
LINHAS AXIATONAIS DO CORPO HUMANO

Por  detrás  dos  ombros  libertam-se  duas  linhas  que  fazem contato  com um sistema de 
distribuição de energia que está no nosso corpo. São canais diferentes dos meridianos da 
Medicina  Tradicional  Chinesa,  independentes  dos  canais  Ida  e  Pingala,  e  independentes 
também dos meridianos secundários da Medicina Tradicional Chinesa.

Estes  canais  dentro  do  corpo  são  muito  simples.  Eles  têm uma diferenciação  sobre  as 
omoplatas, emergindo como dois canais principais (um de cada lado), e um terceiro canal 
central. Estes canais são a nossa conexão com a rede de distribuição e circulação da Energia 
dos Criadores no nosso corpo. Esses canais são canais de ligação à Árvore da Vida.

Enquanto os outros canais mencionados têm a ver com a situação de circulação de Prana 
dentro do corpo e dos seus respectivos bloqueios, estas linhas são as Linhas Axiatonais, ainda 
desconhecidas  para  a  maioria  das  pessoas.  São as  linhas  Ka  referidas  nos ensinamentos 
Pleiadianos e nas Chaves de Enoch. Elas permitem a circulação de Energia Estelar.

Estas linhas prolongam-se do topo do crânio e das omoplatas até ARCTURUS, e daí são 
vinculadas à Grande Corrente que são os Raios, a Árvore da Vida.

Chamam-se axiais por serem verticais, e tonais por transportarem Som e Cor.

A sintonia axial é algo que todos nós sabemos instintivamente o que é , e nos coloca ligados 
e conscientes à nossa família cósmica, aos mentores da Ascenção e aos Conselhos Superiores 
que nos estimulam e protegem, na proporção em que a Energia nos liberta. Elas formam os 
canais com o qual o PILAR DE LUZ é criado, ativado, fortalecido, ligado.

São linhas electromagnéticas indestrutíveis, muito pouco consciencializadas, porque 80% DA 
NOSSA VIDA DIÁRIA NÃO TEM ESSE MAGNETISMO VERTICAL, e é muito difícil lidar com esse 
material e mantermo-nos conscientes a maior parte do tempo. Por vezes ignoramo-as mesmo 
para poder exercer tarefas e ações «aqui em baixo» que de outra maneira não seria possível, 
ou até admissível, executar.

Essas Linhas têm a ver com o Sacerdócio Homem/Mulher e a consciência dessa ligação à 
Árvore da Vida. O manejo dessas Linhas em Amor e Consciência, conduz à integração do Ser 
na  Ordem  de  Melkisedek.  A  persistência  desses  momentos  sacerdotais,  geram  um 
sacerdote/sacerdotisa da linhagem Melkisedek. A capacidade de fazer a transposição duma 
Energia pura vinda de Órion, através de Arcturus até chegar a nós, essa ponte é o sacerdócio 
Melkisedek.
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As religiões são um artefato artificial para restabelecer esse contacto. A Linhagem Sacerdotal 
é natural em todos os seres humanos. Há muitos seres com capacidade, clareza e força para 
sentir essas Linhas.

Quando se faz um trabalho de alinhamento, há um momento em que o corpo fica contido 
num campo vibratório estático. Aí o Ser já começa a vibrar um determinado «coeficiente» do 
Sacerdócio Melquisedek.  Dum modo geral,  com o tempo, (entre 3 e 7 anos),  as pessoas 
podem  experimentar  essa  estaticidade  do  corpo,  enquanto  plenamente  presentes  nesta 
dimensão.
Isso  merece  o  nome  de  SACERDÓCIO,  se  nós  pudermos  encontrar  essa  estabilidade  e 
ficarmos ao mesmo tempo de olhos bem abertos, olhando as coisas (à nossa volta). Dum 
modo geral, se tu estás a vibrar essas Linhas, tu não estás socialmente acessível.

Noutros tempos, quando isso acontecia, gerava a necessidade de criação dos mosteiros, ou 
seja,  de  recolhimento.  A  posição  monástica  que  alguns  seres  ocupam [ou  ocuparam no 
passado] – agudamente conscientes dos seus Campos Energéticos Superiores – é um pedido 
superiormente autorizado para que numa dada encarnação seja possível ao Ser, manter a 
mais alta vibração o tempo todo.

As  nossas  vidas  familiares  e  sociais  dificilmente  acomodam a  capacidade  de  manter  a 
Sintonia  Axial  o  tempo  todo.  As  Linhas  Axiatonais  são  linhas  de  passagem  de  Energia, 
portanto  de  fluxos.  Um  Ser  que  esteja  consciente,  amando  e  fortalecendo  isso  em  si, 
dificilmente se adapta à sociedade em que se encontra. É um sacrifício Cósmico em nome da 
Psicologia.

Agora isto inverteu-se. Estas Linhas trazem e levam Energia o tempo todo, e são 
elas que estabilizam o campo vibracional todo, estabelecendo uma Paz Sólida. E essa 
Paz é aquilo que o Planeta vai necessitar nos próximos anos. Por isso, a sociedade vai ter que 
responder à pergunta “como é que eu vou encaixar isto na vida comum?”

Agora,  tu  és livre. Está tudo em mudança e transformação,  portanto há um espaço 
criativo para a pessoa aprender a andar na Presença do seu SER MAIOR. É um tempo de 
colheita, assim a pessoa possa dar o seu fruto.



A sua cor é o azul cobalto eléctrico escuro. Nós deslocamo-nos num tubo, cujos limites são 
essas Linhas. Quanto mais praticarmos, mais sólida é essa experiência. É necessário fazer 
este trabalho, dentro do Pilar de Luz.

Nós temos de nos habituar a que a Energia venha a nós, não o contrário [invocar ou buscar 
essa energia]. Isto é muito importante. Um Nome é uma CHAVE VIBRACIONAL que deve ser 
preservada, não exibida ou vulgarizada. Quanto mais cuidado tivermos com o Nome, maior 
poder ele tem de ativar as Linhas Axiatonais.

Autor: Andre Louro de Almeida

O artigo acima pode ser lido na íntegra, no link : http://pt.scribd.com/doc/28740135/A-cura-
de-Orion e faz parte de uma palestra de Andre Louro de Almeida  amavelmente transcrito por 
Placídia Espinha.
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