões 

entre ARQUÉTIPO e ARCAICO. 
 

A Hierarquia define Sintra como Zona-Portal válida apenas 

para aqueles Irmãos que estiverem já polarizados acima do 
Mental  Abstracto, no puro Intuitivo.  De outra forma, o ser 

poderá deixar-se permear, na zona, por formas-pensamento 
obsoletas que o desvitalizarão e o afastarão do seu desígnio 

profundo. 



 

Apenas com uma sólida percepção interior é que o trabalho 
nessa zona não será contaminado. O Discernimento Superior 

deverá conduzir todos os trabalhos no local. 
 

Junto ao mar, devido ao são magnetismo desse imenso 
elemento, acrescido pela acção da Base Intermédia Intra-

Oceânica, os diversos níveis estão mais puros destes vestígios 
passados. 

 
Os níveis inferiores da serra de Sintra estão de facto 

saturados com vestígios Atlantes. Os níveis etéricos da serra, 
se bem que vitalizados por Devas, de elevada evolução, têm 

ainda um forte apelo elemental, com inúmeros vestígios do 
psiquismo próprio de ciclos históricos em que, por processos 

mágicos, o contacto com esses seres esteve muito activo. 

 
A atitude válida para o trabalho com essa Zona-Portal é a 

mesma que para com qualquer Zona do Contacto. 
 

O emocionismo colocara o indivíduo ou os grupos, em contacto 
com esses vestígios do ciclo atlante, que estimularão 

trabalhos inconsequentes  ou mesmo desactualizados, 
geradores de vórtices permeáveis às forças involutivas. 

   
Isto é válido para todo o planeta. 

 
O mediunismo colocará o indivíduo em contacto com vestígios 

dos últimos séculos do processo histórico e, principalmente, 
com formas e forças do plano astral. Formas próprias das 

grandes religiões históricas poderão instalar-se no Mundo 

Interno do indivíduo, iludindo-o.  Mensagens com origem no 
próprio subconsciente do médium, normalmente, caracterizam 

esta sintonia material. 
 

A aproximação exclusivamente mental-intelectual, com 
predominância de sistemas simbólicos esotéricos ou suportes 

rituais, poderá precipitar o indivíduo ou o grupo num vórtice 
de ambição e procura de poder, uma vez que a polaridade 

dominante nessa atitude, o consciente esquerdo, se encontra 
actualmente desfasada do Novo Ritmo Planetário. 

 
É, nestes sentidos, que hoje se afirma que o verdadeiro 

trabalho em Sintra é antecedido por uma prova especial. 
 

O sono e a sua sacralização parece ser um dos meios seguros 

de trabalho. Inibido o cérebro físico, estará o Peregrino mais 
sensível à Verdade no Centro do seu Ser Interno, deixando-se 

conduzir pela Chama Divina, à qual pertence. 
 

Nessas condições, Comandos Extraterrestres de assistência à 
Zona poderão levar alguns de nós, às Estações Intermédias ou 

ao próprio Mundo de LYS. 
 



Deixar-se conduzir, como uma folha solta num rio, pela 

Energia Superior é a pedra de toque do trabalho 
contemporâneo. É o nosso  "passaporte"  para o Futuro-

Eternidade. 
 

 
 

SILÊNCIO: ENTRADA NA VIDA SUPERIOR 
 

Nas nossas Mónadas somos Silêncio Cósmico, eloquência do 
Sagrado. Assumir essa condição, UNINDO-NOS ao Silêncio, é 

uma tarefa bem actual. Quando o Eu Consciente contacta o 
Núcleo de Silêncio e de Paz, existente no Centro do seu Ser 

Total, uma irradiação acrescida é iniciada. 
 

            Quando realizamos que nada podemos acrescentar à  

Energia Superior, que se irradia a partir do nosso Centro de 
Comando Cósmico, a mente torna-se naturalmente educada no 

sentido do Silêncio. 
 

            O verdadeiro Silêncio é uma Energia Cósmica activa. 
        

            Tomando como  "passagem"  a Mónada de um 
indivíduo, permeia os níveis desse Ser que estão abaixo do 

Sexto Plano. 
 

            Descendo ao longo das dimensões que compõem a 
manifestação mais externa do Ser esta Energia Divina irradia-

se através do Cardíaco Direito, saturando tudo em redor, 
revitalizando e curando desarmonias. 

 

            Quando encontramos o nosso Silêncio Profundo, 
encontramos uma área de Serviço, pois viver hoje o Silêncio 

Cósmico é um dos bens mais necessários ao Planeta. 
 

            Viver o Silêncio não é um acto de isolamento. 
         

            Quando vivemos o Silêncio Cósmico irradiamos o 
Silêncio Cósmico. 

 
            O Silêncio Profundo, voz da Mónada, deverá ser vivido, 

independentemente das condições externas. Esta energia 
instala-se no Peregrino, assim que este renuncia a estimular a 

mente, mais do que absolutamente necessário para o 
desempenho da sua vida tridimensional. 

 

            Irradiante, será um escudo contra as infiltrações da 
turbulência mental, indiscriminada que mina o dinamismo 

energético de muitos seres da superfície. 
 

            Com o Silêncio cósmico vem a Paz. 
        



            Com a Paz vem a Certeza profunda de se estar nas 

mãos da Energia Divina, filhos de um sol Omnipresente de 
Infinito cuidado. 

 
            Acima da teia compressiva do espaço, liberto da 

percepção do Tempo, o Peregrino Silencioso sentirá as ondas 
de Comunhão com o Universo Superior  saturarem os seus 

veículos. 
 

            Conhecerá no Impulso Insondável do Silêncio, a Razão 
Última da sua existência e o Plano pelo qual aceitou adquirir 

átomos-semente. 
 

            O Vale Dourado de MIZ TLI TLAN é um Espelho de 
Silêncio-Amor. 

 

            Os passos do Peregrino, desajeitados e ingénuos, 
ganham um novo alento, à medida que a brisa silenciosa do 

Templo Maior se faz sentir. 
 

            O Silêncio Cósmico projecta-nos directamente para a 
Esfera Maior da Consciência de MIZ TLI TLAN, levando-nos à 

Varanda cósmica do Grande Porto de Comunicações de ERKS. 
 

            O que realmente necessitamos saber é depositado nos 
nossos conscientes, trazido pela Centelha Divina, em Silêncio 

Profundo. 
 

            Muito pouco sabemos e ainda assim a Energia está em 
nós, nossa bússola, Escudo e Mapa.  

 

            Como portadores de Silêncio somos preciosos no 
Cosmos. Somos Câmaras de Redenção da Substância. Através 

do ser humano desperto o Universo Externo reencontra-se 
com o Pai. 

 
            Os passos silenciosos de um verdadeiro Peregrino 

purificam, na medida própria, o mental colectivo humano. 
Algumas provas estão associadas à vivência do Silêncio. 

 
            Ao assumir o seu Silêncio Cósmico, certos Peregrinos 

poderão ser invadidos por "vozes" e egrégoras de 
pensamentos confusos e gritantes. 

 
            Esses compostos mentais são apresentados ao seu 

consciente para que entrem na combustão/síntese que o 

Silêncio Cósmico produz, quando contacta com o oceano 
psíquico colectivo. Esse contacto é realizado na "interface" da 

Consciência do Peregrino: 
 

            Já instalado no âmago da consciência de vigília, o 
Silêncio dissolve esses vórtices, atenuando a tensão do nível 

mental humano, como um todo.     
 



            Nos Peregrinos que ainda não estejam em Comunhão 

com o Silêncio Profundo, estes vórtices serão reconduzidos, 
por Inteligências especializadas, ao Fogo Central do planeta, 

onde serão reprocessados. 
 

            Em qualquer dos casos cabe ao Eu Consciente observar 
e aspirar pelo "mais alto", nada mais. 

 
                                                       *       *       * 

 
            O Silêncio Cósmico, em nível local, é como um canal de 

acesso ao plano de Consciência Solar que chega até nós como 
PAX. 

 
            Não estamos aqui a referir o silêncio físico, que é uma 

ténue contraparte desta Realidade Maior. 

 
            No Sistema Solar, o Coração do Sol é o equivalente 

macrocósmico da nossa Mónada. 
 

            Através do Coração do Sol a corrente activa de Silêncio, 
que é própria dos mais altos campos de Consciência, permeia 

o Sistema. 
 

            O Coração do Sol, Realidade-Limite das Iniciações 
locais, para o estado humano, é um "chakra" cósmico de 

Silêncio. 
 

            O Silêncio cósmico é um Estado da Consciência UNA, 
próprio dos Logos. É também o resultado de um Alto Padrão 

de penetração Espírito-Substância. Samana é um ponto focal 

desse estado. A esfera, enquanto forma-limite, é uma 
iniciação a esse estado.  

 
            Um dia viveremos de forma contínua o Silêncio-Esfera. 

        
            Viveremos,  então, em Comunhão com a Lógica 

Superior, a Inteligência Estelar. 
 

            Como Peregrinos, em LYS, experimentámos já o 
Silêncio das nossas Essências.  

 
 

 
 

CORREDORES VERTICAIS DE EVACUAÇÃO 

 
  

 
            Na presente fase de preparação para a Evacuação 

Planetária está em acto a estimulação de certos subníveis do 
corpo etérico planetário, Campos Verticais de Evacuação. 

 



            Progressivamente, estão-se plasmando, nos níveis pré-

físicos, campos energéticos, de alta estabilidade, que 
permitirão que certas zonas se renovem internamente, 

preparando-as para actuarem como portos de partida de 
milhares de seres durante a evacuação planetária maciça.  

 
            São operações subtis que visam os vários planos de 

uma zona, desde o geográfico-ambiental-climático até ao 
mental planetário. 

 
            Purificações, alinhamentos, renovações magnéticas e 

revitalizações são realizadas nos tecidos subtis desses locais. 
 

            Poucos conhecem a localização exacta dessas áreas, 
mas muitos sentem que aguardam uma indução especial, 

contendo essa informação e instruções complementares de 

trabalho dentro de determinadas áreas de evacuação. 
 

       Percebi que em Portugal estão a ser cuidadosamente 
preparadas três zonas destinadas à função de Corredor 

Vertical. 
 

            Uma no Norte, outra no Centro e outra no  Sul. 
 

            Muitos serão atraídos a estas zonas  para receberem a  
preparação  adequada. 

 
            Devido às características magnéticas destes perímetros 

é possível que a acção dos raios-de-tracção  se desenvolva, 
durante as operações de evacuação, com um mínimo de 

dispêndio de energia. 

 
            Estes Corredores Verticais são áreas destinadas à 

acção maciça dos raios-de-tracção, que transportarão 
milhares de Consciências, com ou sem veículo físico, para o 

interior das naves de Resgate. 
 

            Quando se der a Operação Maior, a Energia Superior já 
terá transmutado os diversos sub-níveis do plano etérico, 

facilitando a acção de Resgate. 
 

            As instruções relativas a estas áreas serão passadas 
aos grupos de apoio à Evacuação, mediante a sintonia interna 

presente nesses grupos. Da parte do consciente dos 
autoconvocados, os IRMÃOS MAIORES esperam Vigilância e 

Impessoalidade.. 

 
            Sobre a evacuação de grupos mais pequenos existem 

já inúmeras informações, informações que serão actualizadas, 
através doa canais apropriados. 

 
            Sob o estímulo e Comando de LYS encontram-se todos 

os Corredores Verticais de Evacuação da Península Ibérica e 
Sul da Europa. 



 

            Hierarquias de ERKS velam também pelo ritmo de 
implantação dessas estruturas energéticas específicas. A 

partir de certo plano, as Missões dos Centros Internos do 
planeta Terra fundem-se, num único polo de Energia, cujo 

núcleo é a Consciência de MIZ TLI TLAN. 
 

 
LYS, MONTE BRANCO E O GRANDE NORTE 

 
       Percebi, numa noite de silêncio, que o Centro de LYS tem 

um polo gémeo na Europa, situado na cadeia montanhosa que 
contém o Monte Branco, na Suíça. 

 
     Senti que LYS e MONTE BRANCO cobrem, em dispensação 

interna, todo o continente Europeu. Este polo gémeo é 

actualmente o Espelho de MIZ TLI TLAN, para toda a Europa 
central e de Leste, enquanto LYS tem acção predominante 

sobre o Sul do Continente e algumas zonas atlânticas. 
 

            Sei que este Centro tem um nome IRDIN, mas não me 
foi dado captar essa "chave" 

 
            Pelo que pude sentir, o Centro do Monte Branco tem 

tido uma acção profunda na manutenção da Paz Mundial. 
Antigos Vectores, bem conhecidos do homem comum, foram 

estimulados Internamente por MONTE BRANCO. Entre estes 
estão organizações como a Cruz Vermelha, os Escuteiros, a  

Assistência Médica Internacional e a Convenção de Genebra, 
por exemplo. 

 

            Pareceu-me que toda a Suíça está impregnada pelo 
foco deste Farol Luminoso, reduto de Entidades que há longas 

eras servem a humanidade. Era como um lençol Azul de 
Inteligência e Harmonia. 

 
            Percebi que MONTE BRANCO não é uma civilização 

intraterrena. É um Centro Espiritual, em níveis subtis. A sua 
localização é a nível etérico, na atmosfera.  É pois um Centro 

"atmosférico".  Os Alpes estão saturados com a combinação 
do magnetismo natural das montanhas e com a energia de 

pureza irradiada por esse Centro Espiritual. 
 

            Tal como MIRNA JAD a luz do MONTE BRANCO é 
puríssima, um manto de Silêncio Criativo. 

 

            Depositou-se, em mim, a certeza de que MONTE 
BRANCO estava ligado a um trabalho de protecção, junto às 

crianças de todo o mundo.  Protecção era bem o tipo de 
Energia enviada de MONTE BRANCO, para as auras de todas as 

crianças, em qualquer lugar da Terra. 
 

            Depois algo mais se definiu :  Compreendi que MONTE 
BRANCO completava, próximo de superfície, a acção mais 



interna e profunda do FOCO DE LUZ que, na Terra, está ligado 

internamente às crianças, um Centro situado no Polo Norte. 
 

            No Polo Norte existe um potente Centro Interno do 
qual pouco se sabe hoje. Percebi, com o auxílio de uma amiga, 

que esse Foco estava sempre ligado ao desenvolvimento 
infantil, ao acompanhamento dos estágios de Consciência, até 

ao fim dos primeiros sete anos, em veículos tridimensionais. 
 

            Percebi que o Centro do Polo Norte tinha uma vocação 
especialmente dirigida às Crianças de todo o Mundo. 

. 
            Essa era uma das suas tarefas básicas, pois os Eus 

Superiores, de Origem Solar entram no âmbito terrestre 
através, justamente, da ABERTURA INTERDIMENSIONAL do 

Polo Norte. Esse chakra planetário é pois o  "local" de 

nascimento da nossa experiência terrestre. 
 

            Muito se poderá intuir a partir daqui. 
 

            Esse Centro, que tem reverberado no inconsciente dos 
povos, como o "GRANDE NORTE", tem emitido Energia de 

Estímulo e de Protecção, para o mundo infantil.  Referências 
lendárias a seres elevados ligados ao Norte, como a de S. 

Nicolau  (Pai Natal)  e da sua oficina de brinquedos, no Polo 
Norte, ou a mitologia, ligada à Estrela Polar  (símbolo da 

Mónada)  que conduz o homem, são elementos que, no 
passado, estimulavam o contacto entre as crianças e esse 

Centro Interno, transmitindo, de forma velada, Leis e 
Programas próprios desse Sector. 

 

            Uma das acções principais deste Centro é Amor Puro, 
dirigido às crianças de todo o mundo.  Senti que essa acção, 

de acompanhar o florescimento das crianças, trabalhando 
junto ao mundo psicológico, emocional e interno infantil, tem 

implicações inesgotáveis. 
 

            Muitos dos seres que, na superfície, contribuíram para 
o verdadeiro  equilíbrio das crianças eram seres ligados, de 

alguma forma, ao GRANDE NORTE e a MONTE BRANCO.  
 

            E isso é visível em relação aos contadores de fábulas e 
lendas, em relação aos criadores de brinquedos, em relação às 

pontes energéticas que se estabeleceram entre as crianças e 
as flores ou as cores. Por exemplo : - entre outras, o GRANDE 

NORTE   - uso usamos esta expressão para facilitar -  tinha a 

Missão de VELAR pelo Mundo Infantil, mantendo-o dentro de 
Escudos de Protecção, Pureza e Alegria. 

 
            Compreendi que, certas flores são hoje reflectores 

especiais de MONTE BRANCO. A Cura foi sempre uma das suas 
acções junto ao homem. 

 



            Os Vectores da actividade humana, que estão ligados à 

Medicina  (na melhor das suas implicações)  e à Higiene foram 
estimulados a partir de MONTE BRANCO. 

 
            Este Centro tem uma irradiação muito nítida. A sua 

vocação é claramente de trabalho e apoio junto à humanidade 
de superfície.  A vibração da Bandeira da Suíça - Verdade, 

Universalidade e Estabilidade -  é como que uma emanação 
deste Centro Interno; e, pode dizer-nos alguma coisa sobre 

esse Centro, se a observarmos em silêncio. 
 

            Pareceu-me que ANTUAK tem em MONTE BRANCO uma 
das suas Estações de Influência, tendo como uma das Suas 

bases o GRANDE NORTE - o Ártico  
 

            Percebi também que um instrutor moderno, hoje 

desencarnado, de ampla visão e profundamente sintonizado 
com o Plano, esteve, em contacto interno, durante anos, com 

o Centro de Monte Branco, tendo vivido, inclusivé, os seus 
últimos anos, na Suíça. 

 
            Este instrutor manteve ligação interna a MONTE 

BRANCO, sem, contudo, a referir na sua obra pública. De facto, 
esse Centro estava a trabalhar no mais profundo segredo, 

condição que se altera hoje, devido ao novo ritmo planetário. 
 

            Existem vários tipos de canais activos, ligando LYS a 
MONTE BRANCO, pois são Centros com Missões que se 

intercepcionam. Estes dois pólos são como instrumentos de 
precisão de AMUNA KUR, faces do prisma MIZ TLI TLAN.  

 

            Percebo que os véus que nos separam dos Mundos 
Internos só agora começam a retirar-se. Contudo, muito ainda 

está por realizar. 
 

            No meu caso, como ficou claro neste livro, apenas 
ténues vislumbres emergem. 

 
            No que diz respeito aos contactos com Civilizações 

Internas - correspondente macrocósmico do contacto 
monádico -   estamos a lidar com a mais delicada das flores. 

Se queremos sentir o seu perfume, deveremos ajoelhar-nos 
em direcção a Ela e aguardar que se abra. 

 
            O Portal de MIZ TLI TLAN enuncia um paradoxo:  É o 

mais alto e o mais amplo Portal possível, contudo, é 

necessário que o Peregrino se ajoelhe, para o atravessar, 
curvado na Humildade e no Recolhimento. 

 
  

LYS: ACÇÃO FUTURA 
 

          A purificação planetária, preparando a ascenção da terra 
à 4º Dimensão da manifestação universal, permitirá a 



emergência, na superfície, de Reinos Internos de grande 

pureza, Faróis de Síntese que guiarão o Homo-Solaris nos 
caminhos da Entrega. 

 
         Sob a dispensação de MIZ TLI TLAN, as Irmandades de 

MIRNA JAD, SHASTA, MONTE BRANCO e LYS  - entre outras 
falanges de oculta irradiação - em comunhão com o homem de 

superfície, desenvolverão os futuros Vectores de Serviço no 
planeta. 

 
            LYS é um dos níveis de consciência que se plasmará na 

superfície, sob a forma de um Templo, expressão directa do 
Núcleo Central desta civilização. 

 
            Após a estabilização de LYS no físico terrestre, já 

devidamente renovado, poderá instalar-se, na zona, um 

modelo de vida que a nossa parte tridimensional mal concebe 
hoje. 

 
            Surgirão comunidades de aldeias-jardins, que se 

distribuirão em anéis, em torno desse Templo refletor. 
 

            Iluminando as ilhas do futuro grande arquipélago do 
hemisfério Norte, LYS terá funções de Farol Espiritual e de 

Base Interplanetária. Os Instrutores Espirituais, Científicos e 
Artísticos do futuro, em auto-doação a esse enorme 

arquipélago, passarão por  "estágios"  em LYS. 
 

            A cidade Principal refletir-se-à  fisicamente no manto 
da superfície como Centro Coordenador da vida interna da 

zona. 

 
            Tal como em MIRNA JAD, a Luz da redenção da 

substância planetária e da elevação da consciência humana, 
brilha no alto das cúpulas de LYS, para que todos os homens, 

no futuro ciclo, sejam guiados, em união com os seus Seres 
Internos, rumo à Suprema Libertação. 

 
            Rumo à Vida Imaterial. 

 
 

 
EPÍLOGO 

 
Este livro é, como foi dito no princípio, um ténue levantar do 

Véu que nos separa da Consciência de LIS. Muito há para 

reconhecer e caminhar. 
 

Os Véus que encobrem a Realidade dos Centros Internos 
permanecerão descidos durante as primeiras fases da nossa 

Aproximação, ajustando a sua transparência à pureza do 
nosso Olhar... 

 
O verdadeiro trabalho de Aproximação a LIS só agora começa. 



 

A função profunda de FÁTIMA ainda mal se sente, mas 
avoluma-se o Chamado. 

 
 Vários grupos, com diferentes modelos de sintonia passaram 

por uma progressiva emersão no programa de LIS, em 
sintonia com as Hierarquias deste Centro. 

 
 Percebo que a aproximação a LIS, e ao programa interno para 

Portugal e Península Ibérica, será feita em duas fases de 
DESPERTAR. A primeira fase implica o despertar sincronizado 

de algumas centenas de autoconvocados. Depois e usando 
como contraforte energético estes autoconvocados pioneiros, 

será iniciado o despertar sincronizado de milhares de seres 
em toda a península. 

 

As ondas de LUZ desse Segundo Despertar já chegam até nós, 
memória viva do Futuro-Eternidade. 

 
  

 
PAX AETERNA André 

 
 

 


