A Grande Revelação do 144.000 e do 666 para a Re-evolução de G.A.I.A
Como sabemos, há uma grande quantidade de informação que vêm sendo escondida e manipulada
há alguns milhares de anos, para assim manter a humanidade sob Domínio e Controle. Uma das mais
importantes, é a revelação em torno dos números 144.000 e 666. Ambos estão diretamente ligados,
mas não queriam revelar isso, pois revelaria a humanidade que todos os Seres Encarnados na 3ª
dimensão, possuem dentro de sua natureza a energia Crística(Espírito Cristal de Deus /Luz/Cristo) e a
que chamam de Anti-Crística que é na verdade a mesma Luz, mas coberta pelas limitações da matéria
e dos sentidos, presa na cruz do Tempo-Espaço. Portanto, esse Ser deveria até se chamar Antes-Cristo.
O número 144.000 está em diversas tradições sagradas sempre relacionando a Deus ou a Luz, por
exemplo; Aparece 3 vezes no Apocalipse(Revelação), livro bíblico que encerra o Novo Testamento,
em uma delas diz que quando Jesus estava em cima do Monte Sião, ou seja a representação de cima
da montanha, que quer dizer que Ele está nas Alturas, ascensionado ao Cristo, e com ele 144.000
Servos de Deus, “Selados” na testa com o nome de seu Pai(e o nome do Pai, é Luz e vocês
entenderam porquê). Muitos cristãos tinham uma visão errada dessa passagem, acreditando que
seriam 144.000 escolhidos pra entrarem no Reino de Deus/Paraíso e muitas outras interpretações
erradas e egóicas foram feitas em torno desse número em diversas tradições.
Além dessa representação no ocidente, nos ensinamentos orientais da Índia e nas escrituras Védicas
têm uma representação de um certo número de pétalas de lótus para cada chackra, termo que
significa “roda”em sânscrito e são centros energéticos de imensa importância para nosso equilíbrio e
cura. Quando somamos o número de pétalas de Lótus do Chackra Básico até o Frontal, chega-se ao
número de 144 pétalas, nessa ordem, por Chakras; Básico 4 pétalas; Sacro 6 pétalas; Plexo Solar 10
pétalas; Cardíaco 12 pétalas; Laríngeo 16 pétalas; Frontal 96 pétalas,.. esse último também é
chamado de 3º olho, pois através dele enxergamos o etérico que os olhos não veem, ele é localizado
no centro da testa(como os Selados) e ligado a Glândula Pineal, que é considerada por muitos o
“porta de entrada da Alma”, essa glândula produz DMT em grande escala quando nascemos e
quando morremos. No entanto, até o momento foi a soma dos 6 primeiros chackras que levaram ao
número 144, no entanto o nome do 7º Chackra é Sahasrara que significa “Multiplicado por Mil”,
justamente para essa “conta fechar” e chegar no 144.000. O 7º Chackra é ligado ao Amor e
Sabedoria, representado por uma Coroa e pela Luz ChristAll. Esse número 144.000 dentro da cultura
Maia(palavra que em Sânscrito significa Ilusão, por saberem que assim como o Tempo, tudo na
Terceira Dimensão é Ilusão da realidade do Grande Espírito, eram conhecidos como Senhores do
Tempo), é encontrado muito claramente em 2 situações, uma na medição de tempo, sendo sua
primeira medição de eras chamado 1 Baktun que é igual a 144.000 dias e 13 Baktuns, uma Grande
Era. A segunda aparição do número e ainda mais simbólica nesse caso, é quando encontramos esse
número na testa do Avatar Maia, Lord Pacal Votan, quando o arqueólogo mexicano Alberto Ruz o
encontrou em sua tumba. Ele tinha um cinto com 143 pérolas, sendo que ele era a 144. No antigo
Egito, também encontramos esse número, haviam 144.000 pedras no revestimento na Grande
Pirâmide. Haverá ainda muitas outras representações que falam especificamente do número 144 e
9(1+4+4) como números que representam Deus, Cristo e a Luz Divina.
Sabemos também, que antigamente a ciência e a espiritualidade caminhavam juntas e por
influências externas do Império Romano(Vaticano) com as cruzadas e inquisição para manter o
“Gigante”(Consciência Coletiva) Adormecido, foram intencionalmente afastando os dois, criando
dogmas, discordâncias e inclusive colocando um contra o outro. Mas muitos conhecimentos se
manteriam guardados nos templos iniciáticos e secretos que não foram destruídos. Foi profetizado
que a ciência e a espiritualidade seriam mais uma vez integradas num futuro distante, e esse tempo
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enfim chegou. Essa declaração ficará provada aqui, com a maior revelação e manipulação que o
mundo já presenciou.
Um cientista contemporâneo e respeitado chamado Bruce Cathie, percebeu que o cálculo de Einstein
para a velocidade da luz calibrado em unidades de metros/segundo ou km/seg, era apropriado para
linhas retas entre dois pontos, mas inadequado para medição das funções da grade terrestre, que é
um superfície de circunferência de 360º e com um menor tamanho acima ou abaixo do centro.
Diante disso, ele converteu o calculo de Einstein em uma função circular, calculando a distancia
percorrida pela luz em “graus angulares” por segundo (em torno da superfície da Terra), em vez de
em metros por segundo. Com isso, ele percebeu que a velocidade da luz, na Terra, não pode ser um
valor constante, como Einstein havia conjecturado,por que as linhas da grade terrestre causariam
pequena variação nas ondas de luz. Com isso, novos cálculos mostram e está provado na Academia
Internacional de Ciência, que a velocidade da luz é de 144 mil minutos de arco por segundo (a 60
minutos de arco em um grau) ou 144.000 Milhas Náuticas, sendo que esse valor varia em torno desse
numero à medida que o “Ser Luz” atravessa as rodas da grade terrestre. Se mergulharmos ainda mais
jornada, podemos ver que o valor fundamental harmônica de 144.000 para a velocidade da luz é
exatamente os mesmos valores do harmônico fundamental de muitas outras coisas. O Universo é
baseado em séries harmônicas como 72, 144, 432. E 144 é o tom “C”em hertz. O modo como a luz
viaja pelo espaço é, portanto a harmônica decimal de 144(144:144.000). e se você multiplicar 144
três vezes, você obtém o número arcaico 432(número de altura do nível do mar das 3 pirâmides do
Egito).
Agora entenderão qual é essa grande revelação que temos para compartilhar e que muitas poucas
pessoas no mundo, já tem acesso a ela. Ela te ajudará a descubrir sua essência energética, de Onde
Vem e aonde está sua Consciência. Se pegamos o número 144.000 que está provado que representa
a Luz e como falamos Deus é Luz e o Cristo(não estamos falando apenas de Jesus) a representação
perfeita e harmônica de Deus na Terra,... e “crucificamos” esse número na cruz do Tempo e Espaço,
encontraremos algo muito simbólico. A medida de tempo aqui é 60, pois o 144.000 foi encontrado
na medida de 60 minutos em um grau, e na numerologia o tempo é sempre representado pelo 6(pois
os nossos ciclos lineares de tempo são Regulados pelo Sol e o 6 é o número do Sol), na numerologia o
0 é desconsiderado, como no; 60 segundos=6, 60 minutos=6, 24horas=(2+4=6), 13:20(essa é a
medida de tempo usada pelos Maias que é igual a 6) até 4:20(é igual 6). A medida de espaço aqui é
360, pois o nosso espaço é holográfico e a circunferência que nos rodeia é 360graus(somando os
algarismos dá 9) e o arco também tem essa circunferência. Na numerologia o 9 é a representação de
tudo que vem de Deus. Sendo assim, vamos pegar o número 144.000 e dividir por tempo,
144.000/60= 2400(veja que quando dividiu por tempo e a soma deu 6), vamos pegar agora esses
2400 e dividir por espaço, 2400/360= 6,6666666 dízima e como só tem 2 algarismos depois da virgula
aprox. 666(na numerologia não tem vírgula), se fizer essa conta em seu celular, pode ser que ele
coloque um 7 no final(6,66666667) e apesar de tudo que envolve a perfeição do 7(chackras,
glândulas, raios, tons musicais e etc) ser a chave para se libertar da cruz do tempo/espaço, esse 7 ali
é só para representar a dízima. Portanto, segundo os cálculos de Cathie: 144000 minutos de arco
equivalem a 6,66 revoluções da Terra, ou seja, a luz viaja 6,66 vezes ao redor da Terra em um
segundo. Einstein em sua teoria provou que a Luz viaja a 300.000,00 Km/Seg.
Todo o segredo do Universo, está decodificado em números e na geometria sagrada. Portanto,
vamos voltar, as nossas contas sincrônicas e reveladoras, e ver que elas se aplicam tanto no micro
como no macro. Quando estamos com o coração calmo, o batimento cardíaco normal é 72 batidas
por minuto(bpm), que é outro número muito sagrado, aonde a soma é 9 e é a metade de 144. Nesse
estado de harmonia temos um ciclo de 18 respirações (inspiração e expiração), se calcularmos
quanto o Ser Humano respira em 1 hora(18x60=1080), que somando também dá 9 também. Se
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queremos saber quanto ciclos de inspiração e expiração temos em 1 dia, fazemos 1080 x24(h)=
25920 respirações. Ou seja, esse é o mesmo número de um dia Cósmico, o tempo que nosso Sol leva
para girar em torno do Grande Sol Central, 25920 essa rotação é chamada de Precessão dos
Equinócios, mas não é equinócio da Terra e sim do Sol. Que é nossa manifestação do Macro. Nós
somos, os Filhos do Sol e representamos ele no Micro. Agora experimente dividir 25920(que
também dá 9 a soma dos algarismos) por 12 signos do Zodíaco= 2160(9), que é o número de Eras
representada por cada signo e multiplique esse número pelo valor que você encontrou ao dividir
144.000/60/360,... e encontrará mais uma vez a representação do 144 e do 9. Ou seja o Micro, está
completamente interligado com o Macro.
Na Árvore da Vida e na Kabbalah, o número 666 sempre representou Tiferet, o SOL. E Tiferet
representa o ser Crístico que habita dentro de todos Nós, no entanto é esse Ser encarnado num
corpo a base de Carbono e envolto de desejos carnais e sensorias. Dentro da Kabbalah, Tiferet
representa todos os deuses iluminados e solares, escolha uma religião ou filosofia e temos um
exemplo máximo a ser atingido. Tiferet representa essa união do macrocosmos com o microcosmos,
o momento onde o homem derrota o dragão simbólico (que representa os quatro elementos e 5
sentidos) e se torna um iluminado e, como tal, senhor de seu próprio destino. Tiferet é o mais alto
grau de consciência que um encarnado pode atingir. Isso nos mostra, que mesmo estando encarnado
e cercado de tentações mundanas, não somos o Diabo ou Anti-Cristo, nossa essência ainda é Crística,
só temos que saber nos libertar das limitações dos sentidos e do tempo e do espaço, mantendo
nossa atenção plena no Aqui e no Agora, o ponto zero dessa Cruz.
Agora, te perguntamos, você acredita que a equação de Bruce Cathie de 144000:60:360 equivale a
6,66 revoluções, seria isso uma coincidência? Dividir o número dos “Selados” por tempo e espaço e
encontrar o número da “Besta”? E se a Igreja já sabia disso, porque manter escondido por tanto
tempo? Ou melhor porque alterar o sentido? E não revelar que Nós somos o Cristo como Espírito e o
Anti-Cristo como Corpo,.. e que precisamos sair do nosso padrão 666 abrindo mão dos 5 sentidos e
da razão e buscando o 6º e 7º sentido através da Intuiçãoo. Repare que a soma dos algarismos de
6+6+6 da 18= que somando os algarismos 1+8=9. Nesse caso, esse é o número que representa a
Consciência Crística presa na 3ª dimensão, mas essa dimensão é guiada pela lei Universal da
dualidade e crucificada na cruz do tempo e do espaço, em seu máximo volume de matéria e sem a
capacidade de viajar na velocidade da luz e estar presente aonde colocar o foco de sua atenção,
como tinha essa possibilidade antes da “Queda”. Ou seja, 144.000 é o número que representa a Luz
direta na fonte, e o 666 representa essa mesma Consciência encarnada no Corpo, ambos estão
dentro de nós, sendo o 144.000 no coração cristal e uno aonde reside a Presença “Eu Sou”, também
chamada de Chama Trina e o 666 é a Mente Dual aonde reside o que chamam de “Lucifer”, um anjo
que não resistiu as tentações da carne. Na mente são enviados todos os estímulos e instintos
ilusórios para saciar os sentidos do Homem, e que o fazem se apegar a matéria, a posse e ao profano.
Nesse sentido, a luz é 144.000 e é imortal, e o corpo ou a matéria que essa luz encarna é o 666 e é
mortal. Temos que equilibrar essa energia, e ressacralizar todas as coisas, precisa Salvar o Sagrado
para Salvar GAIA,... está tudo muito no profano e voltado para saciar as tentações dos 5 sentidos. O
corpo e os sentidos nos levam à tentação (é o corpo que deseja). O desejo leva à frustração (porque
nem sempre pode ser concretizado) que por sua vez leva à raiva, que leva à desilusão e à destruição
do próprio indivíduo e dos demais. A alma sofre por aquilo que o corpo deseja e na encarnação
seguinte, o corpo sofre pelo que a alma passou. ). Além de tudo já citado, é sabido que a nossa
“espaçonave” Terra viaja ao redor do sol, 66,600 MPH, na sagrada proporção áurea e a medida
druida ressonante do DNA, o que se tornou a milha padrão 66,600 Milhas por hora
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"Aqui há sabedoria: aquele que tem entendimento decifre o número da besta, que é um número de
homem; o seu número é seiscentos e sessenta e seis" (Ap 13,18). Analisando essa passagem do
Apocalipse, entendemos que o 666 é o número da Consciência Crística, quando está encarnada nas
limitações do Homem, esse que é composto por moléculas de carbono, que assim como todas as
moléculas na terra formadas por carbono contém 6 protons, 6 electrons e 6 neutrons.
Ap 13.1 “E vi uma besta saindo do mar, tendo dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez
diademas, e ..." O capítulo 13 do Apocalipse na Bíblia profetiza um futuro armagedon e e a destruição
global, fala de uma besta de sete cabeças que sobe do mar. Qualquer grande escassez de água ou
desmatamento desenfreado farão algumas das árvores morrer, e secar no calor intenso do Sol
produzindo material inflamável e combustível para os futuros incêndios florestais. Em todos os
lugares todo o mundo, a matéria orgânica a partir de folhas caídas em decomposição e material
vegetal é continuamente lavado da terra pela chuva em córregos, rios e, eventualmente, os mares.
Nas profundezas dos oceanos, ele se decompõe em gás metano. A imensa pressão da água acima
impede o gás borbulhando para cima e converte-os em pedaços de sólidos de hidrato de metano
onde estão contidos pelas condições muito frias no fundo do mar. Já temos sinais de aquecimento
global porque o gelo nos pólos está derretendo. Se a atmosfera tem um aquecimento anual de mais
2º e os mares aquecem numa temperatura superior a "normal", então os hidratos de metano vão
liberar bolhas de gás metano e os mares vão ficar muito mais quente. Nessa circunstância a Terra se
tornaria adicionalmente isolada, o aquecimento global aumentaria, e a temperatura subiria
assustadoramente. E o ar quente agora iria converter o gás metano em dióxido de carbono. Podemos
ler nesse caso o átomo de carbono que compõe as molécula do corpo humano sendo a 'besta'. Ele
tem sete 'cabeças' que compreende de 1 oxigênio e 6 átomos de hidrogênio. Cada um dos seis
átomos de hidrogênio possui um elétron, um "chifre", enquanto apenas os exteriores 6 elétrons seria
"visível". Dois são usadas para ligar dois átomos de hidrogénio deixando 4. Assim árvores e florestas
agem como reservatório para as quantidades excessivas de dióxido de carbono emitidas por seres
humanos através de combustíveis fósseis como a gasolina e gás de cozinha por seres humanos.
Devemos ter sempre em mente, que este é um ecossistema inteligente, criado por nosso Criador,
com a vida baseada em carbono (Seres Carboníferos) para ser o regulador de condições na Terra, e o
desaparecimento dessa vida pode ser provocado pelo Sol pela influência dos Seres Humanos.
Portanto, precisamos ficar atentos e nos conscientizar que caso essa emissão não seja mantida a um
nível razoável, a Terra irá sofrer a consequência da destruição em larga escala de vida, devido ao
intenso calor do efeito de estufa provocado pelo efeito de isolamento do dióxido de carbono. Isso
inclusive já aconteceu na história da Vida em Gaia. Esse é o grande risco da aquecimento Global, que
nem precisamos pensar num futuro tão distante, pois essa ação humana e emissão de CO2 já estão
derretendo as calotas polares e elevando esponencialmente o nível do mar. Portanto, esse é o maior
desafio do século XXI e a principal razão dessa mensagem estar sendo enviada ao Planeta, S.O.S
G.A.I.A! Devemos Salvar O Sagrado, Salvar O Solo e consequentem Salvar Os Seres, e só iremos
conseguir isso formando uma Grande Aliança de Indígenas e Artivistas que estejam dispostos a
protegerem a vida na Terra e no Mar, e não deixarem que haja mais desmatamento tirando as
Árvores que são as principais reguladoras de nosso Eco(casa em grego)-Sistema. E falando em
sistema, não será possível salvar a Selva a tempo se o sistema operacional que “roda nossa máquina”
for esse capitalismo selvagem que não se importa em nada com a vida selvagem, apenas em tirar
lucros infinitos de uma terra e mar que tem recursos finitos. De volta a Revelação;
Rev 7.3 / 4 “Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos
do nosso Deus em suas testas. E ouvi o número dos que foram selados, e ali foram selados cento e
quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel.”
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Só poderemos deixar de nos preocupar com esse fator, quando uma grande quantidade de Seres
Cristais Encarnados e Mortais(666), atingirem a libertação dos padrões tridimensionais,
ascensionarem ao Cristo(144.000), pois através do Terceiro Olho(enxergaram a verdadeira essência
Cristal do seu Ser) e quando ascensos e acesos alcançam a imortalidade(aceita quando resolveram
provar a dualidade do bem e mal) mesmo que ainda estejam na Terra, dominando as forças
materilizante e de aceleração de partículas. E por mais louco que isso possa parecer, sabemos que é
possível, pois Mestres como Saint Germain e Babaji nos mostraram que isso é uma realidade, muito
maior até do que entendemos como Real aqui na terceira dimensão.
É citado na Bíblia que depois do Anticristo(o Homem IndiviDUAL) ter conseguido enganar a maioria e
estabelecido seu reinado de terror e morte na Terra, o Cristo é quem derrotará a Satanás, ao
anticristo e ao falso profeta, em seu Aparecimento Glorioso, no final dos sete anos de Tribulação,
iniciando o período de mil anos de paz (a verdadeira paz) sobre a Nova Terra, conforme Apocalipse
19:20. Ambos esses períodos de tempo são simbólicos, para expressarem o curto e longo tempo. E
esse período anterior a essa ascensão de volta ao Reino de Deus, faz juz ao anti-cristo ser chamado
de "Besta", pois nós não percebemos que a consciência humana coletiva e 3D foi quem optou
conscientemente com o mesmo livre-arbítrio que a libertará, cair no véu do esquecimento de sua Luz
Cristal e Divina, experenciar a morte e os prazeres profanos e mundanos dos 5 sentidos, se iludir que
um Ser de uma raça é diferente de outra, esquecendo completamente da nossa Unidade com Deus e
com Tudo que nos permeia e rodeia. E nosso maior desafio, era e ainda é, controlar as tentações do
Lúcifer(o anjo que representa essa consciência iluminada caída na Terra) que habita dentro de Todos
Nós, viver em harmonia com todos os Seres e ter a disciplina, caminho e prática para não destruir
coletivamente a vida na Terra. A jornada aqui é uma Universidade, aonde estamos ainda Unidos mas
na Diversidade.... e nossa maior prova é essa, de transcender a diferença e cuidar da Mãe que nos
gerou,... tudo com muito Amor Universal e Incondicional..
Em conclusão, devemos analisar que a vida carbonífera regula as condições na Terra e é um protetor
da Terra. O Sol deve ser adorado, gera fertilidade, destruição e dita os Ciclos, ou seja é nosso Pai
Criador que co-cria toda a MATÉRia com a Mãe Terra. Eles iniciam e terminam um ciclo, em primeiro
lugar pelo fogo (efeito estufa do gás dióxido de carbono) O mundo material depende do número 12,
o Sol (12) e de carbono (átomo 6)
O mais lindo de tudo isso, é que quem tiver um coração puro, atinge a frequência 144.000 e
experencia o Paraíso ou Reino dos Céus na Terra, enxergando com toda clareza e sabedoria da
Consciência Suprema, assim como os Avatares; Krishna(India), Tuntakamon(Egito), Budha(India),Chin
Shi Huangdi(Primeiro Imperador Chinês) Jesus(Jerusalém), Wiracocha(Peru, Lord Pacal Votan
(Guatemala), dentre outros Seres que ascensionaram a essa Consciência Crística. As pessoas podem
aumentar sua riqueza “emocional e espiritual”,sem nenhum custo. Podemos trocar energia(NRG) o
amor puro e nos fortalecermos e nos iluminarmos dessa forma. Todos os professores messiânicos,
em todas as épocas, têm promovido o ditado: “AMA o teu próximo, como a Si mesmo”. A Alma emite
uma voltagem baseado no Amor ou no Medo. Será que se eu amar outro Ser, duplicarei a minha
voltagem? Sim! Minha energia emocional e espiritual aumenta a voltagem da alma, e essa usina
eletromagnética fica localizada no coração! E dizem que tem se cria um halo, ou uma auréola etérica
de luz ao redor ou acima de nossa cabeça que também aumenta na proporção que nossa voltagem
aumenta. Além disso, os seres purificados, em todas as religiões são representados com fachas de luz
saindo de sua cabeça.
Essa energia criativa, liberada de um corpo em regeneração, pode voltar à fonte, cumprindo o
objetivo do Criador de crescimento, com a destruição física periódica, com a necessidade de repatriar
a energia purificada da alma. Sempre que ocorre a destruição física, as almas purificadas voltam ao
Criador.
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Se uma pessoa odeia outra pessoa ou tem medo de algo, a voltagem cai, enquanto o ódio e o medo
corrói por dentro e impede o espírito de subir as dimensões superiores, qualquer ação que não seja
de bondade, gera uma vibração negativa e pesada que a nossa própria consciência produz. A
voltagem desta pessoa vai diminuir como uma bateria sendo descarregada. As almas que tem sua
voltagem reduzida no tempo de vida física devem, nesse contexto, retornar a Terra após a morte
física, para outra tentativa de purificação. A jornada da alma pode ser comparada com um pingo de
chuva que nasce, existe por breve período e morre. A cada vida, o pingo vê a si próprio como um
indivíduo; quando morre é absorvido em um Rio, que é absorvido por um oceano. Os oceanos se
evaporam, as nuvens se condensam e o pingo de chuva nasce novamente. Antes que os homens
possam viver juntos em harmonia e compreensão, a ignorância deve ser transmutada em sabedoria,
a superstição deve ser transmutada em fé iluminada e o medo em amor.
Assim, devemos ficar atentos porque nossa evolução não requer apenas a mudança espiritual, mas
também a mudança emocional, mental e principalmente física, estrutural de hábitos, paradigmas e
costumes. Recebemos um corpo que funciona como um distribuidor de energia criativa e
eletromagnética, temos o encargo de mantê-lo sadio e equilibrado, para que possamos assim,
cumprir nossa tarefa em Gaia. Como Portadores da Luz, precisamos buscar conhecimentos e práticas
que nos auxiliem a evoluir, ascencionar, ancorar a energia Crística e que possamos passar esse
conhecimento adiante. Precisamos estar atento a tudo e a todos, principalmente àquilo que vem
como “sinal” de que estamos no Caminho certo ou errado.
Portanto, vamos capitular alguns aspectos básicos sobre nossa essência divina através de uma
associação rápida;
O que chamam de Deus nada mais é do que Luz! Luz é energia, que pode ser representada
por uma imensa e infinita radiação eletromagnética. Deus não é iluminado, Ele é a Luz, a mais pura e
cristal. Deus criou o Homem a sua imagem e semelhança, e o Cristo é a representação em forma de
Ser Humano desse Filho Perfeito e Unificado com Deus, em sua máxima pureza e transparência. Deus
é a Metade de Mim que habita em Você e a metade de Você que habita em Mim! Esse Ser ChristAll é
representado pelo número 144.000. A outra metade é o corpo indiviDual e os 5 sentidos, são eles
que nos levam a ilusão e desejos da matéria, e esse é representado pelo Número 666. Como a 3ª
Dimensão é baseada e guiada pela Dualidade, o que chamam de Deus(Luz) não existe sem o
Diabo(Sombra), portanto aqui nesse plano metade de Nós é Luz(Espírito) e a outra metade é
Sombra(matéria)! Quanto mais apego a matéria e mais vibramos na energia do medo, mais do que
chamam de inferno a pessoa experencia na Terra, quanto mais desapegado da matéria ou mais
conectado ao amor e as energias sutis, etéreas e espirituais, mais a Alma experencia o que chamam
de Paraíso na Terra, ou no Próprio retorno a Fonte. Os Seres totalmente desapegados da matéria e de
Corações Puros e Recheados de só Amor são os que tem acesso a Consciência Crística.
Nosso Ser tem uma luz e essa luz emite uma voltagem, baseada no nível de amor e pureza que
nós temos. Acredita-se que dependendo de nossa voltagem podemos reencarnar até como animais,
minerais ou vegetais. A alma envolve razão e emoção, assim como o Corpo cada um tem a sua, ao
contrário do Espírito que é igual para todos e nossa Centelha Divina, parte de Deus. Portanto,
devemos amar tudo, ter compaixão por todos e amar as diferenças e dificuldades que nos rodeia,
pois Deus ama tudo e todos incondicionalmente. É importante termos diferentes opiniões, missões e
aparências,e amar essas diferenças e e todas as dificuldades, para assim a gente crescer com esse
aprendizado e retornar a Fonte, aumentando ainda mais a Nossa Luz Divina. Mas assim como
devemos estar atentos ao Amor ao Pai, ao próximo e a Si mesmo, temos que ter uma Amor a nossa
Mãe Terra... e ficar atentos a emissão de CO2 em nossas vidas e no planeta, pois esse feitiço pode
virar contra os Feiticeiros. Depende de nossa escolha, se manter no 666 ou se elevar ao 144.000.
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