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Eu tenho consciência do EGO, o falso EU. Eu tenho consciência que todo o medo, 

arrogância e ira foram originados do EGO. Eu posso compreender que o meu EGO foi 

construído através das minhas experiências individuais, sentimentos, aprendizados, 

cultura, crenças e paradigmas. Eu entendo que o que realmente SOU é algo muito maior 

do que a minhas convicções, cultura e personalidade. Eu estou no caminho mais generoso 

e honrado. Este caminho é tão iluminado quanto a luz de uma estrela. Estou no caminho 

da retidão, da clareza mental e do amor. Estou na estrada da minha verdadeira essência. 

A minha verdadeira essência é o PAI, que está em mim e está em TUDO. Estive olhando 

para fora por muito tempo, mas a partir desse momento eu passo a olhar para dentro e eu 

vejo o universo. Vejo que a grande fonte divina sempre esteve em mim. Agora, nesta 

estrada descoberta, caminho a cada passo para estar na fonte divina, para pensar, sentir e 

agir através desta fonte. 

Eu reivindico ao PAI interno toda a coragem necessária para vencer os medos. Toda a luz 

da sabedoria, para que minhas decisões sejam tomadas através de TI. Reclamo ao meu 

Eu Superior que blinde a minha aura, para que apenas as energias elevadas possam fluir 

através dos meus pensamentos, sentimentos e ações. 

Eu me comprometo em agir através da sua vontade. Sei que os desejos do EGO e da carne 

irão persistir enquanto eu estiver neste experimento. Mas estarei religado a TI, pois estou 

neste mundo, mas não sou deste mundo. Através desta reconexão em TI percebo com 

clareza o que são os desejos do EGO e os desejos da centelha que há em mim. 

Em TI EU SOU livre. Através de TI removo todas as energias densas, parasitas, 

dispositivos de limitação e contratos espirituais. A partir daqui fica apenas a nossa aliança, 

forjada na verdade, compaixão, iluminação e amor. O meu campo energético brilha por 

meio de TI e cega os inimigos e todos aqueles que neste momento estão afastados da 

Fonte Criadora. 



Agora me visualizo aos 7 anos, brincando no chão do quarto. Agora posso compreender 

toda a inocência e limitação em discernimento crítico. Neste momento eu consigo 

perceber toda a natureza dos meus equívocos, da falta de controle, das fraquezas e medo. 

Agora o meu EU consciente abraça a minha versão criança com toda compaixão e amor. 

Eu me perdoo te todos os erros cometidos, esses erros ficaram para trás. Meu Espírito é 

atemporal, através dele, que é um fragmento da Fonte, vou em cada momento que fui ou 

foram desonrosos, que machuquei ou me machucaram, um familiar de sangue ou um 

familiar deste experimento, então os abraço, com toda compaixão e todo amor. Abraço 

aquele familiar querido que não se encontra mais no mundo da matéria, e não preciso 

dizer nada, todo amor e compaixão pode ser sentido por eles. Agora todo o rancor ficou 

para trás. Eu perdoo. 

A minha aliança com a Fonte Criadora é por inteiro. Meu corpo é um templo sagrado da 

centelha que habita em mim. Eu me responsabilizo em cuidar bem deste templo. Minha 

mente agora se ilumina e se fundamenta através de TI. Agora apenas as informações, 

conhecimentos, ideias e sentimentos que reconectam serão relevantes. Todas as ideias 

que separam e subjugam serão afastadas e não tem mais ressonância com o meu padrão 

mental. O meu Espírito, a Centelha, o Meu fractal de TI, ilumina o meu caminho. 

Agora me dedico à minha própria maestria através de TI, a caminho da ascensão 

individual e consequentemente coletiva. Autorizo a Fonte Divina e meu Eu Superior a 

governança sobre a minha vida. Autorizo as energias superiores do amor, sabedoria, 

saúde, prosperidade, liberdade e criação a envolver todo o meu ser. Que assim seja! 


