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~ Por Palas Athena 

 

Saudações em Luz a todos os Seres! 

Sabemos de cada um de vocês, que com o coração aberto recebeu o chamado, em 
seu íntimo, em sua Chama Trina. Ao cair da noite de muitos locais, estaremos 
juntos em Um Só Coração, ancorando nosso Sagrado Ser de Luz, emanando ondas 
e ondas do Puro Amor da Fonte. 

Você que estará conosco, leia a meditação abaixo, na hora em que for iniciar: 

 

Inspire profundamente... 

 

Deixe o ar preencher todo o seu Ser... 

 

Peça a conexão da sua Fonte Eu Sou... 

 

Da Fonte Superior, caia sobre mim um Pilar de Luz Dourada, brilhando 
profundamente ao meu redor... me protegendo, me alinhando, criando um Templo 
Sagrado... aqui e agora! 

 

Peço a conexão com os Mestres da Fraternidade Branca.  

 

Que emanem seus Raios Cósmicos atuantes no planeta. 

 

E nesse momento, minha Chama Trina, se expande cada vez mais. 

 

Sei que as Forças de Luz estão comigo, neste momento. 
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De coração, peço que a energia de Puro Amor do Criador, da Fonte Universal, me 
banhe com sua Luz, e expanda em mim a Centelha Divina. 

 

Que em meu coração possa surgir o Verdadeiro Amor! 

 

Que afaste, limpe, transmute, tudo o que não seja o Verdadeiro Amor, e que se 
afaste de mim neste momento. 

 

Em meu Ser, reside a Paz e a Harmonia. 

 

 E Eu Sou para sempre Uno, com a Fonte Divina. 

 

Eu Sou para sempre grato por todas as bênçãos. 

 

Eu Sou, tudo o que Sou. 

 

Eu meu íntimo sagrado, agradeço por este momento, por toda a dispensação Divina 
de Puro Amor e Luz, e peço de coração, que em minha vida, seja trabalhado, as 
seguintes questões:  

 

Aproveite o momento e a energia, e de coração converse com as Hierarquias e 

explique se está tendo alguma dificuldade e peça para que eles atuem por você. 

Caso esteja tudo bem, peça apenas que você continue caminhando na evolução, 

com o amparo de todos os seres de Luz e Amor do Planeta. 

(aguarde um pouco) 

 

Inspire profundamente... 

 

Libere o peso e a tensão de suas costas... 

 

Veja como está mais leve...  sereno... 
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Tranquilo...  Amoroso.... 

 

O lugar onde meu Coração reside neste momento... 

 

É meu Templo Sagrado! 

 

A cada momento que eu quiser ou precisar, saberei como chegar aqui. 

 

Expandindo meu Coração, e aceitando toda a Luz e Amor... 

 

QUE EU SOU ! 

 

Respire vagarosamente... 

 

Concentre-se um pouco mais... 

 

Deixe que o Amor Divino lhe banhe ainda mais... 

 

 

Aproveite e fique mais algum tempo em silêncio 

E aproveite s bênçãos que caem sobre você... 

 

 

Assim É! 


