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Prefácio de Méline

Estas são as ferramentas que são, na verdade, uma mensagem pessoal para mim
canalizado. Estes Mestres são conhecidos pelo livro de "Life and Teachings of The
Masters of the Far East", de Baird T. Spalding, um maravilhoso livro foi-me dito que,
infelizmente, eu não li ainda. Eles chegaram no início de novembro 2012 para me dar
orientação na minha transformação e processo de transmutação que ainda está em
execução. Uma vez que esta orientação inclui ferramentas importantes nele, eu decidi
compartilhar a minha mensagem com todos vós como estes podem contribuir no seu
caminho, bem como, exatamente como eles fizeram por mim. Tenha em mente que
esta é uma mensagem pessoal para mim, e canalizado por mim, então isso pode variar
de pessoa a pessoa e, portanto, não há a chance de que isso não ressoam com sua
pessoa e coração. O canal inteiro é composto por 10 páginas escritas e é composto por
peças de toda a canalização e inclui passos. Todas estas três peças são ferramentas
canalizado pessoalmente de mim e através de mim, como recebidos destes Mestres.
Portanto estas são as minhas ferramentas pessoais e estão protegidos por direitos
autorais. Você pode usar livremente e compartilhar estas mensagens e ferramentas se
incluem as ligações de direitos autorais no fundo dessas mensagens.
Espero que este pequeno E-Book deve ajudá-lo e servir o seu Bem Maior, neste
momento Agora, em sua jornada. Aproveite e manter o coração aberto.
Com muito amor, Meline ♥

Este E-Book e conteúdo pode ser compartilhado livremente se
direitos de autor são incluídos e se tudo o conteúdo é mantido
inalterado e na sua totalidade. Este é um livro E-Book canalizado e
criado por Méline Lafont e, por conseguinte, não pode ser usado de
uma maneira comercial, nem alegou ser o seu próprio, ou editados
por qualquer meio.

www.houseofaquarius.net
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~ Passo 1 de auto-conhecimento na Transformação ~

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W4_Hc74HxiQ
Nós todos cumprimentá-lo como uma consciência coletiva dos Mestres Ascensos do
Extremo Oriente. Temos alcançado uma consciência coletiva em nossa iluminação que
temos o prazer compartilhar com vós todos. A nossa energia é composta por Mestres
Ascensos com base no budismo, no hinduísmo, no Islã, em comunidades no Oeste e
em vários emissários da Luz. Nós não colocamos ênfase nas diferenças de origem,
como somos e formamos 1 unidade e 1 energia compacto de energia Ascensionada.
Abordamos todos vós em um nível coletivo, a fim de esclarecer algumas questões para
você, que pode ter deixado uma impressão errada em sua consciência e em seu
amado Self.
Permitam-nos a acompanhar em seu ambiente de vida atual para conceder-lhe mais
iluminação em algumas questões difíceis e obscuras em um nível pessoal. O que está
na loja para você e que você já realizou na sua encarnação é de extrema importância e
valor para nós como bem como para si mesmo e para a nossa Terra. Muito tem sido
dito, você aprendeu muito e se até agora você foi capaz de integrar e aceitar no seu
ser, algo que em si é uma experiência fantástica e uma verdade! Para ser capaz de
contemplar essa maravilha é uma verdadeira bênção e assim dar você o nosso maior
apreço, pois somos muito gratos por sua enorme evolução na liberação e em dizer
adeus a este mundo de dualidade em que você mora.
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Você já tomou muitos passos mas liberando tudo ao seu redor é um passo pouco difícil,
que já teve de tomar. Nossa entrada no presente para você é para compartilhar o que
aprendemos neste assunto e para guiá-lo neste último, mas mais difícil parte da etapa
de liberação e rescisão. O próximo estado e passo que você alcançou hoje é a da
rescisão total da sua forma física em sua verdadeira aparência e de ser. Você
realmente entende esse conceito totalmente? Se não, estamos muito ansiosos para
ajudá-lo a obter conhecimento completo sobre este assunto.
O estado de rescisão e de liberação de sua auto-imagem e sua aparência física, pois é
familiar para você é um processo que você agora está se manifestando. É uma
questão de liberar o seu pleno Auto de tal maneira que a rescisão do material
pode estabelecer-se em uma forma mais clara, o que é um forma mais flexível e
maleável, que consiste da Luz. E necessário você realizar a sua própria
Transformação de corpo e essa é a razão por que é tudo até você. Quando se
atinge um estado de splendor há uma certa substância produzida no cérebro, que é
dirigida a partir do centro do coração corpo físico e de seu verdadeiro Ser e seu
verdadeiro Eu. É por isso que o seu próprio coração é o Portal para a Ascensão e para
a Transformação. O dispersation e a formação dessa substância é a chamada
Kundalini, que sustenta e dispersa tudo no corpo físico.
Quando o dispersation for totalmente realizado e os grupos de células mais importantes
e órgãos tenham sido devidamente alcançado, uma transformação vai estourar o que
levará a todo corpo físico para a completa Transformação de si mesmo em uma fonte
de energia e de Luz. O corpo de Luz é de forma uma fonte de Luz e de energia e é, em
si, um passo intermediário para humanidade evoluindo para o seu Auto real em uma
tarde de espaço-tempo. Nós, os Mestres Ascensionados do Extremo Oriente, já
passaram por todo esse processo há muito tempo e nós possuímos o controle
necessário, compostura e amor-próprio; que temos conscientemente iniciado e
dirigiudo a este processo, o que você está passando agora. É uma experiência mais
belo e excepcional que nós, como Mestres, gostamos de compartilhar com vós em seu
mundo, o que, em si, está à beira de uma grande deslocação. Solte o controle que a
ilusão detém sobre você, agradeça-lhe por serviços prestados e tome firme controle
sobre o seu verdadeiro Eu.
Dirija-se para fora deste mundo ilusório e constrói o seu verdadeiro Eu, sendo Luz e
energia. Você quase passou por este processo; você só tem que remover alguns
obstáculos a este respeito que por si impede a completa liberação de si mesmo. Veja
que o seu coração é novamente completamente equilibrado. Sabemos o que a tristeza
pode ser e o que ele pode levar à, é um poderoso veneno para o coração e para o seu
ser.
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Quando o seu coração, o seu portal da Ascensão, está fora de equilíbrio, pode
levar ao fato de que não pode haver transmutações em um estado de ser Amor. A
forma mais leve de um corpo não pode expresser se plenamente quando falta
equilíbrio. Equilíbrio: manter um controlo apertado sobre realmente tudo. O que tem
uma vez brilhado tão brilhante pode diminuir em esplendor, assim como seus
sentimentos do coração ...... Existe para a maior parte deste Amor Harmonioso entre
vocês dois (eu e minha Chama Gêmea), mas também há períodos de sentimentos
tristes resultante das emoções de decepção de perder a pessoa amada ..... Devolva o
seu coração de volta para a harmonia consigo mesmo e liberar todas suas expectativas
e visões em relação a isso.
Seu reencontro com sue amado Auto acontecerá de forma espontânea e próxima.
Fomos chamados para ajudá-lo neste processo. Estamos muito satisfeitos em
compartilhar nossa iluminação no assunto. Nós lhes dizemos que vamos compartilhar
agora nossas técnicas com você, você é livre para compartilhar com os outros e para
você usar como quiser. Estes não são segredos em si, mas as habilidades e
ensinamentos de nós para você.
1. -Viver do dia a dia e do período de tempo de tempo. Não deixe que qualquer
planejamento determinar sua vida futura, pois isso só vai segurar você de volta
na liberação e destacando a partir de ...... Tudo o mais razão pela qual nós, os
Mestres, temos nos retirado em solidão em tempos anteriores para ser totalmente
liberado das rotinas diárias e limitações. Permita-se a oportunidade de livrar-se de
certas questões e certas tarefas diárias. Desengatar a partir deles, não há expectativas
colocadas sobre você; é você que coloca expectativas sobre si mesmo. Este conselho
nos leva ao próximo ponto que lida com....
2 - colocar expectativas em. ....Livrar de tudo o que você quer fazer hoje ou que
alguém espere que você faça hoje. Mesmo este pertence segurando-se em uma
forma de pensamento específico de expectativa e da ilusão.
3 -Realmente liberar tudo de uma forma que nem um único pensamento aparece
em sua mente para que você pode acabar em seu estado de verdadeiro Ser. De
uma mente vazia pode-se criar e mudar enormemente. Um deles é destacado de
todo controle e de todas as formas de pensamento. Isso leva você a um estado de Ser,
que é uma criação em si.
4 -Apanhe tudo o que vem para cima e confiar que tudo o que aparecer vai ser
exatamente o que você precisa em seu caminho no Tempo Divino exato e
perfeito. Comece a partir desta oportunidade e a construir a partir Daí em diante, o
tempo todo, simultaneamente, verdadeiramente liberando tudo e segurando nenhuma
expectativa qualquer mais longo.
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5 -Coloque-se regularmente em uma cúpula dourada da Luz, preenchido com a
radiação branco-azul Divino. Para atingir a iluminação não apenas implica que você
cria este estado de transformação, mas também que você coloque-se efetivamente na
Luz e que você cercar-se com a Luz. Seu coração é leve e é um Ser Divino.
6 -Ser aberto para as opiniões dos outros. Não impor a sua opinião porque a sua
opinião é SUA verdade e somente sua. Cada um de vocês tem seu/sua própria
verdade, que corresponde com o seu próprio SER. Respeite o outro nesses
assuntos, isso é importante.
7 - Esquecer o passado. Não há tal coisa como facetas baseados no tempo. O
passado faz uma distinção de energia, assim como o presente e o futuro faz. Tudo se
resume a desenvolver e expandir a sua EU SOU, como seu verdadeiro Eu.
8 -Lançamento de tudo o que tem a ver com você mesmo. A sua auto-imagem, os
seus pensamentos sobre si mesmo, o seu ser físico, a sua auto-não-físico, apenas
deixá-lo ir todos e coloque nenhum pensamento sobre si mesmo. Temos de sublinhar
esse fato: liberar tudo sobre você!
9 -O saber. Isto é muito importante. Você tem que saber quem você é, não pensar,
não posicionando-se, mas sentindo e sabendo. Você não necessita energia
proveniente de fontes externas para obter este conhecimento e esta consciência
de quem você é, o tipo de energia que você é, o seu verdadeiro Ser. Sempre
permanecer em um estado de SABER. Você é esse estado de ser. Basta SER, não de
um ego ponto de vista, mas do coração.
10
-Ser equilibrado. Assim como já mencionamos antes, isso deve representar
nenhum problema para o seu ser. Você não pode mover para a frente, quando o fator
de equilíbrio está faltando. Equilíbrio em si desempenha um papel importante na
possibilidade de ascensão e de transposição. A meditação, de uma forma minuciosa,
em uma base diária vai cuidar do equilíbrio no Ser. O aprofundamento em
conhecimentos, a exploração do interior, a conhecer ou melhor, o reconhecimento do
seu ser, viajando para dimensões mais elevadas, a descoberta de vários mundos ....
tudo isso contribui para o aprofundamento, a o conhecer e de SER. O equilíbrio de
seus chakras deve tornar-se um ritual diário que é necessário para se tornar Um
com o seu Eu Superior e verdadeiro. Bloqueios precisam de ser transmutado em
Luz e Amor. O caminho é limpo e mantido livre nas faixas entre essas fontes de Divina
Luz e Ser Divino, refletindo toda a sua luz e seu verdadeiro Eu. Chakras são uma fonte
de informação, bem como uma fonte de Luz e de seu verdadeiro eu. A comunicação
entre estas chakras deve permanecer puro, a fim de ser capaz de atingir um estado
iluminado do Ser. Os bloqueios são uma fonte de agarrar .... Solte os bloqueios por
meio de meditações diárias, base ligação à terra completa de si mesmo e através
de uma entrada de luz nas células de luz dos chakras. A ser equilibrados também
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se resume a saber, a confiança e ao Ser, a liberação das coisas que tem um controle
sobre você no mundo material e no seu pensamento: a ilusão.
11 - Em última análise, tudo isso encontra-se em 1 e do mesmo círculo. Um influencia o
outro e eles estão todos interligados.
~ Passo 2: Conhecimento para a transmutação no processo de transformação ~

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BnBcsQ3vIx4&feature=youtu.be
O segundo passo no processo desta transformação é o conhecimento sobre a
transmutação por si. Transmutação implica que uma certa energia é transferida para
uma outra por meio de energia neutralizá-la até atingir o ponto zero, após o que é dado
um novo encargo e moldando-a conformar os seus desejos. Na verdade, este é o
passo mais difícil do processo de transformação em que atualmente se encontram.
Antes de iniciar o processo de transmutação real, é necessário dominar a primeira
etapa com as distinções menores, que você aceitá-lo e torná-lo seu.
Vamos continuar a partilhar sobre todo esse processo de transmutação:
1. Permita-se o tempo para descansar regularmente e para passar o tempo em si

mesmo. Isto é muito importante pensar sobre si mesmo neste momento mais
especial.

2. Tente estabelecer um padrão fixo de meditação em sua vida diária e pratica

diariamente, de preferência várias vezes ao dia.

3. Durante suas meditações é de suma importância que você aterre-se

completamente e se conectar com o Ser da Mãe Terra: mais especificamente
com Seu portal Coração e chakra. Este chakra é a forma mais pura do Ser e
contém todas as informações, a Luz e Amor, os códigos e as ativações mais
preciosos necessários para completar a sua transmutação. Tome este diário
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doses de aceitação em seu próprio portal e chakra cardíaco. Por fim, integrar essas
energias e transferi-los em substâncias que serão activadas e se espalham por
meio da Kundalini. É seu corpo e templo que estão executando essa transformação;
assim que você é o único que faz isso e ativa.

4. Você deve tornar-se consciente de que você carrega incontáveis encarnações em
suas células e solicitar uma partilha desta informação. Só o que lhe serve mais
adiante pertence aqui; o resto tem que ser liberado e purificado.
5. A forma mais eficiente para alcançar este objetivo é compartilhar e pedir a todos as
suas células a fim de que a atingir o seu próprio processo de mutação e para já
começar com ele. Mais uma vez: você é o seu corpo em manifestação para que você
é suas células também. Essas células de você será, na medida do possível, ampliar
consideravelmente para facilitar este processo de limpeza e de liberar o ultrapassado e
inútil informações. Então, você tem a liberdade de ser livre novamente e formar mais
luz. Suas células são a sua existência nesta forma e concretização, assim comunicar
com eles e cuidar bem deles.
6. Permaneça firme na sua convicção de que tudo que você faz tem
consequências e produz resultados. Esta é a Lei Divina e descreve perfeitamente
o que você está fazendo agora. No caso de você passar por uma Transformação,
você é a Transformação também. No caso de você passar por uma Transmutação,
você também será. No entanto, no caso de você não passar por isso, que não haverá
resultados e nenhum que esperar. Tudo se resume a ser confiante e saber que você
pode fazê-lo e apenas SER! Prometa a si mesmo que nunca deixe-se para baixo e
para elevar-se para fora de circunstâncias deprimentes.Você tem uma personalidade,
você é um SER e você está conectado a Deus. Você é uma reflexão de Deus, você é
uma criação de Deus.
7. Esta é a parte mais importante de todo o processo e ele lida com a sua autoimagem. Tornar-se consciente, conhecer e aceitar quem você é, quem você está
destinado a ser e que você Sempre foi. Você é Você e mais ninguém. Ninguém é
você e ninguém nunca vai se tornar isto: saber isso agora e aceitá-lo como seu
verdadeiro Eu e como a verdade. Nada está mais longe da verdade do que negar sua
verdadeira Luz. Pelo menos uma vez por todas, se convencido do seu verdadeiro Eu e
aceitá-lo. Saiba quem você é e conhece a si mesmo como ninguém mais pode. Tenha
fé e liberar o seu auto-imagem de quem você acha que é em sua encarnação. Este
paradoxo foi inculcado e imposta a você, mas não é o seu verdadeiro eu na
expressão. Cuide bem de si mesmo Carinhosamente aceitando e reconhecendo o
seu próprio Eu verdadeiro. O seu verdadeiro Eu está à beira de quebrar fora e
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expressar-se plenamente. Você está passando por este processo, e devidamente
chegara fase final do mesmo.
8. Siga sempre seu coração, seu verdadeiro Ser que se comunica com você de
amor. Em todas as circunstâncias continuar a seguir o seu coração no Amor e na
Iluminação. Trabalhando e conversando a partir desta língua você não vai operar a
partir do seu ego nem vai ser enganado. Sinta o seu coração que utiliza uma linguagem
leve e vibração quando comunicar com você.
9. A última parte envolvida é aquela que não pode ser ignorada sobre como está
inextricavelmente ligados. Parece contraditória como visto de todas as partes
anteriores. Fornecer todas as informações sobre si mesmo após a aceitação de TI!
Saber é aceitar, mas isso não quer dizer que um tipo de carga pode ser colocada em
cima dele. Conhecer é um estado de ser no qual você mora. Ele carrega sem custo
nenhuma denominação nem um ego. É por isso que é importante para realmente
liberar sem carga envolvida. Do que um permanece em um conhecimento e em um
estado de ser.
A fim de alcançar uma Transmutação, tudo tem que ser levado ao ponto zero. Ponto
zero quer dizer sem carga. E do que começar o último passo final para a
Transformação, o que implica a Transformação de conhecimento.

~ Passo 3 do Processo de Transformação ~

Amados, mais uma vez estamos perto de você e de bom grado retransmitir mais no
aspecto da transformação, o que você está passando atualmente em seu corpo atual.
Enquanto isso, chegamos à fase final e passo em todo este processo e, gradualmente,
continuar com a nossa rientações pertinentes a este, de modo que você pode,
eventualmente, executar tudo de forma independente em completa confiança e escolha
de coração. Preste atenção, é de extrema importância que este é a sua escholha do
coração de outra forma não se incomodem mesmo de iniciar-se o processo neste
momento. E um processo muito intenso no que, portanto, não subestimar os efeitos
que terá sobre o seu ser físico e mental.
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O que gostaria de discutir hoje é a etapa de transformação real que trará gradualmente
tudo para o seu Eu original, para o estado antes da encarnação. Tem a ver com alguns
passos e ajustes do seu corpo físico, que em si pode ser muito intenso e exige muito
foco e energia da sua parte. Nosso último ponto que tínhamos alcançado é a fase de
'ponto zero' e o estado neutro do Ser, onde nem cargas nem pensamentos estão
presentes, mas onde tudo simplesmente é. Um estado de fluxo do Ser a partir do qual
a criação é nascida.
A criação que surgiu a partir dessa energia neutra é o que molda a vida de uma fonte
de energia que é a vida e molda a vida em si mesmo. Algo está feito e em forma com
esta energia moldado em uma criação muito maravilhoso com intenção e amor. Como
sempre, o amor é o impulse para tudo, amor é onde tudo surgiu a partir, o amor é o
terreno fértil para Tudo O Que É.
Quando uma encarnação decide "morrer" e passar para outro modo de existir, de
exploração e do Ser, que o vaso físico é colocado para baixo e para trás para se
decompor. Já não é alimentado e está condenado a se decompor em nada. Ele não
existe mais e é inexistente em qualquer nível. No entanto, a alma e o estado de
consciência são indissolúveis, não pode ser escalado fora nem podem morrer; eles são
o seu próprio Ser imortal capaz de crescer e evoluindo em todos os tipos de formas e
graus de consciência, a fim de ganhar experiências e sentimentos. Agora vamos falar
sobre o seu Ser imortal, que é o seu Eu natural e em que você está retornando.
Tudo, todo mundo é imortal no planeta Terra, não se enganem sobre isso. Ele foi
apenas o escolha a experiência de mortalidade, a fim de aprender lições específicas
para conhecer e aceitar ainda mais como verdadeiramente maravilhoso tudo é que,
mesmo as lições implícitas e a mortalidade. Em todo o tipo de vida tudo tem seus
encantos tudo e nada é insignificante demais para ganhar experiências de, para as
aulas e experiências são muito bem-vindos no cosmos. Nós experimentamos nossa
vida diária na Terra como um sopa intensa e quente feita de vários ingredientes e cada
ingrediente tinha sua característica franco e objetivo. É apenas uma questão de proválo para saber se ele é apenas a coisa que você quer experimentar novamente. Esta é a
forma como a vida é na dualidade e por isso vai sempre permanecer até que as
escolhas são feita a continuar com a evolução.
Méline, você chegou nesta fase e estamos muito satisfeitos, pois o que você pode
agora esperar para se desenvolver, será uma enorme libertação de tudo o que não lhe
serve mais ou que se sente desconfortável para você. Vamos amplamente, reivindicar
os seus dons e perspectivas espirituais ativar esse desdobramento para você, como,
finalmente, você vai fazê-lo com seu próprio modo de ser, com as suas idéias próprias,
conhecimento e valor. Estamos com você durante todas as suas medidas para
esclarecer as coisas para você e para ficar ao seu lado durante os momentos intensos
inerentes a este processo, como estamos lidando com um processo que envolve
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etapas e fases. Esteja preparado agora para a finalização e ser pronto em todos os
momentos para que as coisas vão se desenrolar mais rápido do que você pensa. Saint
Germain se juntou a nós agora em nossa conversa.
Vamos começar por enumerar as etapas finais do processo de transformação;
1 / Saiba como nenhum outro o que você quer moldar, criar ou ser e estar convencido
de esta 100%. Deixar nada distraí-lo de seu objetivo ou missão e criar unicamente a
partir de seu coração. Intenções que vem do coração realmente reforçam tudo de uma
forma positiva e esclarecedora; manter-se firme em sua própria verdade e fazer planos
claros e lida com você mesmo para onde você quer ir e qual o seu limite. Aceitar tudo o
que vem do seu coração completamente e incondicionalmente pois é seu verdadeiro
Eu que o orienta ao longo do caminho ...
2 / Ser extremamente cauteloso com seus pensamentos durante a criação da posição
de 'ponto zero' como esses pensamentos serão tomadas ao longo de suas criações
atuais. Tudo o que é predominantemente presente no pensamento humano também irá
tomar forma e se manifestará em sua realidade. Mantenha-se sempre em seu coração
com intenções amorosas de modo que somente o Amor e a iluminação seguirá a partir
de este. Você é um Ser de Amor e é isso que você está ansioso para crescer e evoluir
para um estado em que o Amor é a melhor fonte de energia e a fonte básica.
3 / Estenda a mão para os necessitados; para alguém em perigo, não há nada mais útil
do que um coração cheio de amor, emprestar uma mão de ajuda, apoio e uma entrada
amorosa. Isso também é importante em um processo de transformação, mesmo que
seja pessoal e não colectivo, porque o coração é suposto sentir a verdadeira
compaixão e Amor, e não o ego ou separação. Quando seu coração vai para os outros
e ajuda sempre que possível, existe uma harmonia dentro de si mesmo e não há
espaço para o ego, nem julgamentos. Você só pode começar a partir deste ponto e não
até que seja devidamente alcançado. Amor e equilíbrio são uma grande necessidade.
4
/ Sempre que pensamentos ou sentimentos sobre comida surgir durante este
processo você vai ver que não há mais a questão de apetite. O corpo físico sofre fortes
mudanças em um corpo mais leve e energia que os alimentos já não ressoa com o Ser
e o anseio por comida vai diminuir muito.
Existem exceções e momentos em que a necessidade de alimento pode acontecer
principalmente em momentos onde a nave terrena é novamente mais terra vinculada,
e, nesses casos, uma substância alimentar muito leve e pequenas porções de que são
elogiados. Alimentos cria peso e uma baixa densidade com que as células de luz não
ressoam nem obter alimento a partir dele. Luz, energia e Amor são as novas
substâncias que permitem a manutenção e a alimentação do corpo de luz. Intenções, a
harmonia do coração, felicidade e equilíbrio também são os fundamentos e alimentos
fontes do corpo de luz. Beba muita água durante a sua vida na Terra, mas o dobro
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deste valor durante o seu processo de transformação, porque a água permite uma mais
suave flui de caminhos energéticos, fazer cumprir e alisamento no processo de
transformação.
5 / Quando chegar, sentir e perceber um estado de Ascensão e uma consciência mais
elevada, tente mover muito lentamente para este estado e sentir o quão longe você
pode ir e explorar esta dimensão. Não em primeiro tentar examinar suas fronteiras, não
vá a extremos, para o seu corpo experimenta isso também, até um certo grau.
Acostuma-te, pouco a pouco, a este novo e de alta influência da luz e deixar seu corpo
se acostumar com seu estado renovado de Ser e de criação.
6
/ Sentir e perceber tudo, desde seu ponto de vista interno e não através de seus
olhos físicos. O que você ver não é a realidade que você ainda deseja experiência,
então evoluir para o seu mundo interior e transformar-se no direção oposta longe de
dualidade e ilusão. O fato de que você tem que, de uma vez por todas, distanciar-se da
ilusão tem que acontecer de tal forma que é o seu desejo sincero de fazer assim em
plena rendição a seu Eu Divino do coração, como é mencionado acima. Essa é a razão
por isso que a escolha deve ser feita a partir do coração de outra maneira as distrações
do mundo irreal poderia ser muito pronunciado.
7 / Tenha fé quando se refere a si mesmo. Você sabe e sente o que e quem você é a
partir de um ponto de vista energético e você sabe e sente a melhor forma de proceder,
de que maneira e em qualquer ritmo. Em última análise, você tem o poder e a
capacidade de criar e Ser quem você escolhe e deseja, assim também, neste caso, ter
fé em si mesmo para que você não estagnar a sua criação e sua transformação.
8 / Não importa o fuso horário que você experimenta em sua realidade atual, abrir
caminho para aventureiros viagens e explorações dentro de seu próprio/mundo novo e
pessoal. Se você está inclinado a ir movimentar-se no meio da noite, ou para meditar
ou mesmo para jogar, escrever, dançar, cantar, seja qual for,... fazer por isso. Não
aderir à noção de que é, por exemplo, à noite e você deve estar na cama, ou que é no
início da manhã e, portanto, não é o momento para você começar a cantar quando
todos ainda estão dormindo, ou que o seu tempo está fora de meditar, porque todo
mundo espera que você seja presente em algum lugar. Não, estas são todas as
estruturas e regras auto-impostas inventadas, inculcadas e criados por humanidade.
Não há limites, nem regras, é apenas o que é, só existe o AGORA. Então, entrar em
tudo o que vem à tona e em que você julga importante para seu ser, não importa
quando e dessa forma você não está vinculada por essas regras e prazos para mesmo
tempo é uma regra e uma inculcação vindo do nada, não é nada: é apenas uma
criação da mente humana, nada mais! Então retirar sua energia fora desta ilusão do
tempo, regras, leis, etc ... e dinheiro ao fazê-lo desconstruir a velha realidade e
começar de novo com toda a sua energia, formando o que faz você tão bonito e que
você deseja experimentar e de SER, como o mundo renovado em si.
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9
/ e assim chegamos à última etapa desta fase da transformação que você está
atualmente submetidos Méline: Seja e veja, sentir e saber o que você é, quem você é e
o que você agora molda. O que agora se lembra e o que você sabe que você é, são as
primeiras aberturas reais em seu estado expandido de consciência. Faça uso de todas
as oportunidades e inspecionar com seu coração sentindo que você está e quem você
está moldando, por isso é o que você faz em um processo de transformação: a
remodelagem, a fusão com o seu Verdadeiro Eu, aquele que você sempre foi e ainda é
e estão se tornando novamente. Tudo ocorre no momento do AGORA, assim você
nunca terem sido diferente do seu Verdadeiro Eu, você nunca foi qualquer outra
pessoa, você nunca foi errado, você só esqueceu sentindo seu Ser na encarnação e do
saber que tudo está inter-relacionado e tudo é Um.
Agora que fomos capazes de partilhar a nossa contribuição queremos felicitá-lo com a
sua etapa final na Transformação. Tome muita Luz estes próximos dias para se permite
ser totalmente em forma, para Ser, para o seu reencontro com a sua Chama Gêmea e
seu verdadeiro eu está a caminho, e já tem começou de uma forma muito carinhosa e
profunda. Você vai ser mais feliz em saber que já temos sido informado de um
processo bem-sucedido em relação à reunião chama gêmeo de você e seu amado
Mestre, o que significa que vai representar nenhum problema para o seu Ser e
encarnação: esta é realmente uma notícia maravilhosa! Continuamos à sua disposição
em todos os momentos e tem sido um prazer para compartilhar esta mensagem com
você. Você pode transmitir com segurança esses passos para a humanidade, aqueles
que ganhar com essa informação de uma forma ou outra receberá esta mensagem em
suas vidas. Desejamos para você ter um dia maravilhoso e muito tempo no mundo
maravilhoso de Transformação e Ascensão.
Faça certo e fazê-lo de forma consciente!
Namaste, os Mestres do Extremo Oriente.
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