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Tem  havido  muitas  dúvidas  e  confusão  ultimamente  de  como  o  Processo  de
Ascensão está acontecendo, o que aconteceu e o que ainda está por acontecer. O
processo  da  Ascensão  (também  conhecido  como  elevação  da  consciência  ou  da
vibração) está sendo ativado por uma energia Universal, conhecida como Cinturão de
Fótons.

O Cinturão de Fótons foi nomeado “Matéria Escura” pela comunidade científica, e
está atualmente sendo estudado por aqueles que estão nos campos da Astronomia e
da Astrofísica. O Cinturão de Fótons aparece como uma faixa escura no espaço. O
Cinturão de Fótons contém uma energia  de vibração mais  elevada e é realmente
muito parecido com uma linha de delimitação entre os planos dimensionais.

O Cinturão  de Fótons  alcançou o  seu ponto  mais  próximo da  Terra  neste  ano,
permanecendo  nas  proximidades  nos  próximos  11  anos.  Devido  à  presença  do
Cinturão de Fótons, a elevação na vibração do planeta “Ascensão”, está começando a
ocorrer, uma pessoa, um local, uma comunidade de cada vez.

Assim, há bolsões onde a Ascensão já começou.

Durante este período de 11 anos, aqueles que estiverem fazendo a escolha em sua
vida  de  se  afastarem  desta  energia  (Vocês  ficariam  surpresos  de  quantos  estão
assustados com isto), estarão deixando a Terra através da morte, para continuar o
seu processo de encarnação em outro  lugar,  em outro  planeta chamado Stahlen.
Depois que este período de 11 anos tiver sido concluído, todos que permanecerem na
Terra terão completado o seu processo de Ascensão.

A  Ascensão  simplesmente  não  acontece  em um dia  para  todos.  É  muito  mais
semelhante a uma porta que foi aberta, e o prazo de 11 anos é o período em que
todos os indivíduos terão a oportunidade de atravessar esta porta ou não. Uma alma
será capaz de começar o processo, alcançando o que é conhecido como consciência
Crística (também chamada de consciência Cósmica). Este estado de consciência pode
ser alcançado por um indivíduo, cultura, sociedade ou comunidade ao liberar a raiva,
o ódio, o medo e a dúvida. Uma vez que alguém alcance a consciência Crística e as
experiências do processo da Ascensão, ele não desaparecerá ou deixará o planeta,
porque  a  própria  Terra  entrará  plenamente  no  novo  espaço  de  dimensão  mais
elevada.

Desde 1987, tem havido, na verdade, duas Terras. Os planetas se sobrepõem em
experiência, mas ocupam duas frequências vibratórias diferentes.

Desde este período, a “Nova Terra” ou a Terra da 5ª Dimensão, como muitos a
chamam, tem mudado e ascendido (ou avançado) na vibração, enquanto a “Velha
Terra”, ou a Terra da 3ª Dimensão, permaneceu em seu mesmo espaço de vibração.
No momento da elaboração desta mensagem, estas duas Terras ainda compartilham
alguma sobreposição, mas a distância entre os estados vibracionais continua a crescer
mais e mais.

A presença do Cinturão de Fótons está auxiliando neste processo, uma vez que está
colocando  para  fora  todos  os  detritos,  pensamentos  e  crenças  (tanto  individual,
quanto  coletivamente),  que  são  do  Ego.  Enquanto  esta  energia  é  eliminada  dos
indivíduos, cidades, países, grupos e assim por diante, cada um destes é então capaz



de completar a travessia de uma frequência dimensional para a outra. Outro benefício
do Cinturão de Fótons é que ele formou a ponte entre estas duas dimensões. Esta
ponte dimensional esteve aberta desde Setembro de 2009.

Ao cruzar a ponte do Cinturão de Fótons, tudo o que vibra na frequência da 3ª
Dimensão é purificado daqueles que atravessam. Não se alcançará o outro lado da
ponte, até que a sua vibração seja purificada de tudo o que seja do Ego (Eu inferior).
Durante  este  processo,  o  nível  de  consciência  se  eleva  mais  uma vez,  tirando  o
indivíduo da consciência cósmica para a consciência Universal  (também conhecida
como consciência da unidade).

Como vocês sabem se já fizeram esta transição através da ponte dimensional? Há
quatro sinais principais que indicam que vocês estão no mundo da 5ª dimensão. O
primeiro  é  que  vocês  são  capazes  de  estar  completamente  alheios  ao  que  está
acontecendo  no  mundo.  Vocês  podem  ainda  estar  interessados  em  assisti-lo  e
participar das mudanças, mas já não ficam perturbados ao verem a violência ou a
dificuldade  que  outros  estão  experienciando.  Desligamento  se  refere  à  distância
emocional, não é fingir que algo não esteja acontecendo, mas trata-se de não permitir
que o que está acontecendo afete o seu estado emocional. Muitos outros podem ver
isto  como  frieza  ou  indiferença,  mas,  na  realidade,  ao  estar  em  um  estado  de
desprendimento, isto é a sua evidência de que vocês não mais compartilham a sua
vida com a energia do mundo da 3ª dimensão.

Em segundo lugar,  vocês se percebem invisíveis aos outros. Isto pode ser uma
invisibilidade física quando andam, dirigem ou interagem em espaços públicos, aonde
as pessoas muito próximas vão em sua direção. Não se preocupem, pois os seus
guias estarão aí, para impedir uma verdadeira colisão. Isto é porque todo o sistema
corporal está vibrando em uma frequência muito mais elevada do que aqueles neste
mesmo espaço, e, portanto, eles não podem vê-los, até que vocês estejam muito,
muito próximos deles. Outra forma de invisibilidade é a distância emocional que pode
aumentar entre vocês e as pessoas que estiveram uma vez próximas a vocês. Se
acharem mais e mais difícil entrar em contato com outros, porque eles os fazem se
sentir esgotados, cansados ou vocês simplesmente acham que eles não compreendem
mais a sua vida, então esta é a sua evidência de invisibilidade emocional.

Em terceiro lugar, as suas habilidades de manifestação se tornam elevadas. Sua
evidência disto é que as coisas se apresentam bem quando vocês precisam delas
(mas  não  necessariamente  mais  cedo).  Trata-se  de  estar  em  um  estado
verdadeiramente receptivo, onde vocês são guiados inteiramente pela sua intuição
para lhes trazer bem onde e quando vocês precisam estar. É quando as pessoas ao
seu redor continuarão lhes dizendo o quão afortunados e abençoados vocês são, mas
vocês compreendem que todos seriam abençoados, se apenas cada pessoa pudesse
reconhecer isto em si mesma. Isto ocorre porque vocês estão em harmonia com as
suas necessidades, e a influência do Ego (que atrapalha o processo de manifestação)
foi neutralizada.

Finalmente, vocês sentem uma paz que ultrapassa toda a compreensão, uma paz
que habita cada célula em seu corpo, um sentimento de paz com tudo o que é, foi e
será. Vocês transcenderam a influência do Ego. Ele ainda existe, e ainda conversa
com vocês, mas vocês não mais dão ouvidos a ele! Ele terá sido neutralizado, porque
vocês terão trabalhado através do seu inventário de padrões, emoções e crenças de
vidas  passadas.  Porque  se  vocês  não  resolvem  a  porção  de  liberação  de  vidas
passadas  do  processo  da  Ascensão,  então  vocês  estão  deixando  dentro  de  sua
essência, a munição para o Ego usar contra vocês. Enquanto existir esta munição,
vocês não serão capazes de transcender a influência do Ego. Uma vez que alcancem
este estado de paz, vocês estão no que é conhecido como a consciência Universal,



que é o estado de estar na 5ª dimensão.

Nos próximos 11 anos deste período de transição que permanece, continuará a
haver dois mundos. Vocês descobrirão que pouco a pouco e pessoa a pessoa, vocês
se tornarão menos invisíveis e que mais pessoas poderão vê-los e interagir com vocês
novamente. Esta experiência indicará que aquelas almas terão também atravessado o
portal dimensional.

Se não tiverem certeza de onde estão,  vocês como muitos,  estão viajando em
algum espaço entre os dois mundos, na ponte dimensional, vivendo alguns dias na 5ª
dimensão e em outros dias na 3ª. Observem os seus pensamentos, sentimentos e
crenças para descobrir que pacotes dentro de vocês estão ainda vibrando em uma
frequência da 3ª dimensão. Uma vez que tenham erradicado estes pacotes (e vocês
têm MUITO tempo para fazer  isto),  então serão capazes  de viver  plenamente  no
mundo da 5D, sem possibilidade de retornarem a uma frequência inferior.

O que acontecerá àquelas almas que escolherem permanecer na 3ª dimensão? Elas
simplesmente resolverão a sua obrigação cármica restante em outro mundo de 3ª
dimensão. O processo de aprendizado de sua alma irá continuar, como o processo
para todos os que estão agora, ou que em breve estarão, vivendo na 5ª dimensão. No
entanto, as lições e experiências serão muito diferentes. A Velha Terra deixará de
existir, pois ela será plenamente substituída pela Nova Terra. Esta mudança não irá
ocorrer em um cataclismo, mas através de um processo de sobreposição e mudança
vibracional. Estas almas escolhendo viver em um reino de 3ª dimensão, passarão
através  do processo  da morte,  somente  para  reencarnarem em seu novo  espaço
planetário de aprendizagem.

Cada  alma  atrairá  a  informação  para  a  sua  vida  que  ela  precisa  ler,  assistir,
experienciar,  a fim de que ela seja capaz de atravessar esta janela do tempo da
Ascensão. Não haverá uma grande mudança que ocorra em um dia; é um processo a
ser concluído.  Uma vez que tenham chegado,  vocês saberão pela alegria em seu
coração, pelo desapego dos “problemas” ao seu redor, e pela paz que emana do seu
próprio ser.
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