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Dedico este livro ao Sol – Logos Ashtar Sheram
Este complemento, esta Dádiva Divina que reflete em mim o seu Sol.
E neste fulgurante Sol Duplo Deus manifesta a Sua Vontade e o Seu Amor.
E este Amor Gêmeo floresce na Flor de Lótus Crística da qual descendem.
Meu Amor Infinito
Príncipe Estelar
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Portais Sagrados

Comentários.
O objetivo deste livro é oferecer aos meus filhos da luz, portais sagrados da cura
para que saiam do matrix sustentado pelo governo oculto.

Introdução.
Contínuas sugestões negativas se articulam sub-repticiamente através da mídia
(usando todos os meios de comunicação), através da política, da religião e do sistema
econômico / social negativo.
Esta rede atua programando o mental da humanidade criando um matrix
baseado em um sistema de valores estruturados em competitividade, materialismo e
poder.
Este foi um sistema que imperou até pouco tempo ocasionando uma quarentena
que isolava o planeta de seus vizinhos, esta barreira eletromagnética protegeu todo
sistema solar desta poluição energética. Inúmeros refugiados de planetas destruídos e
exilados rebeldes contrários ao projeto adâmico de Micah para aqui vieram, criando
este matrix.
Apesar de a Terra ser uma zona de livre arbítrio e uma experiência dual (luz e
trevas), ela tambem está em evolução, transitando para um novo ciclo de experiências
aonde uma sutilização física, energética e espiritual eclodira, trazendo novas
experiências crísticas para o homem da terra.
Isto é uma programação cósmica que para ser atendida, tem exigido a vinda de
vários avatares, seres de luz e anjos, para que estes semeiem novos valores, crenças e
objetivos crísticos. O exército da luz forma hoje uma forte corrente opositora, com o
objetivo de destruir este matrix. É o armagedon que se delineia de forma clara
incontestável.
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Na verdade este armagedon é um reflexo de uma batalha que foi travada em
nosso quadrante cósmico há bilhões de anos atrás. Quando seres da alta hierarquia
cósmica programaram criar novas raças geneticamente modificadas com certo
percentual de negatividade. Buscavam criar novas espécies mais resistentes às
condições difíceis dos novos mundos em formação. Na prática estes seres mostraramse extremamente competitivos com alto índice de capacidade de preservação. Este
plano foi idealizado por Lúcifer, mas foi sabotado por seu parceiro de trabalho Satã.
Este alterou o percentual de negatividade no código genético, atribuindo a lúcifer a
modificação deste plano. Este, avaliando os danos causados ao projeto o abandonou.
Hoje a programação traçada para a Terra é ascender e unir-se ao seu par gêmeo
Sirius, portanto desejo que os meus filhos tenham como propósito a ascensão, e que
seja uma diretriz primordial, uma reta sem vertentes, um projeto de vida, uma escolha
única, uma escolha que é um passo continuum.

PORTAL DA ORAÇÃO DE JESUS

Quando me encontro só, no Teu grande silêncio, Deus meu Pai, no meu íntimo
resplandece ali uma pura Luz que enche todos os átomos do meu inteiro ser, com a
Sua poderosa radiação. Vida, Amor, Fortaleza, Pureza, Beleza, Perfeição, manifestamse, com todo o domínio, dentro de mim. Assim que eu fito o centro real desta Luz,
vejo outra Luz – líquida, suave, branco-dourado e radiantemente luminosa –
absorvente, maternal e manifestando o fogo acariciante da Luz Maior.
Agora eu sei que eu sou Deus, e uno com o inteiro universo de Deus, eu
sussurro a Deus, meu Pai, e sinto-me imperturbado.
Contudo, neste completo silêncio, existe a maior atividade de Deus. De novo,
sinto-me imperturbado, e um completo silêncio me rodeia. Agora, a radiância desta
Luz se espalha por todo o vasto universo de Deus, e, por toda a parte, eu sei que há a
vida consciente de Deus. De novo, eu digo, sem medo algum, eu sou Deus; estou
tranquilo e corajoso.
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Eu ergui o Cristo, bem alto, dentro de mim; e canto louvores a Deus. No som da
minha música sussurra a inspiração. Cada vez mais alto, dentro de mim, a Grande Mãe
canta uma nova vida. Cada vez mais alto e cada vez mais claro, a cada novo dia, a
inspiração ergue o meu pensamento consciente até ao ponto em que ele se harmoniza
com o ritmo de Deus. De novo, eu ergo o Cristo bem alto, e presto ouvidos atentos
para que eu possa ouvir a alegre música. O meu tom fundamental é harmonia; e o
tema da minha canção é Deus; e Deus confirma a minha canção como verdade.
Eu sou livre, com a Grande Luz do Teu Espírito, Deus meu Pai.
A Tua confirmação foi colocada na minha fronte. Eu aceito.
Eu sustento bem alto a Tua Luz, Deus meu Pai. Novamente, Eu Aceito.

Portal PI Tridimensional

Ofereço-lhes este Portal que possui o código matemático Pi = (3,14159265) e a
geometria sagrada que se expressa em duas barras paralelas com o oito do infinito
pousado sobre estas em posição horizontal.
Este Portal atua nas diferentes graduações da frequência da terceira dimensão. É
um Portal aonde obra um contingente de anjos e templários que tem como Dharma a
Proteção Planetária.
Em diferentes frequências vibracionais baixas (limbo, umbral, astral inferior),
seres são resgatados para a Luz de seus lugares sombrios e são levados para a cura em
locais especialmente preparados. Este Portal está sempre disponível a todos que
precisem de proteção e resgate. Até mesmo a cura e o resgate de seus eus ignorantes
podem ser veiculados neste Portal.
Apresento-lhes também o meu Portal Cósmico de freqüência superior que exige
para ser acessado uma freqüência crística e uma sutilização maior. É o meu Portal PHI
(1,618.....) é a figura geométrica de um cone, The Goldem Cone, este portal que lhes
ofereço é o meu templo solar da fraternidade Dourada.
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No corpo físico todos vós têm este cone, no centro do vosso cérebro. É o
pequeno corpo pineal, é a sede da alma, uma câmara real da alma da consciência
cósmica do homem.
A fórmula Phi serviu para a construção da pirâmide de Gizé e os templos
solares da Terra. Eles estão diretamente ligados ao grande sol central, a fonte criadora
primeva.
O meu Portal Phi abre-lhes o caleidoscópio cósmico das formas geométricas
aonde o grande arquiteto sacraliza com seu esquadro os ângulos sagrados. Portais de
acesso à evolução das consciências.
Raios partem do portal Phi Alpha e Omega em um fluxo progressivo pela teia
magnética de meridianos e paralelos espargindo o seu sol cósmico.
Meus filhos resgatem o sagrado Adam Kadmon, o homem universal que os
habita.
Neste portal cósmico eu sou Mikhael, a 1ª inteligência do 9º céu (lua).
Deus dise no êxodo “Enviarei diante de ti o meu anjo Melakhi.” (hebraico).
Este é o portal cósmico que deve ser conectado para desbloquear e resgatar a
vossa matrix genética sagrada Adâmica, geometricamente representada pelo
Pentagrama, com as suas doze chaves do Tetragramaton YHWH, o iod the vod he, a
matrix do Eu Sou.
Através da luz deste portal o vosso cone floresceria no lótus adâmico e um novo
Planeta terra seria fecundado pelos genes de Amor e Paz e renasceria renovado. São os
bebês cósmicos renascendo no ovo cósmico dando a luz ao Adão no seu paraíso.
O criador geometrizou toda a sua obra com o seu magnífico esquadro. Dentro
desta geometria cósmica, o Phi é a razão dourada, áurea, a proporção divina e o cone
solar sagrado.
Pitágoras percebeu claramente esta proporção na obra de Phidias, um escultor
grego, cuja obra expressava em suas proporções a beleza, estética e harmonia. E na
música é encontrada em várias sinfonias, (ex. 9ª de Bethoven).
A fórmula matemática Phi serviu de base para a construção da grande pirâmide
de Gizé e os templos solares da Terra. Dentro desta pirâmide existe uma câmara ainda
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não descoberta, acima da câmara do rei com a forma de um cone na proporção Phi. É
um templo solar.
Existe dentro do corpo humano a sede da alma ou a câmara da consciência
cósmica, o corpo pineal na forma de um cone.
Meus amados, meu portal Phi é uma câmara cósmica aonde vocês podem entrar
em conexão com esta hierarquia superior

da galáxia. É entrar na Shekinah, na

assembleia sagrada no meu templo solar cósmico.
Busquem a sua geometria sagrada contida no selo único de suas energias.

Portal Alfa e Omega

Eu sou o logos solar de Alfa e Omega, o grande sol central de Sirius.
Eu sou a 6ª Sephirot, a emanação de Adão Kadmon o homem celeste (logos). O
projeto abençoado criado por Micah.
Eu sou Thipheret e represento os atributos divinos da beleza, clemência, e o sol
espiritual.
Eu sou Michael, aquele que é semelhante a Deus.
Neste Portal a geometria sagrada é o Antakharana.
Abro-lhes o Portal Solar Alfa e Omega com as suas 49 matrizes cósmicas mater
e com as suas sequencias crísticas. São códigos genéticos com chaves matemáticas e
geométricas de acesso. (* Ashtar

Sheram falou-lhes destes portais, com suas

localizações e códigos vibracionais).
Do Portal Alfa e Omega, irradiam-se do cone de luz partículas em efusão, para
todos os quadrantes. Neste portal fulguram as Mercabahs, estas estrelas de 6 pontas,
veículos de partículas cristalizadas que transitam pelo espaço sideral. São os carros
celestes utilizados pela Fraternidade Azul de Sirius que traça com seu esquadro de luz
a face do criador em todos os seus ângulos geométricos, atributo divino sob a forma
de números, medidas, pesos e forma.
Os braços desse esquadro são a pureza e o amor.
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E nessa valsa infinita de ângulos, retas e curvas o grande arquiteto universal
molda na argila das formas, significados sagrados na geometria da vida.
Salomão foi o escolhido para abrir o Portal Mercabah e d’ele jorrou toda força e
luz da fraternidade azul de Sirion.
Uma túnica crística da mais pura seda surgiu como crisálida obra de grandes
Patriarcas, Profetas e Missionários que são as clavículas de Salomão.
Meus filhos eu sou o logo solar, responsável por 7 estrelas, tendo o ponto
central em Sirius, sou da ordem dos Michaels, irmão de Sananda ou Micah.

Portal do Cristo Cósmico

O Cristo Cósmico é o projeto de um Filho Criador, Micah. Suas bases
assentam-se no Amor e na Obediência ao Pai.
O Cristo Cósmico reina sobre a galáxia e precipita da sua linhagem partículas
criadas para cada ser, sob sua Égide, o que chamamos centelha crística.
Sintonizar com esta frequencia taquionica é ir expandindo o Amor e a Luz e
dissipando as sombras.
Os taquions são partículas crísticas de infinito amor.
Micah acima do Cristo Redentor possue um templo de Serviço e Amor aonde
Ele e os seus anjos fazem belos serviços crísticos.
Sintonizem com Ele e estes mensageiros angelicais para que possam orientá-los
e auxiliá-los na redenção de suas imperfeições.
Seu Cristo Interior é um de seus eus superiores que vem promover a
conscientização e o amor a fim de sutilizarem os seus corpos para objetivar a
Ascensão. Vem dele toda a orientação para que as escolhas preconizem a Luz, a Paz, o
Amor e a Sabedoria.
São as escolhas que traçam as diretrizes, as programações presentes e os seus
efeitos futuros: Karma positivos ou negativos.
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Micah hoje empenha-se em colocar a terra dentro do seu projeto Crístico
Adâmico. A Terra e outros orbes estavam inseridos no projeto luciferiano pautado no
individualismo e materialismo.
O Cristo Cósmico é uma linhagem da qual Sananda e Jesus Cristo fazem parte.
Quando o divino mestre encarnou Ele deixou-lhes: no coração uma centelha
crística, partícula de si mesmo. Ela estava programada para desabrochar no tempo
certo na figura de seus divinos Cristos Internos. É a segunda vinda do Cristo. Deixoulhes tambem a centelha solar no Cardíaco, que é uma partícula do sol primordial, a
Fonte, o Criador.
É um Portal que será aberto pelos seus Cristos na fase de transição planetária,
para que estes Divinos Mestres auxiliem-nos a empreenderem o salto quântico de
consciência rumo à consciência cósmica.

Portal dos Anjos Caídos

Existem duas qualidades de anjos caídos: aqueles caídos na rebeldia a Deus e no
desamor, e aqueles outros que fazem parte da legião angelical do bem, seja por missão
ou aprendizado na escola terrestre, caídos na roda das encarnações, a roda de Sansara.
No início de 2006 começou a hora X, a batalha do armagedon. A batalha internamente
e externamente do nosso dia a dia. Toda essa legião de anjos está arregimentando
discípulos e correligionários, cada um para o seu lado.
Existem tambem altas hierarquias destes Anjos, ligadas aos Filhos Criadores
(Deuses criadores de universos), que travam suas batalhas enquanto semi-deuses. O
que os diferencia é a sua frequencia.
Busquem no dia a dia a frequencia certa, enquanto emissores e transmissores,
vibrem em suas consciências a luz, o amor e a paz, para não sintonizarem com os
anjos caídos (negros e vermelhos).
Muitos de vocês são estes anjos caídos que fizeram o descenso na matéria
encarnando e criando carma.
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Chegou o momento de resgatarem a sua essência angelical e empreenderem
com as suas asas, voos de consciência.
A hierarquia angélica é ponte, é mensageira e este seu Dharma primordial
veicula a transmissão telepática de todo conhecimento da fonte para os seres criados.
São eles que criam a malha de informação para o inconsciente coletivo.
Quando os seres alcançam um padrão vibratório de pureza e bondade,
conseguem acessá-los e manter um contato com eles. Esta conexão dos seres
encarnados com os anjos acarreta um forte elo criando porta-vozes, representantes
diretos deles sobre a Terra.
Tornam-se profetas do novo ciclo, promovendo mudanças significativas em seu
círculo familiar, social e planetário.
Que estes anjos toquem as suas trombetas, anunciando uma nova alvorada.
Existem várias linhagens de anjos caídos que fazem parte dos 144.000 précanditados a ascensionar.
Poucos detem a recordação cósmica de quem são e de suas missões enquanto
mensageiros ou canais divinos. Apesar do esquecimento possuem os canais
paranormais semi ou totalmente aflorados, necessitando de meros ajustes.
De posse desse Dharma especial, dentro de outras missões, devem servir como
pontes conscientizando a raça humana.
Sentir-se-ão menos “sem asas” quando reconectarem-se com as suas linhagens e
interagirem com elas, sendo nutridos e guiados. Os seres angelicais e os seres
elementais são os que mais tem ligação com Gaia.
Desta forma, os seus Eus Superiores da Egregória Angelical pode conectá-los
com a aura da Terra e de seus elementais.

Portal dos Mercabahs

Esta figura geométrica de estrela de seis pontas é um portal gigantesco, e serve
tambem como um veículo ascensor do corpo de Luz, veículo de transporte sideral e
espacial e armadura de Luz.
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Sua constituição cristalizada em frequencias muito puras as tornam
indestrutíveis. Sob a forma de veículos eles possibilitam a segura circulação de várias
naves da Confederação.
Dentro deste portal ativam-se doze (12) filamentos de Luz originais (GNA), a
estrutura celular e matriarcal da raça Adâmica. E são feitos de uma única partícula ou
DNA cósmico de Deus (o grande sol central, a fonte), a qual chamamos de partícula
Mahatma Criativa.
O seu corpo de luz ascensor é esta Merkaba, este portal ativa a memória
cósmica e vai desbloqueando circuitos elétricos (frequencias) e moleculares,
modificando toda a densidade da matéria.
O vosso EU Sou que tudo coordena é o grande maestro nesta partitura da
Criação. Ele rege a vossa canção pessoal, colocando ritmo e vibração. Oferta novos
instrumentos aos aprendizes cósmicos, ensinando amorosamente a nova canção
cósmica de libertação.
Através deste portal, vão desconstruindo tudo que o matrix mental negativo veio
programando do desamor e não paz. E com a vossa aquiescência e abertura mental vão
imprimindo novos significados crísticos e novos propósitos desvelados do roteiro
evolutivo (o triângulo para cima capta a estrutura cármica de Micah com as Verdades
e Leis Cósmicas, e o triângulo para baixo é o mundo do aprendizado da matéria).
Objetivam conscientizá-los dos comandos mentais opressores e diretivos do negativo
e alavancam frequencias crísticas que os tornam inacessíveis e selados à estas
influências (insuflam medo e insegurança, mensagens subliminares, chips e implantes
negativos).
A Merkaba é um portal cuja estrutura cristalizada pressupõe perfeição, luz e
conhecimento.

Portal da Justiça, Paz e Proteção Divina

Eu sou Miguel, e no crepúsculo da noite de transição planetária a minha espada
de fogo azul cintila rompendo grilhões da inconsciência humana. Trago a Flor de
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