




ELEMENTAIS E PROFECIAS
(Textos extraídos dos Ensinamentos, que serão apresentados no Evento)

1º Ensinamentos sobre os Elementais

“Existem na Terra três reinos e três ordens da criação divina. O reino angélico, o 
reino elemental e o reino das crianças e dos Filhos e das Filhas de Deus.

Os seres do reino angélico são os poderosos Arcanjos e os seus complementos 
femininos, as Arqueias, os anjos, os serafins e querubins, que foram criados por Deus da 
Sua essência e cuja função é concentrar, acelerar e ampliar os atributos de Deus em prol 
da Sua criação.

O reino elemental é o reino da construção das formas. Tudo que vem do Espírito 
para a Matéria passa por esses construtores e pelos seus hierarcas. Foram os sete poderosos 
Elohim, diretores da vida elemental e mestres da precipitação, que responderam aos sete 
grandes comandos de Deus, que se encontram em Gênesis, e culminaram na criação do 
homem.

Os Hierarcas dos Quatro Elementos, que servem sob a direção dos Elohim, 
prometeram manter o equilíbrio da vida na Terra, na Natureza e no homem, porém os 
grandes trabalhadores do reino elemental são os elementais do fogo, do ar, da água e da 
terra, respectivamente denominados salamandras, sílfides, ondinas e gnomos. 

Os seres dos elementos, ou espíritos da Natureza, como também são chamados, 
ocupam uma posição muito importante na vida que se manifesta na Matéria, pois são 
eles que cuidam de toda a natureza e devem estar sempre à disposição de Deus e do 
homem.”

As sAlAmAndrAs

“As salamandras podem atingir uma altura de cerca de trinta metros, mas também 
podem ser muito pequenas. Elas são como uma chama espiralada com as cores do arco-
íris. A sua identidade é fogo. Elas não são o fogo físico, mas controlam-no e imbuem-no 
com vida.

As salamandras manifestam o fogo espiritual e trazem-no do mundo sutil para o 
físico. Qualquer chama, da menor à mais complexa, é trazida por elas. Elas infundem 
as moléculas da substância divina com os fogos espirituais da criação e mantêm o 
equilíbrio dos ciclos de Alfa e Ômega, que regeneram as energias da criação. Quando 
as salamandras de fogo deixam de realizar essa função, a deterioração, a corrosão e a 
desintegração aparecem.”
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As sílfides 

“O Mensageiro Mark Prophet descreveu assim as sílfides: “Elas são lindas. São como 
fadas de longos cabelos dourados e corpos muito esbeltos e bem delineados. Flutuam no 
ar e contorcem o corpo dando-lhe formas diferentes. Às vezes, curvam as pernas para 
trás e arrastam-nas como se fossem uma roupa, enquanto os braços exibem os gestos 
graciosos das bailarinas.

Seus rostos são belos como os das mulheres mais formosas, mas a diferença está 
na pureza do semblante. Ali não há luxúria ou crueldade. Porém, quando incorporam 
atitudes humanas negativas e qualidades conflitantes que copiam dos homens, tentam 
livrar-se delas usando a força centrífuga, e lançam fora as vibrações de ódio e raiva 
rodopiando no ar.”

As OndinAs

“Elas podem ser descritas como criaturinhas marinhas ou pequenas sereias. Num 
trecho do livro “Universidades do Espírito” as ondinas são mencionadas como sereias 
encantadoras, mas esquivas. Movimentam-se e podem mudar de forma com muita 
rapidez. São poderosas como as grandes ondas e encontram-se onde há água e não apenas 
no mar, embora no mar esteja a sua maior tarefa. Elas controlam as marés e influenciam 
o clima, carregam as águas com correntes do espírito para despoluí-las e purificá-las. Os 
seus corpos são condutores de correntes cósmicas que ressoam através das câmaras da 
vida submarina. Todas as atividades marinhas são sua responsabilidade.”

Os GnOmOs

“Alguns gnomos podem ser bem pequeninos, com uns sete centímetros, outros 
podem ser como anões com mais ou menos um metro, mas há também aqueles que são 
gigantes e poderosos e pertencem às hierarquias das montanhas. Podemos pensar que 
um gnomo que toma conta de uma erva não pode ser igual ao que toma conta de uma 
árvore frondosa.”   

Os AnjOs devA

“Deva é uma palavra em sânscrito que significa “ser radiante”. Os deva são uma ordem 
de seres angélicos que servem com os elementais e os ajudam nas suas diversas funções.

O anjo deva de uma cidade é o guardião do fluxo das energias, especialmente entre 
o homem e a natureza. Portanto, ele também é o guardião do fluxo de energia para 
os elementais e ajuda-os a manter o conceito da imagem ou do padrão das sementes. 
Também há devas que são guardiães de grandes cordilheiras ou de certo tipo de flor.
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Quando invocamos ou contatamos o anjo deva de um estado, de uma nação ou de 
uma localidade recebemos uma grande energia. Podemos saudar os anjos deva quando 
viajamos e passamos por cidades ou localidades. Os anjos deva têm uma hierarquia e o 
anjo deva de um estado supervisiona todos os anjos deva que trabalham nesse estado.”

Os elementAis nãO têm ChAmA trinA 

Os elementais não têm chama trina e, segundo Oromasis, até que consigam uma, 
“têm de contar com a vossa”.

O elementAl dO COrpO

“O elemental do corpo é um ser que serve a alma desde o momento da sua primeira 
encarnação nos planos da Matéria para cuidar do corpo físico. Normalmente é invisível 
e funciona de forma despercebida na oitava física, tem cerca de um metro de altura e 
parece-se com o indivíduo a quem serve. O elemental do corpo trabalha com o anjo da 
guarda, sob a direção do Cristo Pessoal, e é o amigo invisível e o ajudante do homem.”

Os elementAis e Os CAtAClismOs

“Como já sabemos, a humanidade exerce enorme influência sobre a vida elemental, 
para o bem ou para o mal. Os elementais são facilmente influenciáveis, mais do que as 
crianças. Por exemplo: pensamentos e sentimentos discordantes lançados diariamente 
em uma pequena cidade ocasionados por conflitos entre esposos ou outros tipos de 
desentendimentos podem fazer com que um tornado atinja aquela localidade. Ou seja, 
os pensamentos e os sentimentos dos moradores de uma cidade podem criar um tornado, 
se os elementais reagirem a esses pensamentos.

A menos que, pela multiplicação dos chamados dos Guardiães da Chama, haja 
grande intensificação e saturação do corpo da Terra com a chama violeta, ocorrerão nesta 
década enormes convulsões planetárias, mudanças nas condições climáticas, terremotos 
que consumirão muitas vidas e mudanças permanentes na superfície geográfica da Terra”.

“A capacidade de sustentação da biosfera (a sua capacidade para sustentar certo 
número de organismos) só pode ser aumentada à medida que a humanidade equilibra 
o seu carma individual e de grupo e, dessa forma, diminui o peso total dos eflúvios 
planetários. Se o carma não for equilibrado diariamente pela oração, pelo serviço e 
invocações ao fogo sagrado, que resultam na transmutação da energia mal qualificada, 
então a população de um planeta tem de ser limitada pelos Senhores do Carma. 
Portanto, os crescimentos de população de um planeta têm de ser acompanhados por 
uma diminuição correspondente do peso cármico dos indivíduos encarnados.” 
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2º Ensinamentos sobre as Profecias

“As espirais de 33 anos abrangem o julgamento da consciência caída como é 
representada pelas muitas bestas e caídos descritos no Livro do Apocalipse e que culminam 
na descida da Cidade Santa, da Nova Jerusalém. Chamar-lhe-íamos no nosso vernáculo 
a Era de Ouro de Aquário”. O Arcanjo Miguel continuou e disse:

“E se elas tiverem de ser transmutadas ao serem manifestadas, por falta de números 
suficientes, abençoados corações, mesmo assim essa Era de Ouro será conhecida por 
vós. Pois a cidade que desce, a Nova Jerusalém, pode descer a qualquer nível do vosso 
ser. Assim, conforme fordes envolvidos no arrebatamento do vosso Cristo Pessoal e da 
vossa Presença do EU SOU, essa cidade Santa está ali. É vista. É conhecida. Entrais nela 
enquanto o vosso corpo dorme; e um dia, numa consciência totalmente desperta, com os 
olhos bem abertos, estareis cara a cara com o reino do céu na Terra.”

“Abençoados corações, contrariamente a todas as profecias de guerra e de mudanças 
na Terra, digo-vos que a construção de uma Era de Ouro pode prosseguir mesmo no 
meio de cataclismos ou da impensável guerra que ainda é tramada pelos caídos, pois esta 
Era de Ouro está a ser precipitada a partir da oitava etérica. Ela não será impedida! Ela 
não será desviada! 

E, não o permita Deus, se aqueles que têm a tocha da Liberdade na oitava física 
falharem, o que está sendo construído aqui será transferido para outro lar planetário. 
Pois digo-vos, a Era de Aquário tem de vir!”

Ensinamentos sobre Ciclos Cósmicos  
e o Livro do Apocalipse

“E assim, embora o édito dos Senhores do Carma seja interpretado pelos elementais 
construtores das formas como uma ruptura temporária da forma de vida na Terra, à 
medida que a natureza ajusta seus ciclos para conter a purificação dos quatro corpos 
inferiores do planeta, a humanidade, mesmo na décima primeira hora pode, em um 
esforço concentrado de invocação da luz, evitar o cataclismo total. Pois apenas como 
recurso final os Senhores do Carma usarão o cataclismo como um meio de introduzir a 
Era de Ouro. Conforme a hierarquia tem dito, a Lei prefere sempre a forma mais gentil 
– a forma de trazer uma era de liberdade pela ação gentil da lei de se tornar, que é a 
quadratura da lei de ser”.

“Estai preparados para o cataclismo, mas não o espereis para que, pela vossa 
própria atenção, façais com que ele ocorra. Estai preparados para invasão estrangeira e 
tomada de controle estrangeiro, mas não as espereis para que não façais com que aconteça 
pela vossa atenção. Estejais preparados para colapso econômico, fome e peste e para a 
abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, ocorrendo no local santo, mas não 
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o espereis para que, pela vossa atenção, façais com que aconteça. Melhor ter uma forma 
de preservar a vida e nunca usá-la do que necessitar de uma e não a terdes.

Eles recomendam passos práticos tais como armazenar alimento e água, 
conhecimento e artigos de primeiros socorros e recursos para sobrevivência no deserto. 

Se estiverdes preparados em todos os níveis de consciência para sobrevivência sob 
toda e qualquer crise, então não falhareis em vossa missão de preservar os Ensinamentos 
dos Mestres Ascensos para uma nova geração que virá construir o templo do nosso Deus.”

3º Ensinamentos sobre Os  
Quatro Cavaleiros do Apocalipse 

“Antes de o carma se tornar físico é muito mais fácil revertê-lo. Podemos reverter 
o câncer e doenças graves como a Aids quando o carma que as faz manifestar no corpo 
físico ainda está alojado nos corpos etérico, mental e astral. Podem invocar o fogo sagrado 
de Deus para consumir a causa e o núcleo do seu carma antes de colhê-lo no físico. 

A chama violeta é o solvente universal alquimista e a panaceia para todas as 
doenças. Mas quando essas doenças se tornam físicas, embora a chama violeta faça o 
trabalho, torna-se uma questão de o tempo cármico se esgotar antes da chama violeta 
poder completar os ciclos necessários de transmutação. E isso também acontece com o 
carma mundial.”

“A Madre agora fala de uma faceta muito interessante do carma. Sabemos que há o 
carma pessoal que precisamos transmutar, que também temos de carregar algum carma 
do mundo, há as situações em que nos oferecemos para ajudar outra pessoa a transmutar 
o seu carma e temos agora o conceito em que somos vítimas de carma iniciado por outros. 
Por vezes temos chamado a essas situações “carma novo”. 

E a Madre ensina: podemos ser vítimas cármicas das nossas doenças, ou podemos 
ser vítimas dos anticristos que administraram mal as ciências da saúde e a medicina 
e colocaram químicos nos nossos alimentos e em tudo o mais. Podemos ser vítimas de 
introduções acidentais ou propositadas do vírus da Aids nos nossos corpos por cientistas, 
pesquisadores ou funcionários de saúde pública.  

Em eras passadas, assim como na época presente, a humanidade tem sido vítima de 
experiências de geneticistas e até de extraterrestres, não necessariamente como resultado 
do seu carma, mas como resultado da sua vulnerabilidade – por que abandonaram o 
seu Deus e desobedeceram as Suas leis. Se não fossemos vulneráveis em nós mesmos 
não estaríamos sujeitos aos abusos dos poderes constituídos. Portanto, nem tudo está 
bem na Terra e ainda temos de ver o impacto total da cavalgada dos Quatro Cavaleiros 
distribuindo o carma na oitava física.”

“O propósito principal do ciclo de Trevas é ligar as pessoas de tal maneira ao seu 
antigo mau carma que elas não têm tempo, espaço ou energia para fazer mau carma 
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novo. A realidade é que o retorno do mau carma negativo evita que as pessoas façam 
mais carma negativo. Pois acima de tudo, o carma é limitador. Ele limita o livre arbítrio 
e a sua livre expressão. Limita a expansão da mente e do coração. Limita a capacidade 
das pessoas de fazerem o que querem fazer. Carma e especificamente o retorno de carma 
do ciclo de Trevas é, de forma simples, uma pedra no caminho, um obstáculo no caminho.

Quando o carma desce parece melaço; é tão pegajoso e pesado que reduz a capacidade 
das pessoas para destruir e fazer o mal. O carma desce para limitar a destrutividade da 
humanidade e preservar a sua opção para fazer o bem. Portanto, desde 23 de abril de 
1969, as pessoas ficaram literalmente presas na matéria pegajosa do seu carma.”

“Os Senhores do Carma desencadeiam o carma de pessoas e de planetas por 
intermédio dos hierarcas do reino da Natureza, que dirigem os seres elementais do fogo, 
do ar, da água e da terra. Chamados salamandras, sílfides, ondinas e gnomos, estes 
servos de Deus e do homem na Natureza recebem as suas diretrizes dos Seres Magistrais 
Oromasis e Diana. Aries e Thor, Netuno e Luara e Virgo e Pelleur, que são responsáveis 
perante os Vinte e Quatro Anciães, as Quatro Bestas e os Sete Poderosos Elohim por 
manter o equilíbrio das forças no corpo da Terra.

Quando os Senhores do Carma soltam uma espiral de carma da magnitude que 
estamos vendo, todo o reino da Natureza desempenha um papel na sua descida, que 
é sempre de acordo com a lei dos ciclos, e é a lei dos ciclos que está ilustrada no nosso 
trabalho com o Relógio Cósmico.

Nesta capacidade, os elementais têm sido os principais instrumentos do retorno 
cármico causado pela discórdia da humanidade. A mais antiga memória que temos deste 
fenômeno, que alguns compararam com Atlas encolhendo os ombros, é o afundamento 
do continente da Lemúria no Oceano Pacífico, há 50.000 anos, por causa do carma do 
abuso do fogo sagrado feito pelos sacerdotes e sacerdotisas nos altares de Deus.

Foi como uma guerra de deuses, que usaram erradamente a energia atômica 
– lançando a destruição uns sobre os outros, de lado a lado do continente, até que o 
cataclismo destruiu esse continente pelo fogo. Eu mesma me lembro de ver a Lemúria se 
desfazendo em chamas. 

Depois, claro, houve o afundamento da Atlântida, há 11.500 anos, descrito como 
o Dilúvio de Noé. E a história registra cataclismos em menor escala, como na súbita 
destruição de Pompeia e de Herculano, durante a erupção do Vesúvio no ano 79 d.C.”

4º O Anticristo na Forma do Dragão

“A Madre disse que uma das razões pela qual o julgamento do dragão tem 
sido adiado é por que os mestres esperavam o momento em que os que tinham sido 
originalmente vencidos pelos caídos atingissem certo nível de mestria, avançando da 
condição de criança de Deus para Filhos de Deus – em que seriam capazes de invocar o 
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julgamento, e realizá-lo pela palavra falada. 
Eles [ou nós] precisamos estar no ponto em que não seremos vencidos pelas forças 

reacionárias ou o choque de retorno da cauda do dragão.
Quando o dragão é destruído e cai morto, a cauda é a ultima coisa que bate no chão 

e ela volta e pode bater na pessoa que matou o dragão. 
Então aqueles que invocam o julgamento no plano físico – e esse julgamento tem de 

ser feito no plano físico – têm de receber o choque de retono da cauda do dragão até que 
toda a energia residual nela contida seja consumida.

Aprendemos a atar o choque de retorno até mesmo antes do julgamento ter sido 
efetuado. Seria bom se fizéssemos isso no final de cada serviço e sessão de decretos.

Como Sanat Kumara diz no livro – A Abertura do Sétimo Selo – “eles estão a cada 
dia superando o ‘dragão’ pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. 
Estes são os que não amaram a sua vida até à morte.” O sangue do Cordeiro é o fogo 
sagrado e a Palavra é a ciência da oração e da invocação. 

Sabemos que a Madre nesta época foi o cordeiro. Tal como Jesus ela disse: “Eu vim 
para o julgamento”. Continuamos o seu trabalho de acordo com a vontade de Deus.

Então o que morre? Não é a morte do Cristo ou entregar o nosso corpo físico. Não 
nos é pedido para morrermos fisicamente, é pedido para vivermos! O que morre é a 
mente carnal, o falso eu, o morador – pessoal e planetário.“

5º O Anticristo na Forma da Besta

“Portanto, fiz uma petição ao Conselho Cósmico. E uma vez que essa vitória seja 
concedida e o raio rubi flua, sabemos que como os vossos corações se mantiveram firmes 
em defesa da mensageira, por meio de todas as explosões das serpentes, contamos com 
todos os Guardiães da Chama para fazerem o chamado para serem um só com o coração 
desta mensageira. Neste estado podeis pedir que o seu coração possa sobrepor-se ao 
vosso e que o relacionamento Guru/chela não seja mais de dois, mas de um só – um em 
Espírito, um na carne, um no coração e na mente.

Essa força, que será a multiplicadora do vosso potencial Crístico, no alto como 
embaixo, tornar-se-á o instrumento para que a força da Grande Fraternidade Branca 
flua e flua através de vós. E, portanto, é o corpo místico de Deus que derruba o dragão 
da besta do dinheiro, os dragões planetários do Comunismo Mundial e da tirania, do 
terrorismo, do totalitarismo e de todas as formas de manipulação do livre mercado e da 
liberdade – as quatro sagradas liberdades e a liberdade da chama do coração.

O ritUAl dA destrUiÇãO dO fAlsO eU

Jesus deu-nos um ensinamento profundo sobre o ritual de como destruir o falso 
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eu. Ele diz-nos que a Páscoa é um tempo ideal para destruir o morador. No seu célebre 
ditado de 1983, O Despertar do Morador do Umbral, ele disse:

Amados corações, se soubésseis a Verdade, eu dir-vos-ia que o mal ainda anda pelo 
mundo de modo que as pessoas boas que desejam seguir-me terão um lembrete perpétuo 
e inescapável de que ainda não destruíram a sua mente carnal! E contentaram-se em 
ficar pelo meio, satisfeitas por alimentarem a besta e, portanto, domesticá-la em vez de 
matá-la à fome e destruí-la. 

Muitos decidiram alimentar a besta, satisfazê-la com conforto material e vários 
vícios dos vários chakras. Mas, amados, não escolhais o caminho da carne – e sabei 
que a vossa vitória é uma vitória individual e planetária, e que o morador do umbral 
planetário é reduzido pelo poder e a magnitude da vossa superação do véu de energia 
em vós. E finalmente todas as pessoas na Terra, se quiserem ascender, têm de destruir o 
inimigo interno e a consciência mundial do pecado. 

“Este é o desejo do meu coração – que ao menos participeis deste ritual sobre os 
ciclos do vosso relógio cósmico para celebrar essa união na Páscoa. E depois de quarenta 
dias, na hora da celebração da minha ascensão, podeis usar esse dia e esse fogo da chama 
da minha ascensão para destruir, então, o falso eu e para destruir a mente carnal e 
vencer a besta de modo a que ela não possa mais vos tentar e vos desviar do umbral da 
câmara nupcial do vosso Senhor.”

6º O Anticristo na Forma  
da Grande Prostituta

Alguns de vocês sabem quem são as pessoas da Grande Prostituta, quem são os 
falsos gurus, quem são as pessoas que estão em organizações que propagam os falsos 
ensinamentos de Deus e do homem.

Podemos ver esses indivíduos na política, na economia, nas igrejas. Vemo-los por 
todo o lado, vemos que ocupam grandes posições de poder, vemos que têm milhões de 
pessoas a apoiá-los e a segui-los. 

A chama da mãe é a ascensão, a Grande Prostituta é a morte, a morte 
institucionalizada. Em tudo, desde a poluição da nossa comida, do ar que respiramos, 
desde o nascimento até à tumba, há uma falsa mãe que permeou o nosso modo de vida. 

O casamento do Cordeiro com a alma é a aceleração da chama da ascensão, a 
chama da mãe em cada um de nós, e essa luz torna-se tão brilhante que descobrimos que 
a aura da nossa alma está cheia de luz branca. 

O julgamento da morte na pessoa da Grande Prostituta tem de preceder a nossa 
ascensão individual. 

Para podermos ascender individualmente teremos de fazer o julgamento e a execução 
da Grande Prostituta. A Grande Prostitua é uma falsificação do raio feminino em nós. 
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Podem ser elementos da nossa consciência que se opõem à senda da nossa ascensão.
O que faz a Grande Prostituta? A Grande Prostituta, o aspeto feminino da mente 

carnal, rouba da alma de luz o que deveria ser usada para tecer o corpo solar imortal. 
A grande Prostituta, tão apropriadamente nomeada, prostitui as energias de Deus. 

7º O Anticristo na forma do Falso Profeta

“O verdadeiro instrutor de toda a humanidade é o Espírito Santo. Quando oramos 
a todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, estamos a orar pela focalização do 
Espírito Santo que todos os Mestres Ascensos deixaram para trás para confortar os 
discípulos no caminho.” 

“Esse Espírito aparece na linha 9 do relógio sob a direção da hierarquia de Libra 
para a precipitação no plano físico de Deus como Pai, de Deus como Cristo, de Deus 
como Mãe. Nós não podemos entender e receber os ensinamentos dos Mestres Ascensos 
a menos que tenhamos o Espírito Santo. A menos que tenhamos a chama, a essência 
da radiação, não podemos sentar numa sala e sequer compreender ou reter as palavras 
de um ditado. Não podemos ler as palavras dos mestres e entendê-las. Não podemos 
contemplar aquilo em que não nos tornamos, é por isso que alguns tinham as visões da 
Mãe abençoada e outros não.“ 

“Jesus também sabia que uma vez que o Consolador viesse, todo tipo de falsos 
instrutores e de falsos profetas também viriam”. Portanto, ao longo do novo Testamento, 
somos avisados sobre os falsos profetas, os falsos instrutores. “Pelos seus frutos os 
conhecereis.” 

A Madre disse-nos “estamos a renunciar ao que está descrito no Livro do Apocalipse 
como elementos da nossa mente subconsciente e inconsciente. O dragão, a besta, o falso 
profeta, a grande prostituta, os caídos – todos esses são componentes da nossa mente 
subconsciente e inconsciente, que foram mostrados a João. Tudo isso entregamos porque 
entendemos que se não o fizermos estamos a dar-lhes oportunidade de se manifestarem 
por nosso intermédio.” 

“A Mãe Maria é uma Mãe que está muito próxima de nós, e ela fala em termos que 
entendemos e ela disse que o ritual da renúncia é como dar a Deus a nossa roupa suja: 
damo-la a Deus e Ele limpa-a, lava-a, passa-a pela máquina de lavar, e devolve-nos a 
roupa lavada.”

Chamados

A Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU e do meu Santo Cristo 
Pessoal, invoco os amados Virgo e Pelleur e peço-lhes que me designem os 
gnomos com quem devo trabalhar. Comprometo-me a atribuir-lhes tarefas, a 
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rezar com eles e a rezar por eles. Que isto que peço seja feito de acordo com a 
vontade de Deus. Amém. 

B “Em nome da minha Poderosa Presença do EU SOU, que toda a Luz do meu 
Corpo Causal do Sétimo Raio avance agora com a de todos os portadores de 
luz ligados a este sistema de mundos, penetrando todas as oitavas de Trevas 
e o plano astral e dando o sinal de que esta é a hora de uma Declaração 
Cósmica de Independência, pela qual, nós juntos, entraremos na Nova Era!”

C Deus Todo Poderoso, em nome de todo o Espírito da Grande Fraternidade 
Branca, peço a ação do julgamento e da Luz de Deus para que desça agora na 
condição injusta e na verdadeira causa e núcleo da prostituição das crianças 
em qualquer lugar do mundo. Peço que a ação do fogo sagrado ate os demônios 
e desencarnados, todos os diabos, todos que querem deitar abaixo a Luz das 
crianças para ganhar dinheiro. Exijo que a corrupção seja atada em todos que 
oficial ou não oficialmente ajudam e instigam a destruição das almas desses 
pequeninos.

Invoco o Senhor Cristo, invoco as suas legiões para que desçam em ação para salvar 
estas crianças da Luz, para salvá-las e restaurar a sua santa inocência, e atar a semente 
do caído que se aproveita dos seus preciosos corpos.

dispensAÇãO

A chama gêmea de Oromasis, Diana, anunciou no mesmo ano uma dispensação 
que iniciaria uma nova era de cooperação entre os filhos e as filhas de Deus e a vida 
elemental: “Hoje trago comigo representantes dos quatro reinos. A cada um de vós é dada 
uma companhia de elementais de cada um dos reinos. Eles ficarão convosco e obedecerão 
às ordens que derdes e que estiverem centradas no Coração de Diamante de Maria e 
de Morya. Permanecerão convosco enquanto cuidardes deles, enquanto os nutrirdes, os 
incluirdes nos vossos chamados e somente lhes atribuirdes tarefas que estejam de acordo 
com a vontade de Deus – desde que não abuseis deles, mas o invoqueis para muitos, 
muitos propósitos da vossa vida, sem excluir a cura dos quatro corpos inferiores ou o 
cuidado com as questões práticas.”

“Podemos manter um relacionamento com o gnomo que nos foi designado para nos 
ajudar, dar-lhe um nome, conversar com ele e dar-lhe tarefas.
Trabalhar também com o pelotão de 12 gnomos que recebemos. 
Dar-lhes fé e esperança e muito apoio.
Ensiná-los a decretar e decretar com eles e por eles.
Mantermos os nossos corpos inferiores purificados para não aumentar o trabalho deles. 
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Apoiar ONGS que ajudem a manter o planeta menos poluído.
Se desejarmos contatar os gnomos e estivermos dispostos a trabalhar com eles, 
podemos fazer algumas invocações”

deCretOs

Em Nome da Minha Poderosa Presença do EU SOU
Vou Curar Milhões de Elementais na Terra
Decreto 7.07B

Amada e poderosa Presença do EU SOU, em nome do meu Santo Cristo Pessoal e 
pelo Amor, Sabedoria e Poder da minha chama trina, invoco a ação transmutadora do 
fogo do meu ser, multiplicada pela Chama Violeta, multiplicada pelo fogo do Grande 
Sol Central e pelo Magneto do Grande Sol Central! Invoco esta ação em prol de toda a 
vida elemental, incluindo o meu elemental do corpo e os elementais do corpo de todas as 
almas em evolução no planeta Terra. 

Peço que a porção da chama por mim invocada, e tudo o que EU SOU possam 
agora curar milhões e milhões de elementais na Terra! Decreto que isto aconteça em 
nome da minha própria Cristicidade, em nome de me tornar o Mestre Ascenso que serei 
e que já sou, pois a semente está encerrada dentro de si mesma, e a semente da minha 
Poderosa Presença do EU SOU está comigo dentro do meu coração! Portanto, dedico as 
porcentagens do fogo da minha corrente de vida permitidas pelos Senhores do Carma à 
liberação de toda vida elemental. 

Assim o declaro em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo e da Mãe Divina 
universal. E aceito que isto se manifeste agora mesmo com pleno poder e com a bênção 
dos Senhores do Carma. Amém.
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