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Entidades Espirituais

Arcanjo Gabriel – Embaixador de Deus Verdadeiro para este Univer-
so Local e muitos outros. Residência atual é em algum ponto do Universo.

Arcanjos Miguel e Rafael – Comandantes da Esquadra Celeste dos 
Arcanjos para todas as Frequências Vibracionais deste Universo Local e 
outros. Atualmente nesta Constelação. Residência atual é algum ponto do 
Universo, que pode ser conforme as necessidades.

Dr. Kellermann – Médico Psiquiatra Multivibracional e Interdimen-
sional. Originário do Planeta Ekenaton como ponto de referência, mas sua 
origem genuína segundo ele é de vários Universos Locais com setilhões 
de planetas pequenos, médios, gigantes, multigigantes e hipergigantes, é 
médico desde os tempos de Ekenaton, participou da construção do planeta 
Terra junto à Engenharia multivibracional de Cristo Jesus, desde então está 
ligado a este planeta, sem, no entanto, deixar de estagiar em ouros planetas 
muito mais evoluídos.

Acompanha Cristo Jesus em muitos planetas que ele é Redentor. Sua 
residência no momento é na Cidade Espiritual do Espírito Santo, última 
cidade antes do Governo Espiritual Terrestre. Participou na obra – A Saga 
de um Extraterrestre – e o Cristo Multivibracional.





Alguns tópicos

– Gestação

Ok. Mas durante a fecundação do óvulo na forma de gestação deste 
planeta, como o mundo espiritual sabe? Pois ocorre aos milhões a todo 
o momento no planeta, e qual espírito vai à reencarnação? Existe algum 
mecanismo eletrônico na mente? No espermatozoide? No óvulo que emite 
sinais de rádio, gps, a localização da gestante?

– Pergunta sobre os bebês Arcontes

Não sendo de forma instantânea a gestação, como que os bebês Ar-
contes, de várias raças controlam a gestação? Chegam a falar com os pais 
como informado? Por que a mente deles não consegue ser programada 
para o esquecimento a cada vida física? Acaso eles têm algum chip implan-
tado no cérebro? Ou o código genético é configurado para assim agir? O 
senhor sabe que São Francisco de Assis controlou toda a gestação e não 
teve a mente programada para o esquecimento do passado de outras, como 
isso funciona?

– Sobre cidades nos Outros Universos

– Existem cidades altamente projetadas, que atravessam várias dimen-
sões de vida físicas e espirituais, existem cidades físicas que somam mais 
de um trilhão de habitantes, essas cidades existem em muitos planetas 
gigantes, elas atravessam todas as dimensões de vida física,  as cida-
des começam na terceira dimensão e vão até a próxima mais perto e 
segue, atravessam várias dimensões de vida físicas e espirituais, tudo 
para atender à demanda, é algo incompreensível para quem não tem a 
mente aberta.

– Educação

A Educação precisa conscientizar que – somos o resultado de nós 
mesmos, e de nosso pensamento e comportamento – não há como recon-
figurar o código genético sem estudos e experiências positivas, conforme 



o Espírito-homem estuda e evolui a atualização do código genético é auto-
mática, não sendo pela educação e experiências positivas o código genético 
não se atualiza.

Não há mágica sem educação e experiências e conhecimentos acumu-
lados isso a Educação deveria já estar ensinando, há leis que não podem ser 
desrespeitadas por ninguém, especialmente para os construtores da vida, já 
deveriam ser orientadas todas as gerações sobre os perigos das drogas e das 
bebidas alcoólicas.

Diretamente o Espírito está apagando sua luz, e a sua origem di-
vina, com o mau uso da liberdade e do pensamento, isso a educação 
deve com urgência incluir nos currículos escolares de todas as idades.

– Velocidade da luz

Ora! Como explicar em palavras corretas para os terrestres que somen-
te até cinco por cento da mente usam? Não tem como, mas naquelas – eras 
– já havia conhecimento avançado que a fórmula para cálculos simples na 
escola – jardim da infância – era usada a velocidade da luz que existe 
neste planeta, os jovens e adultos usavam outras velocidades mais velozes, 
óbvio que no mínimo as crianças pela gestação atrasada já tinham mais de 
15% da capacidade psíquica, as crianças índigo, arco-íris, cristais e ouro 
eram algo do passado perto das crianças daquele planeta, e eram muito 
avançadas as diamante, rubi e safira, mas tinham outras mais avançadas, 
tinha e tem vários sistemas de gestação na atualidade naquele planeta.

– Em caso de teleporte do planeta terra para outros 
universos

Então o planeta terra como seria lá analisado? Como seria incluí-
do dentro dele em caso de teleporte?

– A resposta foi rápida.
Diante da evolução daquele planeta atual, se fosse teleportado seria 

recolocado na parte pré-primitiva, seria matriculado como vilarejo pré-
-primitivo, como realmente acontece na realidade quando muitos planetas 
tamanhos grão de areia são para lá teleportados após aumento de tamanho.

Não é tão simples assim, os buracos negros, trajetórias e outras ener-



gias do teleporte teriam de ser reconfiguradas ou construídas especialmen-
te para o teleporte, teriam que ser construídos, dependendo do caso, novos 
portais interdimensionais e interuniversos, pois, caso contrário a energia 
atual desintegraria o planeta ao teleportar e tudo o que iria com ele, pois, 
nos portais existem energias muito superiores que identificaria o planeta 
como inimigo, não haveria como reconfigurar as frequências de energias, 
pois seria um teleporte interuniversos.

– Um dos casos, a construção de planetas

Onde existem tais cidades, ou edifícios, os operários e engenheiros 
sabem se comunicar com a mente de uma forma natural com aves, ani-
mais, vidas marinhas e de todas as espécies na forma física e espiritual, se 
um operário precisar de um chazinho quântico, um fortificante para o 
cérebro e músculos ele sabe se comunicar com a mente das árvores e 
elas enviam tudo pronto para o operário ou a quem necessitado, tudo 
de uma forma de irmão para irmão, se for preciso um suco de uma fruta 
um chip dela faz o suco já quantificado para a parte do corpo físico ou...

– Os Pais de Cristo

Os Pais de Cristo não foram escolhidos por acaso, eram Espíritos ex-
perientes e conhecidos de Cristo dos planetas que ele é o Redentor, ser 
diamante, safira, rubi e gama ou outras não se aplica a Cristo Jesus, ele 
desde – eras remotas e eternas – sempre foi um ser Superior, embora passou 
por inúmeros aprendizados como todas as crianças passam quando bem 
orientados pelos Pais. Esta parte sei quem é difícil de entender e aceitar, 
isso é o mínimo dos mínimos que podemos informar.

–  Combates nas dimensões

Mas por que há conflitos nas dimensões além da terceira neste pla-
neta?

– Ele respondeu rapidamente.
É pelo fato como nesta dimensão, poderosos querer impor sua von-

tade sobre os fracos, aí então há interferência de Comandantes Extrater-
restres que protegem seus deportados que não vieram dos planetas onde 



Cristo Jesus é o Redentor. São dimensões de vida que estão apenas alguns 
segundos-luz à frente dessa atual, temos que intervir para evitar que – por-
tais dimensionais – se abram e bilhões de seres adentrem aqui nesta terceira 
que seria o fim de tudo.

– Quanto ao experimento com superpoderes em bebês!

Depende muito do quilate espiritual do Espírito que vai ser ligado 
ao óvulo na mãe, depende muitíssimo o pensamento elevado ou não dos 
Pais, depende muito como está o estado da cromatina. É um conjunto 
de fatores que precisa de profunda pesquisa e análise.

As crianças índigos, arco-íris, ouro, diamantes e outras já são su-
perbebês, são mentes adultas crescendo em corpos de crianças, pois, 
neste planeta só existe essa forma de gestação, como já foi comentado 
em planetas avançados têm várias formas de gestação.

– E você sempre seguiu a carreira das Armas? Por profissão ou por 
obrigação?

Sim. As duas juntas, e por convites feitos pelos governos espirituais 
como faziam a você. Sempre tinha e existem comandantes contrários a 
Deus e aos Cristos em todos os Universos.

– Arcanjo Rafael

Na maioria das vezes, sempre foi como militar em alto-comando, na 
parte física e na parte espiritual em muitas dimensões de vida física e es-
piritual, não tinha alternativa, se hoje o Universo Geral existe é porque 
valorosos comandantes deram muitas vezes a própria vida para aten-
der aos pedidos dos Cristos e Governadores Espirituais das Constelações 
e planetas, muitas vezes foi  Deus Construtor de Universos Locais que 
pessoalmente convocava.

– A Medicina

A medicina, a bioengenharia genética, a bioenergia multivibracional, 
a biologia molecular farão maravilhas antes do ano 3000, já está sendo 
preparados aos poucos os especialistas para lidar como o novo corpo físico, 
e se aplica no presente próximo e no futuro, o capítulo – Medicina Interdi-



mensional – é tudo o que o informa a obra – A Saga de um Extraterrestre .

– Trono de Glória

Então para se ter uma ideia, a vida de um Cristo não é nada fácil como 
alguns imaginam, a vida de um Deus Construtor de planetas é bem mais 
complexa, e de Deus de uma Constelação também., nunca vi ou soube que 
algum Cristo está sentado em trono de glória, ou de algum Deus construtor.

– Outras Dimensões Físicas

Afirmo que Cristo Jesus é dos poucos de milhares de Cristos Construtores 
que sabe construir em – Outros Universos – e em outras dimensões físicas tais 
planetas, não são todos os Cristos que possuem conhecimentos e engenharias 
especializados para tal evento.

Cristo Jesus, sempre construiu e constrói atualmente planetas em  mui-
tas dimensões de vida físicas e espirituais,  não é somente na terceira, à noite 
quando se olha para a Estrelas vimos muitos espaços entre elas, mas isso é na 
terceira dimensão, pois nesse espaço escuro existem setilhões de planetas em 
outras dimensões físicas além da terceira, não existe lógica para deixar espaços 
vazios para quê?

– Deus e Cristo

Afirmar que, Deus e Cristo nada fazem é uma conversa pobre sem senti-
do, se não  fosse Deus através de Cristo Jesus e outros  comandantes o planeta 
Terra teria sido destruído, agora com a fabricação de armas perigosas está 
havendo uma intervenção, somente são permitidas armas sem colocar o 
risco de destruir  o planeta, posso informar com autorização expressa que 
– a mente de todo cientista é controlada -. todo o intercâmbio com extrater-
restre é controlado severamente.

Deus de Luz Maior, não quer humilhar nenhuma raça ou filhos de sua 
criação, em nenhuma parte dos Universos., mas não quer dizer que vá dei-
xar a mente do cientista fazer o que quiser, isso nunca foi é jamais será 
permitido.








