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”No meu caminho, eu caminho com o Senhor dos Caminhos que sempre guia àqueles que com Ele 
querem caminhar, 

pois assim diz o Senhor dos meus caminhos : "Se tu caminhas os Meus Caminhos, contigo Eu 
caminharei 

nos vossos muitos caminhos, que são todos caminhos Meus". 
 

(A Longa Capa Negra - Rubens Saraceni) 
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“ Cada um que buscar conhecer a si própr io, terá conhecido o VERDADEIRO AMOR dentro 
de si”  

                                                  
          Mensagem Selenita - 25/04/96 
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APRESENTAÇÃO 

Amigos, gostaria primeiramente de lhes explicar, de que forma me comunico com o Plano 
Interdimensional.   

De início, ou seja entre 1992 e até julho de 1994, eu praticava a T.C.I (Transcomunicação 
Instrumental), como é denominada entre os pesquisadores da mesma.  A partir de julho de 1994 e até 
julho de 1995, dois seres amigos do Plano Interdimensional adentraram minha vida via 
clariaudiência1, psicofonia e psicografia, associados ao desdobramento. Sendo que o primeiro Ser 
Amigo, me deixou bem claro que a sua missão era a de me preparar para ser médium ou 
canal.  Mesmo assim, continuei utili zando o gravador a fim de não perder nenhuma palavra dita por 
eles.   

Durante este período em que ambos estiveram comigo fui sendo constantemente comunicada por 
eles, que em breve tempo, eu seria ligada a uma poderosa onda de freqüência a qual denominaram, 
Onda de Freqüência Theta.    

Quando da chegada do amigo Antariano, fui definitivamente, ligada à Onda de Freqüência Theta 
tendo este fato ocorrido em 20 de julho de 1995. Desde então, através desta onda, a minha percepção 
ou intuição tornou-se muitíssimo mais aprofundada.   

Quanto ao termo T.C.I (Transcomunicação Instrumental), passei a denominar C.V.I (Comunicação 
Via Instrumental), seguindo orientação do amigo Antariano, pois segundo ele, o termo 
Transcomunicação Instrumental dava uma idéia de fantástico e irreal enquanto que o termo 
Comunicação Via Instrumental, seria muito mais adequado, pois dava um sentido de simplicidade e 
sobretudo de realidade.   

No que diz respeito ao timbre de voz de cada Ser Amigo, adianto-lhes que o primeiro, era 
possuidor de uma voz serena, delicada e pacienciosa.   

A do segundo Ser Amigo, era muito educada, porém bastante séria, enérgica e severa. Tão severa e 
enérgica que eu cheguei a ficar 12 dias sem falar com ele.   A do terceiro Ser Amigo, do Antariano, é: 
suave, gentil, macia, tranqüila, muitíssimo educada, pacienciosa, compreensiva, amável, muito pausada e 
tudo isso sem ser piegas.  Gostaria de lhes fornecer maiores detalhes no que diz respeito a minha forma 
de comunicação com o Plano Interdimensional.  Primeiramente, coloco uma fita no gravador, e após 
concentração e oração, inicio a gravação. Faço a pergunta, obtendo a resposta em meu Pensamento, daí 
deixo a resposta fluir até o meu Coração e automaticamente, a escrevo.   

Porque util izo o gravador?    

Utili zo o gravador, porque são inúmeras questões e também de várias pessoas ao mesmo tempo. 
Acontece que durante o diálogo com o Antariano, por uma infinidade de vezes, sou interrompida pela 
campainha ou pelo telefone ou por outros motivos.    

Aí, o que acontece?     

Preciso desligar o gravador para depois, quando eu retornar a fim de dar continuidade ao nosso 
diálogo, que dependendo do problema pode demorar várias horas, continuar do ponto onde 
paramos.  Devido a estes contratempos pessoais que surgem durante o nosso diálogo, se eu não gravar, 
acabo me esquecendo das respostas que o Antariano forneceu.  Por outro lado, devo acrescentar que 
algumas vezes, quando o Antariano está me passando as respostas para uma determinada pessoa, entra 
uma outra voz (EVP) a qual ouço no gravador ao retornar a fita e que também costuma  dar a sua opinião 
sobre a pessoa em questão.   

Amigos, encerro esta apresentação, com a certeza de tê-los elucidado quanto à forma por mim 
utilizada em meus contatos com o Plano Interdimensional.   

Boa leitura a todos !   

                                                        
1  Clariaudiência: fenômeno em que se ouvem sons que ocorrem fora dos ouvidos físicos, por se darem a distância ou 

através de obstáculos que impedem a transmissão do som.  
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Capítulo 01 

INTRODUÇÃO / PRIMEIROS CONTATOS COM AS VOZES 

Inicialmente, você precisaria saber quando, como, por que e para que, a TCI entrou em minha vida, 
a qual provocou o meu abençoado encontro com os amigos do plano interdimensional.  

Primeiramente, devo dizer a você que eu jamais me interessei por nenhuma religião, fi losofia ou 
doutrina e continuo não me interessando, porém respeitando a todas elas. Acredito na existência de 
uma força superior Deus, e tenho profunda admiração por Jesus Cristo.  

Bem, em 20 de maio de 1992 meu amado pai veio a falecer e a partir de então, minha vida sofreu 
grande transformação. O que realmente muito me marcou foi quando no momento em que seu caixão 
se fechava, ouvi nitidamente a voz dele que me dizia por três vezes, em italiano: "Minha filha, a morte 
não existe." Não sei bem porque mas, a partir daquele momento parei de chorar apesar de 
profundamente triste e imediatamente, me acalmei.  

Foi aí que tudo começou.....  
Dois dias depois, relembrando passagens de minha infância, adolescência e vida adulta com meu 

pai, saí para dar uma volta à pé. Ao passar por uma banca de jornal, comprei uma revista e voltei para 
casa. Ao folhear a revista, encontrei em seu interior um folheto sobre um Congresso Internacional que 
estava acontecendo no Anhembi, sobre Transcomunicação Instrumental, a TCI. O folheto explicava 
que a Transcomunicação Instrumental era a comunicação com o Além, via Gravador, Tv, Fax, 
Computador, Telefone, Secretária Eletrônica, realizada através de aparelhos eletrônicos, e que 
exatamente neste dia em que eu adquiri a revista, seria o último dia do Congresso o qual terminaria as 
18 horas. E, já eram 17 horas e 45 minutos, quando consegui localizar uma médica minha amiga, que 
rapidamente me levou até lá.  

Quando cheguei ao Anhembí, o Congresso já havia terminado e no saguão principal encontravam-
se senhores e senhoras, entre seus 60 e 70 anos de idade, aparentemente todos estrangeiros. 

Aproximei-me de um casal que aparentava a idade de 65 anos que ali se encontrava a fim de saber a 
respeito da TCI. A senhora, que acredito fosse de origem alemã e creio que também uma das oradoras 
do Congresso, olhou para mim e sem eu haver lhe dito nada do que estava acontecendo comigo, 
colocou sua mão em meu peito sem encostar e disse, para que eu não me preocupasse, pois muito em 
breve eu faria contato com meu pai pois, a morte não existia. Confesso que fiquei bastante intrigada. 
Continuou, dizendo que esta era uma operação muito simples. Bastava que eu colocasse uma fita 
virgem num gravador qualquer e deixasse rodar em gravação que assim eu teria a comprovação do 
fato.  

Ao voltar para casa, fiz o que ela me dissera e gravei um som interessantíssimo de notas musicais 
alternadas por sinal, bastante longo. Algo bastante curioso me aconteceu, pois enquanto grava, passava 
não sei por que, delicadamente, a palma de minha mão esquerda pela antena do rádio gravador e ao 
terminar a gravação, constatei que a minha palma ficara inteiramente coberta por uma fina camada de 
pó roxo como se eu a tivesse passado numa folha de papel carbono.  

Bem, não sei explicar o que foi isso. Enfim.... 
Desde então, tenho gravado quase que diariamente pelo menos durante 30 minutos ou até mais 

dando preferência a uma hora em que os barulhos externos estão mais amenos. Tenho utilizado um 
simples gravador com contagiros e microfone embutido, sem fazer uso de rádio ou de qualquer outro 
aparelho, iniciando a gravação após um momento de concentração e uma oração, o Pai-Nosso.  

Entre 92 e 93, gravei uma variedade de sons do tipo: sinos tocando, molas, metais caindo pelo 
chão, parafusos sendo atarraxados, pancadas, vozes que me chamavam pelo nome (que é o contato 
mais comum), a voz de meu pai uma infinidade de vezes, vozes conversando entre si, vozes me dando 
uma orientação, crianças brincando de roda, cachorros latindo, crianças chamando por seus cães, 
vozes conversando entre si em outros idiomas (italiano, francês, inglês, russo e outros), várias vezes 
um coral de cantos gregorianos, cantos exóticos de pássaros, barulho de motor de avião à hélice, 
sirenes de navios.  
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Voz masculina domando animais ferozes (tigres ou leões)   ouve-se bem o barulho do chicote e o 
rosnar dos animais, uma voz metálica falando num idioma desconhecido, a voz  de meu pai 
apresentando a mim e a meu filho para outros que estariam com ele. 

Alguém correndo entre arbustos, ofegante e uma voz feminina diz: "HELP, HELP", ao longe ouço 
tiros de canhão.  

Voz feminina que diz: "CAMELOT", voz masculina que diz: "BYRON", voz masculina que diz: 
"DANÇAR", voz metálica que diz: "KONTIKI", vozes de crianças e de adolescentes que me dizem: 
FIORELLA, VEM PRÁ CÁ” – “FIORELLA, VEM PRO LADO DE CÁ”  

Voz metálica feminina dizendo: " SUSPENSORIUM ".  
Voz masculina chorosa e trêmula, me diz: "FIORELLA, DESCULPE, DESCULPE....... "  
Voz masculina me diz em francês: "POURQUOI TU EST AGITÉE?” (PORQUE VOCÊ ESTÁ 

AGITADA?) 
Voz feminina após um acidente de carro (ouve-se perfeitamente a brecada e a trombada do 

veículo), reclamando por ter morrido naquela hora, e diz: "PORQUE FUI MORRER JUSTO AGORA?” 
Voz de um menino reclamando por ter sido morto por um policial e, etc...  
Um fato interessante que me aconteceu foi quando uma noite estava com muito sono e fui para a 

cama levando um micro gravador comigo. Colocando-o sobre o meu peito, dei início à gravação e 
logo em seguida adormeci com o gravador ligado. Na manhã seguinte retornei a fita e ouvi um 
diálogo entre duas vozes masculinas onde um perguntava para o outro:  

"A FIORELLA ESTÁ DORMINDO?” - no que o outro respondeu: “SIM, ELA ESTÁ DORMINDO!” . - 
então, ouvi que eles me chamavam:  

"FIORELLA, ACORDE, ACORDE.....FIORELLA...”. Logo em seguida, outras vozes se uniram às 
duas primeiras e em coro pediam:  

"HEI, FIORELLA, HEI...ACORDE”.  
Porém eu não acordei, e as vozes silenciaram. Depois desta experiência, soube que as vozes não se 

manifestavam durante o sono, pois era necessário que para efetuar a gravação eu permanecesse 
totalmente acordada ou consciente.  

Certa ocasião, numa tarde de Domingo, enquanto gravava, resolvi tirar algumas notas musicais 
(pessimamente, mesmo por que não sei tocar), num pequeno órgão eletrônico. Ao retornar a fita, ouvi 
um comentário a meu respeito, entre duas vozes masculinas em que um dizia para o outro:  

"INTELIGENTE, A FIORELLA, NÃO?” - no que a outra voz lhe respondeu: “OH, SIM! MUITO 
INTELIGENTE! “ 

No decorrer do ano de 1993 e início de 1994, formamos grupos de TCI entre amigos. Nos 
reuníamos geralmente em quatro pessoas, munidos com nossos gravadores, pelos menos 2 vezes por 
semana. 

Em todas as gravações conseguíamos captar vozes. Nos outros dias da semana eu costumava gravar 
sozinha durante aproximadamente meia hora.  Os últimos meses de 93 até início de 94 foram muito 
corridos, pois gravava vozes que me faziam pedidos do tipo:  

"FIORELLA, VÁ VER MEU PAI NA U.T.I. O NOME DELE É FULANO DE TAL, E DIGA A ELE QUE 
TUDO FICARÁ BEM".  

Outra voz:  
"FIORELLA, PROCURE MEUS PAIS, FULANO E FULANA DE TAL E DIGA A ELES, QUE EU 

ESTOU BEM".  
Outra voz:  
"FIORELLA, POR FAVOR, AVISE MEU FILHO, DR. FULANO DE TAL, QUE O LUTO DEVE 

PARAR". ( Depois eu soube, através do Dr. Fulano de Tal, que a família estava de luto há 04 anos).   
Encontrei todos através das Listas Telefônicas e levei as mensagens a eles.  
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Capítulo 02 

O PRIMEIRO SER AMIGO DO ALÉM 

Até que em 04/07/94 quando do início da Copa do Mundo eu estava aflita para saber se o Brasil 
teria condições de ser classificado, pois sou uma alucinada torcedora do time brasileiro desde a 
infância, liguei o gravador e perguntei:  

 
"Será que alguém poderia me dizer se o Brasil será classificado para a Copa do Mundo"?  
 
Após longo silêncio, ouvi:  
 
" Você sabe o que o Rober to vai dar para a Fiorella? "  
 
Não tendo entendido o que a voz me dissera, perguntei:  
 
" Qual Roberto, meu irmão" ?  
 
No que a voz me respondeu:  
 
" Gol! "  
 
Continuei sem compreender e disse:  
 
" Gol?"  e completei: " Creio que você não me entendeu! Eu só quer ia saber se o Brasil vai se 

classificar para a Copa do Mundo!"  
 

A voz me respondeu:  
 
" Fiorella querida, há no ar, uma surpresa!" .  

 
Após este diálogo, o gravador permaneceu em silêncio absoluto até o último dia da Copa do Mundo 

quando então, o Brasil não só havia se classificado como também estava jogando a final com a Itália. 
No decorrer do tempo normal do jogo e prorrogação com o placar, zero a zero, meu filho e eu, 
permanecemos calados e bastante entristecidos. Porém, quando começou a disputa das penalidades, e 
somente quando Rober to Baggio preparava-se para chutar a bola, foi que eu me dei conta do que o 
Ser havia me dito no gravador. Neste momento me levantei e disse para o meu filho:  

 
"Alex, o Roberto Baggio, vai chutar esta bola para fora! " .  
 
De fato, foi aí que ambos percebemos que no ar , estaria a surpresa, exatamente quando ele, 

Rober to Baggio, chutou a bola para fora fazendo uma curva no ar  e dando assim o título de 
Tetracampeão ao Brasil . Foi desta forma a chegada do primeiro Ser amigo e também foi nesta época, 
que eu resolvi participar de um grupo de meditação, chamado Meditação dos Guias Interiores, 
orientado por S. e que em muito me beneficiou.  

Após o episódio do Tetracampeonato, logo no dia seguinte ao término da Copa do Mundo, ao ligar 
o gravador, o mesmo Ser, possuidor de uma voz sereníssima, me comunicou que a partir daquele 
momento, ele seria: A PONTE INTERMEDIÁRIA DE INFORMAÇÃO, e sendo assim, os seres que se 
encontravam do outro lado da vida, pediriam a ele e ele por sua vez retransmitiria a mim e eu por 
minha vez retransmitiria a informação para as pessoas do lado de cá.  

Assim foi e está sendo até hoje.  
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De 07/94 a 07/95, três Seres se apresentaram a mim. O primeiro Ser, além de intermediar as 
solicitações daqueles que moravam do lado de lá, ensinou-me:  

 
O significado do Pensamento ou Razão, do Coração ou Emoção e da necessidade da união de 

ambos a fim de alcançar o Equilíbrio e poder realizar a Ação. O amor aos pais, irmãos, filhos, 
companheiros, amigos, enfim, aos próximos. A importância do auto-respeito, autoconfiança, auto-
estima, e da auto-compreensão, não apenas comigo mesma mas também para com meus próximos. 

Da fundamental importância de ter paciência, ser perseverante, ter boa vontade e acima de tudo, 
crer em mim mesma. Pediu-me para que eu moderasse a minha linguagem e que orasse todos os dias, 
pois a oração melhorava as situações de stress. Lembrou-me que o meu sorriso era fundamental, que 
eu deveria ter sempre amor no coração, aprender a ser mais paciente e para que eu não discutisse com 
meu filho.  

Alertou-me para que eu fosse dormir mais cedo do que de costume e que eu unisse meu 
Pensamento ao Pensamento de meu pai. Falou muito em Paz, Amor, Fé, sobre a minha família e o 
amor que meu pai nutria por minha mãe, por meu irmão e por mim.  

O Ser amigo me transmitia tudo que meu pai dizia a ele inclusive frases em italiano. Pediu-me 
diversas vezes para que eu utili zasse a intuição procurando ouvir a minha voz interior e pensasse 
sempre positivo, pois eu tinha um carma bastante fácil e unisse constantemente, o Pensamento ao 
Coração.  

Ensinou-me fórmulas de postura a fim de que eu não viesse a ter problemas na coluna cervical. 
Pediu-me inúmeras vezes para que eu não virasse os pés para fora, pois este hábito poderia me causar 
dores lombares, ensinando-me a unir os joelhos e posicionando os pés em angulo a fim de observar o 
meu bem-estar físico.  

Orientou-me no sentido de caminhar devagar e compassadamente acompanhando o ritmo da 
respiração para que eu não sentisse falta de ar. Indicou-me exercícios respiratórios, lembrando-me que 
o bons exercícios respiratórios fariam com que meu físico respondesse positivamente. Lembrou-me da 
falta de determinados tipos de verduras que eu precisava em minha alimentação. Rúcula e espinafre, 
entre outros.  

Levou-me à consciência da existência do mal, dando como um dos exemplos, o fanatismo. 
Orientou-me no sentido de que todos os seres humanos possuíam Direitos e Deveres, enfatizando os 
Deveres antes dos Direitos.  

Falou-me sobre a importância da Educação dos pais em relação aos filhos como sinônimo de Amor. 
Explicou-me insistentemente, sobre a Lei da Ação e Reação. Falou-me sobre a importância em 
observar as Leis Divinas e especialmente, sobre o policiamento constante do Ego a fim de mantê-lo 
em equilíbrio.  

Ensinou-me a utilizar Ondas de Freqüência a fim de amenizar as minhas próprias dores em 
qualquer plano e a dos meus próximos. Explicou-me que onda de freqüência, é a união entre a Razão e 
a Emoção ou Pensamento e o Coração e que estando ambos perfeitamente ajustados, poderiam causar 
efeitos benéficos extraordinários tanto em mim mesma quanto em meus próximos. 

Demonstrou-me que as Ondas de Freqüência são emitidas através de forte concentração do 
Pensamento e do Coração e enviadas em formas geométricas e em cores. Sendo, que para cada caso 
havia uma Onda de Freqüência específica, tanto na forma geométrica quanto na cor. Disse-me ele que 
a telepatia não era recomendável pois esta seria util izada apenas com o Pensamento e que o 
Pensamento por si só, era bastante perigoso. Deu-me demonstrações disto fazendo com que eu ligasse 
e desligasse a Tv. sem o controle, diminuísse ou aumentasse a água do chuveiro sem fazer uso da 
torneira, aumentasse ou diminuísse o volume do meu aparelho de som sem  tocá-lo, queimasse (pegou 
fogo) um sistema de som a distância e queimasse um telefone celular   transformando-o em sucata. 
Provou-me que isto tudo acontecia fazendo uso apenas do Pensamento e que este procedimento não 
era interessante, pois havia coisas muito mais interessantes e importantes a serem realizadas util izando 
o Pensamento e o Coração, unidos.  

Enfim, ele disse estar me preparando para ser um "canal" como é chamado entre os esotéricos e 
místicos ou "médium" como é chamado entre os espíritas e outras doutrinas e credos.  
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Comunicou-me que em breve tempo eu seria envolvida por uma Onda de Freqüência chamada 
Theta, e que através dela eu iria conseguir obter a compreensão de tudo o quanto existia entre o Céu e 
a Terra, partindo do princípio que entre ambos, o Céu e a Terra, não havia nenhum mistério.  

 
Segue, alguns dos nossos diálogos:  
Em 24/07/94:  
 
P:  O que eu faço com o Alex, meu filho?  
R: Ame-o  
 
P: Você poderia me ajudar a orientá-lo?  
R: Eu a apoiarei. Procure não gastar a sua energia à toa. A sua missão é bem fácil pois você 

consegue romper barreiras e, é o que você tem que fazer sem duvidar.  
 
P:   Romper barreiras......?!? 
R: Deixe fluir. Faça com que as pessoas a compreendam revelando os fatos com sabedoria e 

paciência.  
 
P:  Está certo!  
R: Seus nonnos Dino e Jack e suas nonnas Gina e Emma, amam você.  
 
P: Meus nonnos! Diz para eles que eu também! Olha este coração de prata, foi minha nonna Gina 

quem me deu.  
R:  Foi sua mãe que deu a você.  
 
P:  É mesmo! Você tem razão.  
R: Você tem um grande coração. Procure enviar flores em suas preces.  

 
Passados uns dois dias, inquiri o Ser Amigo:  

 
P: Eu queria tanto viajar para a Chapada dos Veadeiros com a S. e o G.? O que você acha?  
R: Porque você quer a minha opinião? Você tem a sua própria opinião!  
R: Bem, isto é verdade!  
 
Fiz um comentário com ele a respeito da conturbação que a lua cheia gerava sobre as pessoas:  
 
P: Que dia! Isto porque estamos na lua minguante, imagine se fosse lua cheia?  
R: Você observou que os fatos ocorrem em qualquer fase da lua?  
 
P: É mesmo! Observei, está certo!  
 
Em 20/08/84, outro comentário:  
 
P: Bem, eu estou comendo um pedaço de chocolate.  
R: Sim.  
 
P:   Este "sim", foi muito formal.  
R: Os pais necessitariam educar seus filhos procurando também controlar a alimentação excessiva 

deles especialmente, com relação ao chocolate.  
 
P:  Bem......isso lá é verdade!  
R: Os filhos seguem parcialmente a seus pais. Dando boa educação aos filhos, os pais aprendem a 

fechar o que aprenderam de seus pais e estes, por sua vez, também dos seus e assim sucessivamente. 
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Aprendem a fechar o círculo famili ar. A família é a base da pirâmide social. Já é tempo dos seres 
humanos compreenderem seus antepassados.  

 
P: Está certo....  
 
Em 18/09/94, outro diálogo:  
 
P: Amanhã tem início uma semana bastante difícil para mim!  
R: Não!  
P: Você é otimista, não? Você teria alguma mensagem bem legal, para mim?  
R: A sua nonna Gina, lhe deseja uma feliz semana.  
 
P: Por favor, agradeça a nonna por mim.  
R: Certamente. Seu papai me pede para lhe dizer que você é a jóia dele.  
 
P: Legal, paizão!  
R: Una seu Pensamento ao Pensamento de seu papai.  
 
P: Está unido! Estou firme com o Pensamento dele!  
R: O seu papai quer a sua felicidade. Ele me pede para lhe dizer:  
 
"Bambina tu sei l ’amore di papa"  
 
(Menina, você é o amor do papai).  
 
P: Meu pai está lhe ensinando o italiano?  
R: Sua nonna Gina lhe pede para que você faça sempre o bem.  
 
P: Farei noninha, farei! (estou rindo)  
R: Gosto quando você ri.  
 
P:  Eu gosto de rir, acho muito bom.  
R: Você precisa rir constantemente e necessita aprender que a opção mais adequada, é deixar a sua 

intuição fluir.  
 
Ocorreram uma série de diálogos entre o primeiro Ser Amigo e eu. Em Fevereiro de 1995, ele 

despediu-se de mim sem me dizer seu nome e nem de onde ele procedia. Enquanto ele esteve comigo 
tentei saber quem era. Segue alguns dos diálogos que tivemos a esse respeito durante este tempo.  

 
Em 07/09/94 resolvi perguntar quem era ele.  
P: Qual é o seu nome?  
R: Utilize o nome que você quiser.  
 
Em 17/12/94 depois de uma conversa que tivemos pedi:  
 
P: Meu amigo, fique de olho em mim tá?  
R: Já sou seu próprio olho.  
 
Em 19/12/94, tornei a perguntar:  
 
P: Como é seu nome? Você poderia me falar seu nome?  
R: Meu nome é mágico  
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P: Como assim?  
R: O meu nome significa mágica.  
 
P: Em qual idioma? Você pode me dizer seu nome em seu idioma?  
R: Procure no grande livro da vida.  
 
P:  Como assim?  
R: A sua própria vida.  
 
P: É um enigma? É uma charada?  
R: Não é nenhum enigma e nem nenhuma charada.  
 
P: Tá bom. Outra hora a gente conversa sobre isso.  
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Capítulo 03 

ENSINAMENTOS SOBRE ONDAS DE FREQUÊNCIA 

   
Os ensinamentos recebidos pelo primeiro Ser Amigo com relação às Ondas de Freqüência, 

iniciaram-se em 09/10/94 e estenderam-se até 10/02/95, quando de sua "partida".  
 
Ele iniciou, dizendo-me:  
 
"Gire sua Onda de Freqüência por todos os cantos de sua memória, pois a sua memória faz contato 

com seu inconsciente."  
 

Orientou-me no sentido de enviar uma Onda de Freqüência que ele chamou de: "onda para decidir 
a vida", para uma amiga minha.  

Fui tomada por forte inspiração, fechei os olhos, levantei as mãos e das palmas, saíram fachos de 
luz alternados amarelo e dourado. Concentrando-me no centro do Coração de minha amiga, enviei-lhe 
as ondas. Logo após, ele me disse que a minha amiga me telefonaria para me comunicar o que lhe 
ocorrera. Como de fato, ela o fez logo em seguida.  

No mesmo dia, ele me falou que uma conhecida minha estaria com: "sentimentos de ódio" e que eu 
precisaria util izar a Onda de Freqüência, com ela também.  

Perguntei se esta seria a mesma que a outra enviada e ele me respondeu que a Onda de Freqüência 
para "amenizar o ódio", seria outra.  

Tomada novamente por forte inspiração, concentrei-me e enviei através das palmas das mãos, um 
facho de luz prateado e um facho de luz azul-claro alternadamente, concentrados no ventre dela.  

Em seguida, soube através do Ser Amigo, que um conhecido meu estaria com: "muita dor de 
cabeça".  

Concentrei-me e enviei através das palmas das mãos, fachos de luz verde-claro e brancos, em 
direção a cabeça dele.  
 

Após isso, ele me comunicou que o menino o qual havia se "acidentado" de bicicleta, estaria 
necessitando das Ondas de Freqüência. Concentrei-me e enviei para o corpo profundo do menino, 
através das palmas das mãos, fachos de luz vermelhas e azul-marinho alternadamente. Neste momento 
fiquei muito emocionada ao ponto de chorar e me sentindo fora do corpo. Foi uma experiência 
incrível!  

O Ser Amigo me informou que eu poderia utilizar este sistema de Ondas de Freqüência com todos 
que as necessitassem.  

Em seguida, eu quis enviar Ondas de Freqüência para um conhecido que é "paraplégico". 
Concentrei-me e enviei através das palmas das mãos, todas as cores do arco-íris, conforme orientação 
dele. Os fachos de luz foram para o alto da cabeça do rapaz, desceram por todo o seu corpo, juntaram-
se nos pés, retornaram, rodearam seu corpo exterior e interior, sempre em círculos. Foi ótimo!  

Lembro-me que na ocasião fiquei muito feliz e chorava sem parar. No que o Ser Amigo me falou 
que a pedido de meu pai, eu não chorasse, me agradecendo mil vezes por eu ter aprendido uma das 
muitas mágicas da vida e que aos poucos, outras me seriam ensinadas. Eu deveria manter a calma e 
sobretudo deixar fluir, pois a Ponte entre o meu Coração e o meu Pensamento já estava funcionando. 
Sendo que eu poderia constatar ao longo do tempo, quanto este sistema de Ondas de Freqüência era 
real e possível. Pediu-me para que eu controlasse as minhas emoções,    lembrando-me que o meu 
Amor podia tudo.  

Alguns dias depois, soube que o marido de uma conhecida minha estaria com: "perturbações 
psíquicas" .  

Concentrando-me enviei a ele fachos de luz prateados e dourados alternadamente, circundando-lhe 
a cabeça. Funcionou muito bem!  
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Perguntei a ele sobre uma grande amiga que estava com: "problemas na carreira" e o Ser amigo 
me respondeu com a seguinte frase:  

 
"A sua amiga deverá saber que o jogo da vida deve ser jogado com honestidade e sabedoria, pois o 

importante não é perder ou ganhar o jogo e sim, jogá-lo com honestidade. A honestidade de acreditar 
em sua própria capacidade. Da capacidade de saber que tudo é possível quando se crê em si próprio " .  

 
Em seguida, ensinou-me a utilizar fachos de luz lil ás, para os que tivessem problemas com: "o 

medo", como era o caso de minha amiga.  
 
A partir do dia 15/10/94, o Ser Amigo, começou a me enviar uma série de mensagens para outros, 

fazendo-me as seguintes recomendações:  
 
"Util ize constantemente sua onda de freqüência para fazer contato e para abrir os corações das 

pessoas necessitadas. Module os fachos de luz conforme as necessidades de cada um.  
Dias virão em breve, em que você será verdadeiramente capaz de compreender os seus próximos. 

Você terá que visar a essência de seus próximos, sempre com muita atenção e sabedoria."  
 
Na seqüência, ele pediu-me para enviar uma Onda de Freqüência para um conhecido meu que 

estava "triste".  
Concentrei-me e enviei um facho de luz branco luminoso, o qual saiu de minha testa e meu coração 

e uniram-se na altura dos meus lábios indo em direção a ele envolvendo-o da cabeça aos pés.  
Ao final da operação, ele me disse:  
 
"O facho de luz revestiu o corpo dele, protegendo-o da tristeza."  

 
Em 02/11/94, o Ser Amigo, me disse:  

 
"Procure explicar para os seus próximos o que a sua Onda de Freqüência pode fazer. Você pode 

captar Ondas de Freqüência longas e curtas. O seu arco de onda pode atingir o espaço que você quiser. 
Utili ze a Onda de Freqüência Alfa. Vá girando seu pensamento em direção ao seu objetivo. A Onda de 
Freqüência Alfa é muito baixa e sintoniza os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Meça a onda 
com o Pensamento e o Coração, pois a Onda de Freqüência Alfa tem uma finalidade específica para 
cada um”. 

Agora, envie Onda de Freqüência para um seu conhecido que está "resistindo às boas idéias ", da 
companheira."  

 
Concentrei-me e enviei uma onda verde-escura que saía de minha testa, atravessava meu rosto e ao 

chegar à minha garganta, saia em direção ao peito dele. Senti um profundo contato!  
 
Em 06/11/94, o Ser Amigo, me falou:  
 
"Como você pode observar, cada pessoa recebe a onda que necessita. Agora, você já sabe que o 

poder das Ondas de Freqüência é muito forte.  
Você rompe as estruturas que não servem mais podendo  renová-las, conseguindo agir desta forma 

consigo própria. Logo mais você poderá utilizar os seus dons. Tenha muita paciência e compreensão, 
mantendo sempre uma postura harmônica especialmente, com relação a si própria.  

Mãos de luz, você possui. Mude seu hábito em util izar pouco as suas mãos. Util ize a baixa 
voltagem e tenha também o coração tranqüilo. Sorria sempre. A sua capacidade de compreensão com 
relação aos seus próximos, deve ser total. Faça o bem sem olhar a quem. O seu Coração já se encontra 
em seu Pensamento. Puxe a Onda de Freqüência velozmente. O seu papai está ao seu lado. 
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 Util ize Ondas de Freqüência Alfa, para que a força de seu Pensamento seja iluminada. Você pode 
ajustá-la com a sua memória. Tenha sempre bons Pensamentos. Agora, module a sua nova Onda de 
Freqüência e deixe fluir sua sabedoria.  

Utili ze seu talento em poder desvendar a essência de seus próximos. Gosto quando você faz isso. 
Traga bem estar emocional aos seus próximos.  

Una seu Pensamento ao Pensamento de seu papai. Busque constantemente, a Paz, o Amor e a Fé. 
Revele o que você sabe sempre, com o Coração no Pensamento.  

Lide com calma e paciência com seus próximos e trate com atenção a todos aqueles que a 
procurarem. Logo, você irá compreender o que eu lhe digo e o que o seu papai também lhe diz. 

 A sua felicidade está próxima. Você poderá constatar com seus próprios olhos. Faça com que sua 
vida possa rumar pelo caminho que você traçou, bastando para isso que a sua Onda de Freqüência 
esteja sempre livre. Você precisará manter constantemente um sorriso aberto. Sua vida segue um rumo 
que você poderá trilhar com Paz e Amor, o qual será muito mais feliz do que já é.  

Sonhar é possível porém é preciso acreditar no sonho que se tem. Você deve querer com querer. 
  
Em 14/11/94, continuamos com o envio das Ondas de Freqüência.  

 
O Ser amigo pediu-me para que eu enviasse Onda de Freqüência para uma amiga que: "necessitava 

acreditar em sua própria capacidade" e também para que ela "conseguisse unir e filt rar a própria 
emoção".  

Concentrei-me e enviei facho de luz azul-escuro e vermelho alternadamente, para o seu corpo 
profundo a fim de que ela acreditasse na própria capacidade, e facho de luz verde-claro direcionado 
para o seu centro cardíaco a fim de que ela pudesse unir e filt rar suas emoções.  

Neste dia, eu estava me sentindo um pouco triste e o Ser Amigo me chamou a atenção dizendo:  
"Você deve sorrir".  

 
P: É que hoje eu estou fora do ar.  
R: Onde está a sua Onda de Freqüência?  
 
P: Hoje a minha Onda de Freqüência está atrapalhada.  
R: Não. A sua Onda de Freqüência está sintonizada. Basta que você a deixe fluir. Module-a 

devagar e constantemente. Ligue-a com a de seu papai, pois tudo que você sonhar, acontecerá. Utilize 
a sua capacidade de percepção e tenha calma.  

 
P: Está certo!  
 
Em 15/11/94, minha mãe me telefonou e informou estar adoentada. Logo pedi auxílio ao Ser 

Amigo, e ele me disse:  
 
"Envie Ondas de Freqüência Zeta para sua mãe. São ondas de formas triangulares."  
 
Concentro-me e envio um facho de luz azul muito claro que envolve o corpo de minha mãe e noto 

pequenas esferinhas de luz por todo o seu corpo, agrupadas como moléculas.  
 
O Ser Amigo, me disse:  
 
"A sua mãe recebeu a onda enviada. Os "germes são retirados" com a Onda de Freqüência Zeta."  
 
P: O que são germes mesmo?  
R: É uma causa ou princípio de qualquer coisa que pode vir a se reproduzir.  
 
P: Se você está falando não vamos nem discutir não é? Porque disto é você que entende, não é 

assim?  
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R: Você também.  
 
P:  Não creio! De qualquer forma eu gosto muito de fazer isto de ondas. 
R: Eu sei! Agora, você já poderá testar outras Ondas de Freqüência. Envie Ondas de Freqüência 

retilíneas, entrecortadas e em pares para um conhecido seu a fim de que: "o pensamento dele clareie".  
Concentro-me e envio um facho de luz verde-claro e luminoso que entram rapidamente pelo centro 

coronário dele. Ele está totalmente transparente como se o seu corpo fosse de plástico branco. Agora, 
ele está todo luminoso verde, fosforescente.  

 
O Ser Amigo me diz:  
 
"Ele recebeu as Ondas de Freqüência. Como você pode observar, cada ser recebe a onda que 

necessita. Gire o seu facho de luz em todas as direções para que os seus brilhos se interliguem com os 
de seus próximos."  

 
Concentro-me e um facho de luz sai de meu centro coronário. É um facho muito forte que sai em 

forma circular, iniciando na cor azul-clara que se transforma na cor branca, depois verde-clara, 
vermelha e azul-marinho. Gira sem parar e a minha cabeça gira sobre o meu pescoço velozmente, 
transformando o facho de luz na cor verde-escuro e depois totalmente dourada.  

 
P: Legal! A luz dourada se espalhou e a minha cabeça girou encima do meu pescoço.  
R: Basta que você gire o círculo de luz sem precisar girar a cabeça encima do pescoço, pois este 

procedimento é anti-natural.  
 
P: Está certo! Claro! Eu não precisava girar a cabeça daquele jeito! Mas, é que eu me lembrei do 

filme "O Exorcista" é só por isso.  
R: Certamente! Você é muito criativa!  

 
P: Está certo! Eu não farei mais isto. Sabe o que? Eu sou um pouco... como se diz, mesmo?  
R: Exagerada!  
 
P:  É, isso mesmo!  
R: 0s milagres acontecem, porém a cabeça não foi feita para girar 360 graus encima do pescoço.  
 
P: Já sei! Já sei!  
R: Por favor, curve menos a cabeça para falar comigo. Procure uma posição mais adequada, pois a 

posição em que você se encontra, fere a sua cervical.  
 
P:  Ficarei em posição mais ereta.  
R: Grato por me ouvir.  
 
P: Procuro ouvir você o máximo que eu posso. É que eu sou teimosa, não é?  
R: Bastante! Sua intuição está funcionando muito bem. Continue neste ritmo, pois você terá que 

aprender a compreender o Pensamento de seus próximos e tentar auxil iá-los com clareza e muita 
paciência. A Onda de Freqüência Alfa pode equilibrar o seu Pensamento. Util ize-a constantemente. 
Faça o que você puder para os que lhe pedirem auxílio, e sem distinção.  

 
P:  Sim! Está certo!  
R: Tenha a bondade de sorrir sempre.  
 
P: Certo meu amigo! Obrigada por me ensinar.  
R: Por nada. É uma honra poder colaborar com você.  
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Em 16/11/94, me indispus novamente com meu filho Alex e logo em seguida ele saiu. A noite, liguei 
o gravador e o Ser Amigo iniciou a conversação dizendo:  

 
"A sua nonna Gina, pede para que você pare de brigar com o Alex".  
 
P: Não é possível! Por favor, diga para a nonna, que o Alex não se emenda. Ele pensa ser um 

príncipe! 
R:Aguarde, pois mudanças boas virão. Envie Ondas de Freqüência Delta para o Alex. 
 
P: Certo!  
 
Concentro-me e envio dois fachos de luz azuis-escuros que saem das minhas mãos semicirculares e 

retas alternadamente, e vão em direção à garganta do Alex. Sobem contornando o seu rosto, entram 
pelo centro coronário, descem pela laringe indo em direção aos pulmões, passam pela coluna 
vertebral, a bacia e descem pelas pernas até os pés.  

 
R: A onda partiu em tão alta velocidade, que o Alex pode ouvir o som que ela produziu.  
 
P:  Esta onda é sonora?  
R: Sim. A Onda de Freqüência Delta, quando enviada com muita velocidade produz som audível, 

deixando quem a recebeu, "atenta".  
 
P:  Quer dizer que agora ele ficará atento?  
R: Certamente! Você será notificada pelo Alex do fato ocorrido com ele. Tenha mais paciência e 

modere as suas palavras ao falar com ele.  
 
P: Está bem.  
R: Ore todos os dias e você ficará melhor. Você será sempre ouvida em suas preces. Ligue seu 

Pensamento ao Pensamento de seu papai que assim, você saberá como agir. Gire a sua Onda de 
Freqüência constantemente, e você irá entender o que lhe digo. Você pode captar os Pensamentos e 
deve decodificá-los com a sabedoria de seu Coração. Receba minha benção.  

 
P: Obrigada.  
 
Em 20/11/94, voltamos a dialogar.  
 
P: Hoje, rezei um Pai-Nosso para todos aqueles que me são próximos e distantes também. Que tal?  
R: Muito bem! O dom da palavra é sua maior virtude. Tenha sempre boas palavras para com seus 

próximos. Tudo o quanto você falou para aquela sua conhecida, ficou registrado em seu inconsciente. 
Envie Ondas de Freqüência para ela. Ondas de Freqüência X.  

 
Concentro-me e envio através das palmas das mãos, um facho de luz curvo, azul bem claro e em 

forma de x que entram pela sua testa, descem pelo meio de seu rosto, passam pela laringe, vão para o 
coração, estômago, ventre, pelos intestinos, vão para os ovários, trompas e útero, fazendo o caminho 
de volta, agora, em tom amarelo.  

 
R: As Ondas de Freqüência X, liberaram a “ consciência" dela.  
 
P: Não entendi.  
R: Ela estava com peso na consciência. O excesso de gordura de seu corpo físico e a sua 

sexualidade são seus maiores problemas. As Ondas de Freqüência que você enviou, vão    auxiliá-la a 
superar estes problemas.  
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Em 21/11/94, entabulamos um diálogo curioso.  
 
P: Diga, meu amigo!  
R: O seu radar mental captou diversas Ondas de Freqüência que agora, você já pode entender. A 

Onda de Freqüência está sendo audível por você a distancias que estão fora do tempo. Envie seu facho 
de luz em direção ao infinito.  

 
Concentro-me e envio um facho de luz forte e branco luminoso que sai de minha testa e cruza o 

espaço em alta velocidade viajando entre as estrelas, em silêncio. Sinto forte pressão na testa.  
 
R: A Onda de Freqüência que você enviou cruzou o espaço sideral rumo ao infinito. Contatou com 

habitantes de outras Galáxias ao passar.  
 
P: E agora, onde vamos parar?  
R: Não vamos parar! Continue neste rumo sem desviar. Há uma surpresa no ar. Você saberá o 

quanto e como é possível utilizar as Ondas de Freqüência neste nível. Os vários aspectos que você 
conhecerá do universo, fará com que você possa realmente colaborar com os seres humanos. Você terá 
a oportunidade de poder ligar a sua Onda de Freqüência com seres que não habitam o Planeta Terra. Já 
é tempo de você aprender esta técnica de comunicação, viajando com sua Onda de Freqüência pelo 
espaço sideral. O seu papai navegará com você. Fique tranqüila, aperte o cinto, e boa viagem.  

 
P: Você deve estar brincando, não é? Será que eu estou com sono, ou é vertigem? Mal consigo 

articular as palavras!  
R: A onda é de tão baixa freqüência que lhe causa uma leve sonolência. A onda de freqüência em 

questão é a Onda de Freqüência Theta. Esta onda, é de baixíssima freqüência e de altíssima 
velocidade, comparada ao raio laser.  

 
P:  É?!?!? Eu estou me sentindo fora do meu corpo!  
R: Quando você se habituar a ela, não sentirá mais nenhuma indisposição física.  
 
P: É? De fato, agora, sinto uma forte pressão na testa e, estou sonolenta e enjoada.  
R: Sim. Mude a disposição de sua antena que a sua indisposição será dissipada.  
 
P: Como é que eu faço isso?  
R: Mentalize a antena no alto e no centro de sua cabeça.  
 
P:  Certo!  
R: Você poderá observar que ela está um milímetro para a esquerda. Centralize-a!  
 
P:  Certo! 
R: Muito bem! A boa posição de sua antena captará sem nenhum problema de distorção, tudo que 

se passa ao seu redor; bem próximo, distante, muito distante, longínquo, muito longínquo até o 
infinito. Toque o vento e você poderá sentir que ele tem consistência. Module suas Ondas de 
Freqüência, que há uma surpresa no ar. Em breve, meu tom de voz será claramente audível para você.  

 
P:  Que ótimo! É tão baixinho!  
R: Você está operando em constante sintonia comigo.  
 
Em 17/12/94, eu perguntei:  
 
Tem uma amiga minha que está com muita "febre".  

 
R: Você deve enviar Onda de Freqüência Cartesiana a fim de que ela se recupere.  



   24  

 
Concentro-me e um facho de luz amarelo e curvo sai de minha testa em pequenos traços entre as 

sobrancelhas e vão em direção a sua testa também entre as sobrancelha. Passam por dentro de seu 
nariz, pela boca, descem pela garganta, pelos pulmões, vão para os rins e para a bexiga, e quando ela 
urinar, irá melhorar. 

 Agora, ela está ficando com o corpo todo azul bem claro, como se a luz viesse de dentro para fora 
e o corpo dela todo brilha. Nossa! Que calor que me deu!  

R: A sua amiga recebeu a Onda de Freqüência que você enviou e a febre já abaixou.  
 
P:  Esta onda Cartesiana é para a febre?  
R: Sim e também para "abrir o centro respiratório". Agora, a sua amiga está cerrando as mãos.  
 
P:  Por que? O que aconteceu?  
R: Ela acaba de receber um telefonema que a deixou muito irritada.  
 
P:  E agora? 
R: Gire sua onda de freqüência em direção à cabeça de sua amiga.  
 
Concentro-me e envio um facho de luz lil ás que vai em direção à cabeça dela contornando-a e 

entra pelo centro coronário. Agora está  de cor azul real brilhante e vai direto para o coração. Estou 
suando muito. Peço para minha amiga ficar calma.  

 
R: Muito bem, a Onda de Freqüência que você enviou melhorou a "irr itação" da voz de sua amiga.  
No Presente é preciso evitar companhias que possam causar aborrecimentos a fim de que o Futuro 

seja feito de alegrias.  
 
P: Concordo! Por favor, me explique, o que é exatamente: "Ligue seu Pensamento ao Pensamento 

de seu papai".  
R: Basta que você mentalize o seu papai. Basta que você sinta a presença dele.  
 
P: Entendi.  
 
Em 22/12/94, perguntei ao Ser amigo:  
P: Me explique sobre o que você me falou com relação ao seu nome que significa mágica?  
R: Certamente. Significa a arte mágica que você possui em viver a vida, sorrindo sempre. Os seus 

próximos muito se beneficiam desta sua arte.  
 
P: Bem...........?!?  
 
Na noite de Natal, 24/12/94, após a ceia, voltamos ao nosso diálogo.  
 
P: Gostaram da ceia de Natal?  
R: Sim! A sua ceia agradou muito o seu papai e a todos nós. Muito obrigado pela ceia de Natal que 

você nos proporcionou. Sinta-se fortemente abraçada por todos nós.  
 
P: Já é meia-noite, um Feliz Natal a todos. Sinto-me fortemente abraçada por meu pai e por todos 

vocês.  
R: A sua Onda de Freqüência captou o forte abraço de seu papai. Você está operando em Onda de 

Freqüência Mista. Deixe fluir.  
 
P: Alguma mensagem especial?  
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R: Sim. O ar do ventilador pode lhe causar resfriado. O seu papai lhe pede para que você utilize 
menos o ventilador. Utilize a Onda de Freqüência para sentir menos calor. Module sua Onda de 
Freqüência para qualquer função de seu corpo. Zele por sua saúde, util izando as Ondas de Freqüência.  

 
P: Certo! Você viu que linda que ficou a foto do meu pai no porta-retrato?  
R: Sim. O porta-retrato com a foto de seu papai, vai ajudá-la a mentalizá-lo continuamente. Você 

terá que fazer um treinamento contínuo para que você possa definitivamente, entrar em sintonia com o 
Pensamento de seu papai.  

 
P: Alguma outra mensagem em especial?  
R: Sim, para você.  
 
P: Diga.  
R: O seu bom coração intui, sem saber como, porém acerta. Sua capacidade de amar é tão grande 

que faz com que as pessoas ao seu redor se sintam bem.  
 
P:  Pelo jeito você simpatizou comigo, não é?  
R: Certamente! Este seu brilhante coração util iza todas as cores do arco-íris.  
 
P:  Não é tanto assim!  
R: É sim. Envio-lhe minhas bênçãos.  

 
P: Obrigada.  
 
Em 31/12/94, passagem do ano, novo diálogo.  
 
P:  Hoje temos festa de novo, viu? Me diga o que é que vai reger o Ano de 1995?  
R: A Onda de Freqüência, rege o ano de 1995. A Onda de Freqüência aberta e canalizada para 

Deus. Deus está com todos aqueles que estão operando em sintonia com Ele.  
 
P:  Nós estamos em sintonia com Ele!  
R: Você terá que estar em sintonia constante com seu papai. Ele é o espelho de sua vida e reflete a 

sua capacidade em poder abrir o seu Universo. Toque harpa com os Anjos do Senhor, com o 
pensamento sempre brilhante e o coração cheio de luz.  

 
P:  Bonito, o que você disse!  
R: Bonito, é seu coração! A Onda de Freqüência de seu coração está cada vez mais aprimorada, 

sentindo cada batimento cardíaco que seus próximos emitem.  
 
P: Bem, Feliz Ano Novo! Estou convidando a todos para a festa da passagem do ano.  
R: O papai afetuosamente, agradece o seu convite. Estaremos com você na passagem do ano. Suas 

nonnas Gina e Emma, lhe pedem para que você abra a garrafa de champagne com cuidado, para não se 
machucar.  

 
P: Está bem noninhas! (risos)  
R: Feliz Ano Novo de todos nós para você e utilize as Ondas de Freqüência, pois o seu papai estará 

em sintonia. A sua grande amiga está pensando em você.  
 
Concentro-me e envio muitos beijos para ela. 
 
R: Os beijos foram recebidos por sua amiga. A Onda de Freqüência que você utilizou, está em 

sintonia com a dela. Tão longe e tão perto. Agora, ligue seu Pensamento ao Pensamento de seu papai.  
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(Estou em silêncio profundo, concentrada e mentalizando meu pai).  
 
R:  Muito bem! A onda de freqüência que girou no ar é a mesma que você util izou quando me viu. 

Continue assim. Abra seu coração e você saberá como é fácil fazer contato com o seu papai. A sua 
mamãe está aniversariando. Abrace-a bem forte com a sua Onda de Freqüência.  

 
P: Lá vai, mãezinha! Um forte abraço!  
R: Sua mamãe recebeu o seu forte e afetuoso abraço. Que o bom Deus zele sempre por todos nós.  
 
P: Obrigada! Já começou a contagem regressiva.! Feliz Ano Novo a todos!  
R: Bom ano novo e por favor, sem chorar. A felicidade está com você. Todos nós, desejamos a 

você um Feliz Ano de 1995. Agora, a prece se faz necessária.  
 
P: É mesmo! Vou orar o Pai-Nosso.  
R: A prece abraçou fortemente o seu papai a você.  
 
P: Eu precisaria ser bem mais forte para encarar o novo ano.  
R: Forte é aquele que espera com Fé.  
 
P: Pretendo ser mais forte do que já sou.  
R: Muito mais ainda, pois os desejos de seu coração serão todos realizados. Agora, deixe fluir a sua 

forte Onda de Freqüência para todos aqueles que lhe são queridos.  
 
Concentro-me e envio.  
 
R: A Onda de Freqüência que você enviou foi recebida por todos aqueles a quem você a destinou. 

Utili ze constantemente as suas Ondas de Freqüência, pois muitas pessoas próximas a você as 
necessitam. Você aprendeu a modulá-las muito bem.  

 
Em 22/01/95, eu estava às voltas com uma alergia que me dera nas mãos e estava desmotivada. 

Pedi ao Ser amigo que iniciasse o diálogo:  
 
P: Inicie você o nosso diálogo.  
R: Por que você quer que eu abra a nossa conversação?  
 
P: Não sei! Fale você primeiro.  
R: Falar por qual fonte?  
 
P: Como assim por qual fonte?!? Falar como sempre a gente fala. Não complica! Por que eu não 

entendo!  
R: Você agora, é capaz de falar com a voz de seu Pensamento unido ao seu Coração. Sua percepção 

está muito aguçada. Deixe fluir. Utili ze suas Ondas de Freqüência constantemente e gire seu 
Pensamento por todos os cantos de sua memória, ligando-o sempre ao Pensamento de seu papai. Em 
breve, você saberá como proceder para que todo o conjunto de suas Ondas de Freqüência trabalhem a 
seu favor, a favor de seus próximos, e distantes também. Muito obrigado por você me ouvir. Utili ze 
sempre as Ondas de Freqüência com o Pensamento no Coração, modulando cada onda vibratória de 
acordo com as suas necessidades e as necessidades alheias.  

 
P:  Meu amigo, o que eu faço com esta alergia nas mãos? 
R: Você, desta vez, abusou da emoção. Será necessário que você equil ibre as suas emoções. Agora, 

concentre-se e mentalize seu papai.  
 
Certo! Vamos lá!  
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Estou mentalizando meu pai. Visualizo um campo cheio de lírios vermelhos, há um grande 
carvalho no centro dele, algumas montanhas à direita e um lago à esquerda. É um dia de muito sol. 

 Há carneiros sendo conduzidos por cães. Aparecem dois belos cavalos. Um negro e um branco. 
Ambos pularam uma cerca e eu estou indo atrás deles. Entramos num bosque e aparece um cavalo 
cinza. Os cavalos branco e negro correm emparelhados, o cinza está logo atrás, e eu estou atrás do 
cinza. Formamos um triângulo. Atravessamos um campo de lírios brancos e os cavalos não pisam nas 
flores. Fizemos uma curva à esquerda.  

Opa! Paramos. Chegamos no alto de uma rocha. Lá embaixo avisto o mar. Procuro um caminho, 
vamos descer. A visão é linda! 

O mar calmo e límpido forma uma baía. A mata atrás e alguns rochedos na beira d'água, 
completam a paisagem.  

Uma jamanta ergue-se de dentro da água e retorna, dois golfinhos aparecem trazendo em seus 
bicos dois pequenos sacos. 

Pego os sacos e ao abri-los encontro em seu interior dois cristais brancos e translúcidos. Tomo-os 
em minhas mãos. Eu preciso curar minhas mãos! Sento na areia e seguro os cristais um em cada mão, 
e penso, os cristais vão curar as minhas mãos.  

 
P: Vivenciei a experiência. Foi ótimo! A não ser por um intenso sono que estou sentindo.  
R: A Onda de Freqüência que você utilizou é a onda Theta. Ela  levou-a ao caminho da cura da 

alergia de suas mãos. Você, agora, deve ter compreendido como se processa a AUTO-CURA através 
das Ondas de Freqüência. Você terá que aprender a utilizar estas Ondas de Freqüência para com os 
seus próximos e distantes também.  

P: Entendi.  
 

Em 25/01/95, outra experiência interessante.  
 
Inicío a gravação em profunda concentração, buscando sintonia com alguma coisa. De repente me 

vejo no espaço e um tubo transparente que sai de meu umbigo me liga à Terra. No espaço, o silêncio 
é sonoro. Um pequeno objeto, em forma de cúpula, me acompanha. Me acomodo nele e faço 
malabarismos lentos no ar. 

Estou com muito sono. Vou voltar.  
 
R: Você viajou pelo espaço com a Onda de Freqüência Theta. O objeto que você avistou é uma 

sonda espacial pertencente ao Sistema Modular da Constelação de Plêiades. Muito obrigado por você 
estar aprendendo o que eu estou lhe ensinando.  

 
P: Muito obrigada, a você.  
 
Em 06/02/95, ele me disse:  
 
"Você operará regularmente as suas ondas de freqüência, gerando dosagens de voltagem eliminadas 

por via oral, modulando devagar e continuamente cada volt.  
Agir com sabedoria requer tato e diplomacia."  
Capítulo 04 
 

A DESPEDIDA DO PRIMEIRO SER AMIGO 

 
Em 10/02/95, o primeiro Ser amigo, despediu-se.  
 
P:  Boa noite, meu amigo.  
R: Boa noite! Lembre-se: "Justo, é aquele que sabe ver cada um de seus próximos, em seu próprio 

coração."  
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P: É...........  
R: Mil vezes obrigado por você me ouvir.  
 
P:  Obrigada a você por me ensinar.  
R: Você, agora, já opera ligada ao Pensamento de seu papai. Deixe fluir continuamente. Meu 

tempo já terminou. Deixe sua Onda de Freqüência continuamente aberta. Dirija seu Pensamento reto e 
velozmente em direção ao seu papai. O seu próximo mentor estará com você.  

 
P:  Mas.............?!? 
R: Sua vida de agora em diante, será muito diferente. Eu continuarei sempre ao seu lado. De agora 

em diante, você saberá como mentalizar os fatos que ocorrem na vida de inúmeros de seus próximos. 
Você também fará com que tudo o que faltar em sua vida, esteja sempre ao seu alcance. Não se 
preocupe, pois você estará sempre em sintonia comigo. Seu valor será reconhecido. Sorria 
continuamente, sob qualquer circunstância. A sua alegria deve ser uma constante assim como as suas 
Ondas de Freqüência. Você drenará energias enviando Ondas de Freqüência para seus próximos, 
utilizando o dom de sua palavra. Faça deste Dom de Deus a sua vida, e você será abençoada 
eternamente. Você já está pronta para agir e o seu papai está ao seu lado. Sua experiência poderá 
registrar com absoluta precisão, o que o Pensamento utilizado de forma inadequada pode causar para 
aqueles que não agem de acordo com as Leis Divinas. Muito em breve, você modificará seus hábitos 
utilizando as suas habilidades psíquicas.  

 
P: Obrigada por tudo. Eu continuarei sempre orando por você.  
R: Deus a abençoe. Você será sempre a minha grande amiga.  
 
P: Você também. Desculpe, eu não queria chorar, mas é inevitável.  
R: Você é muito valente. Continue sendo sempre assim. Você será constantemente zelada por nós.  
 
P: Obrigada, meu amigo.  
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Capítulo 05 
 

APRESENTAÇÃO DO SEGUNDO SER AMIGO 

 
Em fevereiro de 1995, o primeiro Ser amigo despediu-se de mim.  
 
Em seguida, outro Ser apresentou-se a mim. Foram aproximadamente cinco meses de 

ensinamentos profundos através de mensagens e diálogos onde este Ser em especial, exigiu muito de 
mim. Ele chegou com a mesma função de intermediar como o primeiro e  ensinou-me:  

 
A Composição do Ser Humano, a Formação do Universo, a Estrutura do Pensamento, Vidas 

Passadas, Objetos Voadores Não Identificados, Seres Extraterrestres, Anjos, levou-me desdobrada a 
conhecer o Universo de perto mostrando-me que apenas o Planeta Terra estava em desarmonia com o 
Todo Universal, e o que poderia ser feito.  

Falou-me da presença constante de Deus em nossas vidas, da passagem de Cristo pelo Planeta 
Terra e da presença Dele que se encontra em todos nós e a qual muitos de nós jamais percebemos. 

Deu-me uma explicação precisa sobre o nosso Corpo Mental, Emocional, Espiritual e Físico. Dos 
Ciclos Evolutivos e Involutivos dos Seres Humanos, da Espiral que contém, o Passado, o Presente e o 
Futuro, da Inexistência do "Tempo", da Inexistência da Distância e também da Saudade e 
especialmente, da Inexistência da "Morte" e muitas outras informações. 

Foi com este Ser que eu aprendi uma infinidade de coisas as quais me levaram a modificar de 
forma radical todos os meus conceitos sobre a vida, meu comportamento, hábitos e atitudes.  

 
Em 12/02/95, iniciamos nosso diálogo com ele me dizendo:  

 
"O destino de cada ser humano, sobre o planeta Terra, está sabiamente, traçado por Deus. De agora 

em diante, você estará sempre em sintonia comigo, sendo orientada por mim. Você poderá ter que se 
desprender de seu corpo físico, util izando o que aprendeu. Você já está pronta para agir e seu papai, 
também está ao seu lado".  

 
P: Está certo! (notei que o segundo Ser amigo, era bastante sério, porém, muitíssimo educado ao 

falar comigo)  
 
Em 13/02/95, conversamos:  
 
P: Olá meu amigo!  
R: Boa noite.  
 
P: Boa noite. Posso lhe fazer uma pergunta?  
R: Naturalmente.  
 
P:  Com respeito ao dia da morte, ele já está determinado?  
R: O destino de cada ser humano sobre o Planeta Terra, está sabiamente traçado por Deus.  
 
P:  Certo.  
R: Dentro em breve, você poderá virar com efeito, mais um capítulo de sua vida.  
 
P:  Compreendo.  
 
Em 15/02/95, outro diálogo interessante.  
 
P:  Boa noite meu amigo!  
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R:  Boa noite!  
 
P:  Ontem assisti um filme que um amigo me emprestou, sobre um grupo de americanos dissecando 

ETs. numa base do Arizona. Você poderia me falar a respeito?  
R: Certamente! Existem acontecimentos que os seres humanos reproduzem os quais causam muitas 

desinformações gerando assim, fatos que não são verídicos. Realmente, os seres extraterrestres 
estiveram na base aérea do Arizona, porém eles operaram utilizando as diferentes Ondas de 
Freqüência a fim de manterem contato com os seres humanos. Você poderá constatar logo mais como 
eles agem, modulando a sua Onda de Freqüência a fim de contatá-los. Util izando a sua capacidade 
máxima e abrindo todos os seus canais.  

 
P: Bem..................?!?  
R: Pense alto!  
 
P:   Sim, desculpe!  
R: Em breve você terá que modular as suas Ondas de Freqüência ao nível infinito para que você 

possa captar suas informações vindas do espaço sideral. Deixe fluir constantemente para que tal fato 
aconteça. Gire sua Onda de Freqüência por sua boa memória, pois lá está toda a informação que você 
quer saber. Cada vez mais você está aprendendo a modular as suas Ondas de Freqüência. Em breve, 
você operará em altíssima velocidade e em baixíssima freqüência, fazendo com que os perigos de seu 
meio ambiente se desfaçam.  

 
P: Me explique melhor, por favor?  
R: Perigos que circulam ao redor de seus próximos, em todos os níveis e por todos os cantos onde 

eles surgirem.  
 
P: Certo!.......... Me fale sobre os intraterrenos? Dizem..... que eles são maus!  
R: Você precisaria modificar este pensamento de alguns de seus próximos que acreditam que os 

seres intraterrenos são maléficos. Crenças errôneas podem causar sérios transtornos. Recomende aos 
seus próximos para que não se atenham em conversações sem utilidade.  

 
P: Bem.....será que você poderia me falar sobre as naves que D. e a família dele viram numa tarde, 

no Rio de Janeiro, num apartamento de cobertura? Segundo D. me informou, eram sete naves 
triangulares prateadas.  

R: Certamente. Eram naves vindas de Lavio, seguindo uma, entre várias operações de observação 
do Planeta Terra.  

 
P: Bem.............onde fica Lávio?  
R: A este de Udor  
 
P: Bem............e onde ficam Lavio e Udor?  
R: No Sistema de Ganimedes.  
 
P: Entendo........  
R: As naves rodeiam o Planeta Terra constantemente.  
 
P: E os comandantes das naves?  
R: Diomeh.  

 
P: O que é Diomeh?  
R: É o condutor da nave capitânia.  
 
P:  Então, é o comandante?  
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R:  É o condutor da nave capitânia. Entre nós não há comandantes.  
     
P: Compreendo.............  
 
Noto que o segundo Ser amigo é um pouco sério demais. Este fato chega a me incomodar ao ponto 

de esticar o tempo entre uma gravação e outra. Voltei a falar com ele somente 12 dias depois, em 
27/02/95.  

 
P: Boa noite, tudo bem?  
R: Sim, grato por você falar comigo.  
 
P: Demorei não é?  
R: Esteja com a paz de meu coração.  
 
P: Obrigada.  
R: Você lapidará a sua vida brilhantemente. Tenha paciência. Util ize cada experiência de sua vida, 

abrindo o seu maravilhoso coração. Neste instante, a voz de meu pai entrou na gravação dizendo:  
 
"Figlia mia, usa il tuo pensiero. Io sono vicino a te. Grazie molto che adesso tu mi ascolti . 

Figliuola, sei l 'amore di papa."  
 
("Minha filha, utili ze o seu pensamento. Eu estou próximo a você. Muito obrigado que agora, você 

me ouve. Fil inha, você é o amor do papai.")  
 
Em seguida, o segundo Ser amigo, me diz:  

 
"Estamos unidos pelo coração."  
 
Confesso, que fiquei profundamente emocionada, ouvindo a fita inúmeras vezes.  
 
Em 01/03/95, recebi uma nova orientação:  
 
"Dentro em breve, você receberá suas informações vindas do espaço sideral. Fique em sintonia, 

pois estas informações serão precisas.  
Prepare o seu Coração, pois você será envolvida por uma intensa Onda de Freqüência. Você está 

sendo orientada por mim. Não se preocupe e deixe fluir.  
Você necessitará utilizar as boas experiências que foram por você acumuladas em todos os seus 

anos de vida. Será decisivo para a sua vida, lidar com seres que vivem descontroladamente suas 
próprias vidas.  

Abra com força as portas de seu futuro. Tenha boa vontade em colaborar com seus próximos, pois 
assim você será constantemente abençoada por Deus. O dom de poder levar a sua amigável palavra 
para os seus próximos, será cada vez maior.  

Muito em breve, você abrirá efetivamente e definitivamente, a sua consciência, deixando fluir as 
suas Ondas de Freqüência."  

 
Outro diálogo em 05/03/95:  
 
P: Olá, tudo bem?  
R: Boa tarde!  
 
P: Você teria alguma mensagem diferente, para mim?  
R: O que você gostaria de saber?  
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P:  É sobre os meu pensamentos.  
R: Suas dúvidas podem ser respondidas, bastando que para isso, você pergunte. Agora, você já 

deve saber que toda a verdade se encontra em seu mundo interior.  
 
P: Bem, então me fale sobre.......vidas passadas. Existem vidas passadas?  
R: Naturalmente!  
 
P: Então, me fale sobre uma de minhas vidas passadas.  
R: Passado e Futuro, se encontram no Presente.  
 
P: Hum......você me faz pensar demais! Você poderia me dar uma dica do mundo de lá?  
R: Seu coração já se encontra do lado de cá, fazendo contato contínuo e ligando um plano ao outro.  
 
P: Bem......, tudo bem! Agora, voltarei para a minha leitura.  
R: Procure desprender-se de todos os seus livros.  
 
P: Imagine só! Por que eu deveria me desprender dos meus livros? É sério, isto que você está me 

dizendo?  
R: Sim, muito sério! De agora em diante, você não necessitará mais deles.  
 
P: Como assim???? Eu tenho inúmeros livros que contém informações muito interessantes e 

também importantes!  
R:  Certamente!  
 
P: Então, porque eu teria que me desprender deles?  
R: Porque todo o ser humano possui apenas uma essência e esta, não consta nos livros. Assim que 

você for envolvida pela Onda de Freqüência Theta, compreenderá o que os seus próximos necessitam. 
Ao reunir estas informações com eficiência, não se fazem necessários os livros. Muito obrigado por 
você me compreender. Que o bom Deus zele sempre por todos nós.  

 
P: É........realmente, você me faz pensar demais!!!  
 
Outro diálogo:  
 
P: Meu amigo, eu ando um tanto quanto preocupada com esta tal, intensa Onda de Freqüência, que 

você tanto fala!  
R: Prepare o seu Coração, pois dentro em breve você será totalmente, envolvida pela poderosa 

Onda de Freqüência Theta e você verá o Amor girar ao seu redor, sem parar. Creia constantemente em 
si própria.  

 
Neste momento a voz de meu pai ficou registrada no gravador, dizendo:  
 
"La vita e fata di sorprese. Adesso, tu sarai veramente molto felice. Credere a se stesso, fa molto 

piu efeto che credere ai gli altri. Bambina tu sei l ’amore di papa."  
 
("A vida é feita de surpresas. Agora, você será realmente, muito feliz. Crer em si mesmo, tem maior 

efeito do que crer nos outros. Menina, você é o amor do papai".)  
 
E, o segundo Ser amigo completou:  
 
"Você ruma por caminhos que poucos conseguem rumar. Cada vez mais você obterá esta 

compreensão."  
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Novamente a emoção tomou conta de mim, e durante dias fiquei ouvindo esta gravação.  
 
Por inúmeras vezes, tentei saber quem era o segundo Ser amigo e  de onde procedia. Seguem os 

diálogos:  
 

Em 29/05/95, eu perguntei a ele:  
 

P: Quem é você?  
R: Eu sou você e você sou eu.  
 
P:  Como assim?  
R: Eu sou um ser igual a você e você é um ser igual a mim. Portanto, ambos, somos nada e tudo ao 

mesmo tempo. Que a sua mão direita saiba sempre o que a sua mão esquerda faz e          vice-versa. 
Que a sua Razão saiba sempre o que a sua Emoção faz e vice-versa. E, completou:  

 
"Fiorella querida, atente para o que eu vou lhe dizer, pois você conhecerá o significado do Sinal da 

Cruz ou "O Símbolo da Cruz Universal"  
 
Em Nome do Pai, significa a Alta Espiritualidade - o Eu Superior, o qual poucos compreendem.  
Do Filho, significa o Eu Matéria - uma parte de cada ser humano que faz parte do Todo, o qual 

representa Deus.  
Do Espírito, significa a metade da qual é composta a Matéria Humana - a Mãe.  
Santo, significa a outra metade da qual é composta a Matéria Humana - o Pai.  
Amém, significa a união destas duas metades as quais formam o Ser Humano, unindo-o a Deus.  
 
Você compreendeu?  
 
Sim....creio que sim.... 
  
 R: Não se preocupe pois em seu devido tempo você compreenderá tudo o quanto lhe digo.  
 
Em 10/06/95, me falou ao iniciarmos a conversa:  
 
P: Querida Fiorella, estou vendo e ouvindo você desde há muito tempo. Você terá comprovação 

disto em breve. Utilize sempre esta mesma sintonia de Onda de Freqüência girando-a continuamente 
com a minha. Há uma forte Onda de Freqüência que se aproxima. Deixe fluir e tenha paciência.  

 
(Obs.: * A Onda de Freqüência Theta, foi ativada em 20/07/95* )  
 
Perguntei a ele em 14/06/95:  
 
P: Você util izou o meu pai que está do outro lado da vida, do seu lado, para poder entrar em contato 

comigo?  
R: Sim.  
 
P: E quem procurou quem primeiro?  
R: Eu procurei você primeiro.  
 
P: Você não me entendeu! Quem procurou quem primeiro? Você procurou o meu pai ou o meu pai 

procurou você primeiro?  
R: Eu procurei você primeiro. Você compreendeu?  
P: Penso que sim................. 
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Em 22/06/95, perguntei:  
 
P: Você foi designado para estar comigo?  
R: Certamente!  
 
P:  Em que tempo foi isso?  
R: Não é possível determinar o tempo, por que o tempo para nós, não existe.  
 
P: E o que você é meu?  
R: O princípio do que você é.  
 
P: Quer dizer que você é meu pai (O Armando)? É você pai?  
R: Eu sou mais que seu pai.  
 
P: Mais que meu pai???  
R: Eu sou o antes, o depois e o sempre. Prepare o seu coração pois a sua vida mudará radicalmente.  
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Capítulo 06 

OS ENSINAMENTOS DO SEGUNDO SER AMIGO 

   
A. O TIMO  

 
Inicío este texto contando-lhe um fato que me ocorreu em maio de 1995. Aconteceu, que eu fiquei 

sabendo através de uma pessoa minha conhecida, da existência de uma mulher (que eu não conhecia) e 
que através das mãos, ativava o Timo causando boas sensações nas pessoas que a procuravam. A 
"impressão" que me veio através do "ar", me causou certo desagrado. Passado algum tempo, inquiri o 
Ser amigo a respeito e o diálogo deu-se no dia 16/05/95, da seguinte forma:  

 
Abro um parêntese:  
 
Foi no decorrer deste diálogo que o segundo Ser amigo me falou pela primeira vez sobre Vidas 

Passadas. Um assunto que até então eu simplesmente, não aceitava. Na realidade, eu não conseguia 
entender e achava que a vida terminava no túmulo. Não compreendia a existência do espírito, apesar 
de que meu pai tentava me explicar da existência da vida após a morte do corpo físico, falava da 
existência de Deus, da vinda de Cristo, de que ele, meu pai, já tinha vivido em outras épocas, dos 
dogmas da Igreja Católica, dos conceitos Judaicos, Muçulmanos, Protestantes, Budistas, das 
Filosofias, Doutrinas, Credos e Seitas em geral.  

Do respeito que eu precisava ter por todos os ideais de meus próximos, pois os caminhos eram 
diversos porém todos seguiam rumo a um só Deus. Falava até de discos voadores!  

Me ensinou sobretudo a não ter medo de nada, pois nasci e fui criada até os nove anos de idade, 
num país predominantemente muçulmano (Egito) onde seus moradores eram bastante violentos e 
fanáticos ao extremo.  

Mas como eu estava dizendo, o Comendador Armando Lattaruli , era um homem incrível!!! Quer 
dizer, ainda é pois ele não morreu e sempre que possível, ele me dá um alô pelo gravador.  

Meu pai tinha formação superior em Economia, Química, Teologia e Teosofia. Falava, lia e 
escrevia vários idiomas. Um homem, humilde, paciencioso, amoroso, afetuoso, respeitoso, e que 
amava profundamente minha mãe, meu irmão, meu filho e a mim. 

Porém, apesar de tudo isso........... eu não conseguia dar razão ao meu pai. Discordava em quase 
tudo e discutia muito com ele, pois eu não aceitava nada que não fosse totalmente lógico. Acreditava 
apenas nos meus cinco sentidos pois o restante para mim, era somente pura fantasia. Cito-lhe um 
exemplo de como eu pensava, apenas para que você tenha uma idéia.  

Caso um casal tivesse um filho drogado, eu acreditava que a falha seria apenas educativa 
especialmente, por parte materna. Não podia imaginar que este filho drogado já era portador desta 
deficiência de outras vidas e que estaria agora, no seio desta família, trazendo um aprendizado tanto 
para si próprio quanto para seus pais. De forma, que os pais ao notarem esta deficiência no filho e ao 
tomarem providências saudáveis, este filho pudesse abandonar o vício e evoluir. Desta forma, estariam 
consequentemente, entrando num ciclo evolutivo familiar o qual seria benéfico tanto para o filho 
quanto para eles os pais, e consequentemente, estariam resgatando o carma familiar.  

O que eu estou lhe contando é apenas uma pequena amostra do muito que eu aprendi com o 
segundo Ser amigo e hoje, devo abaixar a cabeça e dar razão ao meu amado pai.  

 
Na realidade, meu pai precisou "Morrer" para que eu pudesse "Crescer".  
 
Vamos ao diálogo sobre o Timo. Antes porém, gostaria de informar, que Cientificamente, sabe-se 

que o Timo é uma glândula endócrina localizada na porção ântero-superior da cavidade torácica e 
inferior do pescoço, sendo esta volumosa no         recém-nascido, mantendo-se desenvolvida até a 
puberdade, para depois começar a regredir e freqüentemente, desaparecer no adulto. Estas informações 
científicas, eu as tirei de uma enciclopédia médica que possuo.  
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Bem, vamos ao diálogo:  
 
P: Por favor, me fale sobre o Timo e se possível gostaria de saber o "por quê" do desagrado que eu 

senti, quando soube da mulher que fazia este tipo de tratamento nas pessoas.  
R: O Timo, contém todas as informações da Estrutura de Identidade de cada ser humano. O Timo é 

a raiz, a base de referência de cada um e isto, inclui vidas passadas. Portanto, o Timo contém a 
Memória Genética (DNA) e a Memória Holográfica (Vidas Passadas),  de cada ser humano sobre a 
Terra.  

 
P:   É interessante, tocar uma pessoa a este nível?  
R: Seres não habili tados podem provocar sérios danos, retirando estas informações as quais são 

importantes e preciosas para cada um que busca conhecer a si próprio. Nenhum ser humano sobre a 
Terra é habilitado a transformar o próximo, caso não transformar a si próprio primeiro. A jovem que 
você conheceu, por "impressão", assim como outros tantos seres que você conheceu, conhece e ainda 
conhecerá, não são habili tados. Poucos são. O Timo, é a origem, a essência e a proteção de cada ser 
humano vinda de uma única fonte que é Deus. Cada vida é uma única fonte, resgatável por Deus, 
porém esquecida pelos homens.  

 
Através deste diálogo, eu entendi que quem é habilit ado pode Reciclar as informações e jamais 

retirá-las nem de si próprio nem de ninguém. Entendi que jamais devemos "deletar" a Memória e sim 
compreendê-la e tentar neutralizá-la (a nossa Natureza). Por outro lado, também entendi que os 
profissionais que fazem TRVP (Terapia de Regressão à Vidas Passadas), deveriam estar sempre 
atentos a fim de não causarem danos aos seus clientes/pacientes.  
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B. A ESTRUTURA DO PENSAMENTO  
 
Este é um dos inúmeros diálogos que mantive com o segundo ser amigo, por sinal muito 

interessante, a respeito da Estrutura do Pensamento. O diálogo aconteceu em 05/06/95.  
 
P: Gostaria de saber sobre a "composição" do ser humano. É a respeito da Teoria do Triângulo 

sobre a qual nós já conversamos.  
R: Certamente que sim! Terei imensa satisfação em responder a sua pergunta. É com respeito a 

TRILOGIA DIVINA que eu lhe ensinei?  
 
P: Sim, desculpe, não é a Teoria do Triângulo, é a Trilogia Divina.  
R: Então atente para o que vou lhe dizer.  
 
P: Sim, estarei atenta.  
R: O ser humano é composto nesta seqüência por:  
 
ALMA + ESPÍRITO + PERISPÍRITO + CORPO  
            ou  
MENTAL+ EMOCIONAL + ESPIRITUAL + FÍSICO  
 
sendo que:  

 
ALMA + ESPÍRITO + PERISPÍRITO  
                         ou  
MENTAL + EMOCIONAL + ESPIRITUAL  

formam:  
 
" A ESTRUTURA DO PENSAMENTO "  
 
e , tem a seguinte correspondência entre si:  
 
A Alma, corresponde ao Mental pois sem esta Energia, que é a Base do Triângulo ou seja, da Paz 

ou da Razão do Pai Divino, não haveria a formação da Semente que gerou todo o Universo.  
O Espirito, corresponde ao Emocional pois também sem esta Energia, que está a Esquerda do 

Triângulo ou seja, do Amor ou da Emoção do Pai Divino, não haveria a formação dos seres e de todas 
as espécies em todos os Mundos e nem mesmo no próprio Planeta Terra.  

O Perispírito, corresponde ao Espiritual que se resume na União da Alma ou Mental, e do Espírito 
ou Emocional, encontrando-se à Direita do Triângulo, sendo formado da Energia da Fé ou do Fruto, a 
qual gerou a Ação do Pai Divino em relação à Totalidade de Sua Criação.  

 
P: Bem.......O que aconteceria se cada um de nós conseguíssemos reunir estas três Energias?  
R: Ao reunir as três Energias equilibradamente, torna-se possível ao ser humano atingir um nível de 

Consciência e desta forma, este comportamento faria com que ele pudesse retornar ao Todo.  
 
P:  Neste caso estaríamos retornando ao caminho, é isso?  
R: Exatamente! Quando um ser humano consegue por seu próprio esforço retornar ao caminho 

equilibrando o seu Ego, certamente ele irá ao encontro do Todo ou ao Religare com Deus, abrindo-se 
o Portal Da Espiritualidade ou o seu Ser Superior.  

 
R: Me diga, quando um ser humano trilha por este "caminho", este, não tem mais volta?  
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R: Não, pois quando um ser humano atinge um nível de Consciência, ele acaba por realizar uma 
Ação Consciente e em conseqüência disso ele deveria estar sempre atento e se             Auto-
Disciplinar a fim de que seu Ego permaneça sob seu total controle.  

 
P: Isto significa que o livre-arbítrio, é uma ilusão?  
R: Exatamente! Pois o destino de cada ser humano sobre o Planeta Terra foi sabiamente traçado por 

Deus.  
 
P: Todos os seres humanos atingirão este conhecimento?  
R: Lamentavelmente não, devido a Cisão que houve logo após a Formação do Universo e dos seres 

que o habitam.  
 
P: Qual cisão?  
R: Mais adiante falaremos sobre isso.  
 
P: Está bem. Me fale mais sobre, atingir um nível de consciência?  
R:  Certamente! Toda vez que o ser humano atinge um nível de Consciência, é porque a 

Semente/Razão do Pai Divino está sendo absorvida pela Terra/Emoção dos homens. 
Consequentemente, ao final, o Pai Divino presenteia seus amados filhos com a Memória Universal a 
qual vem a ser o conjunto da Memória Genética (DNA) e da Memória Holográfica (Vidas Passadas) 
cedendo Ele, a abertura do Portal do Registro Akháshico, a cada um.  

 
P: Isto é sensacional! Apesar de ser um tanto quanto complicado, não é?  
R: É fabuloso! Não sendo tão complicado assim.  
 
P: Por onde deveríamos iniciar para que cada um de nós pudéssemos atingir um nível de 

consciência?  
R: O ser humano deveria sempre começar a sua caminhada pelo início de sua própria vida no 

Agora, desde o início de sua própria formação Familiar lembrando sempre destas quatro frases:  
 
E no Princípio não havia Nada  
E do Nada fez-se o Tudo  
E do Tudo formou-se o Todo  
E do Todo gerou-se o Homem.  
Sempre observando a cada passo que desse, que ele é apenas parte do Todo que é Deus.  
Você compreendeu?  
 
P: Sim....... Estou tentando analisar o que você falou. Agora, por favor, me fale mais um pouco 

sobre a Estrutura Do Pensamento.  
R: Certamente. O conjunto das três energias compostas pela Alma ou Mental + Espírito ou 

Emocional + Perispírito ou Espiritual, formam a Estrutura Do Pensamento, a qual não morre jamais, e 
é o Moto-Contínuo que os seres humanos tanto buscam, sendo a sua forma Circular e Espiralada.  

 
P: E quanto ao Corpo?  
R: Quanto ao Corpo ou Físico, este retorna ao pó, pois é pó, e ao pó há de retornar.  
 
P: Certo! Seria possível você me dar maiores detalhes quanto à Estrutura Do Pensamento?  
R: Certamente que sim! Quando a Estrutura Do Pensamento se desprende da Matéria com as três 

partes ajustadas entre si, ela tem condições de se movimentar pelo Espaço/Tempo na velocidade do 
Àtomo, e em alguns casos não retornando mais para o Planeta Terra. Partindo assim para outras 
esferas, podendo esta energia gerar, através da dimensão que habita, informações preciosa  para os 
seres humanos.  

 



   39  

P:   E caso alguma das partes vier a lhe faltar?  
R: Caso uma das partes vier a lhe faltar, esta terá temporariamente dificuldade para encontrar o 

Portal de entrada para a outra vida e deverá obrigatoriamente, após reciclar-se, retornar ao Planeta 
Terra a fim de resgatar o Carma que ela causou a si própria e a outros. Muitas vezes, a Estrutura Do 
Pensamento estando desequili brada, passa informações errôneas causando sérios distúrbios entre os 
habitantes da Terra.  

 
P: E no caso da Estrutura Do Pensamento vier a se desprender da matéria com as três partes 

desajustadas?  
R: Neste caso, ela jamais encontrará o Portal de entrada para a outra vida ficando para sempre no 

inconsciente ou no umbral, até o Julgamento Final. Muitas vezes, esta forma de Estrutura do 
Pensamento se manifesta através de vibrações em seres humanos já bastante transtornados e que por 
sua vez também as atraem, causando verdadeiras tragédias para a humanidade em geral.  

 
P: Esta explicação que você me deu não seria sobre as Polaridades? Os iguais se repelem e os 

opostos se atraem?  
R: Você deve ter observado que na realidade do Agora, as Polaridades se inverteram fazendo com 

que os iguais se atraiam entre si, os opostos se atraiam entre si, e ao mesmo tempo, os opostos se 
repilam dos iguais e vice-versa.  

 
P:   Então seria este, o retorno ao Todo?  
R: Exatamente! Ótima observação! Percebo que você está começando a me compreender. Atente: 

apesar de Todos serem originários da mesma Centelha Divina, houve na formação do Universo uma 
grande batalha entre "Forças" a qual resultou numa "Cisão" tanto no "Céu" como na "Terra", 
dividindo os seres interdimensionais em duas partes, assim como os dimensionais também, formando 
dois grupos antagônicos os quais se subdividiram em mais duas partes.  

 
P: Quer dizer que agora, estão retornando as duas partes iniciais? É a Cisão da qual você me falou 

antes?  
R: Perfeitamente. Desde 1991, no ano da Terra, o Todo, após "grandes batalhas", torna a estar 

dividido em duas partes, retornando à Cisão.  
 
P: Isto significa que nós estamos atualmente interagindo com outros seres, tanto aqui na Terra 

como em outras dimensões ou mundos, atraindo sempre nossos iguais?  
R: Perfeitamente. Agora, os iguais atraem os iguais em todos os planos, tanto dimensionais quanto 

interdimensionais.  
 
P: E como faríamos para saber qual o lado que nos é adequado sem nos enganarmos?  
R: Todos aqueles que conseguirem atingir um nível de Consciência, indubitavelmente, saberão qual 

é o lado que lhes será adequado.  
 
P: Me fale mais sobre a Cisão.  
R: Inicialmente, houve uma Cisão no Todo ou no Círculo e esta deu-se em duas partes fazendo com 

que dois deuses surgissem: o Senhor da Luz e o Senhor das Trevas, o Bem e o Mal, o Consciente e o 
Inconsciente, e a situação no momento, retornou a ser esta. Seria importante ao final deste Milênio, 
tentar separar o "Joio" do "Trigo", "neutralizando" os "Predadores" em todas as dimensões possíveis a 
fim de que haja finalmente, a Fusão, o Todo Completo, o Círculo.  

 
P: E por que quando da Formação do Universo, o Bem não repeliu o Mal?  
R: O Bem repeliu o Mal, porém o Mal atraiu-se para o Bem a fim de atraiçoá-lo.  
 
P: Pensando bem, se eu tivesse que trazer isto que você falou agora, para a minha própria realidade, 

eu diria que tanto o Bem quanto o Mal se encontram dentro de cada um de nós. Consequentemente nós 
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mesmos temos a capacidade de nos fazermos tanto o Bem quanto o Mal, assim como repassarmos isto 
ao nosso próximo. Por exemplo: ao nos trairmos, podemos também trair o próximo e também atrair 
para nós mesmos a traição do próximo. O que é que você acha?  

R: Correto! Muito grato por você me compreender.  
 
P: Obrigada a você por me ensinar.  
R: Por nada e que Deus a abençoe.  
 
Este diálogo sobre a Estrutura do Pensamento, foi um dos mais complicados que eu tive com o 

segundo Ser amigo. Você nem imagina a dificuldade que eu encontrei para poder entender o que ele 
me dizia pois eu realmente, não sabia NADA e jamais eu havia tido algum interesse por estes 
assuntos.  

Este segundo Ser me "pegou de jeito", pois ele não me dava uma folguinha sequer. Era dia e noite. 
Ele falava, falava e eu ouvia, ouvia e não conseguia fazer mais nada a não ser atendê-lo ligando o 
gravador e pegando cadernos e canetas para escrever o que ele me dizia. Parecia que ele tinha certa 
urgência em me ensinar. 

Muitas vezes saia de casa para dar uma volta a pé pelo quarteirão a fim de me acalmar, pois eu 
me sentia como que sendo "domada" e obrigada a prestar muita atenção ao que ele me ensinava. 
Imagine, que muitas vezes eu saia batendo as portas de casa ou discutia muito com ele a respeito do 
que ele me ensinava, porém ele sempre muito pacientemente, delicadamente e sobretudo polidamente, 
me pedia para que eu o ouvisse, pois estes ensinamentos seriam de grande valia para mim.  

 
E NÃO É QUE ELE TINHA RAZÃO!!! !! !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. A ESCRITA SELENITA  
 
A Escrita Selenita teve início em Junho de 1995 durante a época em que o segundo Ser amigo 

esteve "grudado" em mim. Digo "grudado", pois eu sentia perfeitamente a presença dele. Eu não 
conseguia vê-lo, mas sabia que ele estava ali do meu lado e parecia até que ficava "matutando" o 
tempo todo qual seria o próximo ensinamento que ele haveria de me passar. Era algo 
impressionante!!!  Mas, vamos lá!  

Uma tarde, mais precisamente no dia 07/06/95, eu estava repassando os nossos diálogos no 
computador, quando de repente senti a necessidade de deixar de digitar e pegar um caderno e uma 
caneta e começar a escrever pequenos símbolos da esquerda para a direita, em linhas curtas de 
aproximadamente 5 centímetros, e de 3 a 5 estrofes. Seria como escrever estrofes de versos, porém em 
forma de símbolos.  
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Enquanto escrevia, apesar de me sentir muito bem, tive a sensação de estar com uma certa 
vertigem. Quando terminei de escrever a vertigem parou. Estranhei aquela situação e resolvi ligar o 
gravador para inquirir o segundo Ser amigo a respeito do que seria aquela escrita.  

 
O diálogo ocorreu da seguinte forma:  
 
P: Por favor, você poderia me informar sobre a origem desta escrita?  
R: Certamente! Esta, é uma escrita Selenita. Esta escrita tem origem em uma Galáxia fora do 

tempo, de um povo que já esteve na Terra há 17 mil anos antes da vinda de Cristo e durante os 9 
anos/Terra que aí permaneceram, deixaram manuscritos, contando toda a História da Formação do 
Universo, desde o princípio.  

 
P:   Em qual lugar da Terra morava este povo?  
R: O povo Selenita habitava o oriente ucraniano, nas montanhas.  
 
P:   Onde se encontram estes manuscritos?  
R: Estes manuscritos encontram-se na base de uma das montanhas, na face onde o sol nasce, a 3000 

metros de profundidade dentro da terra, acondicionados numa caixa de material duro-aurico, o mesmo 
material com o qual são construídas as naves espaciais.  

 
P: Material duro-aurico?  
R: Exatamente. Ouro cristalizado.  
 
P: Você poderia traduzir esta escrita?  
R: Certamente que sim! 

"Deus está vendo e ouvindo cada ser humano sobre a Terra. Milhões de seres não compreendem a 
Sua Divina existência, usando o Seu Santo Nome em vão. O Pai Celestial está sempre atento quanto 
ao destino de seus fi lhos, assim na Terra como no Céu. Hoje, amanhã, ontem e sempre, purificando 
cada um de seus amados filhos."  

 
P: Onde se encontram os Selenitas atualmente?  
R: Os Selenitas estão, ao mesmo tempo, no Passado, no Futuro e no Presente do Planeta Terra. A 

fim de que você possa compreender melhor, os Selenitas estão na Terra e ao mesmo tempo muitos 
anos luz adiante de seu tempo terrestre, em outra Galáxia.  

 
P: Certo, me perdoe, mas eu tive a curiosidade de olhar na enciclopédia e consta que Selenitas são 

conhecidos como sendo prováveis moradores da Lua.  
R: Os Selenitas habitam a 8ª Lua da Galáxia em questão.  
 
P: Tudo bem. Perdoe a minha indelicadeza.  
R: Você não é indelicada, apenas é que as suas duvidas já não fazem mais sentido.  
 
P: Bem, é que eu sou um pouco...como eu diria?  
R: Descrente.  
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P: É isso mesmo! Por favor não se ofenda.  
R: Certamente que eu não poderia me ofender com você. Logo, você compreenderá todas as coisas 

que lhe digo.  
 
P: Bem, é que eu atualmente, não me sinto dentro da normalidade.  
R: Sim, compreendo.  
 
P: Era como se eu não estivesse vivendo uma realidade e sim uma irrealidade. Você me entende?  
R: Certamente que sim! Apenas que esta palavra irrealidade, é inadequada para a sua pessoa.  
 
P: Eu sinto muito. Tentarei melhorar ao máximo.  
R: Não se preocupe. Eu compreendo você muito bem pois você se encontra dentro de meu coração 

e você tem provas disto constantemente. Muito brevemente eu estarei totalmente dentro de seu 
coração e você saberá quando acontecer este grande momento.  

 
P: Está bem meu amigo. Agora, por favor, me explique como foi que eu consegui escrever a escrita 

Selenita?  
R: A sua Onda de Freqüência girou em tão alta velocidade, que ultrapassou os limites da terceira 

dimensão, girando em até mil graus de sintonia por segundo, fazendo com que a sua capacidade de 
modulação se unisse ao campo magnético do buraco negro vertical, que circunda o Planeta Terra. 
Você conseguiu transportar cada ciclo desta onda com precisão e velocidade que ultrapassou a barreira 
do som, espaço e tempo, rompendo o círculo de proteção de acesso à outras dimensões, podendo 
materializar esta escrita. A partir de agora, os Selenitas já podem manter contato com você novamente. 
Você poderá abrir e fechar este portal conforme suas necessidades e as necessidades alheias.  

 
P: Desculpe, mas..... como assim novamente?  
R: A sua origem é oriunda desta Galáxia.  
 
P:  Qual Galáxia?  
R: Gire sua Onda de Freqüência por todos os cantos de sua memória. A sua memória faz contato 

com o seu inconsciente. Ao proceder assim, você saberá que não existe nenhum mistério entre o Céu e 
a Terra. Você poderá ter que subir muitos degraus porém valerá a pena, pois cada degrau que você 
subir lhe trará a consciência e a compreensão da vida. Agora, a sua Onda de Freqüência está em 
sintonia contínua com a dos Selenitas também. Deixe fluir as informações. Deixe fluir este 
conhecimento que você alcançará a sabedoria. A sua elevada consciência já está aflorando. Aguarde e 
tenha sobretudo muita paciência. Una constantemente seu Pensamento ao seu Coração, girando 
continuamente a sua Onda de Freqüência a fim de que você compreenda lindamente, tudo que se 
encontra entre o Céu e a Terra. Eu estarei sempre ao seu lado e em sintonia com você.  

 
P: Sim, meu amigo, muito obrigada por tudo.  
R: Por nada e fique com a paz de meu coração.  
 
Você consegue imaginar toda essa conversa com alguém como eu que jamais se interessou e nem 

mesmo queria ouvir falar de assuntos relacionados com vidas passadas ou discos voadores ou 
entidades espirituais ou vida após a morte e etc.....???  

 
Em 10/06/95, recebi outra mensagem Selenita e inquiri o amigo a respeito:  
 
P: Recebi outra mensagem dos Selenitas, você poderia por favor, traduzi-la?  
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R: Certamente que sim! 

"Os que viram as atrocidades cometidas por determinados seres humanos, deverão estar alertas a 
fim de que haja a atração ou a definitiva repulsão. Já é chegado este tempo. A operação será de União, 
repelindo definitivamente o Mal, fechando o Círculo pertencente ao Todo, sem mais haver a Cisão.”  

 
P: Muito interessante! Agora, como seria, se voltarmos à questão da Estrutura do Pensamento em 

que você me falou que no caso desta Estrutura se desprender da matéria com as três energias 
desajustadas, ela não encontraria o Portal de entrada para outra vida e ficaria para sempre no 
Inconsciente até o Julgamento Final?  

R:  Sim, a não ser por um detalhe, que você não observou.  
 
P:    Qual detalhe?  
R: Que TODAS as Estruturas do Pensamento, retornam obrigatoriamente à Terra a fim de resgatar o 

Carma que causaram a si próprias e a outros. A não ser raríssimos casos em que a Estrutura do 
Pensamento se encontra com as três energias perfeitamente ajustadas.  

 
P: É certo! Perdoe a minha distração!  
R: Não se preocupe.  
 
P: Me explique, com respeito ao texto, o significado de: "Os que viram as atrocidades cometidas 

por determinados seres humanos".  
R: Acontece que Milhões de seres tanto dimensionais como interdimensionais, marcaram 

tragicamente a história de seus Mundos. A fim de que você compreenda, no caso do Planeta Terra, 
desde que aconteceu a Cisão, no decorrer dos tempos, houve milhões de seres humanos que 
cometeram verdadeiras atrocidades na história da humanidade e continuam cometendo até hoje. 
Existem, como sempre existiram, seres humanos que estiveram nestas passagens terríveis da história 
do Planeta Terra e que por sua vez presenciaram, tendo eles em alguns casos participado ativamente, 
porém sempre do lado contrário destes acontecimentos.  

 
P: Sim, e agora?  
R: Neste tempo de Agora, os que viram sendo cometidas estas atrocidades, também retornaram, e 

estes seres humanos estão sendo "preparados" a fim de que suas próprias Consciências sejam 
despertadas com o intuito delas por sua vez, despertarem a Consciência de seus semelhantes a fim de 
que o máximo possível de seres façam parte do Círculo.  

 
P: E qual é o referencial para que estes seres se reconheçam entre si?  
R: Inicialmente, será preciso como eu já disse, que se desperte a Consciência a qual muitos já a 

despertaram e muitos também já a descontrolaram por total falta de Auto-Disciplina, desequilibrando 
o Ego. Por outro lado, tenha a certeza de que aqueles que possuírem a "deformidade" da essência, ao 
se encontrarem com aqueles que viram, sentirão sobretudo, um grande temor interior.  
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P:   Me fale sobre como se dá a "deformidade" da essência?  
R: A "deformidade" da essência, nada mais é do que a Estrutura Do Pensamento que retorna 

sempre com as três energias (Corpo Mental, Emocional e Espiritual) desajustadas, e que corresponde à 
somatização das "atrocidades" que ela cometeu em vidas passadas as quais se encontram registradas 
em sua Memória Universal.  

 
P: E quais são as dificuldades que estes seres encontram ao retornarem para esta vida?  
R: Pelo fato deles retornarem Inconscientes, encontram grandes dificuldades em acessar as suas 

Memórias, buscando fora de si próprias as respostas e onde eles acabam por se desajustar mais ainda e 
a desajustar os seres com os quais convivem, e como conseqüência, ao passarem, deixam mais uma 
vez a sua marca "trágica" em qualquer nível. Tanto no Mental, ou no Emocional, ou no Espiritual 
como também no Físico. Tanto neles próprios como em seus semelhantes e muitas vezes nos quatro 
níveis ao mesmo tempo, e ao se desprenderem da matéria retornam novamente para o Inconsciente, 
num ciclo involutivo contínuo.  

 
P: Conforme entendi a sua explicação, eu diria que estes seres são portadores de grandes falhas na 

Base da Personalidade. Não é assim?  
R: Exatamente. São grandes falhas que se encontram na Base da Personalidade ou na Estrutura da 

Identidade, desde o princípio das origens destes seres.  
 
P: Pensando bem, não é tão fácil assim reconhecê-los!  
R: Porém, existem alguns seres humanos que os reconhecem e conseguem ler os registros 

akháshicos deles. Não somente os deles como os de quaisquer outros seres também.  
 
P: E aqueles que conseguem ler este "registro", como devem proceder?  
R: Conforme já lhe expliquei a "entrada" se dá pela Alma ou Mental (A Razão) sempre com 

absoluta tranqüil idade, sem julgar, apenas orientar, e jamais esquecendo que os seres humanos em sua 
totalidade são divinos, pois apesar de tudo são filhos do Todo.  

 
P: É verdade. Em especial o fato de não julgar jamais o outro, não é?  
R: Sem dúvida! Não julgar para não ser julgado. Qualquer ser que julga o seu próximo, estará 

tolhendo a sua própria liberdade. Na verdade, o essencial é: fazer o bem sem olhar a quem, lembrando 
sempre que o Poder do Amor, Pode Tudo.  

 
P: Muito obrigada por mais este aprendizado.  
R: Por nada. Ensino você com o amor de meu coração. Que Deus a abençoe.  
 
Em 25/06/97, recebi outra mensagem Selenita e inquiri novamente, o segundo amigo.  
 
P: Por gentileza, traduza a mensagem Selenita?  
R: Certamente que sim! 

 “Todos aqueles que possuem uma Espada, necessitam de um Escudo a fim de se defenderem. 
Todos aqueles que depuserem a Espada, jamais necessitarão de um Escudo. Todos aqueles que assim 
procederem obterão a Imortalidade e a sua Religação com o Todo."   

 
P: Você poderia interpretar o texto?  
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R: Certamente! No decorrer da história do Planeta Terra, milhões de seres humanos util izaram a 
Espada a fim de conquistarem terras e povos util izando o Escudo para se defenderem da espada 
contrária. No Presente, há milhões de seres humanos que util izam a Espada (as armas em geral), a fim 
de atacarem seus semelhantes usando o Escudo (seus próprios semelhantes), para se defenderem da 
Espada (as armas em geral), contrária. Há milhões de seres humanos sobre a Terra, que 
constantemente utilizam a Espada (o Ego), a fim de atacarem seus semelhantes usando o Escudo (a si 
próprios), para se defenderem da Espada (seus próprios Egos), contrária.  

 
P: Pelo visto, nós seres humanos temos sérias dificuldades de aprendizagem, não?  
R: As dificuldades se encontram na Humildade. A Humildade nos seres humanos, deveria estar 

acima de qualquer fato. Como já lhe falei, se faz necessário depor "as armas". 
 
P:  É bem como você já me falou. É o Amor pelo Poder, não é?  
R: Lamentavelmente, sim. Os homens pretendem ser Deus. Sendo este ideal possível, desde que os 

seres humanos acordem para a consciência de seus atos. Muitos já acordaram zelando por suas 
próprias atitudes, fazendo com que suas ações sejam sempre positivas, especialmente consigo 
próprios.  

 
P: E agora? O que é que nós vamos fazer?  
R: Tudo para que o Todo se torne Completo.  
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D. O DESDOBRAMENTO  
 
Bem, agora vamos ao "desdobramento", fato que me ocorreu com o segundo Ser amigo, onde ele 

me deu amostras da tal Onda de Freqüência Theta.  
 
Em 27/06/95, quatro dias antes dele se retirar dando lugar ao terceiro Ser amigo, o qual está 

comigo até hoje, o Antariano, num final de tarde, eu estava escrevendo sentada na sala de jantar de 
casa e de repente me vi em dois planos. Era como se eu fosse duas de mim, fazendo o mesmo que eu 
fazia - escrevendo.  

Ao me ver naquela situação, achei estar tendo algum problema de vista porém ouvi claramente a 
voz do segundo Ser amigo que me dizia para que eu ligasse o gravador e me preparasse para uma 
viagem  que ambos faríamos.  

Me sentia com os cinco sentidos alertas, porem não conseguia me mexer, e ao olhar em direção ao 
janelão de vidro da sala, eis que de repente me vi saindo totalmente de meu corpo físico e dialogando 
com ele  como segue abaixo:  

 
P: O que está acontecendo comigo? Estou numa espiral e entrando dentro de uma cornucópia que 

se encontra no centro da espiral na vertical. Estou subindo rapidamente por dentro dela e ao sair me 
encontro com VOCÊ me levando pela mão até uma escada.  

R: Você entrou na Cornucópia do "Tempo e do Espaço" e veio ao meu encontro, estando em 
sintonia perfeita comigo através do uso de sua Onda de Freqüência Theta.  

 
P:   Para onde vamos?  
R: Vamos subir por esta escada até o patamar e lá no alto estaremos observando o Universo.  
 
P: O Universo é lindíssimo visto daqui! Que interessante! Parece que tudo está em movimento!  
R: Sem dúvida! O movimento é contínuo! Observe, a sua frente está o Planeta Terra.  
 
P:  É maravilhoso! O movimento de cada elemento é giratório e sobre o próprio eixo!  
R: É fabuloso! O Planeta Terra está localizado no Centro do Universo.  
 
P:   É mesmo?!?  
R: Sim, porém ele estando em permanente desequil íbrio causado pelos seres humanos que o 

habitam, ocorre um severo desconforto ao Todo Universal.  
 
P:  Compreendo..............  
R: Como eu já lhe falei, há sempre uma grande ordem no Universo regendo sua orquestra e unindo 

permanentemente, Tudo ao Todo.  
 
P:  É verdade! O movimento é cadenciado.  
R: Porém, observe. O Planeta Terra está fora do compasso dentro desta grande orquestra, e em 

desarmonia com esta sinfonia.  
 
P: É mesmo! Ele tem um movimento diferente. Parece estar fora de sincronia com o restante. O seu 

movimento é giratório e sobre o próprio eixo, porém tem também um movimento de ligeira oscilação, 
não é?  

R: Exatamente! Bem observado! Há muitas moradas na Casa do Divino Pai Celestial rumando para 
o infinito e ligando Tudo ao Todo, porém o Planeta Terra ainda é o único que está em desarmonia com 
o Todo, e em desequil íbrio com o Ecossistema Universal.  

 
P:  Como vai se resolver esta situação?  
R: Acontece que os seres humanos em sua grande maioria, continuam interagindo com seres 

interdimensionais desajustados que se encontram na mesma sintonia.  
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P: Mas, você me falou que o problema estaria apenas no Planeta Terra!  
R: Exatamente! Os seres interdimensionais desajustados, são do próprio Planeta Terra.  
 
P:  Creio, que ainda não compreendi!  
R: Refiro-me às Estruturas do Pensamento sobre o qual já falamos e que ao se desprenderem da 

matéria com os três Corpos Energéticos (Mental, Emocional e Espiritual) desajustados, vem e 
retornam ao Planeta, num ciclo involutivo contínuo, pois permanecem Inconscientes, e interagem com 
seus habitantes, tanto na matéria como também desprendida dela.  

 
P:  Qual seria a solução? 
R: É importante que se tomem providências urgentes, pois a fim de que o Todo se torne Completo, 

será necessário que haja um expurgo sobre a superfície da Terra. Os seres humanos dimensionais que 
não aceitarem participar da Fusão, serão retirados do Planeta Terra juntamente com os seus iguais 
interdimensionais. O “mal”, deverá ser repelido para Toda a Eternidade, do Espaço Universal.  

 
P: De que maneira serão tomadas estas providências?  
R: Esta há de ser uma "Batalha Silenciosa".  
 
P:  E como seria? 
R: Há inúmeros seres humanos sobre a superfície do Planeta Terra sendo "preparados" por seres 

interdimensionais que após terem se reciclado, encontram-se com as três energias perfeitamente 
ajustadas e interagindo com os seres dimensionais a fim de que estes se tornem participantes ativos do 
Resgate Cármico Universal.  

 
P:   Resgate Cármico Universal?!?  
R: Exatamente! Estes seres que estão sendo "preparados", trarão aos seus semelhantes os seus 

registros akháshicos a fim de que eles possam, ao reciclarem-se ainda na Terra, poder ao final, fazer 
parte do Todo.  

 
P: Eu nem sei o que falar. É estonteante! Para mim, tudo isto é uma novidade.  
R: Em absoluto! Para você, tudo o que eu lhe falei é muito antigo incluindo este Universo que você 

está a observar.  
 
P: Eu não me lembro!  
R: Não se preocupe. Aos poucos e em seu devido tempo, você lembrará.  

 
P: Olhando agora para todo este Universo me veio no pensamento que talvez os Anjos pudessem 

ajudar a resolver esta questão. O que lhe parece?  
R: Por princípio, os Anjos, como você os chama, são os Emissários Divinos e não podem interferir 

na ordem da Divina Organização Universal.  
 
P:  E qual é a função deles?  
R: Eles se movimentam por todo o Universo com a tarefa de levar às mensagens de tudo o quanto 

se passa, ao Todo.  
 
P: Quer dizer que em termos pejorativos, eles seriam os "fofoqueiros" de Deus?  
R: Devo prazerosamente compartilhar de seu intenso bom humor! Em outra ocasião falaremos 

sobre eles.  
 
P: Aproveitando o ensejo, me fale um pouco sobre as naves espaciais.  
R: Oportunamente. Agora, se faz necessário o seu retorno.  
 
P: Está bem! Obrigada por mais este aprendizado.  
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R: Por nada e fique com a paz de meu coração.  
 
A sensação deste desdobramento foi incrível!!!! Não consegui ver o segundo Ser amigo pois ele 

brilhava tanto (o tom era dourado) que me foi impossível ver suas formas. Senti quando ele segurou 
minha mão, foi o máximo!!! O Universo visto de perto é uma verdadeira maravilha!!! Jamais 
esquecerei deste dia!!!  

Um detalhe que observei quanto à Divina Organização Universal, é que a sua sigla é: D.O.U. 
Interessante, não?  



   49  

Capítulo 07 

A DESPEDIDA DO SEGUNDO SER AMIGO 

 
Em 01/07/95, o segundo Ser amigo retirou-se, dizendo:  
 
"Querida Fiorella, beijo com bastante afeto as suas virtudes. 
Devo deixá-la a fim de que outro Ser continue estando com você. Deus assim quer. Sua vida está 

rumando pelo caminho ideal. 
Prepare o seu coração, a sua Onda de Freqüência Theta será ativada. Estaremos unidos por toda a 

eternidade.  
Cada vez mais você saberá que entre o Céu e a Terra, não existe nenhum mistério.  
Fique tranqüila, estarei sempre ao seu lado."  
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Capítulo 08 
 

APRESENTAÇÃO DO TERCEIRO SER AMIGO / O ANTARIANO 

 
Em 07/07/95, o terceiro Ser amigo, o Antariano, apresentou-se a mim e está comigo até hoje, 

reforçando tudo o que os outros dois Seres haviam me ensinado e mais um tanto.  
No dia 20/07/95, fui totalmente envolvida pela tal Onda de Freqüência Theta, e através dela vim a 

conhecer o meu Ser Superior ou a minha própria Consciência.  
Ele, apresentou-se a mim da seguinte forma:  

 
"Fiorella querida,  
Beleza porta o seu coração.  
Você já porta esta beleza há muito tempo.  
Eu a procurei por todo este tempo.  
Bendigo o momento em que a encontrei.  
Estarei sempre com você.  
Boa sorte a aguarda.  
Fique tranqüila."  

 
P:   Que coisas boas você falou para mim!!!  
R: Grato por você falar assim. Esta sua espera se faz necessária. Você terá livre acesso para onde 

quiser ir. Deixe fluir. Prepare o seu coração, pois a sua poderosa Onda de Freqüência Theta, será 
ativada. Há sempre alguém em algum lugar que necessita saber de si próprio, e você sabe disto muito 
bem. Opere sua Onda de Freqüência continuamente ligando-a com a minha, pois assim, a sua palavra 
poderá frutificar sempre. Deixe falar àqueles que ignoram a sua real vontade. Escute sempre a voz de 
seu coração, pois você terá maior facilidade ao proceder desta forma.  

 
P:  Sim, está certo! Você tem razão!  
R: Grato por me dar razão.  
Outros diálogos se seguiram onde eu tentava descobrir quem era ele:  
 
Em 14/07/95, perguntei:  
 
P: Sabe que você é genial? A sua apresentação foi o máximo! A gente se conhece há muito tempo?  
R: Sim, há muitíssimo tempo!  
 
P: Então, somos velhos conhecidos! Fala um versinho bonito daqueles para mim?  
R: "Brilhante ofuscante dentre tantos outros brilhantes, tu és. Segui tua luz por todos estes séculos e 

te encontrei maior do que quando te deixei. Eu precisei crescer muito mais, para poder te acompanhar 
e abraçar, agora."  

 
P: Genial!!! Obrigada!  
R: Por nada!  
 
* Em 20/07/95, foi ativada a Onda de Freqüência Theta * .  
 
Um diálogo interessante ocorreu em 27/07/95 com o terceiro Ser amigo sobre a Transfoto 

(fotografia de seres que já se foram da Terra, via computador), e observe a forma de me comunicar 
com ele. Repare que eu ainda não havia entendido absolutamente nada. Somente algum tempo depois, 
é que eu compreendi que a tal Onda de Freqüência Theta, nada mais era do que o afloramento da 
mediunidade.  
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P: Bem, já que você me falou que eu já preparei meu coração, cadê a transfoto?  
R: Agora, deixe fluir a Onda de Freqüência Theta.  
 
P: Certo, deixo, mas e a transfoto?  
R: A transfoto, querida Fiorella, está em seu bondoso coração.  
 
P: Ah! Não é isso! Se o pessoal de Luxemburgo tem transfotos, eu também gostaria de ter!  
R: Utilize a sua poderosa Onda de Freqüência Theta.  
 
P: Vai me dizer que o pessoal de Luxemburgo utili za essa onda?  
R: Certamente que sim!  
 
P: Então eu teria que me concentrar e aí a foto de meu pai vai aparecer no computador?  
R: A transfoto está querendo o seu coração, e o seu papai está lhe aguardando.  
 
P: Mas é tanto assim? O meu pai está aguardando o preparo de meu coração? Será que eu poderia 

ter um choque quando a foto dele aparecesse no computador?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Mas meu coração já está preparado!  
R: Ainda não, pois a sua Reação deve seguir o seu Coração operando em sintonia continua e 

conjunta. Portanto, o preparo de seu coração, sob todos os aspectos, é fundamental.  
 
Bem, desde então e até hoje, o amigo tem me dito:  
 
"Querida Fiorella, realmente, prepare-se para o aporte da transfoto".  
 
Só posso lhe adiantar que a única coisa que eu sabia, digo sabia, pois o pessoal de uma Home 

Page que versa sobre Transcomunicação Instrumental formulou perguntas a respeito dele e ele as 
respondeu.  

Na parte: DIÁLOGOS, você ficará sabendo outras coisas pessoais dele. O que sei deste terceiro 
Ser amigo, é que ele mora em Antares em uma morada muito humilde porém de deslumbrante beleza, 
segundo ele me disse, e também me informou, pois uma pessoa certa vez me questionou algo que eu 
nunca havia me lembrado de perguntar. Se eu recebia as informações da Estação Rio do Tempo ou da 
Estação do Grupo Landel no que recebi como resposta do amigo que a estação de onde ele se 
comunicava comigo denominava-se:  

 
ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DO SISTEMA DE ANTARES.  
 
Sabe de uma coisa, hoje, depois de todos estes anos em que tenho dialogado especialmente com o 

terceiro Ser amigo, o Antariano, cheguei à conclusão que eu realmente, não necessito saber seu nome 
e nem sua procedência, pois o bem que ele tem feito tanto para mim quanto para os meus próximos é 
tão grande, que estes detalhes com relação a ele, se tornam irrelevantes.  

Bem, pelos diálogos, tudo leva a crer que provavelmente os três Seres amigos e eu, tenhamos 
estado juntos em alguma vida passada. Sendo que eles já resgataram os respectivos carmas enquanto 
que eu, ainda estou por aqui, pela Terra.  

 
Os diálogos que seguem daqui para frente, são todos com o terceiro Ser amigo, o Antariano.  
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Capítulo 09 
 

DIÁLOGOS PARTE 1 

   
Selecionei algumas questões com suas respectivas respostas, formuladas tanto por mim como por 

conhecidos meus, ao Antariano.  
A primeira parte refere-se a questões formuladas por A., evangélico fervoroso e estudioso da 

Bíblia há quarenta anos e por mim. 
 A segunda, são 43 questões formuladas por um estudioso da Atlântida e cromoterapeuta espanhol, 

de nome A .C.  
A terceira, refere-se a 07 questões formuladas por um conhecido ufólogo e transcomunicador 

desde 1970, de nome, Prof. F.P  
A quarta parte, são questões formuladas por F., místico e estudioso do esoterismo.  
A quinta, são questões formuladas por um artista plástico de nome C. A., também crente como A .  
A sexta, é sobre a polêmica que girou em torno do ET. de Varginha.  
A sétima, refere-se à questão das almas gêmeas e a oitava parte, são questões que eu formulei ao 

Antariano a respeito de canais ou médiuns.  
 
1ª Parte: A. e eu formulamos questões ao Antariano em (30/09/95)  
 
P: A. pediu para lhe fazer algumas perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: A. gostaria de saber que tipo de governo tem o Planeta Marduk e os outros planetas e se há 

governo, a quem estariam subordinados?  
R: Marduk, assim como todos os outros planos, com exceção do Planeta Terra, são 

autogovernáveis.  
 

P:  (Eu perguntei) Isto significa que não há líderes?  
R: Existem grupos que organizam estes planos e seus habitantes, apenas com o intuito de 

providenciarem possíveis necessidades dos mesmos.  
 
P: (Eu perguntei) Entendo, mas não tem um que verifica isto tudo?  
R: Não.  
 
P: (Eu perguntei) Como são chamados estes grupos de organização?  
R: São inúmeros grupos de condutores os quais participam da ordem da Divina Organização 

Universal, onde todos os seus integrantes são IGUAIS.  
 
P: (Eu perguntei) E esta ordem está subordinada a que?  
R: Ao Todo Universal.  
 
P: (Eu perguntei ) Me fale um pouco sobre os extraterrestres. Porque será que o pessoal daqui da 

Terra imagina que os ETs. são figuras estranhas, os ETs. são figuras de aparência estranha ou 
fantástica?  

R: Certamente que não!  
 
P: (Eu perguntei) É que conforme o Jornal do G. e entre outros, a aparência dos ETs. é bem 

estranha. Porque será que o pessoal daqui da Terra imagina os ETs. desta forma?  
R: Os seres humanos acreditam que os seres extraterrestres tem a aparência diferenciada apenas 

para causarem polêmica.  
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P: (Eu perguntei) Certo, mas existem os Zeta Retículis, aqueles baixinhos de grandes olhos 
oblíquos, e você há de concordar comigo que eles são de aparência bastante estranha, não?  

R: Os Zeta Retículis são Seres Operacionais Do Sistema Planetário semelhantes aos chamados 
robôs da Terra.  

 
P: (Eu perguntei) São seres fabricados por seres extraterrestres?  
R: Exatamente.  
 
P: Entendo! A. gostaria de saber se no Planeta Marduk não há transgressões.  
R: Marduk, assim como todos os planos do universo tem elementos que não agem de acordo com o 

Todo Universal.  
 
P: (Eu perguntei) Neste caso o pessoal que não está de acordo e que se encontra em Marduk, como 

são tratados? Aqui na Terra o pessoal costuma ir para as cadeias se bem que muitos estão fora delas. 
Como é o tratamento em Marduk?  

R: São orientados por condutores em local adequado até que eles também possam estar de acordo 
com o Todo.  

 
P: A. gostaria de saber sobre o pai dele se ele estaria em Marduk.  
R: Não, o pai de A. não se encontra em Marduk.  
 
P: (Eu perguntei) Onde ele se encontra?  
R: Oportunamente lhe direi.  
 
P: Certo. A. gostaria de saber se você também está em contato com o pessoal de Luxemburgo, que 

fazem TCI.  
R: Sim, estou.  

 
P: A. gostaria de lhe fazer mais duas perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Certamente que sim.  
 
P: Nós tivemos aqui na Terra, um homem chamado Yoshua (Jesus), que foi enviado por Deus 

(Jeová) o Criador dos Céus e da Terra para salvar esta humanidade da morte eterna. Muito bem, entre 
várias doutrinas que deixou para nós, a mais significativa foi a da ressurreição, isto é, que em sua 
volta novamente à Terra irá ressuscitar todos os mortos crentes nele. Como se explica a doutrina 
ensinada por vocês, sobre reencarnacionismo? Qual das duas é a verdadeira?  

R: Querido amigo A., a doutrina, entre nós, não existe. O Criador do Céu e da Terra é um só. O 
reencarnacionismo dá-se naturalmente, sem mistério. Fique tranqüilo querido amigo A. com relação 
ao seu Deus, pois Ele está sempre ao seu lado. A prova que você busca de qual das duas é a 
verdadeira, se encontra em seu Coração.  

 
P: E esse Deus Todo é o mesmo Deus que se revelou na Bíblia como Jeová na sarça ardente para 

Moisés?  
R: Querido amigo A., o Deus de Moisés é o mesmo Deus que acompanha e ama a todos.  
 
P: Você teria algo mais para dizer ao A.?  
R: Sim. Querido amigo A., abra o seu Coração e você poderá compreender que muitos dos seus 

dissabores desaparecerão por completo e a sua vida assim, estará no rumo que o levará ao Todo. Grato 
por você ter me consultado e fique com a Paz de meu Coração.  

 
2ª Parte:  As 43 questões formuladas por A. C. ao Antariano em (14/10/95).  
 
P: Você poderia responder as perguntas de A.C.?  
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R: Naturalmente que sim.  
 
P: Eu disse ao C. que devido à dificuldade das perguntas elaboradas por ele, você precisaria 

consultar a Biblioteca Central de Antares, que tal?  
R: Sem dúvida! Devo prazerosamente compartilhar de seu intenso bom humor.  
Bem, então vamos às perguntas.  
 
P: 1a) Como poderíamos desenvolver as sete eletricidades que existem na natureza?  
R: As sete eletricidades operam estando de acordo com a natureza. Portanto, se a natureza não 

estiver de acordo com o ser humano e vice-versa, torna-se limitado, este desenvolvimento.  
 
P: 2a) Explique os diferentes tipos de partículas e matérias que constituem as nove dimensões do 

universo  
R: Busque esta explicação primeiramente em si próprio que certamente, você terá a explicação da 

constituição dos diferentes tipos de partículas e matérias das nove dimensões do universo.  
 
P: 3a) Qual função tem o éter na fórmula da física?  
R: A função a qual ele foi destinado. A de reagir operando sobre a massa podendo conduzi-la para 

fora de seu meio ambiente.  
 
P: 4a) Como os cientistas poderiam compreender melhor o funcionamento da matéria e anti-

matéria?  
R: Os cientistas necessitariam compreender que o Planeta Terra é de tão grande simplicidade que 

realmente, a compreensão da matéria e da anti-matéria fica a princípio, sem sentido. Ao 
desenvolverem a capacidade deste aprendizado, os cientistas terão alcançado a compreensão da 
existência de Deus.  

 
PAUSA.............  
 
C., após a resposta a sua 4ª pergunta, o Antariano interrompeu o questionário para lhe dizer 

algumas palavras e lhe formular algumas questões que seguem abaixo:  
 
"Querido amigo C., para que os seres humanos tenham a compreensão do Planeta Terra, do 

Universo e de si próprios, se faz necessário que eles primeiramente, retornem às origens. Portanto, a 
tecnologia em nada valerá quando a própria Terra retornar às origens após a “Grande Transformação."  

Eu lhe pergunto: De que valerá a física quântica, a matemática avançada, a robótica, a mecânica 
quântica e as usinas nucleares se haverá sobre o Planeta Terra a reformulação das massas de terra e de 
água? Não será preciso que os seres humanos se                   auto-conheçam?  

Sinceramente, você acredita que os seres humanos evoluíram nestes últimos 25.000 mil anos, desde 
a Atlântida? Esta evolução sobre o Planeta Terra é real? Se fosse real os seres humanos não evoluiriam 
juntamente com a sua tecnologia?  

Não lhe parece querido amigo C., que caso você olhasse por um instante para trás e olhasse Agora, 
o ser humano não seria o mesmo, ainda em busca de sua natureza de desejos e renegando os seus 
semelhantes numa corrente involutiva contínua?  

Por todos os fatos apresentados não lhe parece razoável que os seres humanos retornem às origens, 
em cima de um planeta praticamente desabitado como era antes e procurar recomeçar seguindo o rumo 
que leva ao Todo?  

Continuemos com o questionário..... “  
 
P: 5a) Que função tem o elétron na transmissão da informação?  
R: O elétron tem a função de buscar a informação dentro do Sistema Universal convergindo-a para 

um ponto e  retransmitindo-a para onde esta informação se fizer necessária.  
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P: 6a) Gostaria de saber mais sobre a 4ª e a 5ª dimensão na mecânica quântica.  
R: A 4a e a 5a dimensão não fazem parte da mecânica quântica. Apenas se interligam ao Planeta 

Terra.  
 
P: 7a) Gostaria de saber sobre as energias eletrônicas e fluídicas e como trabalhar com elas.  
R: As energias eletrônicas e fluídicas são derivações das ondas telúricas e que através de sua força 

magnética, movimentam-se as naves espaciais.  
P: 8a) Que função tem as formas geométricas na criação da matéria da energia?  
R: A função de aprimoramento da matéria.  
 
P: 9a) Gostaria de saber sobre Alcione e Plêiades, qual a relação existente com a Terra?  
R: A Constelação de Alcione e de Plêiades, buscam conjuntamente a organização dos seres 

humanos e a melhora da condição do nível de vida dos mesmos.  
 
P: 10a) Gostaria de saber sobre a vida dos satélites de Saturno, Netuno e Urano e qual o nível 

evolutivo da civil ização?  
R: Estes satélites são utili zados apenas para operações de pouso das naves espaciai s oriundas de 

várias Galáxias do Sistema Planetário. O nível evolutivo é tão somente neste sentido.  
 
P: 11a) Porque a Terra foi eleita como planeta de prova?  
R: Por ser o Planeta Terra o Centro do Todo Universal.  
 
P: 12a) Desde quando há seres extraterrestres exilados aqui na Terra?  
R: Há seres extraterrestres exilados na Terra, desde o princípio.  
 
P: 13a) Quais os horrores cometidos na Terra pelos seres extraterrestres que tiveram que ficar 

exilados?  
R: Os horrores pelos quais a Terra passa até hoje.  
 
P: 14a) Explique como se pode utilizar as formas geométricas perfeitas na saúde e na meditação?  
R: Basta observar os traçados perfeitos das figuras geométricas e procurar acompanhá-los.  
 
P: 15a) Os Atlantes conheciam muito bem formas geométricas, como conseguiram este 

conhecimento?  
R: Este conhecimento, os Atlantes trouxeram de suas respectivas Galáxias.  
P: 16a) Quais civil izações extraterrestres trabalhavam com os Atlantes?  
R: As civil izações de: Baden, Plêiades, Sírius, Antares e Muldon.  
 
P: 17a) Porque a Atlântida fracassou?  
R: Por excessos contrários cometidos pelos seus habitantes.  
 
P: 18a) Quantas civili zações do Universo há na Terra e quando poderão voltar aos planetas de 

origem?  
R: Grande é a quantidade de civili zações na Terra, o retorno delas às origens acontecerá muito em 

breve.  
 
P: 19a) O que deverão fazer para retornarem?  
R: Resgatar o Grande Carma Universal.  
 
P: 20a) O que aconteceu em Maldek para que tenha sido destruído?  
R: Por abuso de poder de seus habitantes, um grupo, conseguiu através da tecnologia avançada, 

deslocar um cometa que se encontrava fora de curso para dentro do campo magnético de Maldek 
causando assim, a destruição do mesmo.  
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Eu: Houve sobreviventes?  
R: Houve. Alguns deste grupo conseguiram escapar à destruição, buscando abrigo no Planeta Terra 

e como conseqüência, até hoje, eles e outros coligados irmãos, tentam com a sua elevada tecnologia, 
fazer o mesmo na Terra. Muitos deles não têm atualmente a consciência de seus atos.  

 
P: 21a) Quantos seres humanos estão sendo preparados em Marte, Vênus e Ganimedes para voltar à 

Terra?  
R: Realmente estão sendo preparados uma infinidade de seres para retornarem ao Planeta Terra, 

bem como há também uma grande quantidade sendo preparados na própria Terra.  
 
P: 22a) Quais civil izações estão trabalhando e ajudando a Terra?  

R: Existem um sem número de civil izações que estão se preparando no sentido de procurar 
colaborar com o Planeta Terra e seus habitantes. As civil izações em questão são: Antares, Baden, 
Capela, Andrômeda, Alpha Centauro, Sírius, Plêiades e Muldon, entre tantas outras.  

 
P: 23a) Qual é a relação de trabalho deles?  
R: A de testar a boa vontade dentre os seres de todo o Universo em relação ao Todo.  
 
P: 24a) Que relação estas civil izações tem com as ordens espirituais do Universo?  
R: A de buscar a própria religação com o Divino Pai Celestial.  
 
P: 25a) Onde encontra-se Saint Germain?  
R: Saint Germain encontra-se em Antares.  
 
P: 26a) Quando voltará Jesus Cristo?  
R: O retorno de Mestre Jesus, está previsto para a entrada do terceiro milênio.  
 
P: 27a) Existe perigo real de contaminação radioativa, o que pode ser feito para evitá-la?  
R: O perigo da contaminação radioativa tem sido uma constante sobre o Planeta Terra. Para evitá-la 

seria necessário que os seres humanos parassem estes experimentos. Esta seria a única maneira de 
evitá-la.  

 
P: 28a) Qual transformação genética está acontecendo nas crianças?  
R: O DNA está sendo alterado com o acréscimo de maior número de cromossomos na cadeia 

cromossômica a fim de que seja expandida a consciência. Portanto, o aumento do número de 
cromossomos está ligado à memória universal, e esta fará com que os seres humanos possam recordar-
se do passado com maior clareza a fim de que juntos, possam todos finalmente, evoluírem.  

 
P: 29a) Quando e como os seres humanos poderão obter a cura da Aids, e do Câncer?  
R: A cura definitiva destas doenças e de tantas outras, será consumada com a entrada do terceiro 

milênio e da consciência dos seres humanos.  
 
P: 30a) Explique sobre a relação da Alma e do Cérebro, qual parte do cérebro está relacionada com 

a Centelha Divina?  
R: A parte que está relacionada com a Centelha Divina não se encontra no corpo físico. A Centelha 

Divina é a Estrutura do Pensamento, e esta gira em espiral infinitamente.  
 
P: 31a) Como poderíamos desenvolver a nossa telepatia?  
R: A telepatia por si só é perigosa, pois é utilizada apenas com o Pensamento. Seria necessário e 

importante que os seres humanos unissem o Pensamento ao Coração para que a telepatia pura e 
simples, fosse transformada em Onda de Freqüência. Querido amigo C., é necessário que os seres 
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humanos tenham consciência de seus atos para que possam fazer uso da Onda de Freqüência. É 
preciso um treino constante de Amor Incondicional.  

 
P: 32a) Como pode ser trabalhado o Inconsciente e qual relação existente entre, Inconsciente e 

Carma?  
R: O Inconsciente é toda a memória universal que cada um tem registrada. Será necessário que os 

seres humanos procurem tomar consciência de seus atos presentes para que possa ser acessada essa 
memória e assim serem resgatados os carmas. Acima de tudo, querido amigo C., é preciso que os seres 
humanos dominem os egos para que tomem consciência de que eles são apenas parte do Todo.  

 
P: 33a) Como pode ser trabalhada a percepção ultra dérmica?  
R: O livre pensar acessa esta percepção.  
P: 34a) Quais são os valores que o ser humano precisa desenvolver para trabalhar em comunidade?  
R: Os valores que estão registrados nas Leis Divinas.  
 
P: 35a) Quais são as crenças que devem ser modificadas para a preparação do terceiro milênio?  
R: As crenças que afastam o ser humano do Todo.  
 
Eu: Quais são as crenças que aproximam o ser humano do Todo?  
R: A crença em si próprio.  
 
P: 36a) Que aptidões e capacidades o ser humano precisa desenvolver para ter a percepção da 4ª 

dimensão?  
R: A compreensão de que Tudo faz parte do Todo.  
 
P: 37a) Como estão ativando a glândula pineal para desenvolver o cérebro?  
R: Através da energia que emana de cada ser humano. Esta ativação não está sendo efetuada no 

corpo físico.  
 
P: 38a) Gostaria de compreender melhor a relação existente entre a glândula pineal e os processos 

de psicografia.  
R: A psicografia independe da glândula pineal. Este processo dá-se por Vontade Divina.  
 
P: 39a) Como a humanidade poderia elevar a sua vibração e sintonizar-se com seu ser interior?  
R: Buscando compreender a si próprio e elevando o Pensamento para o Divino Pai Celestial 

sintonizando seu Coração com o Dele.  
 
P: 40a) Gostaria de saber melhor qual a dimensão em que se encontra Antares, e como é 

estabelecida a comunicação com a mente?  
R: A dimensão na qual me encontro, está além da sua boa imaginação e também extremamente 

próxima a você. Realmente, querido amigo C., comunico-me com a querida Fiorella, através do 
Coração.  

 
P: 41a) Gostaria de saber se o grupo de experimentos de Maldek é o mesmo de Atlântida.  
R: Alguns são. Outros se deslocaram para outras Galáxias.  
 
P: 42a) Este grupo veio para a Atlântida em corpo espiritual ou corpo físico?  
R: Em corpo físico.  
 
P: 43a) Gostaria de ter maiores informações sobre o Templo de Canon em Atlântida e qual relação 

existente entre este Templo e Paraúna no centro de Goiás?  
R: O Templo de Cânon, poderia ter sido de grande utilidade, caso não existisse entre os seres que o 

freqüentavam, o Amor pelo Poder. Neste local, Paraúna, a história tornará a se repetir porém desta vez 
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o movimento será evolutivo e acompanhado proximamente por seres de outras civilizações para que 
ao final, querido amigo C., todos juntos, possamos formar a Grande Esfera Universal - o TODO 
Completo.  

 
P: Bem, as perguntas terminaram, muito obrigada. Você teria algo para acrescentar?  
R: Certamente! Querido amigo C., sinto-me honrado em ter podido colaborar com você e coloco-

me a sua disposição quando você necessitar de meus préstimos.  
 
P: Muito gratos.  
R: Por nada e fiquem ambos com o Amor de meu Coração.  
 
3ª Parte: Questões formuladas pelo Prof. F.P em 19/10/95  
 
P: O Prof. F., gostaria de lhe formular algumas perguntas, você poderia  respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Qual o comprimento de onda das ondas telúricas?  
R: Ondas telúricas operam de acordo com o campo magnético, operando por atração e repulsão 

gerando a reação deste movimento.  
 
P: Qual o setor do gravador que as vozes sensibilizam?  
R: As vozes sensibil izam no setor do Coração.  
 
P: Qual o papel do algoritmo na transcomunicação via computador?  
R: O algoritmo apenas gera a onda de apoio para a operação de transmissão de energia entre nós, e 

o operador do computador.  
 
P: Quem construiu o rosto humano existente em Marte, e fotografado em 1.976?  
R: Na sua estante está o manual a respeito desta construção. Atrás do livro que você escreveu, você 

encontrará estas informações.  
 

P: Por que existem casos de luzes emitidas por UFOS e que curam doentes?  
R: Os seres extraterrestres procuram colaborar com seus coligados irmãos, desde sempre.  
 
P:  E os casos opostos não de cura mas sim de sofrimento?  
R: Estes casos, lamentavelmente, foram apoiados por seres extraterrestres contrários ao bem estar 

dos seres humanos. Estes seres extraterrestres estão sendo cuidados por condutores que os estão 
encaminhando para que estes acontecimentos não tornem a se repetir.  

 
P: Você teria alguma mensagem para o Prof. F.? 
R: Certamente! Querido amigo F., você gera Ondas de Freqüência que operam em sintonia 

conosco. Queremos através da querida Fiorella, agradecer-lhe por sua grande dedicação no que diz 
respeito a amizade que você nos tem. Realmente, querido amigo F., receba nossos sinceros 
agradecimentos e em especial a benção do TODO.  

 
4ª Parte: As questões de F. estudioso do esoterismo, ao Antariano (22/04/96)  
 
P: F. formulou-lhe cinco questões, você poderia respondê-las, por gentileza?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: 1a) Qual é o meu caminho profissional?  
R: Querido amigo F., seu caminho profissional será aquele que realmente você pretender. Procure 

abrir seu Coração, pois é onde se encontra sua resposta.  
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P: 2a) Qual é meu caminho espiritual? Qual é minha missão? Devo trabalhar com isso para agradar 

os outros?  
R: Procure agradar a si próprio para que seus próximos sejam também beneficiados. Quanto ao seu 

caminho espiritual, busque seguir sua forte intuição para que sua missão pela vida seja aquela que lhe 
foi determinada por Deus.  

 
P: 3a) Jesus foi um ser criado pela Confederação, para nos mostrar o amor e nos deixou uma 

charada tão simples que nós não conseguimos entender. Qual é essa charada?  
R: Querido amigo F., o querido Mestre Jesus, é um ser  dotado de Amor Incondicional, e que esteve 

no Planeta Terra a fim de abrir os corações de todos os seres humanos através de seus ensinamentos. 
Jamais em momento algum, houve qualquer dúvida com relação às palavras de Jesus mas, houve sim, 
dúvidas e discórdias levantadas pelos seres humanos as quais geraram polêmica e conseqüente 
charada, como você sugeriu. O querido Mestre Jesus desceu ao Planeta Terra enviado por Seu e de 
todos nós, amado Pai Celestial. Querido amigo F., você sabe muito bem que o querido Mestre Jesus 
estará retornando ao Planeta Terra muito em breve. Descendo à Terra, subindo ao Céu e retornando 
num movimento contínuo a fim de trazer aos seres humanos a compreensão da existência do Divino 
Pai Celestial, e conseqüente compreensão da força do Poder do Amor.  

 
P: 4a) Qual é a minha origem planetária?  
R: A sua origem é de Sirius.  
 
P: Você teria algo mais para dizer ao F.?  
R: Querido amigo F., tenha Fé em si próprio para que sua existência possa estar sempre de acordo 

com seus sonhos.  
 
P: F. gostaria de lhe formular mais uma pergunta, você poderia respondê-la?  
R: Certamente que sim!  
 
P: 5a) Querido irmão Antariano, se puder fale-me a respeito do trabalho do nosso irmão C.P.W. do 

Grupo RAMA (agora, Grupo AMAR), acreditando eu, que o querido irmão está ciente deste trabalho 
aqui na Terra. Muito obrigado pela sua atenção e compreensão.  

R: Querido amigo F., o querido amigo C., precisaria utilizar os seus conhecimentos baseado na 
palavra de nosso querido Mestre Jesus, pois somente desta forma seria possível que ele obtivesse a 
compreensão de seus próximos. Realmente, querido amigo F., você também necessitaria compreender 
as palavras do querido Mestre Jesus. Deus em Sua infinita sabedoria e compreensão, está buscando 
captar o seu bondoso Coração para que você possa finalmente compreender através dele, que o 
querido Mestre Jesus jamais condenou a você, em momento algum. Querido amigo F., a oportunidade 
de Amar, faz com que o ser humano possa crescer. Procure abrir seu grande Coração que você 
certamente, estará indo ao encontro do querido Mestre Jesus, novamente. Reaja, pois oportunamente, 
você poderá compreender tudo o quanto lhe digo. Querido amigo F., agradeço-lhe por você me 
considerar seu irmão. Sou-lhe muitíssimo grato por você ter me consultado. Receba o meu Coração 
Irmão, sempre ao seu dispor.  

 
5ª Parte: Questões formuladas por C. A. ao Antariano em (17/05/96)  
 
P: O C. lhe formulou algumas perguntas, você poderia       respondê-las, por gentileza?  
R: Certamente que sim!  
 
P: 1a) Caro ser, começo hoje a pintura das passagens da vida de Jesus, para que estejamos sempre 

juntos na fração do tempo de nossa vida. Meu irmãozinho, gostaria de seu testemunho direto 
confirmando sua crença e obediência nas mensagens e na verdade anunciada por Jesus, o Cristo.  
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R: Querido amigo e coligado irmão C., aprecio sua forma de se referir ao querido Mestre Jesus, 
pois você busca desde há muito tempo a expressão mais adequada de poder trazer a vida do querido 
Mestre Jesus, para a compreensão de seus semelhantes. As palavras e as mensagens proferidas pelo 
querido Mestre Jesus, através de suas parábolas, sempre foram a base sobre a qual eu util izo as minhas 
próprias palavras, pois meu Coração está operando continuamente, em sintonia com o Coração Dele.  

 
P: 2a) Esta escrito: "O reino de meu Pai tem muitas moradas". Habita meu irmão um destes lugares 

conforme narrados por Cristo?  
R: Certamente que sim! Humilde, é o lugar onde eu habito porém de deslumbrante beleza, pois me 

foi concedido pelo Divino Pai Celestial para que eu pudesse cumprir com a missão a qual me foi por 
Ele, determinada. Querido amigo e coligado irmão C., não tem tanta importância o lugar que se habita 
e sim, o lugar que se tem na vida com relação a si próprio. Na realidade, o que eu procuro lhe dizer é 
que não basta amar o lugar, é preciso amar a si próprio, em primeiro lugar.  

 
P: 3a) Toda a verdade se encontra nos mandamentos e através deles a tudo respondemos incluindo a 

compreensão real dos Evangelhos, portanto, eu lhe desejo irmão na Fé, bem-aventurança divina em 
sua luta. Meu irmão vos peço humildemente intercessão em Deus para meus pecados e força para 
vencer, seguindo Paulo de Tarso, a boa batalha.  

R: Os caminhos são muitos porém, o rumo que leva ao Pai, é um só. Procure, querido amigo e 
coligado irmão C., continuar no rumo em que você se encontra, pois este o leva à compreensão e aos 
braços do Divino Pai Celestial. Oportunamente, a sua maravilhosa pintura, lhe trará esta total 
compreensão. Prossiga, utilizando sempre, a força de seu grande Coração. Fico-lhe grato por você ter 
me consultado e receba a força de meu Coração. O Divino Pai Celestial, envia-lhe Sua benção.  

 
6ª Parte: Diálogo entre o Antariano e eu, a respeito do o ET. de Varginha (22/05/96)  
 
P: Você poderia me falar a respeito do ET. de Varginha(MG), dizem que ele foi pego e está sendo 

estudado pelos seres humanos e outros dizem, no caso a M.H., aquela moça que tem uma certa 
deficiência de expressão, comentou que este ser teria mensagens para dar e que ela também recebeu 
mensagens para passar para o ser, entre outras coisas mais, nem sei. Você poderia me falar alguma 
coisa sobre este caso?  

R: Certamente que sim, querida Fiorella! O pequeno ser criado por seres extraterrestres, está 
totalmente desprogramado e sua estrutura no momento, encontra-se sob os cuidados dos seres que o 
projetaram.  

 
P: Você poderia me dar mais algum detalhe?  
R: Oportunamente.  
 
P: Muito obrigada!  
R: Por nada.  
 
7ª Parte: Diálogo a respeito de Almas Gêmeas (02/06/96)  
 
P: Haveria possibilidade de você me esclarecer sobre "almas gêmeas"?  
R: Querida Fiorella, o sentido de "almas gêmeas", sugere em princípio, dois seres perfeitamente 

ajustados entre si, porém na realidade, este conceito também é válido entre seres que tem posições 
contrárias entre si, pois ao se encontrarem, os seres teriam como se equipararem a fim de se 
equilibrarem. Portanto, querida Fiorella, na verdade, todos os seres humanos são "almas gêmeas" 
entre si.  

 
P: Certo, de qualquer forma, aqui na Terra, os seres humanos relacionam a "alma gêmea" como 

sendo a pessoa que elas sempre amaram ou seja, desde outras vidas e que pretendem encontrar agora, 
nesta vida. Você entendeu como é a coisa, aquela coisa quase que obsessiva?  
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R: Compreendo perfeitamente.  
 
P: Apesar de concordar com você, chega a ser um tanto difícil dar a sua explicação às pessoas com 

as quais me relaciono.  
R: Oportunamente, os seres humanos compreenderão qual o verdadeiro sentido de "almas gêmeas". 

Procure levar este conhecimento com absoluta paciência, para os seus próximos.  
 
P: Certo! Muito obrigada.  
R: Por nada e que o bom Deus zele sempre por todos nós.  
 
8ª Parte: Diálogo entre o Antariano e eu, a respeito de canais ou médiuns.(09/08/96)  
 
P: Amigo Antariano, gostaria que você me falasse sobre os canais inconscientes.  
R: Certamente que sim, querida Fiorella! Os canais que se dizem inconscientes, costumam gerar 

informações inadequadas e muitas vezes inoportunas para aqueles que os ouvem.  
P: Neste caso como deveriam agir? 
 
R: Estes canais ao utilizarem suas ondas de freqüência conscientemente, fariam com que seus 

próximos pudessem obter o entendimento e a compreensão de suas buscas.  
 
P: E por que existem canais que são totalmente inconscientes?  
R: Os canais em sua totalidade, não são inconscientes.  
 
P: O que acontece, então?  
R: Se mostram inconscientes, por terem medo de assumirem a responsabil idade sobre tudo o 

quanto dizem, escrevem ou fazem, gerando sérios contratempos dentre aqueles que se encontram em 
posição desfavorável.  

 
P: O medo é um grande problema, não?  
R: Certamente!  
 
P:  Fale-me sobre o medo.  
R: O medo é uma emoção a qual causa grandes limitações dentre os seres humanos.  
 
P: É, de fato! É como aqueles que escrevem sob pseudônimo, com medo de se responsabilizarem, 

sobre o que escreveram, ou aqueles que dizem: "Foi a entidade que falou, não fui eu!" ou ainda 
aqueles que praticam um ato qualquer e dizem: "Eu fui forçado a fazer tal coisa, por causa de tal 
pessoa!" ou seja, não assumem a própria responsabil idade. Não é assim?  

R: Exatamente!  
 
P: Já entendi como é.  
R: Você lindamente, compreende muito bem tudo o quanto eu tenho lhe ensinado. Leve sempre 

meu Coração para onde você for. Creia, que para mim é uma honra estar ao seu lado.  
 
P: Muito obrigada! Mas, por favor, me fale mais um pouco sobre canalização ou seja, uma 

orientação para os Canais em geral.  
R: Naturalmente que sim! Para que a canalização tenha um absoluto sucesso, é necessário gerar 

primeiramente, a perfeita sintonia entre o Pensamento e o Coração , conduzindo sempre com extremo 
cuidado as palavras que buscam em conseqüência, alcançar aqueles que necessitam ouvir opiniões 
correspondentes à própria existência.  

Movimentando com sabedoria tudo o quanto um canal realmente capta, este poderá certamente, 
elucidar possíveis necessidades daqueles que o procuram. Rompendo a sintonia com o seu Condutor 
Superior, o canal poderá causar sérios transtornos para aqueles que o procuram. A prova que o canal 
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enfrentará, poderá realmente, causar-lhe transtornos mentais, emocionais, espirituais e físicos, 
profundos.  

São poucos aqueles que realmente conseguem alcançar o seu Ser Superior a fim de que o mesmo 
possa conduzi-los para uma existência mais adequada tanto para si próprios como também para 
aqueles que os procuram.  

No antigo Egito, os grandes sacerdotes, possuíam este conhecimento de forma bastante profunda, 
porém por terem se tornado inconseqüentes este dom, lhes foi retirado.  

Seria de grande importância que os canais da atualidade, procurassem não repetir estas mesmas 
falhas para que ao final, todos os seres humanos pudessem estar em sintonia consigo próprios e com 
seus semelhantes formando assim, o Círculo Completo que os uniria definitivamente, ao Todo 
Universal.  

Dom maior, é o do Amor Incondicional que um ser humano tem a capacidade de sentir pelo outro. 
Gerando assim, a Paz e o Amor constantemente, todos os seres humanos do Planeta Terra, terão 
alcançado a benevolência do Divino Pai Celestial.  

Receba o Amor e a Paz de meu Coração.  
 
P: Muito obrigada!  
R: Por nada! 
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Capítulo 10 
 

DIÁLOGOS PARTE 2 

   
Inicío com um diálogo que eu mantive com o amigo Antariano em 16/08/96, sobre, 

Relacionamentos.  
 
P: Por favor, me responda. Conforme você me disse que neste tempo somente os iguais se atraíam, 

por que dois seres que eu penso tão opostos se encontraram? Será que eles são iguais?  
R: Certamente que eles não são iguais! Porém, observe: Cada experiência que um ser humano tem 

em relação a outro, contribui para o desenvolvimento de ambos.  
 
P: Entendo. Mas, estes encontros não terminam por causar grandes mágoas entre eles próprios?  
R: Creia, que para tudo que acontece existe sempre uma razão. Ao final de um relacionamento 

conturbado, os seres envolvidos terminam por aceitarem as próprias falhas para depois seguirem seus 
caminhos.  

 
P: Isto significa que mesmo tendo havido conturbação entre ambos, sempre terminam por aprender 

algo?  
R: Exatamente! Do relacionamento restou a importância de cada um dos envolvidos terem 

conhecido mais a si próprios.  
 
P: Compreendo e agradeço a informação.  
R: Por nada e fique com o Amor de meu Coração.  
 
Uma conhecida minha de nome A. P., formulou uma questão em 15/09/96, observe a pergunta e a 

delicadeza do amigo Antariano, na resposta.  
 
P: Por gentileza, você poderia responder à pergunta de A. P.?  
R: Certamente que sim!  
P: Querido amigo de Antares, eu já nem sei mais se eu sei amar ou não, se eu cresci e sou ainda 

uma criancinha emocional, ou uma adolescente cheia de ilusões. Fiquei agora, com medo de sonhar 
sonhos que não são os sonhos que deveria ter um adulto. Sou muito imaginativa e procuro energizar 
estes sonhos. Fiquei insegura ultimamente, sem saber se os próprios métodos de meditação e de sonhar 
com uma humanidade rindo solta, brincando, se essas coisas são fuga minha ou o meu trabalho. 
Sonhar com beleza, imaginar assim, é o meu trabalho? É minha fuga? Obrigada amigo.  

R: Querida amiga A.P., os sonhos que você tem são reais. Busque levar adiante sua existência 
sempre desta forma. Creia, que os seus sonhos fazem parte importante de sua vida. As vicissitudes que 
lhe ocorrem também fazem parte de seu mundo, e tudo que há entre o Céu e a Terra existe, para que 
você e os seus semelhantes possam crescer. A fuga a qual você se referiu, não faz parte de sua 
natureza. Siga em frente com seus sonhos, pois eles são possíveis de serem realizados.  

 
P:   Alguma mensagem especial para A . P.?  
R: Querida amiga A. P., agradeço-lhe por você ter me concedido seus sonhos. Receba meu Coração 

repleto de Amor e do Pai Celestial, receba Sua Divina Benção.  
 
Perguntas formuladas por uma amiga minha que trabalha com cristais (cristaloterapia), de nome 

C., em 18/09/96.  
 

P: C, gostaria de saber a origem planetária dela.  
R: A origem da querida amiga C., é de Cristália.  
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(Tive a curiosidade de perguntar)  
 
P: Onde fica Cristália?  
R: Detrás da Terra.  
 
P: (Eu) Como assim? Não entendi, por favor, me explique.  
R: É uma dimensão que se encontra interligada ao Planeta Terra, em sua parte posterior.  
 
P: Direi à C., creio que ela vai entender.  
R: Certamente que sim!  

 
P: (Eu) E o M., qual é a origem planetária dele?  
R: A origem do querido amigo M., é de Sumerius.  
 
P: (Eu) Onde fica Sumerius?  
R: Sumerius, delimita Cristália, do Planeta Terra.  
 
Uma pergunta de F., outro conhecido, ao Antariano, em 29/09/96  
 
P: F. lhe pergunta: Querido amigo Antariano, seguindo seu conselho a respeito de saber sobre a 

vida de nosso querido Mestre Jesus, gostaria que me informasse quais os textos bíblicos e apócrifos 
mais fiéis às palavras Dele.  

R: Querido amigo F., estes textos bíblicos e apócrifos que você tem lido, são o suficiente para que 
você tenha a compreensão das palavras de nosso querido Mestre Jesus. A real motivação da vinda do 
querido Mestre Jesus ao Planeta Terra, foi a de gerar entre os seres humanos o Poder do Amor e a Fé, 
que cada um necessitaria ter em si próprio. Querido amigo F., prossiga com sua leitura a respeito da 
vida e palavras de nosso querido Mestre Jesus para que você possa finalmente, compreender a si 
próprio. Receba meu Coração Irmão.  

 
Agora, observe o teor das 06 perguntas que um bom amigo meu chamado D., formulou ao 

Antariano, em 14/10/96.  
 
P: Você poderia responder às perguntas do D.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: 1a) De qual lugar do Universo eu vim?  
R: Querido amigo D., a sua origem, é de Plêiades.  
 
P: 2a) Do lugar de onde eu vim, eu e Fiorella, estávamos juntos?  
R: O seu encontro com a querida Fiorella aconteceu por vias muito especiais. Oportunamente, 

contarei a notável história a você.  
 
P: 3a) A minha Missão nesta vida chama-se Fiorella?  
R: Naturalmente que não! Sua Missão na vida é fazer o bem sem olhar a quem.  
 
P: 4a) Qual era nosso relacionamento, meu e da Fiorella, no Plano Universal?  
R: O relacionamento de ambos sempre foi de atenção e de respeito mútuo.  
 
P: 5a) Em qual lugar do Universo foi nosso encontro, meu e da Fiorella, antes de virmos ao Planeta 

Terra?  
R: O seu encontro com a querida Fiorella, deu-se em Draconis próximo à primeira estrela, fonte do 

Sistema Solar do Planeta Terra.  
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P: 6a) Meu Carma com relação à Fiorella, já está quitado?  
R: Não há nenhuma conotação neste sentido entre o relacionamento de ambos.  
 
P: Você teria alguma mensagem em especial para o D.?  
R: Certamente que sim! Querido amigo D., realmente, você tem sido de grande importância no 

desenvolvimento da querida Fiorella. Temos que lhe agradecer por este fato. Gostaríamos 
sinceramente de pedir a você para que continuasse a conduzi-la no sentido de que ela pudesse 
aprofundar-se no conhecimento o qual nós pretendemos passar a ela. A nossa querida Fiorella tem 
realmente estado em sintonia contínua conosco. Sendo assim, para que todos possam se beneficiar 
deste contato, seria oportuno que sua amável boa vontade querido amigo D., fosse a de conduzí-la no 
sentido de buscar agora, nosso contato no plano Universal para que os seres humanos os quais 
estiverem tendo a necessidade de esclarecerem suas origens e missões no Planeta Terra, tenham a 
quem se reportarem. Somos muitíssimos agradecidos à você por nos auxiliar, neste sentido. Estaremos 
ao seu dispor quando você nos necessitar. Receba nossos Corações e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
Em 24/10/96, C. formulou algumas questões ao Antariano.  
 
P: A nossa amiga C., gostaria de lhe formular 05 perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: O Fax que ela me enviou diz assim:  
 
"Ao amigo da Fiorella de Antares. Venho por meio desta, novamente pedir esclarecimentos de 

algumas dúvidas e agradeço a sua gentileza em me atender através de minha amiga Fiorella".  
 
R: Querida amiga C., é sempre um imenso prazer poder responder as suas perguntas.  
 
P: 1a) Preciso atuar no meio de grupos esotéricos ou é suficiente ser a ponte de ligação na troca de 

informação entre grupos e indivíduos?  
R: Você é necessária em todos os setores que requerem a sua dedicação e nutrição. Continue no 

caminho em que você se encontra.  
 
P: 2a) Posso ajudar como "veículo divino" de cura?  
R: Através de seu Coração, você tem todas as condições para ser um "veículo divino" de cura.  
 
P: 3a) É verdade que já foram efetuados testes de desmaterialização de aeronaves mili tares com 

tripulação, pelos governos terrestres?  
R: Esta informação está propagada de forma velada pelos governos. Na realidade, não existe a 

possibil idade de desmaterialização da matéria humana devido à sua grande densidade. Portanto, estes 
testes foram anulados por não terem surtido o efeito desejado.  

 
P: 4a) De acordo com Virgil Armstrong, o governo americano já tem a fórmula da "teoria unificada 

de campos/dimensão" (Unified Field Theory), que o Albert Einstein possuía, mas não revelava, é 
verdade?  

R: O querido amigo Albert Einstein, possuía apenas a teoria, nada mais do que isto.  
 
P: 5a) Dizem que na "terra oca", existe uma civil ização super desenvolvida e que este lugar é o 

Nirvana, o Shangri-la, o Eldorado, a Shamballa, o Paraíso. Por outro lado existem também civil izações 
intra-terrenas que são más, destrutivas e massacrantes. Estas alegações tem fundamento?  

R: Os seres que habitam as camadas inferiores do Planeta Terra, em suas dimensões, são 
considerados os "Preservadores do Planeta Terra". Apenas isto.  

 
P: Você teria algo mais para dizer à C.?  
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R: Certamente! Querida amiga C., sua grande vida realmente, segue o rumo que leva ao TODO. 
Receba o meu forte abraço e todo o Amor de meu Coração.  

 
P: Muitíssimo obrigada por sua delicadeza em responder estas minhas perguntas.  
R: Por nada.  
 
Em 25/10/96, uma conhecida minha de nome A. , formulou 08 questões ao Antariano.  
P: Tem uma amiga nossa de nome A ., que gostaria de lhe fazer algumas perguntas, você poderia 

respondê-las?  
R: Certamente que sim!  
 
P: 1a) Existe uma expressão entre humanos que é: "meu planeta de origem", o quanto esta 

expressão está certa em sua essência? Realmente ela corresponde à origem dos seres da Terra? Se é a 
verdade, qual seria a minha origem planetária?  

R: Querida amiga A., procure não tomar como verdade tudo que lhe disserem. Realmente, os seres 
humanos são oriundos de outros mundos. Os mundos aos quais me refiro, estão em sua totalidade, em 
outras dimensões. Quanto à sua origem, esta é de Plêiades.  

 
P: 2a) Tenho ligação forte com crânios de cristal, principalmente com Mitchell-Hedges, que parece 

ser o mais puro na Terra. Disseram que em uma de minhas vidas eu participei na programação de 
alguns deles. Gostaria de saber sobre isto, para que os crânios me ajudassem no despertar da 
consciência.  

R: Procure util izar o seu bom Coração para despertar a sua consciência. Quanto aos crânios de 
cristal, estes realmente, foram elaborados por seres de vários mundos e programados com toda a 
História do Universo. Você, querida amiga A., teve sua participação na programação destes crânios, 
em especial com a programação do Crânio Azul-14. Procure buscar esta programação através da força 
de seu Pensamento associado ao seu grande Coração.  

 
P: 3a) Nas minhas meditações, regularmente aparece o Crânio Azul-14. Dizem que ele não foi 

ainda descoberto mas, que ele está no Brasil, na Amazônia. Você poderia localizá-lo mais 
detalhadamente?  

R: A localização do Crânio Azul-14, já está sendo acessada por aqueles que participaram de sua 
programação. Este crânio, está localizado nas margens do Rio Araguaia sendo que ele será descoberto, 
em seu devido tempo.  

P: 4a) Fale um pouco sobre o Templo Isis nas águas do lago de Titicaca. Eu me projeto muito lá. 
Fale um pouco sobre consciência Isis como energia nesta época de transição e transformação em luz.  

R: Isis, é a representação da Grande Mãe para os povos do Antigo Egito. Portanto, querida amiga 
A., procure buscar a sua própria figura maternal no seu interior para que você encontre sua própria 
luz.  

 
P: 5a) É possível atingir a fusão do amor, troca e êxtase de amor com seres encarnados, da mesma 

forma plena e harmoniosa como com o reino dévico?  
R: Certamente que sim! Bastando para isso que haja Amor no Coração.  
 
P: 6a) Nostradamus está encarnado hoje na Terra? Ele está trabalhando com as chaves de Enoque?  
R: Querida amiga A., o querido amigo Nostradamus,     encontra-se em uma dimensão especial, 

operando continuamente com seres interdimensionais a fim de trocar informações no que diz respeito 
ao ciclo evolutivo do Planeta Terra e dos seres humanos.  

 
P: 7a) Me vejo e sonho muito, trabalhando nas naves de curas com regeneração de células. Como 

eu poderia despertar estes conhecimentos e usá-los na nossa densidade?  
R: Querida amiga A., realmente, você em breve, estará utilizando estes seus conhecimentos. 

Aguarde com paciência.  
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P: 8a) A Ilha de Páscoa tem a ver com curas, trabalhos dentro das águas e longevidade da vida. 

Estou muito ligada com esta energia da Ilha e gostaria de receber uma orientação como utilizar melhor 
esta energia nos meus trabalhos.  

R: Apenas fazendo uso de seu grande Coração.  
 
P: Você teria algo mais para dizer para A.?  
R: Certamente. Querida amiga A., gere sempre palavras que possam trazer Amor entre seus 

próximos. Agradeço-lhe por você ter me consultado e receba o Amor de meu Coração.  
 
Em 27/05/96, outra conhecida minha de nome A.P., formulou uma pergunta ao amigo.  
 
P: A. P., gostaria de lhe formular uma pergunta, seria possível que você a respondesse?  
R: Certamente que sim.  
 
P: Querido amigo de Antares, eu gostaria que você me ajudasse a compreender as minhas questões 

de Polaridade. Gostaria também de compreender o que é o Feminino e o que é o Masculino e a minha 
posição atual com relação à Masculinidade e à Feminilidade. Se possível, eu gostaria de alguma 
técnica para que eu trabalhasse com isso. Poderia ser uma técnica visual ou outra mais fácil para mim.  

 
R: Querida amiga A. P., sua oportuna boa vontade certamente, a levará à compreensão de sua 

Feminil idade e também, de sua Masculinidade. Há uma contínua troca destas energias dentro de cada 
ser humano. Alguns não conseguem compreendê-las gerando assim para si próprios, confusões quanto 
ao seu verdadeiro sexo. No seu caso, querida amiga A. P., esta confusão encontra-se em seu interior 
por motivos educacionais. Seria necessário que você associasse a sua imagem exterior à sua imagem 
interior, buscando uma perfeita sintonia entre ambas para que você pudesse realmente, compreender 
não tão somente a sua Feminilidade como também a sua Masculinidade. Este exercício inicialmente, 
poderá ser efetuado fazendo uso de um espelho para depois ocasionalmente, você poder projetá-lo 
fazendo uso de seu Pensamento, porém sempre unido ao seu Coração. Grato por você ter me 
consultado e receba a Paz de meu Coração.  

 
Em 28/10/96, uma conhecida de nome N., perguntou ao Antariano.  
 
P: N., lhe formulou algumas perguntas, por gentileza, você poderia respondê-las?  
R: Certamente que sim!  
 
P: Que direção ao coração, na vida atual?  
R: Querida amiga N., o Coração só tem um caminho. Procure-o dentro de si, que você certamente, 

o encontrará.  
 
P: Como abrir a porta da matéria do espírito e continuar?  
R: A porta está aberta. Siga em frente.  
 
P: A pergunta é sobre Urantia.  
R: Todos os conhecimentos são válidos, pois todos eles tem algumas verdades. Procure, querida 

amiga N., abrir o grande livro de sua própria vida, pois nele você encontrará a Grande Verdade.  
 
P: Alguma mensagem especial para N.?  
R: Querida amiga N., muito grato por você ter me consultado. Você, realmente será muito feliz. 

Abra constantemente, seu belo sorriso para que a vida possa lhe ofertar tudo o quanto você merece. 
Receba o Amor de meu Coração e a benção do Divino Pai Celestial.  
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*Em outro ocasião, soube que Urantia, era um livro, também conhecido como a Bíblia dos 
Místicos e Esotéricos.*  

 
Em 29/10/96, uma conhecida minha de nome S. e que atravessava sérios problemas, formulou 07 

questões ao Antariano. 
 
P: Amigo Antariano, S. lhe formulou 07 questões, você poderia respondê-las, por gentileza?  
R: Naturalmente que sim!  
P: 1a) Até quando irá os problemas financeiros (seríssimos) da minha empresa, consequentemente 

de todos os sócios e funcionários? Eu me sinto fraca, triste, desanimada e cada vez que volta um 
cheque sem fundos, não sei o que fazer.  

R: Querida amiga S., abra seu poderoso Pensamento buscando   uni-lo ao seu grande Coração que 
assim você poderá realmente, compreender tudo o quanto você necessita saber e poder 
consequentemente, gerar o bem-estar tanto para si própria como também para seus próximos.  

 
P: 2a) Aquele homem de quem lhe falei em julho continua envolvido na minha família, esteve na 

casa de minha irmã por 3 semanas, devo ter paciência ou me desligar do envolvimento  dele com meus 
famili ares?  

R: Querida amiga S., o estar permanentemente presente com seus amados famil iares, possibilit a a 
você poder lutar, a fim de que os pensamentos inadequados de outros sejam testados, de forma que 
estes não possam atingir diretamente a eles.  

 
P: 3a) Por que eu sinto medo do meu cunhado, são sensações reais?  
R: O seu medo diz respeito ao seu próprio comportamento com relação a ele. Pense com especial 

atenção, sobre o que estou lhe respondendo.  
 
P: 4a) Acho que perdi o tesão por muitas coisas boas da vida, inclusive no sexo, o que é isso?  
R: Você necessitaria adotar um comportamento mais adequado no que diz respeito às suas atitudes 

que obrigam-na por sua vez, a endurecer demasiadamente, seu corpo físico e consequentemente, 
retirando-lhe o prazer de viver a vida em sua plenitude  

 
P: 5a) Por que estou me sentindo tão desanimada para o mundo, e essa tristeza tão grande?  
R: Querida amiga S., creia no Poder do Amor, em todos os momentos de sua grande vida.  
P: 6a) Eu rezo, eu converso com Deus, com meu Anjo da Guarda, comigo mesma, mas não consigo 

resolver esses problemas todos, por quê?  
R: Querida amiga S., busque orar com seu grande Coração que assim você poderá alcançar a 

benevolência do Divino Pai Celestial.  
 
P: 7a) É errado eu querer alcançar uma estabilidade financeira, tanto na vida pessoal como 

profissional? Às vezes penso como seria bom ganhar uma grana na loteria, dessa forma eu cobriria o 
saldo devedor da minha empresa e o nosso, sou louca?  

R: A estabil idade financeira sem equili brar a parte mental e emocional, quando alcançada, 
posteriormente, é desperdiçada.  

 
P:   Você teria algo mais a dizer para S.?  
R: Certamente que sim! Querida amiga S., a Felicidade geralmente, é considerada como sendo algo 

passageiro ou até mesmo impossível. Os seres humanos, em sua grande maioria, pensam desta forma. 
Porém, a Felicidade, querida amiga S., poderá ser eterna, caso os seres humanos crerem em si próprios 
e na existência do Divino Pai Celestial. Querida amiga S., desejando a você a conquista de sua própria 
Felicidade, me despeço e  agradeço-lhe afetuosamente, por você ter me consultado. Deixo meu 
Coração ao seu dispor.  

 
Em 09/11/96, L. formulou duas perguntas ao amigo.  
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P: L. gostaria de lhe fazer duas perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Certamente que sim.  
 
P: Oi amiguinho! Você pode conversar com a Fiorella, sem ser pelo gravador?  
R: Naturalmente que sim! Querida amiga L., eu converso com a querida Fiorella através do 

Coração.  
 
P: Oi amiguinho! Estou preocupada com a grande tristeza em todos os sentidos e de todas as 

pessoas acho que a solidão é a principal responsável por isso. É isso mesmo?  
R: Certamente que não! A solidão não é a principal responsável pela tristeza que incomoda os seres 

humanos mas sim, é a descrença em si próprios e que termina por gerar a descrença da existência no 
Divino Pai Celestial.  

 
As questões que seguem abaixo, referem-se a um amigo e, que devido ao excesso de seu misticismo 

passou por grandes contratempos.  
 
Preocupada, inquiri o Antariano a respeito dele:  
 
P: Amigão, temos um problema.  
R: Certamente que não!  
 
P: Sabe aquele nosso amigo?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Bem, ele me telefonou e me pediu para que eu lhe perguntasse se você poderia dar uma idéia de 

seqüência para a vida dele, algum direcionamento.  
R: O querido amigo, oportunamente, estará equilibrado devendo retornar para as suas atividades. 

Recomende a ele para que se atenha ao programa profissional o qual ele tanto e tão bem elaborou. 
Quanto à sua vida amorosa, peça a ele para que tenha muita paciência. Quanto à sua vida espiritual, 
lembre-o de seus desatinos, muitos dos quais o levaram à desesperança. Oportunamente, o querido 
amigo, reagirá à vida com fé redobrada. Quando ele ponderar sobre tudo o quanto lhe ocorreu e souber 
compreender que para tudo na vida tem uma razão de ser, a partir daí, toda a sua busca por respostas 
não será mais necessária. Transmita ao querido amigo, meu grande abraço e a Paz de meu Coração.  

 
Em 10/11/96, inquiri o Antariano a respeito da origem de um conhecido cristaloterapeuta de São 

Paulo.  
 
P: Amigão, você poderia por gentileza, me informar, a origem de A.?  
R: Certamente que sim! A origem do querido amigo A., é de Ruona.  
 
P: Onde fica Ruona, próximo de onde?  
R: A estrela em questão, dista 29 mil anos-luz da Constelação a qual Aldebaran faz parte.  
 
P: Obrigada pela informação e pela referência.  
R: Por nada.  
 
Em 11/11/96, eu estava um tanto quanto entristecida e inquiri o amigo Antariano a respeito:  
 
P: Bom dia amigão! Tudo bem?  
R: Sim, muitíssimo bem!  
 
P: Dá uma mensagem para mim, eu ando meio entristecida.  
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R: Certamente que você não está entristecida!  
 
P: Então............ me dê uma mensagem para que eu possa melhorar  
R: Querida Fiorella, utili ze a Onda de Freqüência para que você possa estar bem.  
 
P: É.......está certo eu precisaria me animar não é?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Conta mais  
R: Prepare-se para o aporte da transfoto.  
 
P: Sim meu amigo!  
R: Oportunamente, você poderá ter que se transportar para estar sintonizada comigo. Tenha 

paciência, deixando fluir. Você verá por si mesma as coisas que eu tenho lhe dito, acontecerem.  
 
P: Certo amigão!  
R: Esteja sempre tranqüila. Você ainda nem mesmo iniciou a sua grande missão. Prossiga no rumo 

em que você se encontra.  
 

P: Certo, meu amigo! Obrigada.  
R: Por nada!  
 
No dia seguinte, 12/11/96, a inexplicável tristeza, continuava. Inquiri o amigo. Repare, como ele 

insiste na Transfoto, pois toda vez que eu falo sobre assuntos que dizem respeito a minha pessoa, na 
resposta, ele sempre fala sobre o recebimento da Transfoto.  

 
P: Tudo bem?  
R: Muito bem!  
 
P: Ontem, nós estávamos conversando umas coisas, você teria algo mais para me dizer?  
R: Naturalmente que sim! Querida Fiorella, prepare-se para o aporte da transfoto.  
 
P: Sim meu amigo! Que mais? Conta mais, me fale coisas que eu precise ouvir.  
R: Você ainda nem mesmo iniciou a sua grande missão.  
 
P: Imagina o que vai ser, não é? Tomara que Deus me ajude e que eu consiga dar conta.  
R: Tenha certeza de que Deus está constantemente, ao seu lado.  
 
P: Certo meu amigo! 
R: Livre-se desta nostalgia. Sua vida segue muito tranqüilamente. Vá em frente. Reaja, pois seus 

próximos necessitam de suas palavras.  
P: Está certo! Obrigada!  
 
Em 12/11/96, M.L., formulou quatro perguntas ao Antariano:  
 
P: M.L., lhe formulou quatro perguntas, você poderia       respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: 1a) Recebi de presente por Deus, o maior amor que se possa sentir, ao conhecer esta alma que 

Deus colocou em meu caminho. Quero saber se o que senti em relação a ele é realmente verdade, que 
fui sua irmã em outra vida e que ele é minha alma gêmea. Se poderemos ser felizes juntos, pois para 
mim só pelo "amor" vale a vida. Sei que Deus é o amor que sinto por ele.  
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R: Querida amiga M.L., realmente, o Poder do Amor sempre foi e sempre será, o fator 
preponderante que movimenta a existência dos seres humanos sobre o Planeta Terra e também, por 
todo o Universo. Quanto ao ser que você ama, este realmente, necessita de seu bondoso Coração a fim 
de que ele possa direcionar com maior emoção a sua própria vida. Quanto a ambos terem sido irmãos, 
na verdade querida amiga M.L., ambos ainda são e tendem a permanecer nesta condição por muitas 
vidas. Continue apoiando seu querido amado. Oportunamente, você compreenderá o motivo deste 
reencontro entre ambos.  

 
P: 2a) Gostaria de saber se minha filha V. encontrará um companheiro que a faça feliz, pois ela só 

se dedica à medicina e não pensa nela.  
R: Querida amiga M.L., o Poder do Amor, faz parte da existência de sua amada filha V. e sua 

missão nesta vida é minorar o sofrimento de seus próximos através de sua sagrada profissão. Portanto, 
querida amiga M.L., procure compreender e aceitar sua amada filha V., da mesma forma que você 
tanto quer ao seu ser amado.  

 
P: 3a) Gostaria de saber se meu C.(o caçula) também encontrará a sua realização profissional igual 

aos irmãos.  
R: Querida amiga M.L., lentamente e pacientemente seu amado filho C., poderá conquistar seu 

lugar nesta vida. Muito dependerá de sua própria boa vontade. Querida amiga M.L., você precisaria 
buscar dentro de si mesma toda a Fé que você fosse capaz de encontrar a fim de auxiliar seu amado 
filho C. Muito em breve, querida amiga M.L, a reação à sua Fé, será recompensada. Tenha sobretudo, 
muita paciência.  

 
P: 4a) Quanto ao R. que mora no Rio de Janeiro, não sei o que perguntar, não sei da T. minha nora. 

Eles não ligam para mim. Tenho uma neta C.(5 anos), não tem muito contato comigo só com a outra 
avó materna. Sou-lhe muito grata, abraço-o com carinho.  M.L..  

R: Fique tranqüila quanto ao seu amado filho R., sua amada nora T. e sua amada neta C.  A família, 
segue sua vida. Aguarde, pois em breve, eles estarão bem mais próximos à você.  

 
P: Você teria algo à acrescentar para M.L.?  
R: Certamente que sim! Querida amiga M.L., creia sempre em si própria. Procure gerar seu Poder 

de Amor com todos que necessitarem de seu apoio. Ore constantemente, para que você possa alcançar 
a compreensão da benevolência do Divino Pai Celestial. Fico-lhe grato por você ter me consultado e 
receba a Paz de meu Coração.  

 
Em 13/11/96, C. inquiriu o Antariano:  
 
P: Amigão, C. lhe formulou quatro questões, você poderia      respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Ela enviou o seguinte texto:  
“Primeiramente, gostaria de agradecer do fundo do coração por sua ajuda e delicadeza com que 

você sempre me atendeu e gostaria de pedir mais alguns esclarecimentos, se você me permitir."  
 
P: 1a) Qual é o significado da data 22.11.1999? Esta data terá alguma importância em minha vida?  
R: Querida amiga C., esta data, assim como todas as datas e todos os dias de sua grande vida são de 

extrema importância, pois todos os momentos de sua existência são fundamentais para a elevação de si 
mesma como também para a elevação de seus próximos. Entretanto, a data a qual você mencionou, lhe 
trará a realização de um marco em sua vida. Por gentileza, peço a você que aguarde com paciência 
deixando fluir. Creia, que oportunamente, você terá encontrado a Felicidade em sua plenitude. Estarei 
sempre ao seu lado, procurando conduzi-la pelos caminhos mais suaves possíveis, pois você bem o 
merece.  
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P: 2a) Você poderia me dizer se minha essência esteve encarnada na época de Jesus Cristo e qual 
era a minha personalidade, função e lição?  

R: Querida amiga C., quando da vinda do querido Mestre Jesus ao Planeta Terra, você era uma rica 
donzela que habitava o norte da Romênia e era considerada uma boa cozinheira. O alimento que era 
por você preparado, tinha sabor inigualável. Você não conheceu o querido Mestre Jesus pessoalmente, 
porém através do alimento que você preparava, o Poder de Amor do querido Mestre Jesus, você 
assimilava.  

 
P: 3a) O S. fez parte numa das minhas vidas anteriores, ele era o assessor do Bispo, aquele, de 

minha vida passada?  
R: Querida amiga C., o querido amigo S. certamente, como já lhe expliquei, também fez parte de 

sua vida anterior. Quanto a ele ter sido assessor do Bispo, naquela ocasião, ele não esteve presente na 
Igreja e sim, ele realizava os cálculos para um importante mercador da época. Portanto, o encontro 
entre ambos naquela ocasião, não aconteceu. O encontro entre ambos aconteceu em Viena durante a 
Primeira Guerra Mundial.  

P: 4a) Devo continuar o meu trabalho com os cristais,    usando-os como "canais" para ter acesso à 
alma da pessoa?  

R: Continue seu trabalho fazendo uso dos cristais sem pensar em ter acesso à alma de seus 
próximos e sim, em conduzi-los para uma vida mais adequada.  

 
P: Aceito qualquer mensagem adicional que você possa me passar para iluminar o meu caminho e 

para que eu possa discernir em quem posso confiar. Como não consigo ver maldade nas pessoas, isso 
significa que sou desprotegida das intrigas oriundas das pessoas em minha volta? Agradeço o seu (e da 
Fiorella) apoio e carinho. Com muito amor e gratidão. C.  

R: Querida amiga C., você busca em todos aqueles que conhece, alguma ligação com suas vidas 
passadas. Procure não se preocupar tanto com este aspecto para que você possa gerar para si própria a 
verdadeira Paz de Espírito. Hoje, você já é conhecedora de como se acessa vidas passadas. Procure 
viver bem através deste conhecimento, sem tentar colocar em sua vida atual todas os seres que você 
conhece como se eles fizessem parte de seu passado, pois ao agir desta forma você acaba por se 
confundir e consequentemente, deixando de atingir suas metas. Portanto, procure buscar o 
discernimento ao obter o conhecimento de sua ligação com outros seres em vidas passadas, pois tudo 
tem continuidade e não seria conveniente que você parasse o seu movimento a fim de pensar sobre o 
assunto. Procure fazer com que sua vida esteja sempre em movimento contínuo, pois ao longo deste 
tempo, você reencontrará muitos que participaram de suas vidas passadas e você deverá apenas captar, 
observar, aprender e se possível, ensinar. Ao final, você terá os seus poucos carmas resgatados. Sou 
profundamente grato à você pela sua grande demonstração de amizade para com a querida Fiorella. 
Receba sempre o meu imenso Amor por você através de meu Coração.  
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Capítulo 11 
 

DIÁLOGOS PARTE 3 

   
Em 18/09/97, um conhecido de nome M., formulou 05 questões ao Antariano.  
 
P: Ola amigo, tenho 05 perguntas do M., você poderia  respondê-las, por gentileza?  
R:  Naturalmente que sim!  
 
P: 1a) Quando será o grande dia em que o conjunto que compõe o planeta se reabilitará de uma 

forma unida para que o homem      (a humanidade) acorde de vez e ajude a nossa mãe Terra a ter o 
carinho que ela merece?  

R: Querido amigo M., oportunamente, todos os seres humanos gerarão conjuntamente este processo 
de reabilitação junto à bondosa Mãe Terra podendo assim, visualizarem o Ponto de Fusão onde 
germinam as sementes da verdadeira Felicidade. O tempo exato a fim de que tal fato aconteça, já está 
predeterminado pelo Divino Pai Celestial, pois Tudo quanto existe entre o Céu e a Terra, formará 
definitivamente, o Grande Todo Universal.  

 
P: 2a) Gostaria de saber se aqueles que já se foram do meu relacionamento, estão bem, e se algum 

não estiver tão bem em que posso ajudá-los deste lado, se é que posso intervir e ajudá-los?  
R: Querido amigo M., todos aqueles que já se retiraram de seus Corpos Físicos, a grande maioria, 

já se encontra restabelecida e atuante. Outros porém, ainda permanecem em sono profundo sendo 
constantemente zelados por condutores habilitados. Este procedimento é continuamente adotado no 
plano interdimensional. No entanto, sempre é muito bem recebida uma oração em benefício dos que 
ainda permanecem neste estado.  

 
P: 3a) Pergunto se toda essa bagagem que possuo vai ter seu dia de total uso, para ajudar a 

humanidade?  
R: Querido amigo M., todos os conhecimentos que você adquiriu durante o decorrer de suas 

existências desde o princípio, sobre o Planeta Terra, certamente, irá beneficiar a si próprio em 
primeiro lugar, pois a partir do momento em que você atingir tal compreensão naturalmente, você 
poderá difundi-la e também beneficiar aos seus semelhantes.  

 
P: 4a) Esta conscientização do que fui e que a quantos prejudiquei, e esta verdadeira vontade de 

poder resgatar todo este mal causado, e se será preciso mais de uma existência para por em ordem tudo 
aquilo que fiz no passado?  

R: A sua conscientização, querido amigo M., está ainda muito distante de sua real compreensão. 
Busque agora, agir sempre através da voz de seu gentil Coração a fim de que você possa alcançar a 
Benevolência e o Amor Incondicional do Divino Pai Celestial.  

 
P: 5a) Quanto ao plano que tenho em mente e coração será realizado, podendo desta forma resgatar 

em grandes lances a dívida de outras existências?  
R: Seu plano, querido amigo M., necessitará do Amor Total que seu Coração puder transmiti r 

estando este constantemente, unido ao seu Forte e Profundo Pensamento, fonte inesgotável de sua 
existência por sobre o Planeta Terra.  

 
Estas são as 49 questões formuladas por P.R., com referência à TCI e as 08 questões do M., 

também com referência à TCI que ambos formularam ao amigo Antariano.  
 

Segue o diálogo que ocorreu em 20/09/97, com relação às 49 questões de P.R.  
 
P: Oi amigo, tudo bem?  
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R: Muitíssimo bem!  
P: Bem, o P. R., enviou 49 questões, você poderia       respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
Bem, inicialmente, farei a leitura do texto que ele enviou e logo após, as perguntas.  
 
"Como lhe falei, para várias destas perguntas já sei as respostas. Por favor, não me entenda mal, 

estou realmente fazendo o papel do advogado do diabo. Estou fazendo as perguntas que um leigo ou 
um cético fariam. Aliás, desculpe também porque as questões não estão em ordem".  

 
P: 1a) Como posso saber se a recepção que tive (gravador, rádio, TV, fax, ou outro meio) é 

verdadeira e não uma transmissão "perdida" ou captada de uma fonte emissora real (do plano material 
terrestre)?  

R: Querido amigo P. R., zelosamente, responderei a todas as questões que você me formulou. Você 
teria que estar totalmente, concentrado quando desse início à gravação ou a qualquer outro meio de 
comunicação com outro plano que não o seu. A partir daí, você seguramente, saberia diferenciar os 
sons ou as imagens, captadas.  

 
P: 2a) Quando a televisão estava nos seus primórdios várias vezes ouvia-se falar que alguém captou 

uma transmissão de um programa do passado, cujas ondas ficaram vagando pelo espaço. Como saber 
se a imagem captada numa Tv. é real e não um desses "casos"?  

R: A resposta dada a sua primeira pergunta, certamente, lhe retira a dúvida.  
 
P: 3a) Se os espíritos que estão aqui na Terra também podem causar o fenômeno da TCI, como eles 

o fazem(com quais recursos instrumentais transmitem)?  
R: Os seres que se encontram no setor umbralino do Planeta Terra adotam os mesmos recursos que 

seus irmãos os quais habitam outras dimensões. Entretanto, os irmãos que habitam o setor umbralino 
vivenciam ainda, os mesmos hábitos que tinham quando em Corpo Físico e devido a isto, sentem 
grande dificuldade em se expressarem fazendo uso de seus Corações sendo este, fator preponderante, 
entre os irmãos que habitam outros planos.  

 
P: 4a) As TCIs ocorrem sob controle (coordenação     transmissor - receptor) ou os transmissores 

ficam transmitindo continuamente e nós "sintonizamos" as transmissões como se estivéssemos usando 
um rádio comum?  

R: A TCI ou qualquer outra forma de comunicação com planos que se encontram fora do sistema 
dimensional terrestre é efetuado quando há um perfeito ajuste e sintonia tanto da parte do transmissor 
quanto do receptor sendo que o ser que se encontra no plano dimensional terrestre será aquele que 
realmente, fará o ajuste final a fim de que haja a comunicação entre ambas as partes.  

 
P: 5a) Completando a pergunta anterior, se eu tiver todos os instrumentos adequados, poderei 

receber comunicações aleatórias ou somente aquelas direcionadas a mim?  
R: As comunicações entre os planos jamais são de cunho aleatório, pois para tudo que sucede há 

sempre um fundamento que na maioria das vezes é importante. Querido amigo P.R., os instrumentos 
principais que se fazem necessários a fim de que haja a comunicação perfeita entre os planos, são a 
sintonia exata entre o Pensamento e o Coração de ambas as partes.  

 
P: 6a) Ainda relacionadas as duas perguntas anteriores, sabe-se que houve uma recepção cruzada 

(dois ou mais receptores captaram a mesma transmissão). Dependendo das respostas anteriores, essa 
recepção dupla, precisa ser melhor esclarecida.  

R: Realmente, querido amigo P. R., sem dúvida é oportuna a sua questão quanto à captação de uma 
única voz se manifestar para um ou mais seres dimensionais ao mesmo tempo. Este acontecimento é 
possível, não somente desta transmissão ocorrer para vários seres dimensionados como também 
estando estes, em lugares diferentes.  
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P: 7a) Uma pergunta até ingênua, mas sobre o que ficam conversando durante uma TCI?  
R: Querida Fiorella, esta resposta cabe a você.  
 
Eu: Bem, quando dei início às pesquisas, em maio de 1992 e até início de 94, pelo menos duas 

vezes por semana nos reuníamos eu e até no máximo mais 4 pessoas, cada uma com seus respectivos 
gravadores e conversávamos sobre os acontecimentos mundiais e também sobre assuntos pessoais. 
Falávamos sem atropelos, procurando manter o ambiente em harmonia para que quando ouvíssemos 
nossas fitas, pudéssemos compreender as vozes que também faziam comentários sobre o que 
discutíamos e diziam especialmente, nossos nomes.  

 
P: 8a) Para que o processo de comunicação se realize é necessária uma preparação prévia (orações, 

vibração, evocação dos mentores)?  
R: Querido amigo P.R., a oração sempre é fator importante em qualquer situação sendo também 

muito importante que esta seja realizada com maior concentração ao dar início a qualquer tipo de 
comunicação com o plano interdimensional.  

 
Eu: Jamais inicio a TCI, sem antes orar um Pai-Nosso sendo este o único "ritual" que eu realizo. 

Oro um Pai-Nosso pela manhã ao acordar, durante o dia quando surge alguma situação de stress e 
ao deitar.  

 
P: 9a) Onde ficam os planetas Marduk e Varid (não tenho certeza se é este o nome) e outros citados 

como a residência dos comunicadores?  
R: Marduk, se encontra entre o quarto quadrante de Saturno e o terceiro quadrante de Vênus. O 

Planeta ao qual você se refere, denomina-se Valid e este, localiza-se próximo a estrela menor de 
Plutão. Querido amigo P.R., você muito em breve, terá conhecimento confirmado, das informações 
que lhe dei. As localidades de onde seres se comunicam com o Planeta Terra encontram-se todas em 
outras dimensões mesmo estas estando dentro do sistema planetário dimensional terrestre fronteiriço.  

 
P: 10a) Eles são ou é um planeta físico?  
R: As localidades em que estão, encontram-se em sua totalidade, em outras dimensões apesar de 

que algumas como já lhe falei, estão tão próximas, que fazem assim, fronteira com o Planeta Terra.  
 
P:11a) Quais as "entidades" que moram em Marduk? Por que há tantos terráqueos lá?  
R: Marduk é uma das inúmeras localidades existentes a qual abriga os seres que se retiram do 

Planeta Terra.  
 
P: 12a) Fico curioso ao saber que os pesquisadores de TCI aqui da Terra tão logo desencarnam já 

iniciam suas atividades como comunicadores do Além.  
R: Nem todos, querido amigo P.R., são passíveis de adotarem esta condição. Apenas uma pequena 

minoria de seres tem acesso a comunicação com os habitantes do Planeta Terra, via instrumental.  
 
P: 13a) Como esses comunicadores são levados para lá?  
R: Os seres os quais aceitarem este trabalho e se sentirem adequados para  realizá-lo, eles próprios 

se encaminharão para as estações competentes.  
 
P: 14a) Os comunicadores do Além são todos terráqueos?  
R: Naturalmente que não! Há uma infinidade de seres devidamente preparados que habitam outros 

Sistemas e se comunicam com os seres humanos tanto por via instrumental como também através de 
qualquer outro tipo de comunicação.  

 
P: 15a)Quais as condições e recursos técnicos necessários para se conseguir gravação de mensagens 

direta no computador?  
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R: As condições não são de ordem técnica e sim, querido amigo P.R., são indubitavelmente, de 
ordem Pensamento e Coração, fator este fundamental, para qualquer comunicação entre o plano 
dimensional terrestre e o plano interdimensional, em toda a sua magnitude.  

 
P:16a) Desde quando o comunicador do Além, Carlos d’Almeida está em atividade?  
R: O querido amigo Carlos d’Almeida, é comunicador desde o tempo em que ele se encontrava em 

Corpo Físico.  
 
P:17a) Eu pensava que no Além não existissem idiomas. Por que alguns comunicadores de lá não 

dão suas mensagens em português quando falam conosco? Por que, por exemplo, Raudive quando 
mandou uma mensagem para o Brasil, falou em inglês?  

R: Realmente, o idioma falado no plano interdimensional é um único. Entretanto, como no Planeta 
Terra existem inúmeros idiomas, o comunicador o qual se encontra no plano interdimensional ao fazer 
contato com seres que se encontram no plano dimensional terrestre naturalmente, adotará o idioma 
deste último a fim de se fazer compreender. No caso do querido amigo Konstantin Raudive, assim 
como de tantos outros seres, quando de sua estada no Planeta Terra, este, costumava se expressar no 
idioma inglês e portanto quando de sua retirada do Planeta Terra, este hábito permaneceu. No entanto, 
atualmente, o querido amigo Konstantin Raudive, já está conseguindo se expressar em outros idiomas 
os quais fazem parte do vocabulário dos seres humanos não apenas ele, como também inúmeros outros 
seres que já não mais habitam em Corpo Físico.  

 
P:18a) Por que somente agora estão falando em transmitir imagens coloridas?  
R: Devido a util ização do computador pelos seres humanos,    torna-se possível a recepção de uma 

imagem colorida.  
 
P:19a) A tecnologia do Além se desenvolve como a nossa(lentamente)? Há que se supor que, eles 

são mais evoluídos que nós, sua tecnologia supera a nossa.  
R: Querido amigo P. R., a tecnologia do plano interdimensional, encontra-se muito além de sua 

amável compreensão. Oportunamente e em seu devido tempo, você poderá certamente, compreender o 
que lhe digo.  

 
P:20a) O que se poderia falar sobre a potência dos transmissores deles? Existe esse conceito de 

potência? Que tipo de energia é utilizada por eles para alimentar seus aparelhos?  
R: A capacidade operante a qual você se refere apoiada em potência e energia, realmente, é gerada 

por determinadas ondas de freqüência que não estão ao alcance do plano dimensional terrestre.  
 

P:21a) Explique melhor como é o controle de tempo entre o Além e nós. Eles tem como retroceder 
ou se antecipar a nós, em termos de tempo?  

R: A linha do tempo no plano interdimensional é circular enquanto que, a linha do tempo no plano 
dimensional terrestre é linear. Sendo a linha do tempo no plano interdimensional circular esta, 
naturalmente, adianta e retrocede ao mesmo tempo enquanto que, por ser a linha do tempo no plano 
dimensional terrestre linear esta, naturalmente, inicia, avança e termina. Portanto, deduz-se que o 
tempo no plano interdimensional é infinito enquanto que no plano dimensional terrestre, este, é finito.  

 
P:22a) Quando eles transmitem alguma mensagem há algum "delay" para a mensagem chegar até 

nós?  
R: O atraso ao qual você se refere, acontece do plano dimensional terrestre em relação ao plano 

interdimensional devido ao desencontro e conseqüente desigualdade das Linhas do Tempo.  
 
P:23a) Explique como funciona a TCI em cada um dos instrumentos disponíveis (fax, secretária 

eletrônica, telefone, computador, etc...)?  
R: A querida Fiorella dará a você esta explicação.  
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Bem, até o momento só consegui estabelecer contato com o pessoal do lado de lá, via gravador, 
secretária eletrônica, computador e Coração.  

 
a) Fax: Ainda não recebi comunicação.  
b) Telefone: Ainda não recebi comunicação.  
c)Secretária Eletrônica: Entre 93 e 94, recebi alguns comunicados.  
d) Computador: Entre 94 e 95, quando repassava nossos diálogos para o computador e eu não era 

fiel aos textos, especialmente no que dizia respeito a outras pessoas, pois costumava colocar a minha 
opinião durante a digitação, inseria sozinho o símbolo (dedo polegar para baixo) e caso eu 
continuasse o texto que até então eu havia digitado, este simplesmente, desaparecia da HD. É bem 
como eu lhe comentei anteriormente, tive que aprender a dar razão aos Seres amigos e 
consequentemente, aos outros, deixando de ser a "Dona da Verdade", a "Senhora Sabe-Tudo". A 
partir dai, aprendi que eu realmente, não sabia absolutamente NADA e que eu precisaria 
reconsiderar, zerar tudo e recomeçar.  

P. R., foi muito difícil mudar este hábito e mantê-lo. Tenho me policiado constantemente 
especialmente hoje, ao estar ligada a esta "Onda de Freqüência Theta" onde o dom de saber das 
coisas tornou-se exacerbado porém tenho feito o máximo para mantê-lo equil ibrado.  

e) Gravador: Este é o meio de comunicação que eu adoto. Quando me concentro e ligo o gravador, 
ao retornar a fita, ouço vozes.  

f) Coração: Também chamada, Onda de Freqüência Theta onde a ligação entre o Antariano e eu, é 
constante.  

 
P:24a) Por que eles começaram a usar esses instrumentos agora, em vez de continuar com os 

métodos antigos de psicofonia e psicografia?  
R: Querido amigo P. R., não serão os seres que habitam o plano interdimensional aqueles que 

iniciaram a comunicação via instrumental com o plano dimensional terrestre e sim, o fato iniciou-se de 
forma contrária, pois há tanta necessidade de obtenção de provas por parte dos seres humanos, que o 
plano interdimensional achou por bem, utilizar a comunicação instrumental a fim de que os seres que 
habitam o plano dimensional terrestre pudessem ter esta certeza. Querido amigo P.R., a descrença 
entre os seres humanos, em todos os sentido, é lamentavelmente absoluta, especialmente no que diz 
respeito a crença em si próprios. Quanto a psicofonia e a psicografia, estas estão, e sempre estarão 
presentes entre o plano dimensional terrestre e o plano interdimensional.  

 
P:25a) Quais os objetivos do Além na utilização da TCI?  
R: Querido amigo P.R., os seres que habitam o plano interdimensional buscam fazer através da 

comunicação instrumental com que os seres do plano dimensional terrestre, sejam capazes de 
compreender que o Poder do Amor é muito mais poderoso do que o Amor pelo Poder sendo este, o 
seu principal objetivo.  

 
P: 26a) Como se processa um diálogo se eles gravam mensagens num gravador, computador, fax ou 

Tv, que são instrumentos "simplex" de transmissão num único sentido?  
R: O sentido pode ser um único, porém o poder de captação e retransmissão muito dependerá de 

quem está em comunicação com o plano interdimensional e vice-versa.  
 
P: 27a)Parece-me que a TCI está a um pequeno passo da ufologia e extraterrestres. Embora 

intimamente acredite nisso, a ciência nos obriga a duvidar deles.  
R: Querido amigo P.R., a ciência precisaria estar buscando a sintonia com os elementos da natureza 

existentes sobre o Planeta Terra a fim de que ela pudesse realmente compreender a força que gera todo 
o Sistema Universal. Quanto a existência de extraterrestres e de suas fabulosas naves, querido amigo 
P.R., saiba que há muitas moradas na casa do Divino Pai Celestial estando todas elas 
permanentemente unidas ao Todo Universal.  
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P: 28a) Numa reportagem que li sobre a TCI (F.E. de set/97), S.R. deu a entender que os 
comunicadores do Além só "atenderão" aos afiliados à ANT.  

R: Querido amigo P.R., dom maior, possui aquele que gera dentro de si próprio o Poder do Amor, 
pois certamente o Amor pelo Poder, este, gera a discórdia e a traição entre os seres humanos.  

 
P: 29a) Somente os puros ou aqueles que possuem mediunidade conseguem realizar a TCI?  
R: Naturalmente que não! Porém apenas aqueles que estão e se mantiverem bem intencionados. 

Estes, certamente, obterão a comunicação via instrumental com o plano interdimensional.  
 
P: 30a) Lendo alguns livros não convencionais (como por exemplo O Despertar dos Mágicos), às 

vezes fico preocupado com o que é real e com o que não é. Assim como pode haver uma infinidade de 
Universos, podemos nos questionar se o Universo existe, ou se é tudo nossa imaginação. Essas e 
outras questões dão um nó em nossa cabeça. Como então acreditar na TCI? E se isso tudo não for 
apenas nossa imaginação?  

R: O Universo, querido amigo P.R., por princípio, é um só. Quanto a realidade ou não da 
comunicação via instrumental, você próprio, querido amigo P. R., já teve provas suficientes ao efetuar 
suas comunicações com o plano interdimensional. No que se refere à imaginação, saiba querido amigo 
P.R., que esta posição  denomina-se Memória Universal.  

 
P: 31a) As estações transmissoras para a Terra ficam todas no mesmo planeta?  
R: Naturalmente que não! Creio que esta pergunta, querido amigo P.R., já lhe foi respondida.  
 
P: 32a) Como se processa uma TCI pelo telefone? O Além faz soar a campainha do aparelho? O 

diálogo é em tempo real?  
R: Esta pergunta também, já lhe foi respondida.  
 
P: 33a) No caso de uso do telefone, alguém já checou com a Cia. Telefônica se há algum registro de 

uso do aparelho?  
R: Querida Fiorella, cabe a você esta resposta.  
 
"Bem, eu penso que não existe a possibil idade de se fazer este tipo de averiguação mesmo porque o 

telefone até onde sei, só toca de lá para cá, por enquanto".  
 
P: 34a) Quem financia os projetos de TCI? Alguém está ganhando dinheiro com isso?  
R: Querido amigo P.R., o envolvimento entre os seres humanos usualmente, leva a busca de 

aquisição oportunista financeira porém creia, que até o momento, não houve nenhum acontecimento 
neste sentido no que se refere à comunicação via instrumental.  

 
P: 35a) As imagens da Tv ainda são estáticas apenas(fotografias)?  
R: No momento, as imagens transmitidas pelo sistema televisivo, será desta forma. Oportunamente, 

serão efetuadas algumas modificações neste setor.  
 
P: 36a) Como prevenir a intromissão de entidades inferiores perturbadoras?  
R: Apoiando aos seus condutores através de orações no sentido de fazer com que estes seres 

possam encontrar prontamente, a sua realidade. O comunicador do plano dimensional terrestre, como 
já lhe expliquei, necessitará se concentrar e orar, antes de se comunicar com o plano interdimensional.  
 
P: 37a) Como reconhecer mistificações, entidades inferiores?  

R: Querido amigo P.R., ao iniciar qualquer forma de comunicação com o plano interdimensional, 
será fundamental a oração. Somente isso.  

 
P: 38a) Como é o sistema de luzes piscantes para orientar a contagem do tempo da Terra?  
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R: O sistema de luzes piscantes é tido como fundamental nas pistas de decolagem e aterrissagem nos 
aeroportos do Planeta Terra. Apenas isto.  

 
P: 39a) Há alguma perda significativa de energia do médium envolvido com a TCI?  
R: Querido amigo P.R., caso haja a Estrutura do Pensamento sido devidamente preparada, esta 
naturalmente, não sofrerá qualquer tipo de abalo tanto por parte do plano dimensional terrestre quanto 
do plano interdimensional.  

 
P: 40a) Existe algum perigo para nós? Há alguma recomendação do Além para nos proteger sobre os 
perigos?  
R: Querido amigo P.R., por gentileza, revise as questões acima, pois você já tem esta resposta.  

 
P: 41a) Li que um certo instrumento util izado na TCI pode abrir um canal com outra dimensão que 

pode "sugar" pessoas.  
R: Produto este, capaz de também causar sérios aborrecimentos para aqueles que realmente, 

acreditarem neste tipo de informação errônea.  
 
P: 42a) Parece-me que para captar imagens pela Tv essa não precisa estar com a antena ligada. Por 

que então a Astrans está fazendo pesquisa com Tv a cabo?  
R: Querido amigo P.R., oportunamente, você compreenderá, que para receber qualquer 

comunicação do plano interdimensional, os seres humanos não necessitarão nem mesmo de nenhum 
tipo de aparelho pois com o Amor de seus Corações, todos aqueles que precisarem se comunicar com 
seus amados que partiram do Planeta Terra, serão habil itados a poderem ver e ouvir, o plano 
interdimensional.  

 
P: 43a) Quando o Além envia uma imagem pela Tv (estática), como ela foi gerada? Existe uma 

câmara de Tv lá para isso?  
R: Querido amigo P.R., o plano interdimensional possui um sistema de Ondas de Freqüência as 

quais permitem que haja esta forma de comunicação com o plano dimensional terrestre.  
 
P: 44a) Por que usar lâmpada Ultra Violeta? Qual a função dela?  
R: A utilização de lâmpada ultra violeta ou de qualquer outro tipo de sistema de luz não se faz 

necessário para a comunicação com o plano interdimensional.  
 
P: 45a) Você sabe alguma coisa sobre uma citada invasão da estação do Além por entidades 

inferiores?  
R: Os seres que habitam o plano umbralino, querido amigo       P.R., muitas vezes sentem a 

necessidade de estarem em comum acordo com os seres que habitam outros planos apenas ocorre que 
eles ainda não se encontram preparados para tal acontecimento. Entretanto estes seres irmãos tentam 
se aproximar sem no entanto conseguirem levar a efeito este desejo, pois o despreparo destes é ainda 
sentido por eles próprios. Há um sofrimento intenso, pois são abandonados por todos, porém 
extremamente amados por seus condutores e sobretudo por Deus.  

 
P: 46a) No livro da M.H. e T.L. há uma descrição do que seria o planeta Marduk. Cada uma das 

afirmações deles originam diversas perguntas. Seria interessante explorar o assunto.  
R: Querido amigo P.R., Marduk opera com extremado Amor todas as comunicações com seus 

irmãos do plano dimensional terrestre.  
 
P: 47a) Estamos sendo constantemente enganados por embusteiros. Ontem na Tv Manchete 

apareceu um catarinense garantindo que é Jesus Cristo, com dezenas de seguidores fiéis. Como 
podemos atestar a veracidade da TCI?  
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R: Querido amigo P.R., no caso deste ser que afirma ser o querido Mestre Jesus, ocorre o Amor 
pelo Poder. Apenas isto. Quanto a veracidade da comunicação via instrumental com o plano 
interdimensional, você próprio já teve obteve esta comprovação.  

 
P: 48a) Como garantir que a TCI não é uma manipulação telepática dos nossos desejos por 

entidades zombeteiras?  
R: Você já tem a prova de que a comunicação via instrumental é possível desde que haja uma 

perfeita sintonia entre o Pensamento e o Coração, de ambas as partes.  
 
P: 49a) Por que nas primeiras mensagens os comunicadores formavam as frases com palavras em 

diversos idiomas?  
R: Querido amigo P.R., esta questão também já lhe foi respondida.  

 
P: Você teria algo mais para dizer ao P.R.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo P.R., sinto-me muito honrado em ter podido lhe ser útil e 

coloco-me ao seu inteiro dispor quando você necessitar de meus préstimos. Receba todo o Amor de 
meu Coração Irmão e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
Você observou que o Antariano não diz TCI ou Transcomunicação Instrumental e sim, 

Comunicação Via Instrumental? Bem, é porque ele acha o termo Transcomunicação um tanto quanto 
fantástico e utili za o termo Comunicação, por ser mais adequado ou mais realista. Você também 
percebeu que ele chama os seres do plano umbralino de irmãos, e não de entidades inferiores?  

 
Vamos ao diálogo com relação às 08 questões de M., que ocorreu em 05/10/97  
 
P: Oi amigo! Sabe o M.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
Bem, ele enviou um texto com 08 perguntas que diz assim: 
  
 "Prezada Fiorella, sinto-me honrado pelo envio das perguntas e respostas do P.R. e confesso a você 

que boa parte das perguntas que estão, eram minhas também. Entendo as dúvidas de nosso amigo P.R., 
e me considero ainda meio leigo no assunto". Sim, por gentileza tenho algumas dúvidas, técnicas, que 
gostaria muito de um apoio. Poderia me responder? Ai vão: (Obs. Por gentileza, não pense que os tons 
das perguntas são de ironia ou ceticismo, pois, honestamente, não são. Apenas tenho tantas dúvidas 
que as vezes nem mesmo as perguntas são coerentes)".  

 
P: 1a) A física quântica é mesmo a solução para as diferenças de tempo e espaço encontrados por 

nós atualmente?  
R: Querido amigo M., a física quântica, nem mesmo qualquer outro tipo de estudo, poderá unificar 

as diferenças existentes entre as Linhas do Tempo que operam no plano dimensional terrestre e no 
plano interdimensional, pois a Linha do Tempo dimensional terrestre possui forma linear enquanto 
que a Linha do Tempo interdimensional, possui forma circular.  

 
P: 2a) Se não necessitamos de equipamentos ou melhor, de muitos recursos técnicos e científicos, 

porque outros comunicadores tem recebido informações de que seus ruídos de fundo (ruídos rosa ou 
branco) são suficientes para uma perfeita sintonia?  

R: Na realidade querido amigo M., para que haja uma perfeita sintonia entre o plano dimensional 
terrestre e o plano interdimensional, não se faz necessário nenhum tipo de ruído bastando sim, apenas 
uma perfeita sintonia entre o Pensamento e o Coração de ambos os seres que habitam planos 
diferentes.  
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P: 3a) Ainda continuando a pergunta acima, porque foi mencionado na revista de transcomunicação 
que o aparelhos válvulados facilit am a comunicação pois emitem suficiente elétrons ao ambiente?  

R: Querido amigo M., procure não fiar-se apenas nos comentários, pois os comentários podem 
sofrer distorções. Querido amigo M., oportunamente e em seu devido tempo, você compreenderá que 
a comunicação via instrumental,  dá-se de forma simples e sem mistérios.  

 
P: 4a) Outros companheiros estão desenvolvendo e pesquisando protótipos meramente técnicos, 

para acesso ao Além. Acredito que os mesmos foram instruídos a tal feito e portanto esse fato segue 
contrário ao fato da TCI não ser meramente técnica.  

R: Realmente, querido amigo M., a comunicação via instrumental, não é operada de forma técnica. 
A via instrumental está sendo utilizada apenas para que haja credulidade entre os seres que habitam o 
plano dimensional terrestre. Sendo que as provas são somente exigidas pelos seres humanos.  

 
P: 5a) Existe realmente alguma freqüência ou forma de onda adequada para se iniciar um trabalho 

de pesquisa, mesmo nosso amigo tendo mencionado que a freqüência utilizada por eles não está em 
nosso conhecimento (até entendo isso, da mesma maneira que nosso conceito de física é falho).  

R: Querido amigo M., as Ondas de Freqüência util izadas pelo plano interdimensional no momento, 
não podem atingir a compreensão do plano dimensional terrestre por serem as mesmas de grande 
simplicidade. Tão grande, que os seres humanos, caso pudessem obter esta compreensão, aconteceria 
novamente, a incredulidade.  

 
P: 6a) Porque nossos amigos da Estação Rio do Tempo não nos enviam um material mais detalhado 

tecnicamente em forma de aporte?  
R: Querido amigo M., oportunamente, o plano interdimensional tomará providências neste sentido.  
 
P: 7a) Já que a materialização pode ser feita em nosso plano, porque não se materializa ou aporta 

algum "elo" de ligação entre os nossos equipamentos terrestres e os deles em Marduk?  
R: Querido amigo M., não é possível este elo de ligação como você se referiu, pois o plano 

interdimensional não util iza os mesmos tipos de aparelhos que são utilizados pelo plano dimensional 
terrestre.  

 
P: 8a) Se podemos receber imagens coloridas dinâmicas, se podemos falar ao telefone, se podemos 

receber fotografias, se podemos receber faxes, se podemos receber textos, porque não podemos criar 
em equipamento único de comunicação com Marduk, equipamento este criado em conjunto com os 
pesquisadores daqui e de Marduk?  Ainda tenho outras dezenas de dúvidas, mas essas já me iluminam 
o suficiente para saber por onde devo ir. Tenho a certeza de que nossos irmãos do Além sabem de 
minha intenção e da vontade de deixar esse plano tendo contribuído para a evolução da TCI, pois 
acredito que a minha formação moral, religiosa e profissional tudo tem a ver com esse caminho e 
peço-lhe desculpas por esse inconveniente. Um abraço forte.  M.  

R: Querido amigo M., o equipamento único de comunicação entre o plano dimensional terrestre e o 
plano interdimensional, já está em funcionamento.  

 
P: Você teria algo mais para dizer ao M.?  
R: Certamente que sim! Querido amigo M., saiba que suas questões necessitariam ser de cunho 

menos técnico. Procure em seu Coração, pois as suas respostas, lá se encontram. A sua contribuição 
com relação a comunicação via instrumental é muito bem vinda entre nós, habitantes que somos, do 
plano interdimensional. Conte com todo o nosso apoio neste sentido. Querido amigo M., receba nosso 
Coração Irmão e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
P: Muito obrigada!  
R: Por nada.  
 



   82  

Você reparou que eu estou fazendo uma escola? Escola esta, que efetivamente, iniciou-se quando 
do falecimento de meu pai? Foi tudo passo a passo, no tempo certo.  

Note bem: Meu pai faleceu, e durante o seu velório, escuto ele me dizer por três vezes: "Minha 
filha, a morte não existe". No dia seguinte, ainda muito abalada, saio para dar uma volta, entro numa 
banca de jornal e compro uma revista de onde cai um folheto que fala sobre o congresso de 
Transcomunicação Instrumental. Me interesso, vou até o Anhembi e uma das oradoras me ensina a 
gravar. Volto para casa e gravo um som de notas musicais alternadas. Começo a gravar diariamente 
e as vozes se fazem presentes. Todos que conheciam meu pai, reconhecem sua voz. 

 As vozes começam a me pedir auxili o no sentido que eu localize seus parentes e amigos e leve 
mensagens. Os fatos começam a ficar comprovados ou seja, a minha descrença já começa a 
abrandar. 

 As vozes diminuem e chega o primeiro Ser amigo me comprovando a existência dele através do 
resultado da Final da Copa do Mundo e com a finalidade de me ensinar a função do Pensamento e do 
Coração e conseqüente, Fé. O amor aos próximos, o auto-respeito, a autoconfiança, a autodisciplina, 
a  auto-compreensão, a auto-estima, a paciência, a crença em mim mesma, o equilíbrio, postura, 
alimentação, expressão verbal, ondas de freqüência através de cores e formas geométricas, a função 
da telepatia e, etc.......  

 
Chega o segundo Ser amigo e me ensina com muito rigor: a composição do ser humano, a 

formação do universo, vidas passadas, objetos voadores não identificados, seres extraterrestres, 
anjos, desdobramento, ciclos evolutivos e involutivos dos seres humanos, a escrita Selenita, a espiral 
do tempo que contém passado, presente e futuro, a  inexistência da saudade e da morte. 

Uma coisa que esqueci de lhe contar é que durante a estada do segundo Ser amigo tive o prazer de 
receber na minha sala de jantar, a presença de Freud.  

Sim, o Dr. Sigmund Freud, esteve comigo durante uma semana. A ele também eu não pude ver, 
porém eu sabia que ele estava ao meu lado folheando dois ou três livros pesados e fumando um 
charuto de cheiro muito forte o qual impregnava minha sala e que tanto meu filho quanto minha nora 
sentiam-lhe o cheiro.  

O Dr. Freud, esteve me explicando sobre os diversos tipos de Personalidades existentes, da 
formação do Caráter, Educação e etc.. e, me pedindo constantemente, para que eu não me fiasse em 
suas teorias, pois eram apenas teorias e nada mais, e que havia MUITO MAIS a ser compreendido no 
que dizia respeito ao ser humano, e que TODAS as TEORIAS e a LÓGICA pura e simplesmente, 
jamais poderiam explicar.  

Pediu-me ele, para que eu prestasse muita atenção aos ensinamentos do Ser amigo, pois estes 
seriam de grande importância e valor no desenvolvimento e evolução, de minha própria vida.  

Por último, chega o terceiro Ser amigo o Antariano, e através dele belíssimas mensagens e 
respostas para as perguntas que lhe fazem e certamente, brevemente, a nossa tão esperada transfoto. 

Você não pensa que tudo isso está sendo uma escola para mim? Uma escola que eu venho 
cursando há 5 anos e que seguramente, só vai terminar quando de minha partida deste nosso 
planeta?.  

Para ser bem sincera, este fato me ocorreu somente agora, no início de outubro de 1997. O fato de 
que eu estaria realmente, fazendo uma escola a qual iniciei em 20/05/92, quando do falecimento de 
meu pai.  
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Capítulo 12 

DIÁLOGOS PARTE 4 

 
Inicío este capítulo, com algumas questões formuladas por E.G. coordenador de uma Home Page, 

em 28/06/97, ao Antariano.  
 
P: 1a) Meu amigo, o E.G. lhe pergunta, o que você sabe sobre a Umbanda. Você poderia responder, 

por favor?  
R: Naturalmente que sim! Ao querido amigo E., terei sempre imensa satisfação em responder as 

suas perguntas.  
 
P:  Muito obrigada!  
R: Querido amigo E., a Umbanda opera, de forma a buscar maior compreensão dos rumos do 

Divino Pai Celestial, sendo que a busca por estes rumos, estão dentro das religiões e filosofias dos 
seres humanos.  

 
P: 2a) E. gostaria de saber qual é o seu papel?  
R: Querido amigo E., eu, apenas sigo com a minha missão a qual me foi determinada por Deus.  
 
P: 3a) E. gostaria de saber qual o seu relacionamento com o Espiritismo?  
R: Pregar doutrinas, não faz parte de minha missão.  
 
P: Certo, você teria algo para acrescentar ao E.?  
R: Certamente que sim! Querido amigo E., há esperança para todos os seres humanos. Mesmo para 

aqueles que não crêem na existência do Divino Pai Celestial, pois por mais que não queiram, de 
qualquer forma, muitos seres humanos haverão de reconsiderar e assim, passar a crer na existência de 
Deus. Fico-lhe mais uma vez, muito grato por você ter me dado a oportunidade em responder às suas 
questões e estarei ao seu dispor sempre que você me requisitar. Receba todo o Amor de meu Coração.  

 
Em 05/07/97, E.G. da mesma Home Page, inquiriu o Antariano sobre Intraterrenos.  
 
P: Meu amigo, o E., lhe formulou uma pergunta a respeito de intraterrenos, você poderia respondê-

la?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Bem, ele diz assim:  
"Posso perguntar ao amigo o que ele pode me dizer a respeito da vida intraterrena? A que ponto 

estamos nós da superfície, interagindo com o mundo intraterreno? Agradeço antecipadamente a 
atenção do amigo e diga a ele que a mensagem pessoal que me enviou, a cada vez que leio mais fundo 
me toca, meu muito obrigado".  

R: Querido amigo E., o mundo intraterreno é habitado em todas as suas dimensões, por seres os 
quais são considerados, "Os Preservadores do Planeta Terra". Quanto aos seres humanos interagirem 
com os seres intraterrenos, oportunamente este fato ocorrerá para que a união de ambos possa trazer 
grandes benefícios para toda a humanidade. Há um número muito restrito de seres humanos em 
sintonia com os seres intraterrenos e alguns possuem boa habilidade de comunicação. Na realidade, 
querido amigo E., seria oportuno e de grande valia que os seres humanos procurassem esta união 
consigo próprios ligando seu próprio mundo exterior ao seu próprio mundo interior buscando após 
isto, a sua sintonia com o TODO. Querido amigo E., fico-lhe imensamente grato por você ter 
compreendido a mensagem que lhe enviei. Peço-lhe para que você não se reprima em me questionar. 
Envolvo-o com o Amor e a Paz de meu Coração.  
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Em 15/08/97, o mesmo E.G., formulou uma pergunta ao Antariano.  
 
P: Amigão, sabe o E.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
Ele me enviou um e-mail dizendo o seguinte:  
 
"Posso fazer umas perguntas ao amigo? Antes de perguntar, quero antecipadamente agradecer ao 

amigo pela atenção e  informá-lo que as suas mensagens anteriores, algumas das quais não aceitei, por 
falta de entendimento, agora, estão clareando em minha mente, devido a alguns estudos que venho 
fazendo, sobre alguns dos exilados de Capela. Como já comentei, consegui juntar mais alguns 
pedacinhos da grande verdade universal. Nosso Pai é imensamente Maravilhoso e Misericordioso, 
pois vai nos doando "homeopaticamente", conforme a necessidade de cada um".  

 
P: Vamos às perguntas: a) O que você pode dizer sobre aqueles seres que há milênios caíram e que 

agora estão nas "Trevas"? b) Algum deles servem, mesmo nas trevas, à Lei? Se afirmativo, qual a 
atuação deles?  

R: Querido amigo E., fico-lhe muito grato por você ter compreendido o teor de minhas mensagens. 
Espero poder estar sempre ao seu dispor auxiliando-o da melhor forma para que você possa obter as 
respostas às suas perguntas da maneira mais clara possível. Querido amigo E., em resposta a sua 
primeira pergunta, creio que de alguma forma já lhe informei a resposta, porém poderei lhe fornecer 
maiores informações. Os seres que se encontram num ciclo involutivo contínuo estão utilizando 
apenas a força de seus Pensamentos sem no entanto uni-los aos seus Corações. Portanto, ao agirem 
desta forma, estes seres, retornam e se retiram do Planeta Terra estando permanentemente no 
Inconsciente ou nas "Trevas". Quanto a sua segunda pergunta, os seres que se encontram no 
Inconsciente, lamentavelmente, apenas uma pequena minoria, algumas vezes, é tomada de lampejos 
de Consciência e assim, conseguem gerar energia suficiente a fim de que seus Ciclos Cármicos 
possam ser lentamente recuperados. "Consciência", condição esta, fundamental para a obtenção do 
Progresso Cíclico Evolutivo. Estou agradecido a você querido amigo E. em poder lhe ser útil. Receba 
meu fraternal abraço, a Paz e o Amor de meu Coração.  

 
Em 10/09/97, uma pergunta de um Internauta sobre Evocação, na Home Page de E.G.  
 
P: "Segundo os procedimentos de alguns centros espíritas, verifica-se uma certa aversão a evocação 

de desencarnados, contrariando, julgo, o que nos foi deixado pela Codificação. Numa sessão 
mediúnica, pode-se, ou deve-se, se for o caso evocar irmãos desencarnados?"  

R: Querido amigo, faz-se necessário, durante uma sessão mediúnica, que os seres envolvidos 
estejam totalmente imbuídos de boas intenções permanecendo atentos quanto ao chamamento de 
determinados seres que não mais se encontram em corpo físico, pois estas chamadas caso forem 
repentinas, poderão causar certo distúrbio às tarefas que estes seres poderão eventualmente, estar 
participando naquele preciso instante, no Universo Espiritual. Portanto, querido amigo, a evocação de 
seres que já não mais habitam o corpo físico, poderá ser levada a contento desde que os evocadores do 
Mundo Físico estejam cientes deste fato, e para que esta ciência seja possível, basta que os seres 
envolvidos na reunião, se concentrem profundamente e orem, antes de dar início a esta evocação com 
o Mundo Espiritual.  

 
Questões elaboradas em 08/10/97, pelo pessoal de uma Home Page e respectivas mensagens. 

Antes, o coordenador da página, havia me falado por telefone, que ele iria colocar os textos do 
Antariano na Home Page. Observe como eu iniciei o diálogo com o Antariano e o que ele me 
respondeu. Fiquei bastante sem jeito....  

 
Meus amigos, antes de formular as suas perguntas ao Antariano, atrevi-me a dizer a ele:  
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P: Amigo, o pessoal da Home Page tal, achou você super legal e pretendem colocar seus textos na 
Home Page deles. Acredito que desse jeito, você ficará famoso!!! Não é???.  

 
Agora, observem o que ele me respondeu e confesso a vocês....fiquei mal............  
 
R: Querida Fiorella, a real motivação que temos em relação à divulgação dos textos que a você 

foram enviados, é apenas e tão somente, com a intenção de aproximar os seres humanos de si próprios 
trazendo a todos que porventura obtiverem estas informações, a força incontestável, do Poder do 
Amor.  

 
Eu me desculpei:  
 
P:   Por favor, me perdoe a indelicadeza.  
R: Querida Fiorella, em momento algum você tem sido indelicada para conosco. Apenas, que a 

palavra famoso, não faz parte do que nós, do plano interdimensional, através de sua boa vontade em 
nos auxil iar, pretendemos levar ao conhecimento dos seres que habitam o plano dimensional terrestre, 
e que são nossos queridos irmãos.  

 
Depois dessa......sem comentários.  
 
Vamos ao diálogo:  
 
P: Bem amigo, o L.A. da tal Home Page, sabe o L.A.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Ele lhe faz uma pergunta. Bem, ocorre que ele comprou um sítio em Mendes (RJ) e ele me 

comentou que irmãos do espaço, fizeram este pedido a ele, via gravador. A pergunta é: O que você 
pensa a respeito com referência à aquisição do sítio para pesquisar a TCI e fazer contatos 
extraterrestres?  

R: Querido amigo L.A., a referência que você obteve através de gravação, está correta. Realmente, 
querido amigo L.A., você e seu querido grupo obterão inúmeros contatos, porém não apenas via 
gravador. Oportunamente, os contatos serão também de ordem visual onde, querido amigo L.A., você 
e seu querido grupo poderão observar as fabulosas naves oriundas de outras constelações que abrange 
este deslumbrante, Todo Universal.  

 
P: L. A. gostaria de saber a sua origem planetária.  
R: Querido amigo L.A., a sua origem é de Alpha Centauro.  
 
P: Você teria algo em especial para dizer ao L.A.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo L.A., o aprendizado, gera entre os seres humanos, a 

oportunidade de compreenderem o Grande Sistema Universal. Busque, querido amigo L.A., estar 
continuamente atento aos ensinamentos que o plano interdimensional tem a honra de lhe passar. 
Querido amigo L.A., gere a força de seu precioso Coração unindo-o constantemente ao seu especial 
Pensamento a fim de que você possa realmente, estar de acordo com todos os seus propósitos. Somos 
gratos a você por seu Coração estar ao nosso dispor e creia que de nossa parte, temos o nosso Coração 
Irmão, igualmente ao seu dispor. Receba a força de nossos Corações e a benção do Divino Pai 
Celestial.  

 
P: Bem, a outra pergunta é do D. 
Ele gostaria de saber se você pode comparecer à reunião de TCI que acontecerá hoje a noite e se 

possível você ou outra voz dizer preferencialmente meu nome para que ele possa comprovar nossa 
ligação ou seja, você, eu e o pessoal da Home Page.  
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R: Querido amigo D., certamente, que estarei presente à esta reunião onde você e seu querido grupo 
de amigos estarão em comunicação via instrumental, com o plano interdimensional. Quanto ao 
pronunciarmos o nome da querida Fiorella, apenas para que você possa realmente comprovar a nossa 
ligação, procure abrir o canal de sintonia, com o Coração associado ao Pensamento, buscando operar 
esta onda de freqüência juntamente, com a da querida Fiorella e a nossa. Ao proceder desta forma, 
querido amigo D., certamente você ouvirá não apenas e tão somente o nome da querida Fiorella como 
também a de inúmeros queridos amigos do plano interdimensional pronunciando palavras que gerarão 
fortes emoções em todos os participantes da reunião.  

P: Por favor, você poderia me informar a origem planetária do D.?  
R: A origem do querido amigo D., é de Capela.  
 
P:   Você teria alguma mensagem para o D.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo D., gerar constantemente o Poder do Amor, faz com que 

os seres humanos possam alcançar a benevolência do Divino Pai Celestial. Procure, querido amigo D., 
gerar continuamente a força do Poder do Amor dentro de si próprio a fim de que você possa unificar 
os seus valores e poder através desta ação, obter a benevolência do Divino Pai Celestial. Faço de seus 
bons propósitos neste momento, serem meus também. Creia que para mim é sinceramente uma honra 
poder colaborar com você e com todo o seu querido grupo de amigos. Querido amigo D., apoie 
sempre a todos aqueles que recorrerem a você em busca de seu auxílio. Oportunamente, você será 
agraciado por nós que somos, os Servidores de Todo o Sistema Universal. Levar a Esperança, é o 
nosso principal objetivo - oportunidade única que temos para que os objetivos de Todo o Sistema 
Universal realmente, se concretizem. Somos gratos a você por estar em sintonia permanente conosco. 
Receba o nosso Amor Irmão, nossos Corações e a especial benção do Divino Pai Celestial.  

 
P: Você teria alguma mensagem para o L.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo L., erga seu bom e reto Pensamento unido 

constantemente ao seu especial e belo Coração, em direção ao Pássaro Dourado que está 
continuamente sobrevoando ao seu redor, com a finalidade de lhe fazer compreender que entre o Céu e 
a Terra não há realmente, nenhum mistério. Busque estar sempre disposto a gerar o Poder de 
Compreensão entre os seus semelhantes pois assim, você poderá alcançar todos os seus sonhos e 
conseqüente Felicidade. A realidade creia, querido amigo L., é a fonte de nossas comunicações. 
Estamos pretendendo abraçar a todos aqueles que geram sobretudo o Poder do Amor, na esperança de 
podermos também ao final, fazer com que os nossos irmãos que no momento, não nos aceitam, o 
façam o quanto antes a fim de que possamos finalmente, todos juntos, irmos ao encontro do Todo 
Universal. Querido amigo L., aceite nossos Corações Amigos e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
P: Será que você poderia me informar a origem planetária do L.?  
R: A origem do querido amigo L. é de Noemus.  
 
P: Noemus??? Onde fica Noemus?  
R: Noemus está localizado entre a Constelação de Arcturo e a Estrela Dourada de Draconis.  
 
P: Bem, muito obrigada por tudo.  
R: Por nada e que o bom Deus zele sempre por todos nós.  
 
Em 09/10/97, o coordenador da mesma Home Page, formulou 08 questões ao Antariano.  
 
*Obs. O médico que L. incorpora, chama-se Dr. Ernest*  
 
P: Oi amigo, sabe o D.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Ele lhe formulou 8 questões, você poderia respondê-las, por gentileza?  
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R: Certamente que sim!  
 
Bem, ele diz assim:  
 
Tenho algumas perguntas:  
 
P: 1a) Que ele falasse sobre o médico que o L. incorpora.  
R: Querido amigo D., seu querido amigo L.A., apoia o plano interdimensional através do trabalho 

perfeito e aplicado de um nosso querido irmão o qual utiliza a boa vontade do querido amigo L.A. a 
fim de proporcionar alívio a todos os queridos irmãos que o procuram. A Onda de Freqüência de 
ambos encontra-se perfeitamente, ajustada.  

 
P: 2a) Dissesse o que achou da reunião que fizemos hoje         (4a feira). 
R: A reunião, querido amigo D., transcorreu de forma realmente, elevada. Apenas um, entre os 

queridos amigos, estava bastante desconfortável. Porém, levamos a ele nosso Poder de Amor a fim de 
que ele possa se restabelecer o quanto antes. Zelaremos por todos os queridos amigos desta equipe 
recebendo cada um de seus participantes, a nossa inteira solidariedade.  

 
P: 3a) Dissesse se ele sabe quem é a Theo.  
R: A querida amiga Theo, gera a possibili dade, no desejo de seu amável Coração, de realizar os 

sonhos de seus queridos irmãos que habitam o plano dimensional terrestre.  
 
P: 4a) Nos dissesse aonde começa a ponte para o além, pois temos uma resposta sobre isso e cremos 

que ela vai bater com a dele.  
R: Querido amigo D., a ponte para o plano interdimensional, tem seu início nos Corações de todos 

os seres humanos do Planeta Terra.  
 
P: 5a) Qual o nome dele?  
R: Querido amigo D., no plano interdimensional, onde temos nossas moradas através da grande 

benevolência do Divino Pai Celestial, não possuímos um nome pelo qual seriamos chamados, pois 
entre nós, que somos Os Servidores de Todo o Sistema Universal, apenas nos conhecemos através de 
nossas coloridas energias. Querido amigo D., caso queira me ceder um nome,   sinta-se com liberdade 
para fazê-lo. Querido amigo D., nomes, não fazem em nenhum dos planos, a formação da Estrutura do 
Pensamento de qualquer ser. Nem mesmo as vestes que utiliza, nem mesmo os títulos que porventura 
possa ter, nem mesmo a estatura ou a origem, pois o que mais realmente, importa e como já lhe 
expliquei, é a sua Estrutura do Pensamento e tão somente a ela é que os seres precisariam estar sempre 
atentos.  

 
P: 6a) O que ele acha de S.R., uma pessoa que achamos inteligente, capaz, mas que por algum 

motivo está se desviando do intuito original.  
R: A querida amiga S., abraçou a comunicação via instrumental com motivos louváveis buscando 

sobretudo a divulgação da mesma a fim de que os seus próximos pudessem obter a compreensão da 
inexistência da morte. Todavia, devido aos percalços que a querida amiga S. tem encontrado neste 
caminho, fez com que ela tomasse inadvertidamente, outro rumo. Abraçar grandes causas sempre 
gerou conturbações entre os seres humanos, porém seria de grande valia que a comunicação via 
instrumental com o plano interdimensional se mantivesse no rumo a fim de que todos os seres do 
plano dimensional terrestre compreendessem a importância deste movimento e pudessem assim, 
alcançar sua consciência e resgatar todos os seus medos.  

 
P: 7a) Que dissesse de que planeta veio o L. (o amigo disse a constelação) e o NOME que o L.A. 

tinha nessa época?  
R: Querido amigo D., como já lhe expliquei, o plano interdimensional praticamente não possui 

formas. Onde neste caso, podemos deduzir que quando o querido amigo L.A., ainda não havia se 
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transportado para um Corpo Físico no plano dimensional terrestre naturalmente, o seu nome ainda não 
havia sido decidido por ambos os seus pais. Quanto ao planeta de origem do querido amigo L.A., este 
não é exatamente, um planeta. Oportunamente, darei esta explicação a você. No momento, reafirmo 
que a origem do querido amigo L.A., é de Alpha Centauro e que por sua vez não é uma constelação e 
sim, uma brilhante estrela.  

 
P: 8a) Que ele desse notícias de minha falecida avó, Maria Ignes Neves, nos dizendo se possível, 

como ela está atualmente.  
R: Querido amigo D., a sua querida e amada avó oportunamente, fará contato com você, via 

instrumental. Aguarde com paciência. O Amor que sua querida avó tem por você e todos os seus, é 
intenso. No momento, a sua querida avó rega com dedicação, as flores de seu pequeno, porém 
belíssimo jardim.  

 
P: Você teria alguma mensagem?  
R: Certamente que sim! Querido amigo D., creia realmente, que nós do plano interdimensional 

temos estado constantemente ao seu lado e ao lado de todo o seu querido grupo de amigos. Muito 
brevemente, você e seus queridos amigos terão a comprovação do que eu lhe disse. Receba o Amor 
Irmão de meu Coração e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
Como você pode observar, a partir das perguntas do P.R., do M., da T. e as do pessoal da Home 

Page, eu pessoalmente, fiquei sabendo um pouco mais sobre o Plano Universal.  
Achei muito interessante saber sobre as "coloridas energias." Pelo que eu entendi parece que eles 

são seres voláteis.  
Por outro lado, jamais podia imaginar que o Antariano fosse um Servidor de Todo o Sistema 

Universal, um ser que serve a outros seres a fim de trazer conforto ou algo do gênero....profundo isso!  
 
Em 10/10//97, a amiga T., que é espírita e segue Ramatis, formulou algumas questões ao 

Antariano.  
 
P: Ola amigo? Tudo bem?  
R: Muitíssimo bem!  
 
P: A T. lhe formulou algumas perguntas, você faria a gentileza de respondê-las?  
R: Certamente que sim!  
 
Bem, ela escreveu assim:  
 
"Querido amigo Antariano, as perguntas que, humildemente, lhe faço, não tem a tendência, em 

achar, ou crer que o irmão, por ser um espírito elevado deva me responder, às vezes não temos a 
permissão de saber de alguns detalhes, não é mesmo? Mas antes de tudo quero fazer uma prece, 
juntamente com a Fiorella e você amigo” : 

"Deus nosso Pai de Infinita Bondade e Misericórdia, amigo de todos os momentos, aqui estamos 
Senhor do Universo, neste momento, para pedirmos as tuas bênçãos generosas e permissão para que 
possamos alcançar os nossos objetivos. Permita que este Mensageiro e querido amigo de Antares, ele 
possa nos elucidar, com as suas esclarecidas informações, as nossas dúvidas, para que possamos, 
através destes aprendizados, caminhar com maior firmeza, no dia a dia, aqui neste planeta. E em teu 
nome Pai e em nome de todos os amigos espirituais do Astral, tendo como nosso mediador, o amigo 
Antariano, daremos início aos nossos trabalhos. Graças a Deus." 

 
R: Querida amiga T., nosso amado Pai Celestial procura abraçar todos os seus queridos filhos, 

mesmo aqueles que não estão de acordo com Seus conceitos. Realmente, querida amiga T., a missão a 
qual fui destinado é a de levar à compreensão dos seres humanos, a realidade do Poder de Amor 
Incondicional do Divino Pai Celestial, por todos os seus filhos. Querida amiga T., a oração, faz 
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realmente, com que os nossos Corações possam seguir em direção ao Amor que o Divino Pai Celestial 
nutre por todos nós que somos, seus amados filhos. As suas questões, procurarei responder, no desejo 
de seu precioso Coração.  

 
P: 1a) Antares é um planeta?  
R: Querida amiga T., Antares é uma das inúmeras moradas a qual nós, que somos habitantes do 

plano interdimensional, estamos. No entanto, respondendo à sua questão, Antares é um Sistema no 
qual nos que somos, os Servidores de Todo o Sistema Universal habitamos, e onde humildemente, me 
incluo.  

 
P: 2a) Se a resposta for positiva:  
É expiatório? (temos notícia que o único planeta expiatório é o nosso, Terra) Existe vida humana 

ou é apenas um planeta de morada dos Espíritos Superiores?  
R: Querida amiga T., o nosso Sistema de Antares, não faz parte do Resgate Cármico. No momento, 

apenas o Planeta Terra ainda é passível deste movimento. Quanto a sua questão da existência de vida 
humana e de ser este um planeta de morada dos espíritos superiores, saiba, querida amiga T., que o 
nosso Sistema de Antares jamais teve seres dimensionais terrestres que o habitassem em Corpo Físico, 
e quanto a sermos considerados espíritos superiores como você se referiu, saiba querida amiga T., que 
entre nós não há seres superiores e nem inferiores pois estamos todos no mesmo plano servindo a 
todos aqueles que necessitam de nosso auxílio, tanto no plano dimensional terrestre quanto no plano 
interdimensional. Procure compreender querida amiga T., que a hierarquia somente se faz presente 
entre os seres que habitam o plano dimensional terrestre. 

 
P: 3ª) Sabemos que há pluralidade das existências ou reencarnações, encarnação em diferentes 

“mundos” , transmigração progressiva, etc... 
 
Perguntas:  
3-a) O querido amigo, ainda reencarnará ou terminou o seu ciclo de reencarnações?  
R: Querida amiga T., faço humildemente, parte de uma equipe que com real boa vontade e amor, 

conseguiu no decorrer de suas inúmeras existências, resgatar seu Movimento Cármico e pode agora, 
auxiliar a todos os seres irmãos de ambos as dimensões tanto dimensional terrestre quanto 
interdimensional, a seguirem o mesmo movimento a fim de que ao final, todos unidos, possamos 
formar O Grande Círculo, o qual nos levará a todos, aos braços do Divino Pai Celestial.  

 
3-b) O querido amigo sempre foi de Antares (no caso de ser um planeta reencarnatório)?  
R: Querida amiga T., estive por todas as moradas do Divino Pai Celestial. Encontro-me no 

momento em Antares a fim de cumprir com a missão a qual me foi determinada, por Ele.  
 
3-c) Se já reencarnou em outros planetas, quais?  
R: Querida amiga T., meu ciclo evolutivo iniciou-se quando da Grande Batalha Universal. A partir 

de então, precisei seguir rumo a outras dimensões e constelações a fim de resgatar o meu próprio 
Movimento Cármico. Aconteceu, querida amiga T., tudo de forma bastante simples. Estive durante 
este ciclo, por Capela, Triton, Andrômeda, Marduk e tantos outros sempre intercalando estas 
evoluções, com o plano dimensional terrestre. Ao conseguir ajustar perfeitamente bem, a minha 
própria Estrutura do Pensamento, não mais precisei retornar ao plano dimensional terrestre.  

 
P: 4a) O Planeta Terra, tem como seu Guia Mestre: Jesus. Segundo informações que aqui nos 

chegam, cada Galáxia, Planeta (me desculpe o querido amigo se a colocação não estiver correta, me 
corrija, você sabe que sou boa aluna), cada um tem o Guia Mestre  (governante), vamos assim dizer.  

 
Perguntas: 
4-a) Antares, quem é o seu Guia Mentor?  
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R: Querida amiga T., nosso querido Mestre Jesus, é quem nos orienta e conduz a fim de que 
sigamos o rumo que nos leva a todos, junto ao nosso benevolente Pai Celestial.  

 
4-b) Você está no mesmo patamar de Jesus, (na mesma grandeza de espiritualidade)?  
R: Querida amiga T., é nosso maior desejo podermos alcançar a poderosa espiritualidade de nosso 

querido Mestre Jesus. Saiba que, nós que somos os Servidores de Todo o Sistema Universal, 
procuramos estar sempre em sintonia contínua com o Poder de Amor que o nosso querido Mestre 
Jesus, nos cede.  

 
P: 5a) Querido amigo Antariano, uma das coisas que mais tenho tentado fazer, é a minha evolução 

moral espiritual. Mas é difícil, necessário se faz muito "policiamento", a cada segundo da nossa 
existência terrena, são barreiras e barreiras que necessitamos transpô-las, sempre, o que mais implica, 
atrapalha este nosso avanço são os nossos próprios irmãos encarnados. Sei que todos estamos nesta 
busca, "cada qual, no seu cada qual". Fiz todo este preambulo, para dizer-lhe que: tenho muito receio 
de ter, após o meu desencarne, que enfrentar o Umbral ou ficar na Erraticidade , eu gostaria logo 
após, deste fenômeno morte, ter uma rápida lucidez, do novo estado - espírito - e seguir de imediato 
para um local adequado, que aqui chamamos de Colonias Espirituais, onde eu pudesse contatar com 
irmãos espirituais, amigos, já em evolução, receber orientações, ensinamentos, fazer parte de equipe 
de trabalhadores, socorristas e etc...  

 
Perguntas:  
5-a) O querido amigo Antariano, entendeu minhas colocações?  
R: Naturalmente que sim! Querida amiga T., para que você possa alcançar as moradas do plano 

interdimensional as quais pertencem ao Todo Universal, basta que você faça o bem sem olhar a quem 
e sobretudo, sintonize-se constantemente, com o Poder do Amor.  

 
5-b) Será que, mesmo com todas as dificuldades que já citei, estou sonhando alto com estas 

possibil idades?  
R: Naturalmente que não! Querida amiga T., o seu sonho possui todas as condições de ser realizado 

desde que, como já lhe expliquei, você esteja permanentemente sintonizada com o Poder do Amor.  
 
P: 6a) Querido amigo Antariano, falou que minha origem planetária é de Andrômeda.  
 
Perguntas:  
6-a) Aonde ele se localiza?  
R: Querida amiga T., Andrômeda, está localizada entre o quarto quadrante de Draconis e os anéis 

operacionais de Antares.  
 
6-b) Em termos de sofrimento: lá é pior ou melhor do que aqui no planeta que estou, atualmente?  
R: Querida amiga T., por princípio, tanto em Andrômeda quanto no Planeta Terra, a vida segue seu 

curso. Oportunamente, você terá a visão de Andrômeda e conseqüente compreensão do que lhe digo.  
 
6-c) Se for melhor, quer dizer que desci? Fiz alguma coisa grave?  
R: Querida amiga T., não há a expressão descer ou subir, entre nós habitantes do plano 

interdimensional, pois o plano interdimensional se encontra todo ele no mesmo nível. Quanto a você 
ter cometido alguma falta de gravidade, querida amiga T., não será você a única a cometê-la. Portanto, 
agora, procure    sintonizar-se com o Poder do Amor.  

 
6-d) Se for melhor lá, vou voltar para lá? Depois desta? Porque se não for, quero retornar para o 

planeta Terra novamente, não acha?  
R: Querida amiga T., o seu destino, somente ao Divino Pai Celestial, pertence. Não tenha tanta 

preocupação, pois o seu destino e de todos nós, já está traçado por Deus.  
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P: 7a) Querido amigo Antariano, vou fazer-lhe uma pergunta, que para mim vai ser melhor, me 
elucide na medida das suas possibil idades, o máximo que puder, até para o meu melhoramento como 
incorporadora, meu irmão já deve saber, com certeza, ainda não tinha comentado com a querida 
Fiorella, agora ela está sabendo, trabalho na incorporação, na Casa Espírita Ramatis, e o querido irmão 
sabe, que incorporação é uma das maiores dúvidas do médium, devido a sua sutileza.  

 
Perguntas:  
7-a) Estas comunicações, como a do amigo, através de gravadores, é Mental, ou Não?  
R: Querida amiga T., a comunicação efetuada por nós, se baseia principalmente, no Poder do 

Amor. Portanto, a nossa comunicação é efetuada através do nosso Coração em sintonia com o Coração 
de quem nos pede auxílio.  

 
7-b) O querido irmão Antariano, como já solicitei, poderia nos dar maiores esclarecimentos, como 

é feito o contato via espírito e médium, na incorporação.? O querido Antariano, certamente, já sabe, 
que eu também procuro estudar, e na casa que da qual faço parte, estudamos com profusão a Doutrina 
Espírita, mas as dúvidas são terríveis, não só minhas, como de todos os irmãos que atuam nesta área 
mediúnica, suas informações, ensinamentos, agora, serão de um enriquecimento muito nobre, para 
uma causa nobre, também, concorda?  

R: Querida amiga T., a comunicação entre seres que habitam o plano dimensional terrestre e o 
plano interdimensional realmente, dá-se de forma muito simples. Apenas, ocorre que os seres do plano 
dimensional terrestre, procuram durante estas comunicações, na maioria das vezes, adotar posturas que 
realmente, querida amiga T., não se fazem necessárias. Portanto, a comunicação entre os planos, 
especialmente por parte dos seres dimensionais terrestres, necessitaria ser de forma totalmente 
consciente para que houvesse a total desmistificação desta comunicação, em todos os sentidos.  

"Querido amigo Antariano, vou encerrar as perguntas, caso o irmão queira, pode dizer algo mais, é 
sempre uma felicidade para mim, ouvi-lo. Sei que a querida Fiorella, vai ter um pouco de trabalho, vai 
digitar bastante, mas aí está a grande oportunidade desta irmãzinha, que certamente já está fazendo a 
caridade, com certeza. Querido, amoroso e paterno Antariano, aqui neste momento, agradeço 
novamente ao Pai Celestial por esta tão gratificante oportunidade que tivemos, em especial eu, de mais 
uma vez permitir a vossa presença para tão importantes ensinamentos, que Deus lhe ilumine e o 
abençoe sempre. Escute! - fique sempre "pertinho" de mim, você pode, não me tire de seu 
pensamento, você atua muito com ele, sei disso, e aí está a sua capacidade de não me perder. Um beijo 
carinhoso no seu coração, e muito obrigada mil vezes. Querida amiga Fiorella, para você muita 
inspiração, e um carinhoso beijo também para você". Da amiga eterna,  T.  

R: Querida amiga T., os grandes amigos são eternos, pois estes sempre estiveram presentes em 
todos os Movimentos Cármicos Universais que os uniram fortemente abraçados, a uma mesma causa. 
Saiba, querida amiga T., que a oportunidade que neste momento temos de estarmos novamente, 
reunidos é aquela que finalmente, nos levará a todos rumo ao Todo Universal, sendo esta, a nossa 
Causa Maior. Fique realmente despreocupada quanto ao destino de seus amados filhos, pois eu os 
tenho sob meus zelosos e afetuosos cuidados. Sou imensamente grato a você por ter me concedido a 
honra em poder lhe responder as suas tão bem formuladas questões. Gostaria de sinceramente 
agradeçê-la em nome dos Servidores de Todo o Sistema Universal, pelo fato de você estar se 
dedicando a nos auxiliar em nossa própria evolução e na evolução de nossa tão querida Fiorella. 
Querida amiga T., receba todo o Amor de nossos Corações Irmãos e a benção do Divino Pai Celestial.  
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Capítulo 13 

 

DIÁLOGOS PARTE 5 

   
Em 13/10/97, o L.,C. e S., formularam 15 questões ao antariano:  
 
P: Oi amigo, tudo bem!  
R: Muito bem!  
 
P: Sabe o L., C. e S.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Bem, eles lhe formularam 15 questões, você faria a gentileza de respondê-las?  
R: Certamente que sim!  
 
Bem, o texto que eles enviaram diz assim:  
 
“Olá, amiga! Conforme o prometido, vamos lhe dar um trabalhinho” . Lá vai:  
 
P: 1a) A Entidade de Antares fala que o tempo em Marduk, comparado ao da Terra, é circular, nos 

atingindo infinitamente no passado e no futuro. Pensamos que, sendo o círculo uma figura fechada, 
isso significaria que o tempo aprisionaria os habitantes de Marduk num espaço de tempo do tamanho 
da duração do círculo. O passado seria apagado a cada volta, como se raiasse o mesmo dia. Não 
poderia ser, então, uma espiral cujo eixo fosse o tempo terreno?  

R: Queridos amigos, a operação que é efetuada devido a Linha do Tempo no plano 
interdimensional ser de forma circular, faz com que o passado, o presente e o futuro, girem 
continuamente, ao mesmo tempo. Portanto, queridos amigos, a possibil idade de aprisionamento dos 
seres que em Marduk, habitam, fica em princípio, sem efeito. No entanto, queridos amigos, saibam 
que este movimento de aprisionamento ao qual vocês se referiram, ocorre apenas no plano 
dimensional terrestre pois o fundamento da essência humana, é a progressão em espiral, da vida 
eterna.  

 
P: 2a) O Planeta Capela também se comunica pela via instrumental com a Terra? O mesmo para 

Noemus?  
R: Naturalmente que sim! O mesmo para Noemus.  
 
P: 3a) Já que não há limites em Marduk para acessar qualquer tempo da Terra, seria possível 

alguém enviar uma mensagem para si mesmo no passado?  
R: Queridos amigos, a possibil idade de ser enviada qualquer mensagem para o passado, traria 

conturbações para os seres humanos. Seria no entanto possível que os seres, os quais habitam o plano 
dimensional terrestre, pudessem proporcionar a si mesmos estas recordações do passado, bastando que 
para tal, buscassem atingir a sua Memória Universal apoiados na operação de resgate do próprio 
inconsciente podendo assim, possuírem o reconhecimento de suas qualidades tanto positivas quanto 
negativas. Queridos amigos, cada ser dimensional terrestre necessitaria buscar o próprio auto-
conhecimento antes de buscar compreender o conhecimento no Plano Universal.  

 
P: 4a) É possível fazer uma viagem sem volta para o seu próprio corpo no passado, levando consigo 

todas as memórias e experiências?  
R: Queridos amigos, esta operação realmente não é possível, devido ao Corpo Físico ser de grande 

densidade. Portanto, a desmaterialização e materialização do mesmo em outro plano ou até mesmo no 
plano dimensional terrestre, é sinceramente, impossível.  
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P: 5a) É possível transmigrar a mente para outro corpo definitivamente?  
R: Queridos amigos, a possibilidade desta operação ser efetuada, creiam, é também impossível, 

pois cada ser é um único e este possui a sua própria Estrutura de Pensamento que vem a ser o conjunto 
do Corpo Mental, Emocional e Espiritual.  

 
P: 6a) A Sra. H. de Luxemburgo, recebeu uma plantinha viva, e testemunhos atestam aportes de 

seres humanos em sessões do paranormal, T.G.M. Isso quer dizer que será possível ir e voltar 
fisicamente ao além?  

R: Queridos amigos, a querida amiga Sra. H., realmente recebeu a planta por aporte do plano 
interdimensional, pois os aportes são possíveis do plano interdimensional para o plano dimensional 
terrestre, devido ao funcionamento da Onda de Freqüência a qual todos nós habitantes do plano 
interdimensional, possuímos. A Onda de Freqüência em questão, opera gerando esta possibilidade, 
pois na realidade e também como já é de seu conhecimento, no momento as operações ocorrem 
somente do plano interdimensional em relação ao plano dimensional terrestre. Quanto ao querido 
amigo T.G.M., creiam queridos amigos, que o mesmo não possui tal habil idade. Sendo a mesma 
considerada ilusionismo. Busquem, queridos amigos, não se fiarem nestas demonstrações de 
ilusionismo a fim de que vocês possam compreender a si próprios e consequentemente, compreender a 
seus próximos.  

 
P: 7a) Parece-nos que o plano físico (a Terra por exemplo) tem prioridade sobre os outros planos, 

apesar de normalmente ser considerado como um dos mais primitivos. Isto porque os seres do além 
(como Marduk) mesmo tendo um corpo totalmente similar ao terreno, com todos os órgãos, não 
podem fazer completo uso deles. Por exemplo, gerar fi lhos, ainda que apresentem o aparelho genital 
masculino e feminino. O que diz disso?  

R: Queridos amigos, por princípio, o Planeta Terra é considerado o Centro de Todo o Sistema 
Universal não sendo portanto considerado primitivo e sim, também, o Centro de Todo o Movimento 
Cármico Universal donde podemos deduzir a sua real importância. Quanto aos seres que habitam em 
Marduk, assim como em tantas outras localidades que fazem fronteira com o Planeta Terra em suas 
dimensões, os seus habitantes realmente, possuem a mesma forma que tinham quando em Corpo 
Físico porém, sob outra densidade e principalmente, outros conceitos. Queridos amigos, a fecundação 
e o conseqüente nascimento de seres ocorre apenas e tão somente, no plano dimensional terrestre.  

 
P: 8a) Nos livros do professor W. (TVP) fica bem claro que a ética universal se molda a cada 

mente. Uma de suas clientes se culpou por um ato de que não era responsável, gerando uma espiral de 
sofrimentos (carma) da qual só se libertou depois de várias sessões de regressão hipnótica. Qual é a 
base da ética universal, se até o amor não é um valor absoluto?  

R: Queridos amigos, o querido e estimado amigo W., nada mais é do que um, dentre uma 
infinidade de seres humanos que estão sendo preparados por seres habil itados que habitam o plano 
interdimensional a fim de que estes seres também se tornem habilitados a despertar a Consciência de 
seus semelhantes. Quanto à paciente do querido e estimado amigo W., sem dúvida, ela assumiu a 
culpa que certamente, também lhe pertencia, e ao procurar o querido e estimado amigo W., este lhe 
proporcionou o resgate cármico de sua culpabili dade, operando assim, em sua querida paciente, a 
possibil idade desta atingir mais um nível de sua Consciência. Queridos amigos, quanto a colocação de 
que o amor não tem um valor absoluto, devo realmente contradi-los quanto a esta colocação, pois ao 
contrário, apenas o Poder do Amor, é considerado absoluto.  

 
P: 9a) A energia orgônica facil ita de algum modo as transmissões via TCI ou outra modalidade? 

Algumas vozes se despedem às pressas porque a energia estaria se acabando. Podemos colaborar do 
lado de cá para ceder energia via instrumental?  

R: Queridos amigos, a energia orgônica reage sob determinado aspecto, à temperatura encontrada 
por sistemas os quais tendem a operar através de eletricidade estática sendo que, como já expliquei 
anteriormente, não há nenhum tipo de energia que faz contato entre o plano dimensional terrestre e o 
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plano interdimensional, a não ser o que ambos os planos através de seus seres irmãos, estabelecem. 
Quanto aos seres que se despedem com uma certa pressa, queridos amigos, saibam que os motivos os 
quais os levam a agirem desta forma é tão somente devido às inúmeras outras ocupações que 
porventura tenham. Queridos amigos, quanto à colaboração do seres humanos do plano dimensional 
terrestre com relação aos seres do plano interdimensional fazendo uso de energia, como já lhes 
expliquei, este tipo de colaboração entre ambos, não se faz necessária e sim, apenas e tão somente, a 
força indubitável do Poder do Amor.  

 
P: 10a) O mundo tem perdido um imenso acervo científico e artístico através dos tempos, como os 

pergaminhos no incêndio de Alexandria, partituras de Bach, ou livros de Göethe. A arte tem ajudado a 
transformar a Terra. A TCI poderia nos devolver essas pérolas?  

R: Queridos amigos, toda a arte encontra-se nas memórias daqueles que a desenvolveram. Portanto, 
estas grandes obras jamais haverão de se perder pois elas se encontram na Estrutura do Pensamento da 
Memória Universal de todos os seres que habitam ambos os planos. No entanto, respondendo 
diretamente a sua questão com relação a comunicação via instrumental poder devolver estas pérolas, 
queridos amigos, esta operação já está sendo providenciada pelo plano interdimensional que através de 
aportes trará algumas destas obras para o plano dimensional terrestre, apenas com o intuito de procurar 
alcançar de alguma forma a credulidade dos seres que o habitam.  

 
P: 11a) O mesmo ocorre quanto às espécies vegetais e animais. Se uma plantinha pode ser aportada, 

certo dia poderíamos ter de volta as aves e as flores que a necessidade fez os homens subtrair da 
Terra?  

R: Queridos amigos, no decorrer dos tempos no plano dimensional terrestre, houve um sem número 
de espécies vegetais e animais, porém as transformações ocorridas no plano dimensional terrestre 
através dos tempos, realmente trouxe também consigo a extinção destas espécies. Queridos amigos, 
respondendo à sua questão, certamente o plano interdimensional tomará providências no sentido de 
também aportar algumas dessas espécies a fim de que novamente, os seres do plano dimensional 
terrestre, possam também, alcançar a existência desta possibilidade e conseqüente, credulidade.  

 
P: 12a) Entidades como Dr. Fritz têm nos socorrido com intervenções que a ciência consideraria 

milagrosas. A comunicação via instrumentos pode ser utilizada para fins cirúrgicos já que existe 
manipulação da matéria?  

R: Queridos amigos, continuo lhes afirmando que não há possibilidade de manipulação do Corpo 
Físico efetuado do plano interdimensional em relação ao plano dimensional terrestre, pois esta 
operação dá-se via Onda de Freqüência. Saibam queridos amigos, que os cortes cirúrgicos efetuados 
em Corpos Físicos, não são operados por seres do plano interdimensional e sim, por seres do plano 
dimensional terrestre. As Ondas de Freqüência que por nós são utilizadas, ainda se encontram muito 
distantes de suas amáveis compreensões.  

 
P: 13a) Questão de S: a) O astral ainda espera algum trabalho que eu tenha para fazer, como o 

Parque Temático Hollyworld para as crianças brasileiras? b) Poderia me localizar Maurício Cândido 
Pereira de Almeida? c) Augusto Cesar Vannucci poderia me contactar via TCI?  

R: Querido amigo S., o seu trabalho não se faz presente no plano interdimensional e sim, no plano 
dimensional terrestre. A esperança que você proporcionará às queridas crianças é que naturalmente, 
trará por sua vez a alegria também a todas as queridas crianças que habitam o plano interdimensional. 
Busque querido amigo S., destinar seus esforços em prol de todos os seus semelhantes. Querido amigo 
S., o querido amigo Maurício encontra-se operando suas amabil íssimas Ondas de Freqüência, no 
Sistema de Aquiles. Querido amigo S., o querido amigo Augusto, brevemente operará ele também, a 
sua Onda de Freqüência, no sentido de poder estar lhe contatando via instrumental.  

 
Eu: Você teria alguma mensagem para o S.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo S., ouça constantemente a voz de seu especial Coração, 

fonte inesgotável de sua verdadeira sabedoria. Espere com paciência seus sonhos se realizarem. 
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Procure doar sempre seu especial Coração aos seus próximos. Mergulhe nas águas beatificantes da Paz 
e do Amor. Agradeço a você pelo profundo interesse que tem demonstrado em nos contatar. Receba 
querido amigo e irmão S., o Amor de nossos Corações Irmãos e a benção do Divino Pai Celestial.  

 
P: 14a) Questão de L: E Julinha e João? Estão morando em Marduk ou só de passagem quando por 

alguma tarefa, ou quando desejam se comunicar via TCI? Ou falam de outra/outras estações? Em que 
dimensão se encontram? Que trabalho realizam?  

R: Querido amigo L., os querido amigos Julinha e João, no momento, habitam uma localidade de 
Marduk. Oportunamente, estarão operando também, em outras localidades. Na ocasião, lhe informarei 
estas localidades. O trabalho da querida amiga Julinha é de realizar as boas vindas a todos aqueles que 
chegam em Marduk. O querido amigo João, realiza a distribuição de áreas nas quais permanecem os 
seres que chegam do plano dimensional terrestre, e que se encontram em condições desfavoráveis. 
Citarei como exemplo, um ser irmão que chega impossibil itado de caminhar. Querido amigo L., saiba 
que seus amados pais se encontram em situação muito confortável aqui no plano interdimensional. 
Ambos solicitam a você que continue efetuando seus contatos com o plano interdimensional a fim de 
que esta operação possa gerar o Poder do Amor entre os seres do plano dimensional terrestre. Querido 
amigo L., seus amados pais Julinha e João, enviam a você sua benção.  

 
P: 15a) Questão de S., L. e C: Quais são as imperfeições que cada um de nós deverá trabalhar para 

evolução? Qual a missão específica de cada um nesta encarnação?  
R: Queridos amigos S., L. e C., gerando a crença em si próprios, todos os seres do plano 

dimensional terrestre terão alcançado a crença no Divino Pai Celestial e consequentemente, a 
Verdadeira Felicidade. Queridos amigos, realmente, somente há uma única e específica missão que é, 
a de crer no Poder do Amor.  

 
"Agradecemos aos nossos dois novos queridos amigos, e aguardamos os ensinamentos segundo o 

nosso merecimento. Paz e muita Luz! S.,L. e C."  
 
R: Queridos amigos S., L. e C., a Esperança, gera para todos nós a possibil idade de reencontrarmos 

a nossa Unidade Divina. Muito brevemente, nossos Corações estarão todos unidos, e a uma só voz, 
faremos o nossa definitiva religação com o Divino Pai Celestial. Abraçamos a todos com imenso 
Amor de nossos Corações Irmãos.  

 
Em 15/10/97, a R.L., formulou uma pergunta ao Antariano.  
 
P: Amigo, sabe a R.?  
R: Certamente que sim!  
 
P: Ela lhe pergunta o seguinte:  
 
"Se fosse possível, gostaria que perguntasse ao amigo de Antares se eu podia continuar vivenciando 

a TCI".  
 
R: Naturalmente que sim! Querida amiga R.L., apreciamos a organização de seus métodos de 

comunicação com o plano interdimensional, no qual habitamos. Querida amiga R.L., busque operar 
estas comunicações com maior freqüência, pois nós que habitamos o plano interdimensional, 
necessitamos enviar a você algumas informações importantes. A constante e determinada 
perseverança, poderá realmente gerar de forma clara esta comunicação, tanto via instrumental como 
também por qualquer outra via. Boa vontade, sabemos que não lhe falta, e baseados neste fato, é que 
requisitamos a sua colaboração neste sentido.  

 
P: Você teria alguma mensagem para a R.?  
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R: Naturalmente que sim! Buscar a própria Felicidade, faz com que esta se estenda para os 
semelhantes, arregimentando desta forma, a benevolência do Divino Pai Celestial. Querida amiga 
R.L., arregimente a sua própria Felicidade e opere de forma a proporcionar esta mesma condição a 
todos aqueles que lhe são próximos e caros a fim de que a benevolência e compreensão do Divino Pai 
Celestial, possa alcançá-la. Siga com Fé o rumo de sua existência, apoiando-se sempre nos ardores 
reais que movimentam todos os seus sonhos. Oportunamente, a sua vida seguirá rumo aos seus 
sonhos. Aguarde com redobrada paciência, deixando fluir as suas emoções. Sou imensamente grato a 
você por sua atenção às minhas palavras. Receba, querida amiga R.L., o Amor e a Paz de meu 
Coração".  

 
Em 23/10/97, o pessoal daquela mesma Home Page, formulou 13 questões, ao Antariano.  
 
P: Meu amigo, sabe o D.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
Ele enviou o seguinte texto:  
 
"Caro amigo Antariano, que o Todo o abençoe e saiba que o amamos de coração e tenha a certeza 

de que se depender nós, da nossa Home Page, as pessoas terão acesso a todo material que pudermos 
colocar na NET. Gostaria que me respondesse algumas perguntas. É possível ? "  

R: Certamente que sim, querido amigo D.!  
 
P: 1a) Nostradamus, segundo uma fonte, teria sido antes um Apóstolo de Cristo. E depois disso, 

teria reencarnado em um religioso italiano, muito conhecido por todos nós, e que na sua época teria 
abandonado todos os bens materiais, pela dedicação aos pobres e necessitados. Gostaria de saber se é 
verdade estas reencarnações e se você poderia dar o nome deste apóstolo e do italiano.  

R: Querido amigo D., o querido amigo Nostradamus, desde a sua partida do Planeta Terra, 
encontra-se em uma dimensão especial, buscando com uma equipe que por sua vez também habita 
esta dimensão, a união dos seres irmãos do plano dimensional terrestre. A realidade desta união, é que 
faz com que o querido amigo Nostradamus, realmente apoie a equipe encarregada desta operação e 
consequentemente, seu retorno ao plano dimensional terrestre, somente será possível em outra ocasião.  

 
P: 2a) Você disse estar em contato com Luxemburgo. Provavelmente você já conhece a ligação 

telefônica que recebemos através de um membro da nossa Home Page. Poderia confirmar quem ligou 
para esse amigo ? É a mesma voz que ligou para o Mark Macy ?  

R: Querido amigo D., o passe, o dreno e o amigo que recebeu o telefonema, é o mesmo. As 
oportunidades que você teria, querido amigo D., caso você fosse menos descrente seriam de grande 
valia para a sua própria evolução. Querido amigo D., procure sintonizar continuamente seu precioso 
Coração conosco, para que possamos enviar a você, valiosas informações.  

 
P: 3a) Em nossa página temos uma frase do Papa João Paulo II , que disse em 1983 num Sermão "O 

diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos 
horizontes do mundo". Pois bem, caro amigo, tentamos achar na íntegra este sermão e não 
conseguimos. Pediríamos que você nos dê uma dica de onde arrumar o original ou então nos passar o 
original, se possível. Conforme você pode ver, o seu irmão D., que vos fala, é muito curioso e cara-de-
pau (segundo minha noiva - risos).  

R: Querido amigo D., a proposta de nosso querido amigo, o Papa João Paulo II , abraça por sua vez 
nossas propostas, elevando assim, os ideais de todos os seres irmãos tanto do plano interdimensional 
quanto do plano dimensional terrestre. Aquelas oportunidades, as quais falei a você, necessitariam 
passar por uma reestruturação. Querido amigo D., sem dúvida alguma, há uma infinidade de questões 
a serem respondidas as quais teremos imensa satisfação em responder na medida em que nos for 
possível e ficaríamos muito gratos caso estas questões fossem efetuadas sobre bases concretas.  
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P: 4a) Poderia falar mais sobre o Technitian? Seria ele um robo?  
R: Querido amigo D., são muitos os seres que auxili am no plano interdimensional. Vários porém, 

possuem determinados aspectos de se expressarem de forma que podem vir a gerar algumas polêmicas 
entre os seres que habitam o plano dimensional terrestre. Respondendo a sua questão, a quem os 
nossos irmãos do plano dimensional terrestre chamam Technitian, o seu real nome, enquanto ele 
esteve em Corpo Físico, era conhecido por Carstu e habitava na antiga Pérsia. Tendo sido esta 
existência até o momento, a sua última no plano dimensional terrestre. Portanto, querido amigo D., o 
querido amigo Technitian ou Carstu, não é um robô.  

 
Eu: Em que ano ele esteve aqui? O que ele fazia?  
R: Querida Fiorella, o último ano/Terra em que o querido amigo Carstu esteve em Corpo Físico, 

data de 11 mil anos Antes de Cristo, e o seu ofício era de construtor além de abrigar os refugiados de 
outros locais que pediam seu auxílio, neste sentido. O querido amigo Carstu, os alimentava, abrigava e 
os protegia, até o momento em que eles fossem esquecidos pelos seus perseguidores. A partir daí, ele 
os empregava em suas construções concedendo também a eles, uma remuneração adequada. 
Basicamente, esta é a sua história.  

P: 5a) Outro dia o V.A. (que você deve saber quem é) nos disse que era muito estranho que o 
Technitian, como entidade se dissesse nunca antes reencarnada. Eu conversando com o L.A., ouvi que 
deveriam existir vários universos dentro do Todo (que não deixa de ser universo um universo global 
ou Deus). E que cada sub-universo pode ter várias dimensões ou planetas. Ou seja, podemos ter um 
jardim de flores, aonde jantamos. Seria este raciocínio correto ? E se é correto, talvez não seja salutar 
imaginar que nem todos os integrantes do Todo, sejam obrigados a ter uma vida em carne, ao contrário 
do que os espíritas interpretam ?  

R: Querido amigo D., a sua explicação quanto às inúmeras dimensões existentes no plano 
dimensional terrestre e também no plano interdimensional, está correta. Quanto ao fato de que há seres 
que jamais estiveram em Corpo Físico, querido amigo D., devo contradí-lo nesta questão, pois todos 
os seres sem exceção, estiveram em algum tempo em Corpo Físico. A Grande Batalha Universal gerou 
a Cisão, e dela nasceu o Carma, onde ao final, todos nós participamos. No entanto, o Divino Pai 
Celestial em Sua infinita benevolência, trará todos os Seus amados filhos novamente para junto de Si.  

 
P: 6a) O que você achou daquela 4ª feira de Setembro, em que eu, L.,E.,R. e C., fomos conhecer 

uma comunidade dita "espiritualista" em São Gonçalo ? O que você achou daquilo tudo? Eu 
particularmente achei uma coisa, digamos, rudimentar ou primitiva.  

R: Querido amigo D., o seu julgamento com relação a este grupo não condiz com a sua realidade, 
pois você próprio já participou de grupos e gerou determinados rituais, muitos dos quais emitidos pelo 
seu  brilhante Pensamento.  

 
P: 7a) Amigo, temos mais do que certeza agora, de que a "ponte começa no coração". E mais 

impressionante, é que suas palavras batem exatamente com a do irmão Ernest. Qual a sua ligação com 
ele ? Você poderia mandar uma mensagem para mim pelo Dr. Ernest ?  

R: Querido amigo D., o querido amigo Ernest e eu, tivemos já vários encontros tanto no plano 
dimensional terrestre quanto no plano interdimensional. A Onda de Freqüência que nos une está em 
sintonia contínua. Quanto a sua mensagem, o querido amigo Ernest, muito lhe agradece pelos seus 
esforços em levar ao conhecimento dos seres que habitam o plano dimensional terrestre, que o Poder 
do Amor, é inquebrantável. Querido amigo D., receba a benção do querido amigo Ernest.  

 
P: 8a) Sabe aquele projeto sobre futebol-científico que estou trabalhando? Eu sinto que será uma 

grande conquista profissional. Que cuidados devemos tomar para que possamos lograr êxito ?  
R: Querido amigo D., o êxito de qualquer situação não depende apenas dos recursos econômicos. 

Sendo necessário e muito importante que haja Fé em si próprio, ao realizá-la.  
 
P: 9a) Falando nisso, o que houve com o meu amigo C. na sua juventude, para que ele tivesse certo 

receio em falar de "espiritismo"?  
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R: O querido amigo C., evitou conhecer a realidade da própria existência, desde a sua infância. Os 
fatos que geraram esta reação, o querido amigo C., trouxe consigo de outras existências. No entanto, 
querido amigo D., com o seu auxílio e sua boa vontade, o querido amigo C., acabará por obter o 
conhecimento da realidade de sua própria existência, podendo assim, realizar seus sonhos sem operar 
fora da realidade.  

 
P: 10a) Qual a relação entre o fato de eu estar trabalhando em casa e a TCI?  
R: Querido amigo D., a reação existente é de lhe trazer maior conforto e consequentemente, a 

realização de tudo o quanto você se propôs.  
 
P: 11a) Na escola, no 2º Grau em 1985, perdi a vaga para o último ano, pois meu pai não quis 

renovar a matrícula na época certa. Por conta disso, deixei de estudar em um colégio que me 
possibil itaria ser hoje um mil itar da Escola Naval, por exemplo. Depois disso : Em 1986 virei um 
"boa-vida" nesta época, acabei deixando de estudar como deveria. O resultado foi que não passei para 
nenhuma Universidade Pública. Fui fazer matemática na Estácio e desisti com 2 meses. Acabei 
parando na PUC e hoje sou profissional de informática. O detalhe todo é que nessa época, estava 
"católico" e sentia um vazio , apesar de estar desde os 10 anos me questionando sobre o céu e a terra, 
espíritos, etc... Por estar trabalhando em Informática, acabei indo parar na mesma empresa do L.A. e 
deu no que deu... Acordei aos 24 e hoje aos 31 , me sinto parte completa do Todo. Me sinto 
responsável pelo meu próximo (apesar de não ser uma pessoa de dar esmolas, e preferir dar sempre 
um prato de comida). Pergunto então amigo Antariano: esse exemplo demonstra que o acaso não 
existe ? Será que se eu estivesse em outra profissão, estaria sendo instrumento para divulgação da TCI 
? Teria o tempo que tenho hoje de unir o útil (ganhar a vida como Consultor) ao agradável (fazer o que 
gosto e usar isso para divulgar a TCI) ? De qualquer maneira queria que você dissesse a todos os 
amigos que me ajudaram, que sou grato a todos, pois me sinto uma pessoa em fase de crescimento, 
mais segura e completamente apaixonada pela divulgação da TCI, me sentindo responsável por tocar, 
custe o que custar, este projeto Cristão.  

R: Querido amigo D., realmente o acaso não existe, pois o destino de cada ser humano sobre o 
Planeta Terra foi sabiamente, traçado por Deus. Sua profissão, sendo ela qual fosse, de qualquer 
forma, você estaria envolvido nos contatos com o plano interdimensional, desde que, naturalmente, a 
sua intenção se mantenha sempre no rumo que leva ao Todo. Continue buscando contato conosco, pois 
temos informações valiosas para lhe passar a fim de que você as retransmita para seus próximos.  

 
P: 12a) Ultimamente meu telefone tem tocado de madrugada e ninguém responde do outro lado. 

Inclusive outro dia ligou um Bruno, falando de um lugar que ninguém aqui em casa freqüenta ou tem 
parentes. Ele perguntou por alguém com o mesmo nome que o meu. Quando respondi, ele desligou e 
não mais voltou a ligar    (isso foi as 22:00 da noite). Gostaria de saber se tenho recebido ligações 
paranormais realmente. Se positivo, que medidas poderia tomar (além é claro de manter o coração 
aberto para a ponte) para poder receber a ligação. Deveria colocar uma secretária eletrônica no meu 
quarto ?  

R: Querido amigo D., o telefonema que você recebeu era de um ser do plano dimensional terrestre 
com idéias contrárias às suas, porém esta ligação foi por nós interrompida para que não houvesse 
questionamentos, entre ambos. Querido amigo D., oportunamente, você receberá a nossa voz, via 
telefone. Aguarde com paciência e deixe o aparelho no lugar em que ele se encontra, porque para nós 
não há nenhum problema de comunicação. Este fato existe apenas entre os seres que habitam o plano 
dimensional terrestre.  

 
P: 13a) Poderia mandar uma mensagem para os amigos abaixo ? 
D., M.M., C. e  Ci. 
R: Naturalmente que sim!  
 
Para D.:  
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Querido amigo D., reaja aos contratempos que proliferam em sua existência a fim de que você 
possa realmente resgatar os seus Movimentos Cármicos. Querido amigo D., procure ceder ao chamado 
de seu belo Coração, procurando gerar acima de tudo, a força do Poder do Amor. Você, muito em 
breve, passará por uma profunda modificação em sua existência. Reaja, pois ela seguramente, lhe será 
benéfica. Sou grato a você por haver me compreendido. Receba a Paz e o Amor de meu Coração e a 
benção do Divino Pai Celestial.  

Fim da Mensagem de “D” .  
Para M.:  
Querido amigo M., abraçar antigos projetos muitas vezes, pode vir a gerar antigas atitudes as quais 

realmente, gerariam situações desagradáveis.  
Procure, querido amigo M., abraçar novos projetos, e com isso gerar novas atitudes as quais 

certamente, irão beneficiar tanto a si próprio quanto a seus próximos. Visualize seu Futuro a partir de 
uma nova estrutura pessoal. Busque seu caminho, procurando operar em total sintonia com o Divino 
Pai Celestial, pois somente Ele, em Sua infinita sabedoria, poderá conduzi-lo apontando-lhe o rumo a 
ser seguido. Abraço a você fortemente, operando em seu Coração o Ponto de Partida, para o seu novo 
rumo. O Divino Pai Celestial, envia-lhe suas benção.  

Fim da Mensagem de "M".  
 
Para C.:  
Amar é o principal objetivo que move todo o Universo. Querida amiga C., procure amar sem 

contudo anular a si própria, pois ao agir desta forma, creia querida amiga C., que você não estará 
realmente amando e sim, apenas sofrendo. Querida amiga C., saiba que Amor não é sinônimo de 
sofrimento e sim, de imensa alegria. Oportunamente, você precisará querida amiga C., reconhecer este 
fato a fim de que sua existência seja presenteada com um grande Amor. Agradeço seu amoroso 
Coração por me ouvir e compreender. Receba a Paz e o Amor de meu Coração e a benção do Divino 
Pai Celestial.  

Fim da Mensagem de "C".  
 

Para Ci.:  
Querido amigo Ci., você estará em breve, realizando os sonhos que seu bondoso Coração tanto 

aspira.  Creia, que o Divino Pai Celestial zela constantemente pelo seu bem estar. Procure gerar 
continuamente esta união a fim de que você possa realmente visualizar a sua própria realidade e a 
conseqüente realização de seus mais profundos desejos. Felicidade é uma palavra realmente 
verdadeira, pois dela depende a nossa capacidade em gerar a Esperança. Util ize a palavra Felicidade 
com maior boa vontade, assim você poderá compreender que a realidade de sua própria existência, é 
realmente possível de ser alcançada. Sou grato a você por me ouvir e compreender. Receba a realidade 
de meu Coração Irmão e a benção do Divino Pai Celestial.  

Fim da Mensagem de "Ci".  
 
O texto final de D.:  
 
"Amigo Antariano, apesar de não ter nenhuma superstição quanto a números, achei interessante 

fazer 13 perguntas, ao invés de 40/50. Assim, quem sabe, possamos ter uma troca ainda mais 
produtiva. Te amamos muito. "  

R: Querido amigo D. e queridos amigos do grupo, somos gratos a vocês por nos auxiliarem em 
nossos contatos. Estaremos ao dispor de todos aqueles que necessitem também de nosso auxílio. 
Sintam-se todos os queridos amigos, muito amados por todos nós.  

 
Em 25/10/97, P., um senhor, muito meu amigo e que fabrica e vende varetas de incenso, formulou 

4 questões ao Antariano. Observe o teor da 3a resposta que o Antariano deu a ele.  
 
P: Olá amigo, sabe o P.?  
R: Naturalmente que sim!  
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P: Bem, ele tem 4 perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Certamente que sim!  
 
P: 1a) Por que existem varetas que não queimam?  
R: Querido amigo P., o palito apoiador da substância combustível, está preparado de forma 

inadequada. A operação de combustão não se processa, devido a inadequação da fórmula utilizada na 
fabricação do palito o qual gera, demasiada umidade.  

 
P: 2a) As ofertas feitas para Nossa Senhora Aparecida, devem ser feitas do modo que a Sra. L., 

pediu?  
R: Querido amigo P., as boas ações, são as oferendas mais adequadas. Realmente, é desnecessário 

qualquer forma de ritual para poder alcançar um sonho. Apenas uma oração, já é suficiente.  
 
P: 3a) Sabemos que o fumo faz mal a saúde, como eu poderia ajudar aos irmãos que fumam para 

eliminar o vício?  
R: Querido amigo P., o seu precioso auxílio neste sentido necessitaria ser efetuado através da sábia 

utilização de suas palavras e da força de suas orações dirigidas a todos aqueles que possuem tão 
inadequado hábito. Querido amigo P., de nossa parte creia, que estaremos lhe auxil iando neste sentido. 
Agradeceríamos muito, caso as suas palavras e orações se estendessem com maior profundidade para a 
nossa querida Fiorella pois temos grande necessidade de que seu bem estar seja total a fim de que 
possamos passar a ela todas as informações possíveis, concernentes ao plano interdimensional. Somos 
muito gratos a você, pela sua atenção e apoio.  

 
P: 4a) Eu gostaria de uma mensagem para Cartão de Natal.  
R: Querido amigo P., observe:  
 
"O Natal, representa para todos os seres cristãos, a aproximação de seus corações unindo-os ao Pai. 

Movido por este sentimento irmão, desejo a você (nome da pessoa) um, Feliz Natal."  
 
P: Tem mensagem para o P.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo P., são inúmeros os caminhos que levam ao Divino Pai 

Celestial. No entanto, os seres do plano dimensional terrestre, buscam por vezes, seguir outros 
caminhos. Apenas que, estes caminhos, costumam levar à desesperança. Mesmo assim, estes caminhos 
por sua vez, não indicam o livre-arbítrio, palavra esta, muito adotada entre os seres do plano 
dimensional terrestre e também muito pouco compreendida. Seu caminho querido amigo P., opera 
algumas vezes, desta forma. Portanto, mantenha-se no rumo que leva ao TODO, em linha reta não 
permitindo a si próprio adotar o caminho do chamado livre-arbítrio, pois creia querido amigo P., que 
este, realmente, gera a desesperança. Querido amigo P., receba o meu Coração Irmão e a benção do 
Divino Pai Celestial.  

 
Em 28/10/97, ocorreu uma polêmica entre D. da Home Page e eu, a qual girou em torno de 

"TECHNICIAN" ou o Técnico, como é conhecido pelos Transcomunicadores, devido a 4ª resposta  
dada pelo Antariano a ele. Daí, resolvi pedir maiores esclarecimentos ao Antariano.  

 
P: Meu amigo, temos uns probleminhas por aqui. É sobre aquela resposta que você deu a respeito 

do Technitian, era a 4ª questão elaborada pelo D. da Home Page, onde ele queria saber se o Technitian 
era um robô. Na ocasião, você respondeu que não, que ele já vivera na Terra, que o nome dele era 
Carstu e que na ocasião, morava na antiga Pérsia. Eu também fiz a você algumas perguntas sobre ele, 
e você me respondeu que seu ofício era de construtor e que abrigava refugiados de outros locais e tal e 
tal.... Aí, quando enviei a sua resposta ao D., ele me escreveu de volta dizendo assim:  
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"O que se ouve mesmo é que ele nunca teve reencarnações. Portanto eu acho que seu amigo está 
enganado a respeito".  

 
Bem, daí eu escrevi de volta para o D. e perguntei:  
 
"Alguém já falou com ele via gravador ou outro meio? De onde você tem a informação que ele 

nunca teve reencarnações?"  
 
Aí, o D. me respondeu: 
  
"Todos os livros que falam dele, informam que ele ao    anunciar-se pelo telefone dizia que nunca 

tinha tido uma vida em carne. Isto obviamente, gera confli tos com espíritas que ainda acham que tudo 
que se aplica ao nosso contexto (diria universo) se aplica ao Universo Mãe. Isto está errado. Compre o 
livro a Ponte entre o Aqui e o Além."  

 
Respondi ao D. que eu estava saindo para comprar o livro A Ponte entre O Aqui e O Além. 

Comentando com ele que tanto você quanto os outros dois Seres amigos já haviam me informado 
diversas vezes, que TODOS já haviam passado pela Terra, pois até Cristo havia passado. Escrevi ao 
D. que eu iria ler o livro, e depois trocaria algumas idéias com você a respeito de Technitian.  

 
Bem meu amigo, comprei e já li o livro A Ponte entre O Aqui e o Além e na página 109, tem um 

trecho que diz assim: “ Comunicações do Técnico através da GA1 de Luxemburgo, algumas das 
primeiras comunicações datadas de Setembro de 1986." O Técnico diz:  

 
"Não sou homem, nunca estive encarnado - não sou nem nunca fui animal - não sou energia nem 

entidade de luz - fui e sou um ser sobre-humano, com competência para o planeta Terra".  
 
P: Você poderia me dar maiores informações sobre as palavras do Técnico?  
R: Certamente que sim! Querida Fiorella, a realidade sobre a história do querido amigo Carstu ou 

Technitian, permanece a que já lhe contei.  
 
P: Tudo bem, mas no livro, na página 109, está escrito uma outra coisa.....  
R: Quanto a esta informação, saiba querida Fiorella, que a conduta de nosso querido amigo Carstu 

foi esta, devido a explicação detalhada que ele teria que consequentemente, fornecer aos 
comunicadores presentes, o que geraria outras polêmicas as quais na ocasião, seriam demasiadamente 
inoportunas.  

 
P: Entendo! Se analisarmos bem o que ele disse.....na verdade.....ele não deu uma definição exata 

de si... "Não sou homem, nunca estive encarnado - não sou nem nunca fui        animal - não sou 
energia nem entidade de luz - fui e sou um ser sobre-humano, com competência para o planeta Terra".  

R: Querida Fiorella, a arte de expressão, é sem dúvida, a que gera polêmicas entre os seres tanto do 
plano dimensional terrestre, quanto do plano interdimensional. Boas palavras, geram conversações 
úteis.  

P: E a frase: "Fui e sou um ser sobre-humano com competência para o planeta Terra........  
R: Querida Fiorella, o querido amigo Carstu, por ser um construtor e também um condutor de seres 

dimensionais terrestres e interdimensionais, é considerado um ser sobre-humano, pois após a sua 
última estada no Planeta Terra, adquiriu grandes habil idades nestas questões.  

 
P: Está certo! De qualquer jeito, quando o L. inquirir o pessoal do lado de lá, através dos rádios, 

seria interessante que eles confirmassem de que ele já esteve por aqui, não e’?  
 
Neste momento, interrompi a diálogo com o Antariano e perguntei:  
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"Técnico, você já passou pela Terra?"  
 
R: Uma voz masculina respondeu:  
 
"Jáááá !!!!" e o Antariano emendou: "Naturalmente que sim!”  

 
P: Bem meu amigo, vamos a nossa despedida?  
R: Que o bom Deus zele sempre por todos nós.  
 
Em 03/11/97, um amigo de nome P., formulou 2 questões ao Antariano.  
 
P: Olá meu amigo, o P. lhe formulou duas perguntas, você poderia respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Bem, o P. enviou o seguinte texto e questão: 
Obrigado amigo pelas respostas anteriores e, ficaria muito grato se pudéssemos ajudar o nosso 

amigo T. Ele quer vender os postos de gasolina e não está conseguindo. Ele me diz que vão olhá-lo e 
na hora "H", não compram. A pergunta é: O que existe, qual o motivo da não venda, em que podemos 
ajudá-lo?  

R: Querido amigo P., doar o Coração ao próximo, sem contudo buscar cada palavra necessária a 
este propósito, em princípio, o auxílio, se torna sem efeito. Querido amigo P., o querido amigo A., 
oportunamente, conseguirá solucionar seus contratempos. Entretanto, ele necessitará fazer uso de 
forma mais sábia, no que se refere às suas palavras. A palavra operada de forma inadequada, gera 
opiniões contrárias, e que na maioria das vezes faz com que oportunidades benéficas, sejam 
inutili zadas.  

 
P: 2a) Posso divulgar uma mensagem que me foi passada? Estou lhe passando um trecho do texto:  

 
"Estamos dando cumprimento a advertência do dia que se aproxima, advertência esta, feita pela 

comandante AZIRAN do 2º Mundo do Sistema Solar. Em nome e recomendação de 
ASHTAR...............  

 
R: Querido amigo P., negue-se a divulgar todo e qualquer tipo de mensagem que traga a 

desesperança para os seres humanos. Busque divulgar as mensagens que sigam a esperança e a boa 
vontade a fim de que os seres humanos possam alcançar a crença no Divino Pai Celestial.  

 
Em 08/11/97, L. formulou algumas questões ao Antariano.  
 
P: Meu amigo, temos algumas questões do L. Ele gostaria de saber a sua opinião com relação ao 

segundo livro que ele está preparando.  
R: Querida Fiorella, o querido amigo L., tanto quanto outros, fará com que a comunicação via 

instrumental, opere de forma que inúmeros seres irmãos do plano dimensional terrestre possam buscar 
o auxílio para si próprios através destes artigos que ele tão bem escreveu.  

 
Muito bom! Bem, o L. lhe pergunta o seguinte:  
 
P: Foi ele quem falou comigo pelos rádios, ou alguém respondeu sobre ele?  
R: O apoio dos nossos irmãos do plano interdimensional, age de forma combinada comigo, 

podendo assim, fazer com que a minha voz possa ser compreendida.  
 
A outra pergunta é:  
 
P: Se foi ele diretamente, posso invocá-lo para papear mais e mais? Abusar mesmo?  
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R: Querido amigo L., creia que para mim é uma honra poder   servi-lo. Fique a vontade, me 
chamando, quando seu precioso Coração assim o desejar.  

 
P: (Eu): Quer dizer que ele pode abusar?  
R: Naturalmente que sim! Creia, que não há nenhum abuso da parte dele.  
 
L. lhe pergunta:  
 
P: Sobre o Técnico, quem respondeu? O Técnico, ou alguém por ele? 
R: A resposta foi dada a você, pelo querido amigo Carstu.  
 
L. pergunta o seguinte:  
P: Bem, creio que o Antariano, se desejar nos ajudar e se tivermos merecimentos, irá responder-me 

objetivamente, certo? 
Bezerra de Menezes foi quem me escutou mesmo? De onde de Marduk, ou falaram comigo de 

outra estação?  
R: Querido amigo L., o querido amigo Bezerra de Menezes tem por princípio, atender a todos que 

porventura necessitem de seu auxílio. Portanto, creia querido amigo L., que o querido amigo Bezerra 
de Menezes, falou consigo com o único propósito de mostrar a você que a Ponte entre o seu Coração e 
o dele, está em sintonia. Aguarde novas comunicações de nosso querido amigo Bezerra de Menezes. O 
querido amigo Bezerra de Menezes, falou consigo de Marduk. Oportunamente, o querido amigo 
Bezerra de Menezes, operará de outra localidade e você será informado. A Ponte está sendo construída 
pelo querido amigo Carstu.  

 
Certo! Bem, outra pergunta do L.:  
 
P: Marduk também é conhecida como Mardukan? Ou a pronúncia lá é que é Mardukan? 
R: Querido amigo L., a localidade de nome Marduk é uma, e a localidade de nome Mardukan, é 

outra. Esta, se localiza a leste de Marduk e a priori, esta localidade abriga os Condutores de Marduk.  
 
Meu amigo, o último mail do L. diz assim:  
 
"Hoje perguntei se o Antariano me escutava e não me responderam. Sumiu”!  
 
P: (Eu):O que houve, meu amigo?  
R: Querida Fiorella, naturalmente que eu não sumi, conforme palavras de nosso querido amigo L., 

porém consternei-me diante de suas palavras com relação a querida amiga S. Seria de grande 
importância e muita valia que o nosso querido amigo L., gerasse em seu precioso Coração, maior 
Poder de Compreensão. A Onda de Freqüência, necessitaria permanecer sempre em perfeita sintonia, 
buscando unir constantemente, nossos Pensamentos e nossos Corações.  

 
Em 27/11/97, uma amiga de nome C., formulou uma pergunta ao Antariano sobre um casal de 

urubús que resolveram morar no terraço da cobertura de seu apartamento. Observe a indignação do 
Antariano, ao meu comentário.  

 
P: Meu amigo, sabe a C.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
Bem, ela lhe faz uma pergunta.  
 
P: Por quê os urubús apareceram novamente, no terraço de meu apartamento?  
R: Querida amiga C., a vinda destes belos pássaros,  
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Interrompi.... 
 
Eu: Belos pássaros???????  
R: Naturalmente que sim!!!!  Como eu dizia.....Querida amiga C., a vinda destes belos pássaros, é 

devida ao fato deles encontrarem em seu terraço o abrigo ideal para a postura de seus ovos. Não 
havendo portanto, nenhuma outra situação a não ser esta que lhe comentei.  

 
P: Muito obrigada.  
R: Por nada.  
 
Em 02/12/97, uma pergunta de um Internauta, sobre Ashtar Sheran, na Home Page de E.G., 

respondida pelo Antariano.  
 
P: Meu amigo, sabe o E.G.?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Tem uma pergunta que um internauta fez a ele em sua Home Page que diz o seguinte:  
 
"Existe mesmo um "Comando Ashtar Sheran" ou o arcanjo Gabriel (como queiram chamá-lo), onde 

muitos espíritos aqui desencarnados, juntam-se também a esta legião que visa combater as forças do 
mal no nosso planeta, travando batalhas em planos astrais superiores contra os "Dragões do Mal", sob 
ordens divinas?"  

R: O querido amigo Ashtar Sheran, busca a aproximação entre os seres humanos e a Divina 
Existência, procurando juntamente com a equipe da qual ele participa, levar as informações geradas 
entre os seres que habitam os diversos planos da existência, ao conhecimento dos seres humanos. A 
equipe da qual faz parte o querido amigo Ashtar Sheran, evoluem com suas fabulosas naves ao redor 
do Planeta Terra com a única intenção de gerar o bem estar e conseqüente melhora do nível de vida de 
seus habitantes. O Querido amigo Ashtar Sheran, procura desmistificar sua imagem, no entanto, há 
inúmeros seres humanos que o imaginam como um ser incomum. Afirmo, não ser esta a realidade, 
pois o querido amigo Ashtar Sheran, participa da ordem da Divina Organização Universal, onde todos 
os seus integrantes, são IGUAIS. Ademais, no que diz respeito aos chamados "Dragões do Mal", 
confirmo a sua inexistência. Espero haver contribuído. Receba meu Coração Irmão.  

 
Em 07/01/98, uma pergunta de L. e S., ao Antariano.  
 
P: Meu amigo, o L. e S. acreditam que os seres que falam com eles pelos rádios são de formação 

católica e que eles se baseiam na Bíblia. Você poderia    elucidá-los?  
R: Certamente que sim! Os seres que habitam o plano interdimensional, não possuem religião. 

Apenas alguns, quando acabam de chegar, ainda algumas vezes, sustentam conceitos religiosos. 
Porém, passado o período de adequação, percebem que a religião se faz desnecessária. Quanto aos 
conceitos bíblicos, estes também, com a compreensão que alguns atingem com maior rapidez, por sua 
vez, não mais são apreciados. O poder de todo tipo, no plano interdimensional, não faz nenhum efeito. 
O único poder existente entre os seres que aqui habitam, é o do Poder do Amor. 

 
Em 18/01/98, um coordenador de uma Home Page, formulou 09 questões ao Antariano:  
 
P: Olá meu amigo, temos 09 questões formuladas por um coordenador de uma Home Page. Você 

poderia respondê-las?  
R: Naturalmente que sim!  
 
P: Bem, inicialmente, ele enviou um texto que diz assim:  
 
Olá amigo Antariano, gostaria muito de saber algumas informações importantes para mim:  
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P: 1a) Onde meu irmão se encontra atualmente, como ele está, e qual a sua atual missão?  
R: Querido amigo M., creia que para mim é uma imensa satisfação poder responder as suas 

questões. O seu amado irmão, encontra-se no momento, apoiando equipes de socorristas as quais 
atuam em Ganimedes. A equipe da qual seu amado irmão participa, opera gerando possibil idades de 
trabalho e bem estar a todos aqueles que quando em vida no plano dimensional terrestre, não 
obtiveram estas oportunidades. A finalidade é de fazer com que este seres irmãos possam se beneficiar 
do trabalho, gerando o próprio bem estar e consequentemente, quando de seus retornos ao plano 
dimensional terrestre, poderem realmente, participar da sociedade da qual fazem parte, e 
consequentemente, evoluírem.  

 
P: 2a) Onde minha querida avó se encontra também, como ela está, e qual a sua atual tarefa?  
R: A sua querida avó participa de várias equipes que operam no sentido de procurar seres que 

partiram do plano dimensional terrestre e levá-los a presença de seus parentes, amigos e próximos, os 
quais se encontram esparsos por todo o plano interdimensional. Portanto querido amigo M., a sua 
querida avó tem trabalhado muitíssimo a fim de proporcionar esta alegria entre os seres de ambos os 
planos. Atualmente, a sua querida avó, se encontra em Aldebaran, porém sua estadia por lá não será 
demorada, pois em breve, ela irá para outro local.  

 
P:3a) Minha tia tem constantes sonhos com minha avó, quais são seus significados?  
R: "Lute por seus ideais". Esta é a mensagem de sua querida avó, para a sua querida tia.  
 
P: 4a) O que significam sonhos com seres de outros planetas?  
R: A realidade da existência da vida no plano interdimensional.  
 
P: 5a) Qual o significado dos sonhos que minha mãe e eu tivemos na mesma noite, sobre 

extraterrestres?  
R: Querido amigo M., seu amado irmão, procurou entrar em contato com ambos, através do sonho, 

diretamente de Ganimedes.  
 
P: 6a) Porque minha mãe tem tanta dificuldade em encontrar-se com meu irmão em sonhos?  
R: Sua querida mãe, já contatou seu amado irmão em sonhos. Apenas, ela sente dificuldade em 

lembrar-se. Creia, que em breve, seu amado irmão irá contatar a você e sua querida mãe, de forma 
muito mais objetiva. Aguardem, deixando fluir suas emoções.  

 
P: 7a) Qual é o meu planeta de origem, o de meu irmão e o de minha mãe?  
R: Sua origem é de Capela, de seu amado irmão, é de Ganimedes e de sua querida mãe, é de Sírius.  
 
P: 8a) Eles são planetas da terceira ou quarta dimensão?  
R: São Sistemas, os quais se encontram, em sua totalidade, na quarta dimensão.  
P: 9a) Há quanto tempo estivemos pela última vez nestes planetas?  
R: Querido amigo M., tanto você quanto seu amado irmão e sua querida mãe, estiveram por várias 

localidades dentro do Sistema Universal. Quanto ao tempo de suas permanências nestas localidades, é 
impossível determinar, pois no plano interdimensional, o tempo, não é contado da mesma forma como 
no plano dimensional terrestre.  

 
P: Você teria alguma mensagem para M.?  
R: Naturalmente que sim! Querido amigo, somos gratos por você nos conceder um espaço em sua 

página. Sua boa vontade muito nos alegra. A querida Fiorella em muito tem se esforçado a fim de 
levar ao conhecimento de seus irmãos do plano dimensional terrestre, as nossas palavras. Querido 
amigo, ficamos ao seu inteiro dispor a qualquer momento. Receba nossos Corações Irmãos e a benção 
do Divino Pai Celestial. 
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CONCLUSÃO 
 
 
Meus amigos, após receber a benção da presença dos três Seres amigos do Plano Interdimensional 

em minha existência, cheguei a seguinte conclusão:  
 
A GRANDE MÁGICA DA VIDA é conseguir DOMINAR e VENCER a SI PRÓPRIO, apostando 

TUDO em SI MESMO, depondo as ARMAS "O EGO", procurando se AUTO-CENTRAR, atingindo a 
HUMILDADE de se saber apenas PARTE de um TODO, saindo do PALCO e ficando na PLATÉIA, 
aplaudindo o TEMPO TODO este GRANDE SHOW DA VIDA, pois o PALCO se encontra do OUTRO 
LADO DA VIDA, e no COMPASSO do BATIMENTO CARDÍACO, encontrar a sua UNIDADE COM 
DEUS. 

 
                            
Fiorella   
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Fiorella Lattaruli , natural do Egito/Alexandria, de nacionalidade italiana, chegou ao Brasil com a 
idade de nove anos e mora em São Paulo/Capital há quarenta anos. Pesquisadora de T.C.I desde 
22/05/1992, e a partir de 20/07/95 passou a se comunicar com o Plano Interdimensional, l igada a                
ONDA DE FREQÜÊNCIA THETA. 

 
Contatos com a autora:  
E-mail : fiorella@amcham.com.br 
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            FORMULÁRIO 
 

Amigo(a) leitor(a), caso deseje entrar em contato com a autora, preencha as informações abaixo 
especificadas de forma legível e envie para a CAIXA POSTAL 25917                 CEP. 05599-970 - 
São Paulo / SP., ou envie seu cadastro por  E-mail: fiorella@amcham.com.br 
 

CADASTRO 
 

Nome Completo (conforme registro de nascimento):................. 
 

......................................................................................................... 
 

Data de nascimento: ....../....../..... Sexo: ....................................... 
 

Estado Civil:............................. Escolar idade: ............................. 
 

Ocupação: ...................................................................................... 
 

Endereço:........................................................................................ 
 

........................................... Bairro: ................................................ 
 

Cidade: ............................. Estado: .......... CEP: .......................... 
 

Fone:(......) .................. Fax:(......) .................. Celular :.................  
 

E-mail:............................................................................................. 
 

Sendo de seu agrado, formule de uma a três questões ao amigo Antariano. Logo possa, enviarei 
a(s) resposta(s) a você.  
 

AT. As informações contidas neste formulár io são confidenciais e as eventuais questões ao 
amigo Antar iano seguidas das devidas respostas, constarão numa próxima obra, contendo 
apenas a inicial do nome de quem as formulou. 
 

Grata pela atenção, 
Fiorella 


