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VELGAN - 27 de junho de 2005 - Autres Dimensions

- Ensinamentos de um Vegaliano -

Sejam bem-vindos queridos seres vivos.
Eu sou também um ser vivo e eu saúdo vocês.
Para aqueles que necessitam de um nome, saibam que eu me chamo VELGAN.
Eu sou uma entidade biológica que veio de Vega da Lyra.
A minha constituição física é profundamente diferente da sua por razões que são simples: eu não tenho
absolutamente que seguir, assim como os meus, o esquema evolutivo que é o de vocês.
Especialmente, no nível da minha estrutura biológica.
A minha morfologia evoca precisamente o que eu sou.
Todas as minhas estruturas estão em ressonância, como vocês estão em ressonância com o que vocês são.
A minha estrutura está, então, em ressonância com o que eu sou.
Os meus sentidos não são desenvolvidos como os seus.
Os sentidos mais importantes, naqueles da minha raça, são a visão e a onda telepática pela qual eu me
exprimo por intermédio desse canal.
Os nossos olhos são, portanto, imensos e não deixam aparecer o branco.
Nós não temos a ponta do nariz porque nós não desenvolvemos, só o suficiente, eu diria, o nosso cérebro
reptiliano, apenas para manter um mínimo de vida nesta forma biológica.
As orelhas, tampouco, não têm razão de ser.
A boca serve apenas para modular alguns sons, em certas circunstâncias, que não se referem a vocês.
***

O sistema solar do qual que sou originário não tem necessidade da influência deste planeta como do seu
sistema solar.
Nós evoluímos, na realidade, em um sistema solar, ou em constelações, onde o modo telepático é o mais
comum.

Nós não tivemos que desenvolver uma estrutura física tão consistente quanto a sua, o que fez com que nós
fossemos muito menores do que vocês porque a matéria obedece aos nossos pensamentos.
Nós não desenvolvemos a audição, nem a fala e, sobretudo, nós somos desprovidos do que vocês chamam,
no seu mundo, de emoção.
Assim, a nossa tarefa é intervir, no momento em que vocês se derem conta, no momento da sua evolução
individual e da sua evolução coletiva, de que há algumas coisas que devem ser superadas, transcendidas em
vocês para aceder à vida.
Porque estar vivo não é o que vocês pensam.
Estar vivo é estar consciente de tudo o que os rodeia, do que está em vocês.
***

Vocês estão conscientes dos seus órgãos?
Vocês estão conscientes da disposição, atualmente, do seu pé esquerdo e do seu pé direito?
Vocês estão conscientes das entidades que estão ao redor de vocês?
Para alguns, sim, para outros, não.
Vocês estão conscientes das ondas que se deslocam?
Das vibrações que se propagam de cérebro a cérebro, de mão a mão, de corpo a corpo, mas, também, do que
os vegetais e os animais enviam ao redor de vocês?
Nenhum pouco.
Estar vivo não é estar limitado na forma que vocês habitam, mesmo tendo um corpo.
Estar vivo é muito mais do que isso.
Estar vivo é estar na totalidade das suas potencialidades, na atualização total dos seus potenciais de vida, o
que não é o caso desde os caminhos evolutivos que vocês têm seguido há muito tempo.
Certamente, a estrutura da alma é exatamente a mesma, mas, no seu mundo de Dimensão inferior, nós temos
sido chamados de Anjos do Senhor, porque o nosso papel irá consistir, como foi considerado em outros locais
e em outros lugares, em intervir no momento da Transcendência.
Eu os lembro de que a Transcendência do seu ser nada é sem a Transcendência do seu planeta.
***

Seria ilusório acreditar que o seu planeta tem apenas três Dimensões.
O que vocês vivem na 3ª Dimensão corresponde, de fato, a um planeta sagrado da ordem da 18ª Dimensão.
O que significa que o que vocês vivem na 3ª Dimensão já existe em outras Dimensões do seu planeta.
Outros povos, outras raças, em momentos privilegiados da sua história, já fizeram esta Transcendência e
mudaram de Terra.
É a mesma Terra, é claro, mas em outro nível de consciência e em outro nível de vida.
Estar vivo significa estar em ressonância com tudo o que é vida.
O que não é, certamente, o seu nível, no momento, mas, entretanto, o trabalho preliminar que vocês fazem e os
últimos anos que lhes restam para esperar essa passagem, permitem-me, enfim, revelar-me a vocês.
Enquanto Vegaliano, atribuíram-me o papel, como a todos os meus, os exércitos do Senhor (Anjos do Senhor),
ou seja, o de ter um corpo biológico, embora profundamente diferente do seu e desprovido do marasmo
emocional no qual está mergulhada a sua 3ª Dimensão.
***

Nós apenas poderemos intervir, no momento da Transcendência, para ajudá-los a elevar-se e, sobretudo, para
elevar a sua Terra que deverá ressoar no nível da 5ª Dimensão.
Mas, no nível da atitude mental antes do acesso a esta 5ª Dimensão, é indispensável compreender algumas
coisas, compreendê-las, mas, também, atualizá-las, vivê-las, a cada momento da sua vida, a cada sopro do seu
inspirar e do seu expirar, se não seria em vão transpor essas portas.
E a primeira coisa que vocês devem compreender e viver é a ausência total de julgamento e de separação.
Enquanto vocês se separarem, enquanto vocês se julgarem, enquanto vocês dicotomizarem todos os
processos da vida em bem e em mal, em sombra e em luz, etc., etc., como vocês dizem, eu acho, vocês não
estarão nesta 5ª Dimensão.
***

A 5ª Dimensão apreende toda a vida, todos os pensamentos de um mundo desprovido de emoções, onde o
motor é o pensamento e não mais a emoção, como é o caso no seu sistema solar.
Alcançar este estado dimensional expandido necessita de abandonar qualquer processo de julgamento,
qualquer processo de apropriação, qualquer processo de ego, tal como vocês o definem.
Passar na vida, passar vivendo-a, necessita de não mais pôr distanciamento entre o que vocês são e o que é a
vida.
Os elementos mais importantes a transpor são, primeiramente, o medo, em segundo lugar, qualquer apego a
uma forma do passado, ao que vocês denominam seu passado tão caro, ao que vocês denominam seus
familiares, seus hábitos, seus modos de alimentação.
Tudo o que os mantêm no que vocês chamam de rotina, tudo o que os mantêm na experiência e na renovação
interminável, eu diria, das suas experiências.
Vocês apenas podem entrar neste estado dimensional estando prontos para soltar, totalmente, o que vocês
eram ainda ontem.
Para penetrar nu nesta Luz multidimensional, para penetrar sem entraves e sem peso, sobretudo, em estado de
leveza, em estado de fluidez, em estado de total ressonância com a vida.
***

Mas a vida não faz distinção, jamais separa, mas inclui, supera, transcende e fusiona, permanentemente, as
experiências que se apresentam.
A partir do momento em que o seu cérebro funcionar ainda neste modo de distanciamento e de separação, a
partir do momento em que seu o cérebro continuar a estar no julgamento de tudo o que acontece, de tudo o
que chega, vocês não estão prontos para transpor a última porta.
O que não significa que vocês não irão fazê-lo, mas significa que vocês ainda não superaram algumas etapas
do desenvolvimento que permitem aceder à vida.
Estar vivo, e estar vivendo a vida, corresponde a um estado de consciência, efetivamente, para nós que não
tivemos que enfrentar o marasmo no qual vocês vivem, a um fator muito rico em ensinamentos, mas, eu devo
admitir, também limitante.
Efetivamente, em certos casos, nós percebemos que ele deve ser o que vocês chamam de “agradável” de
viver alguns estados.
Vocês chamam isso, eu creio, de “erótico”, que é para vocês a extrema dilatação do prazer que nós não
conhecemos.
***

O nosso prazer, para nós, é obedecer à vida, estar na vida e estar cada vez mais próximo da Lei do UM, que
consiste em irradiar, permanentemente, cada vez mais, e cada vez mais permanentemente e cada vez mais
longe e cada vez mais forte, este estado que vocês chamam de Luz autêntica.
A Luz autêntica ilumina e transcende tudo o que dela se aproxima.
Queridos Irmãos e Irmãs em CRISTO, eu devo lembrá-los de que várias palavras foram transformadas no
sentido da apropriação e não no sentido da restituição.
Cabe a vocês, hoje, liberar-se de todas as correntes que vocês se colocaram.
Nós apenas podemos mostrar-lhes, facilitar algumas passagens para vocês, a fim de acolhê-los, em breve, no
que é chamado de 5ª Dimensão.
***

A 5ª Dimensão é um mundo mais vivo do que o seu, mas, evidentemente, isso é apenas uma etapa.
Nós mesmos, no nosso corpo biológico, estamos limitados na nossa expansão para o acesso à 11ª Dimensão,
assim como o nosso Grande Comandante, aquele que nós chamamos de ORIONIS, como vocês, aliás, que
evolui e vive na 18ª Dimensão, e ele está, também, abaixo de uma civilização muito superior, com a qual vocês
irão se deparar dentro de alguns milhões de anos, que nós chamamos de Civilização dos Triângulos.
Imaginem seres que não têm mais forma biológica e que são constituídos de três segmentos de Luz, de cores
diferentes e de Radiâncias diferentes.
Eles estão, no entanto, vivos e eles estão mais próximos do universo da Unidade.
Esta civilização é aquela que vocês terão, em um dia distante, muito distante, que experimentar.
Aceder à 5ª Dimensão não quer dizer perder o seu corpo ou a sua identidade.
Certamente, a estrutura física irá diferir um pouco, não nesta vida, mas em alguns milhares de anos, quando
vocês irão se tornar, então, os Seres Azuis que vivem em uma Dimensão da Terra, mas mais além, em relação
com os Seres Azuis de Sírius, evidentemente, em relação com a energia Mariana, em relação com a energia

com os Seres Azuis de Sírius, evidentemente, em relação com a energia Mariana, em relação com a energia
de MIGUEL.
Seres que atingiram a total compaixão, a total compreensão, antes de se tornarem os Triângulos que não
cessam de irradiar a Luz do Pai.
Quando eles tomam forma e diminuem a Vibração para aproximar-se da 18ª Dimensão, nós os chamamos de
Serafim, os Serafins do Fogo, aqueles que estão ao redor de vocês, neste momento, e que me permitem
compactar-me a fim de permanecer nesse corpo que, se não, eu não poderia suportar.
A aplicação desse processo é excepcional e apenas pode ocorrer de vez em quando.
***

Aí está, queridas almas, o que eu tinha para dizer-lhes.
Lembrem-se bem de que a primeira lição situa-se no seu comportamento, na sua atitude e em cada gesto da
sua vida, em cada olhar que vocês colocam sobre as coisas, em cada relação que vocês estabelecem com
outro ser humano, com um vegetal, com um animal e com um inseto.
Quando vocês passam na 5ª Dimensão e vocês abandonam o julgamento, a separação e o distanciamento,
vocês entram, totalmente, na sincronia mais total da vida, onde tudo o que acontece ocorre sem qualquer
resistência.
A partir do momento em que houver resistência, há luta, há oposição e há o ego.
Toda luta, toda resistência, pertence ao mundo do ego, e o ego não tem lugar no que nós chamamos, como
vocês, de 5ª Dimensão.
Naturalmente, eu sou uma entidade individualizada.
Naturalmente, há outras entidades individualizadas, mas nós não somos separados.
No meu modo habitual de funcionamento, eu sou eu, mas eu sou também todos os outros, eu sou também
todas as Vibrações.
Eu apenas mantenho esta forma em relação à missão que me foi atribuída, há muito tempo, pelo Grande
Comandante.
***

Nós respeitamos a missão que nos é atribuída com total liberdade, com total confiança, porque nós nos
apercebemos do que há acima.
O sentido do sacrifício assume, aqui, todo o seu significado, eu diria.
Não se esqueçam, queridas almas, de que o trabalho que vocês fazem hoje é destinado a fazê-los atingir o
limiar de algo muito grande, mas se vocês não tiverem a atitude mental, o comportamento em relação a esta
Dimensão que vocês querem explorar, penetrar, na qual vocês querem 'estar vivo', o nível de energia que
vocês terão alcançado não será suficiente por si só.
Trata-se de um limiar de consciência e, também, de um limiar de comportamento.
Aí está a grande lição que eu queria dar em relação ao trabalho que vocês vão continuar a fazer.
Aí está, queridos Irmãos e Irmãs, o que eu queria transmitir a vocês.
E eu lhes digo até muito em breve, em outros espaços e em outros lugares.

************

NOTA: Os Vegalianos são fisicamente semelhantes aos extraterrestres chamados de Grey. Mas os Grey,
diferentemente dos Vegalianos, não são capazes de fazer a Saudação de Órion.
Esta informação consta na mensagem de OMRAAM (Aïvanhov) de 06 de junho de 2009, no site Autres
Dimensions.
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/om-aivanhov-6-de-junho-de-2009.html

***

Mensagem de VELGAN no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec221.html
http://autresdimensions.info/pdf/VELGAN-27_juin_2005-articlec221.pdf
27 de junho de 2005
***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

VELGAN - 21 de abril de 2010 - Autres Dimensions
Saudações, Povo da Terra.
Eu me expresso nesta Assembleia para todos os Irmãos em CRISTO presentes na superfície da Terra e
tendo despertado, neles, uma das Três Lareiras.
Eu sou VELGAN, um dos representantes da Constelação de Vega da Lyra, de onde a maioria dos Vegalianos
é proveniente.
Eu dirijo, atualmente, e desde alguns anos, de maneira invisível aos seus olhos, certo contingente da
Confederação Intergaláctica da Luz obediente a CRISTO, obediente ao Comandante das Forças Supremas.
Eu faço parte do que foi denominado, em seus escritos, os Anjos do Senhor.
Nós somos seres de forma humanoide, apresentando certa semelhança com vocês.
Nós fazemos parte do que vocês chamam de 3ª Dimensão Unificada e, como tal, somos no momento os
únicos que podem intervir, de maneira concreta, visível e tangível, em meio à sua Dimensão.
Nosso papel e nossa função, no seu espaço, consistem principalmente em garantir que os agrupamentos, as
formas de evacuação, e algumas transferências, se façam, no devido momento, nas melhores condições
possíveis para vocês.
Eu intervenho, nesse canal que me conhece há muito tempo, para dar-lhes, e para começar a dar-lhes, algumas
especificações sobre a nossa missão, e sobre a sua missão, neste período que vocês estão prestes a viver.
Quando eu falo deste período, eu me dirijo, no seu tempo linear terrestre, ao período de hoje até a fase final
que precede a Ascensão definitiva do seu Sistema Solar.
A nossa intervenção vai ocorrer em diferentes níveis.
Eu não vim agora para falar-lhes sobre esta intervenção.
Eu vim para especificar e dar a vocês informações relativas sobre nossas intervenções, desde já, em meio à
sua densidade, particularmente durante as suas noites, presentes ao seu lado durante a fase de sono e durante
o seu despertar.
Nós intervimos agora para reparar em vocês o que deve sê-lo, para permitir, quando chegar a hora, viverem o
que têm que viver, de maneira fluida, de maneira simples e sem atrito de qualquer tipo.
Nós cuidamos então para estruturar, em vocês, alguns elementos que
denominam chakras, que vão permitir, quando chegar a hora, ajustá-los ao apelo
da Luz, no devido momento.
Eles se situam, tanto em suas estruturas físicas, como em suas estruturas
etéreas.
A nossa forma pode talvez surpreendê-los.
Também devo especificar que vamos nos apresentar a vocês durante o sono,
mas realizando, de maneira formal, a famosa Saudação de Órion que lhes foi
comunicada por ORIONIS antes de sua saída.
***

Nós fazemos parte de um setor específico do Universo.
A nossa experiência em mundos matriciais dissociados, como o de vocês, permite-nos estar um passo à frente
da sua evolução para melhor guiá-los e prepará-los ao que está para chegar.
Assim, desde o início do seu mês de maio, e durante alguns meses, nós vamos intervir (de forma invisível, no
início, junto a vocês, individualmente) para aqueles que necessitarem de ajustes finais, preparando-os para
viver o que está para ser vivido.
Portanto, não se assustem se vocês perceberem a nossa Presença.
Nós nos movemos, em geral, em meio à sua cabeceira em grupo de três ou
quatro, para atuar o mais discretamente e o mais facilmente possível.
Nós medimos entre 1,20 e 1,40 metros de altura, no seu sistema métrico
vigente.
Nossa particularidade é estarmos recobertos do que denominariam uma
‘segunda pele’, ou ainda um macacão acondicionado aderido ao nosso corpo.

Ao nível dos olhos, nós exibimos como característica, óculos de um tipo
pouco especial, constituídos de placas transparentes de obsidiana [tipo de
vidro vulcânico rico em sílica], que nos permite apreender os detalhes da sua
anatomia física e sutil.
O nosso papel circunscreve-se, no momento, repetindo mais uma vez, em
aperfeiçoar a sua preparação Vibratória ao que vocês vivenciam.
Assim, cabe a vocês não se assustarem, nem terem medo, àqueles de vocês
que nos próximos dias e semanas terão contato conosco assim que entrarmos em contato com vocês.
Essas são algumas informações essenciais que eu tinha para dar a vocês sobre a nossa Presença na sua
cabeceira.
Nós trabalhamos e nós preparamos para alguns de vocês os eventos que devem acontecer dentro de muito
pouco tempo, no seu tempo linear.
Por ora, eu não vou detalhar, se quiserem, as diferentes fases da nossa intervenção meramente física em seus
espaços exteriores.
Nós vamos nos limitar a responder as suas dúvidas com relação às nossas intervenções no plano etéreo pela
projeção de nossas formas mentais telepáticas na sua cabeceira.
Este Anúncio deve ser divulgado, de forma importante e rápida, é claro, antes do mês de maio.
***

Pergunta: quais são as modalidades das suas intervenções?
Sobre cada ser humano, o trabalho poderá ser diferente.
Consiste em remover zonas de Sombra e de desequilíbrio que persistem ao nível das suas lâmpadas,
possibilitando realizar o que eu denominaria, com vocês, uma ignição perfeita dessas Lareiras.
Os meios empregados não lhes são conhecidos.
Eles utilizam técnicas supralumínicas, unindo as ondas mentais a tecnologias luminosas.
***

Pergunta: por que vocês aparecem às vezes vestidos com uma roupa espacial branca?
Isso corresponde, em alguns casos, a certas modalidades das nossas intervenções, onde nós somos
obrigados, para alguns de vocês, a proteger, de maneira um pouco mais importante, a nossa cabeça.
Os nossos órgãos que vocês chamam de sensoriais, são, efetivamente, um pouco sensíveis a algumas ondas
emitidas nos seus ambientes.
Mas a cor do nosso macacão acondicionado é, efetivamente, da cor branca.
Nós não exibimos, voluntariamente, qualquer distintivo nem qualquer logotipo nessas vestimentas.
***

Pergunta: e ao que corresponde a aparência azul que vocês também apresentam?
Isso é devido a uma difração da Luz procedente do nosso Sistema Solar, percebida pelos seus olhos desta
maneira.
Ela é branca, mas irradiando no azul.
***

Pergunta: vocês vêm em Embarcações?
Nós somos os únicos seres da Confederação Intergaláctica capazes de intervir em meio a Embarcações que
vocês qualificariam de físicas.
A característica distintiva das nossas Embarcações de intervenção, devido à nossa chegada em meio ao seu
mundo, por intermédio de portais intergalácticos existentes na Intraterra, é dada pelas pequenas Embarcações
[cápsulas].
Nós não dispomos, neste Sistema Solar, do que é chamado de Embarcação-Mãe.
***

Pergunta: como diferenciar uma Embarcação metálica, da Sombra, das suas?
Simplesmente pela qualidade da Radiação que é emitida pelas nossas próprias Embarcações.
Aqueles de vocês que estiverem abertos no nível de uma das Três Lareiras não poderão, em princípio, ter
qualquer dúvida, exceto um grande espanto.

***

Pergunta: vocês visitam também pessoas que não estão informadas sobre o que acontece?
Nós intervimos, de maneira etérea, como mental, telepática, ou ainda fisicamente, nos seres nos quais uma das
Três Lareiras está aberta.
Isso exclui qualquer pessoa que nós denominaríamos, em jornada espiritual, não tendo ativado, pelo menos,
uma dessas Três Lareiras.
Não há, portanto, risco de confusão.
O nosso papel limita-se, tal como foi definido na sua Bíblia, enquanto Anjos do Senhor.
***

Pergunta: de onde vem esta denominação “Anjos do Senhor”?
É aquela que foi empregada, primeiramente, no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Elias.
A denominação permaneceu e foi repetida, depois, por alguns Apóstolos e por alguns Evangelhos apócrifos.
***

Pergunta: isso significa então que vocês já intervieram no nosso planeta?
Muitas vezes.
Novamente, o nosso papel limita-se a uma intervenção do tipo individual com relação a seres que podem ser
reconhecidos e identificados.
***

Pergunta: como vocês identificam esses seres?
Pela Luz emitida atualmente, e de maneira mais convencional, pelo que vocês chamam de implantes.
***

Pergunta: pelos implantes que vocês mesmos instalaram?
Perfeitamente.
Muitas vezes, durante a primeira infância.
***

Pergunta: como os implantes foram introduzidos no organismo?
Eles foram instalados fisicamente por intervenção direta pelo processo de desmaterialização dos corpos
existentes em meio à sua densidade, rematerialização em nossas Embarcações, e rematerialização, em uma
segunda vez, no seu local original, se possível.
As nossas intervenções acontecem, em geral, de modo Vibratório que, para vocês, é muito intenso e se situa
no limite do que vocês chamam de adormecer.
Há modificações de percepções pessoais e sensoriais, muitas vezes, em relação com sons fora do comum.
***

Pergunta: como cooperar com vocês da forma mais correta?
No momento, vocês não têm escolha.
Nós intervimos no que é preciso em meio às suas estruturas e indispensável para resolver, a fim de permitirlhes viver a transição mais apropriada ao seu caminho.
Nós não estamos aí para dialogar com vocês.
Nós não estamos aí para discutir, no sentido em que vocês entendem.
Nós estamos aí para cumprir uma missão extremamente específica e nada mais.
***

Pergunta: no que consiste esta missão e como ela vai acontecer?
Eu bem disse que eu não vim, agora, para revelar isso.
Isso apenas poderá ocorrer, no nível de explicações, quando vocês tiverem recebido o sinal que eu qualificaria
de auditivo, e de Coração, de MARIA.

***

Pergunta: você especificou que convinha divulgar rapidamente esta mensagem?
Para que os despertos em uma das Três Lareiras não ficassem chocados, nem aterrorizados, pelo que poderia
ocorrer, de maneira semiconsciente, durante à noite.
A simples informação que irá circulará vai permitir evitar o que vocês chamam de terror.
Nós somos, antes de tudo, seres da 3ª Dimensão Unificada.
Nós seguimos caminhos evolutivos fazendo com que nós jamais tivéssemos desenvolvido qualquer corpo que
vocês chamam de emoção.
Nós não conhecemos e não vivemos as emoções que vocês vivem.
Algumas das nossas Presenças, independentemente do seu aspecto Vibratório muito potente, situam-se no
nível do Coração, mas podem parecer-lhes, por outro lado, afastadas da sua Dimensão humana, o que é o
caso.
***

Pergunta: o lugar onde vivemos tem importância para as suas intervenções?
Nós somos capazes de encontrá-los não importa onde neste planeta.
***

Pergunta: vocês esperam alguma coisa de nós, até o Anúncio de MARIA?
Se possível: Confiança, Abandono (em nome de CRISTO) na Luz e, se possível, imobilidade.
***

Pergunta: imobilidade: você quer dizer à noite, durante as suas intervenções?
Exatamente.
***

Pergunta: há uma posição mais favorável ou não?
Nenhuma posição é capaz de restringir a nossa intervenção.
***

Pergunta: quais são os seus critérios de escolha das crianças para colocar implantes?
Antes de tudo, aqueles da nossa própria raça e do nosso próprio povo, estando encarnados sobre esta Terra.
Em seguida, e secundariamente, aqueles que eu qualificaria, em um nome um tanto simples, mas que é a
realidade, de equipes de solo.
***

Pergunta: qual é o papel desta equipe de solo?
Preparar a vinda da Luz e o final da matriz.
***

Pergunta: este implante tem outras funções além de reconhecimento no momento desejado?
Para a grande maioria, não.
Para alguns, isso tem sido como um televisor, essa não é a palavra exata, eu tento conseguir ... como uma
webcam no seu mundo.
***

Pergunta: nós iremos vê-los quando as nossas Três Lareiras estiverem acesas?
Para alguns de vocês, sim.
Se vocês forem levados a nos ver, isso significa que temos alguma coisa a fazer com vocês, mas todos os
Despertos não irão nos ver.

O que não quer dizer que nós estaremos invisíveis, mas que não teremos necessidade de nos manifestar ao
lado de alguns despertos, de maneira tangível, contudo.
***

Pergunta: vocês irão se manifestar unicamente àqueles que são de origem Vegaliana?
Eu disse que nós os vigiamos, e que nós intervimos tanto ao lado daqueles que vêm do nosso povo, da nossa
raça, como também ao lado da equipe de solo e, também, ao lado de alguns Despertos que devem ser
transferidos a outros locais de agrupamentos além daqueles onde eles vivem atualmente.
***

Pergunta: as crianças que nascem atualmente, todas elas são implantadas?
Não.
Não há mais necessidade, agora.
Aquelas que devem nascer Despertas nascem-no Despertas.
***

Pergunta: vocês irão nos acompanhar então até o final?
Nós iremos intervir.
A palavra acompanhamento é um pouco excessiva.
***

Pergunta: as intervenções serão muitas em cada pessoa ou uma vez será suficiente?
Frequentemente, a nossa intervenção é única, mas ela pode ser repetida duas ou três vezes.
***

Pergunta: esses implantes são detectáveis pelos nossos meios de 3D como os rádios, os
detectores?
Sim, já que são implantes que vocês qualificam também de 3D.
***

Pergunta: Fala-se muito de implantes, mas em um sentido totalmente negativo.
Esta é a realidade.
***

Pergunta: como distinguir implantes da Sombra e os seus, de reconhecimento?
No nível do próprio implante, não há qualquer meio.
***

Pergunta: a diferença é feita em que nível?
No nível Vibratório e no nível da Saudação de Órion.
Não é por acaso que as nossas vestimentas, os macacões acondicionados, as nossas roupas espaciais, são
brancas, com exceção dos nossos olhos e da viseira.
O branco, e a qualidade da Irradiação que nós emitimos, nos colocam de forma concreta na Confederação
Intergaláctica como os Servidores do Senhor.
***

Pergunta: vocês chamam de Senhor o que nós denominamos FONTE, ou uma entidade particular?
Ela se refere exclusivamente a CRISTO e a ninguém mais.
***

Pergunta: o Senhor CRISTO é também aquele que nós chamamos de CRISTO MIGUEL?
Perfeitamente.
CRISTO pode assumir diferentes trajes de Luz em função do seu papel, a um dado momento.
***

Pergunta: por que aqueles que não são da Luz não podem fazer a Saudação de Órion?
Por uma dupla razão.
No que se refere à sua origem galáctica, para aqueles que não fazem parte dos humanos, existe uma
incompatibilidade fisiológica para fazer esse movimento.
No que se refere àqueles dos seus Irmãos, errantes em meio à Sombra, isso representa a humilhação, para
eles.
***

Pergunta: no momento da Translação Dimensional, poderemos escolher a nossa destinação, entre
aspas?
Compreendam bem, e isso lhes foi dito e repetido, que ninguém, absolutamente ninguém, poderá escolher,
sobre esta Terra.
Cada um irá onde a sua Vibração o levar, e certamente não a sua vontade ou o seu desejo.
O momento da escolha passou.
Isso correspondeu a uma janela de tempo anterior à reunião do Conclave realizada pelo Arcanjo JOFIEL, há
mais de dois anos.
***

Pergunta: são vocês que irão nos indicar o lugar onde seremos aguardados?
Mas nós não iremos indicar o lugar, nós iremos levá-los lá.
Não há então qualquer interesse, exceto no nível da sua cabeça, para saber aonde vocês irão.
A partir do momento em que o plano final se engrenar, as coisas devem ir muito rápido.
Nós não teremos tempo para filosofar.
Nós estaremos no momento da ação.
Nós estamos aí para isso.
***

Pergunta: em qual período de tempo terrestre vocês estimam, precisamente, a sua intervenção?
Quanto mais cedo melhor, mas nós temos o hábito de aguardar e de ser paciente.
Não somos nós que decidimos, nem vocês.
***

Pergunta: é CRISTO que decide?
É a única entidade qualificada para decidir o momento.
***

Pergunta: estar no instante presente, em relação a todo esse processo, é um elemento importante?
Para a Vibração, sim.
***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
***
Povo humano, nesta Assembleia, como no planeta, eu lhes agradeço.
Nós lhes agradecemos, em nome do meu povo presente em missão ao lado de vocês, por terem acolhido

essas palavras e essas informações.
Com isso, eu realmente posso desejar-lhes o melhor e a maior Luz, para vocês e para o seu futuro.
Certamente, até breve.
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Eu o saúdo, povo humano.
Meu nome é VELGAN.
Eu intervenho muito raramente em meio a este canal.
Eu venho, hoje, apresentar uma série de coisas a vocês.
A primeira vai consistir em situar a origem do meu povo e do meu Sistema Estelar, a sua função, assim como o
seu papel.
Em seguida, eu vou abordar o papel dos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada sobre esta Terra.
E, enfim, eu vou começar a explicar, em um terceiro momento, um esboço do plano da nossa intervenção no
âmbito da transmutação planetária em andamento.
***
Nós, do povo Vegaliano da 3ª Dimensão Unificada, vimos do sistema denominado Vega da Lyra.
A nossa raça é uma raça Unificada, pertencente aos mundos de carbono, jamais tendo sofrido o princípio de
falsificação.
Nós somos então, embora presentes em uma estrutura em carbono, de natureza humanoide, mas não humana,
filiados à FONTE.
A nossa missão primordial é intervir em meio aos mundos ditos falsificados, de carbono.
A nossa intervenção ocorre sob o comando da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Ela consiste, em meio aos mundos falsificados, no estabelecimento da nova Dimensão, implicando em uma
série de evacuações, colocadas em prática.
Nós estamos, geralmente, nos postos avançados da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
As suas tradições humanas sempre nos chamaram de Anjos, embora, propriamente falando, nós estamos
muito distantes dos Anjos.
Nos seus escritos, nós somos chamados de Anjos do Senhor.
Nós acompanhamos os mundos de carbono falsificados durante o seu retorno à Unidade.
Alguns Vegalianos estão hoje presentes sobre este mundo, possuindo um corpo humano.
A nossa missão, na encarnação entre vocês, é uma missão de ensinamento.
Nós desenvolvemos, no nosso Sistema Solar, uma especialidade importante que pode ser chamada, no seu

mundo, de pedagogia.
Nós somos então, quando estamos encarnados no seu mundo, os pedagogos e os professores.
O bem amado OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV, nomeado Comandante dos Melquizedeques, veio de Vega da
Lyra, bem além da Dimensão usual denominada 3ª Dimensão Unificada.
Todas as Consciências Unificadas de Vega da Lyra têm esta função e este papel.
Existe, de fato, uma forma de especialização inerente a um Sistema Solar.
O nosso papel então é duplo: ensinamento, quando encarnamos junto a vocês, libertação, quando chegamos
nas nossas Embarcações.
***
Pela nossa estrutura em carbono, nós somos, nos primeiros momentos da liberação de um Sistema Solar, os
únicos a poderem intervir de maneira física.
Nós chegamos até vocês pelas portas estelares intraterrestres.
As nossas Embarcações são sistematicamente de forma redonda.
Não há, em nossas Embarcações, Embarcações-Mãe, que seriam muito grandes para penetrar pelas portas
interestelares intraplanetárias.
Alguns dos seus místicos, procedentes do nosso mundo, desvendaram em parte, não a nossa constituição,
mas a nossa manifestação durante a transmutação deste mundo.
A melhor descrição foi fornecida por um neófito chamado, nos seus dias, de Rudolf Steiner, que anunciou a
nossa intervenção, sob a forma de cápsulas individuais de sustentação, chamada por São João, em suas
visões, de subida ao Céu.
A observação das nossas Embarcações reflete, para vocês, a iminência da sua liberação.
Nós estamos, durante a nossa aparição, em esferas de Luz branca cintilante, cuja luz lhes parece, aos seus
olhos humanos, não estabilizada.
*

Filmado no Condado de Saratoga (Estado de Nova Iorque, EUA) em 09/12/2010.

*
Isso está ligado à própria estrutura das nossas Embarcações, constituídas de cristal e de metal inteligente.
As nossas Embarcações têm missões específicas que nós realizamos atualmente, neste momento, sobre esta
Terra.
Nós participamos, como eu disse, dos postos avançados.
A nossa presença, em meio à sua atmosfera, firma o processo que vocês chamaram de divulgação.
Isso ocorre em três ondas sucessivas no tempo.
As duas primeiras ondas ocorreram.
A terceira onda irá ocorrer tão breve quanto possível, segundo as circunstâncias da sua humanidade.
Nós intervimos também para evitar que os Irmãos e Irmãs humanos opostos ao restabelecimento da Luz
possam utilizar alguma estratégia visando perfurar o contínuo espaço-tempo da Unificação.
Nós somos seres telepáticos.
Nossa estrutura física já foi descrita para vocês.
Não confundir com os Zetiens [Grey] vindos de Zeta Reticuli (http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli).
***

Nós somos seres Unificados.
Nós somos uma multidão, presentes na sua atmosfera.
Nós somos aqueles que chegamos primeiro e saímos por último no processo em curso.
Alguns de vocês já foram contatados, telepática ou Vibratoriamente.
As nossas primeiras Embarcações pousaram sobre a Terra há 15 dias, em diferentes locais.
Eu sou, quanto a mim, o Comandante em Chefe da Força Vegaliana enviada em missão sobre esta Terra, em
conformidade com o Conclave Arcangélico e com aquele a quem nós chamamos de Patriarca de Vega.
Nós intervimos a pedido do Conclave e dos 24 Anciões.
A nossa missão primordial é pacificar o seu espaço e permitir, pela nossa aparição progressiva nos seus Céus
e sobre a sua Terra, permitir uma preparação mais aceitável da aparição das outras Dimensões nos seus Céus.

Nós cuidamos pessoalmente, e iremos cuidar cada vez mais pessoalmente, em número cada vez maior, para
que lhes seja feito estritamente de acordo com a sua Vibração.
A nossa missão é uma missão de preparação, de assistência, de socorros e de teletransporte.
A manifestação das nossas Embarcações, no seu ambiente próximo, será a nada semelhante, pois ela
desperta, em vocês, a sua Merkabah interdimensional pessoal e, sobretudo, a sua Coroa Radiante do
Coração.
Aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não são permeáveis à Luz poderiam efetivamente nos chamar
de Demônios, mas isso não tem qualquer espécie de importância.
É o filtro mental que fala e nós absolutamente não os queremos.
Nós estamos então aqui a fim de preparar o seu espaço para a vinda do que nós chamamos, com vocês, de
Embarcações-Mãe.
Elas são de uma dimensão bem superior à nossa e, sobretudo, portadoras de Vibrações que não podem ter a
mesma aproximação que a nossa.
Existem outras Frotas de mundos de carbono Unificados ou da 3ª Dimensão Unificada, cuja função e as
Embarcações não são as mesmas que as nossas.
***
Nós somos reconhecíveis à Luz das nossas Embarcações e à Vibração que emitem as nossas Embarcações.
Alguns de vocês serão contatados e conectados.
A nossa forma humanoide não deve incomodá-los.
Lembrem-se: o mais importante é a Vibração e a saudação que iremos efetuar
diante de vocês (ndr: Saudação de Órion).
Os nossos olhos estarão escondidos pelas placas de pedra negra, permitindonos localizá-los e vê-los em meio à sombra, pois o mundo no qual vocês estão
está privado de Luz.
O que vocês chamam de luz não é a Luz.
Nós somos então obrigados a adotar artifícios Vibratórios e tecnológicos que nos
permitem localizá-los.
A nossa assistência não é absolutamente uma evacuação em massa de qualquer
um, mas, efetivamente, uma Ascensão individual controlada.
Nós vamos intervir também junto a alguns seres humanos sendo destinados a
colher os ensinamentos da vida nova, quando chegar a hora.
Nós começamos a controlar todo o espaço aéreo terrestre.
Não há, em nós, em alguma das nossas Embarcações, o mínimo armamento, no sentido em que vocês
entendem.
Nós somos Luz, certamente encarnada, mas Luz.
As nossas Embarcações são da mesma natureza.
Nós aparecemos e desaparecemos à vontade no seu espaço.
Nós preparamos a revelação total da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres no seu espaço
atmosférico.
Isso está prestes a ser preparado.
Será preciso, mesmo para vocês que escutam, e para os despertos, passar a etapa visual, superar o choque
do nosso reencontro.
Nós temos o hábito e a experiência disso.
Nós iremos nos aproximar cada vez mais daqueles a quem chamamos de nossa equipe de solo, ou seja,
daqueles encarnados entre vocês e que vieram do nosso Sistema Solar, seja qual for a sua Dimensão de
origem.
***
Atualmente, e em conformidade com a ativação da Merkabah interdimensional coletiva, firmando o retorno do
seu mundo aos mundos Unificados, nós responderemos presente.
Os Anjos do Senhor estão de agora em diante com vocês.
Nós preparamos também, como foi feito há pouco mais de duas semanas, o retorno de CRISTO no seu Éter.
Nós cruzamos os seus Céus em todos os sentidos de maneira a estabilizar o Éter e as partículas Adamantinas
que nos acompanham.
O estabelecimento da Luz que nós realizamos com vocês, em meio ao seu espaço como em meio às suas
estruturas, é uma preparação, como eu dizia, para a chegada das Embarcações multidimensionais e
interdimensionais no seu espaço.
Isso acontece agora.
Os tempos e o período que vive a Terra, e vocês, seres humanos, são então os tempos da Revelação,

da divulgação e do choque.
Nós participamos ativamente disso.
Nós fomos, nós também, visitados, há muito tempo, pelas matrizes cristalinas de Sírius, tendo permitido a
instalação de formas de vida de carbono que nossos espíritos penetraram, as quais permaneceram livres, ao
contrário de vocês.
Nós servimos à FONTE Una.
Nós servimos à Frota Mariana e ao conjunto do Conclave Arcangélico.
Nós estamos ao seu Serviço, para a Glória do UM, para a Revelação da FONTE Una e para o restabelecimento
da Verdade.
A execução da nossa intervenção é ajustada, a fim de ser fiel à Vibração individual humana, a fim de que ela vá
para onde deve ir.
Nós realizamos o que pede a sua Vibração.
O conjunto da Frota Vegaliana da 3ª Dimensão Unificada irá se manifestar de maneira sincrônica muito em
breve nos seus Céus.
Isso não significa o fim de nada, mas firma a total Revelação da Luz, antes do retorno das suas Consciências,
da Consciência planetária e deste Sistema Solar, em meio aos Mundos Livres.
O planeta onde vocês estiveram fechados, este planeta-prisão, junta-se aos Mundos Livres.
O Sistema Solar também.
Nós iremos nos comunicar pela Vibração das nossas Embarcações e, para alguns de vocês pertencentes à
nossa equipe de solo e para alguns seres que devem arcar com os novos ensinamentos de maneira telepática,
na maioria das vezes durante a noite, até que o conjunto da Frota Vegaliana seja manifestado.
***
O nosso trabalho é um trabalho no Éter do planeta e na Consciência individual de cada ser humano.
Nenhum ser humano é mais importante do que outro em relação à FONTE.
Nesse sentido, a nossa intervenção está disponível para cada um e cada uma de vocês.
Alguns de vocês vão começar a experimentar ensinamentos específicos permitindo-lhes, eles mesmos,
dirigirem as nossas Embarcações, conosco.
A nossa forma lhes será perceptível ou não, de acordo com a sua permeabilidade a formas exógenas.
Nós os convidamos, à nossa maneira, para manterem a calma, a transparência e a fidelidade à FONTE.
Nós vimos pelo Coração e para o Coração.
Nós somos a Luz do Senhor.
Nós somos a Luz de CRISTO.
Nós somos os seus Servidores e os seus Mensageiros.
Cabe a vocês fazer a sua própria experiência Vibratória com a nossa presença e, onde vocês estiverem sobre
esta Terra, vocês terão a oportunidade de fazê-lo.
Lembrem-se de que nós somos especializados neste tipo de intervenção.
Escutem então o que diz o seu Coração, escutem então o que lhes diz a Vibração.
Aí está a primeira fase da Revelação que eu tinha para dar a vocês.
Isso será completado à medida do desvendamento da Revelação.
Almas humanas na encarnação, Irmãos e Irmãs no Espírito, na Unidade, na Verdade, por CRISTO e por
MARIA.
Em nome da FONTE Una, na Unidade e Unificados, que a Paz esteja com vocês.
Nós lhes dizemos até muito em breve.
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