
Mensagem aos Guias Espirituais da Cordilheira dos Andes. 

Sessão nº 7 de 28 de junho de 2020 - Tradução para o português. 

Localização: Mezzaverde em Belize. 

Mensagem recebida por Antocal Nesdi da Colômbia. 

Visitante: Monssoen Melchizedek. 

{Note Wivine: a primeira parte é uma mensagem de vídeo transcrita de 

Antocal Nesdi - março de 2020 que recebi de um membro do nosso grupo.  

Não é por acaso que essa mensagem veio a mim. Ele entendeu um dos assuntos 

em que tenho trabalhado por semanas, pesquisa orientada, juntamente com 

meditações onde cada vez mais um pouco de explicação e percepção são dados. 

Além disso, ainda estou preso em Belize e não posso deixar o país. Ok, sempre 

há uma maneira, mas não antes que o trabalho que realizo esteja completado. 

Monssoen Melchizedek fala a seguir.} 

1. ANTOCAL NESDI. 

 

Esta mensagem foi gravada em Los Angeles, no final de março de 2020, no 

início de contenção da Califórnia, na sequência dos anunciados riscos de 

propagação do coronavírus. Esta gravação é destinada a líderes espirituais 

da Cordilheira dos Andes. 



Mas os ensinamentos oferecidos aqui podem ser colocados em prática por 

qualquer um que está acordado ou a caminho do despertar. Enquanto todas 

as reuniões - religiosas incluídas - são proibidas no mundo todo, hoje cada 

um de nós, tanto quanto somos e onde quer que estejamos, temos a 

oportunidade e a responsabilidade de converter-se em um canal de Paz, 

Amor e Luz, a partir da privacidade de nosso corações. 

A mensagem : 

Tenham um bom dia a todos vocês, meus irmãos. Ótimo momento para 

todos seres na terra. 

Esta é uma mensagem que estou esperando há muito tempo. Mais ainda  

desde o momento em que chegamos aqui em Los Angeles. 

Como você sabe, fizemos esta viagem da Colômbia, para este território dos 

Estados Unidos. As portas foram abertas para nós de uma maneira  fluida, 

durante todo o processo que realizamos e apesar de tudo, aqui estamos 

nós neste momento de catarse, neste momento de crise. 

Em que me perguntei: qual é a razão pela qual nós estamos aqui? Bem, 

ontem a mensagem que eu estava esperando chegou. 

A mensagem que estão enviando a todos os líderes da Cordilheira Andes. 

É que temos que ficar muito quietos. Primeiro, fomos abençoado por muitos 

anos. Praticamente durante toda nossa vida, porque vivemos em um 

território onde se respira ar puro, onde se respira a energia das montanhas, 

terras, rios e cachoeiras. 

E todos nós que vivemos no campo, em eco-vilas em montanhas, nos 

carregamos infinitamente com grande energia, para poder ajudar nestes 

momentos em que a humanidade entrou nesta crise de manipulação. Mas 

que também é um aprendizado para cada um de nós, onde quer que 

estejamos no caminho da vida. 



Não estamos todos no mesmo nível, é a informação que transmitem os 

guias superiores. Estamos todos dentro de vibrações diferentes. É por isso 

que este processo que estamos a viver, cada um de nós experimentará de 

uma maneira diferente, alguns com medo, outros com preocupações, 

outros com muita, muita abundância. 

É por isso que nós, que trabalhamos como facilitadores de luz, sempre nos 

chamamos de faróis de luz, como faíscas de luz presentes aqui e prontas 

para ajudar a humanidade. 

Bem, chegou a hora, meus queridos irmãos e irmãs. A mensagem que eles  

nos enviaram: é que cada um de nós foi enviado para um lugar diferente 

da terra como faróis de luz. Cada um de nós foi colocado no leste, oeste, 

norte e sul. Cada um de nós foi colocado lá para cumprir sua tarefa. 

Os guias seniores pedem que não voltemos para casa, que não voltemos 

para casa. Porque através da nossa vontade, nos tornamos disponíveis para 

as energias superiores, para poder ajudar todos os nossos irmãos. 

Eu perguntei que rituais poderíamos fazer? Porque hoje é o dia dos rituais. 

E é com muita emoção que me expresso, mas com emoção de alegria com 

o que os Big Brothers dizem. Elas dizem que fizemos muitos rituais, que 

acendemos muitas fogueiras, que levantamos muitas orações 

É por isso que os fogos já estão em toda a terra. Isto é porque nossas 

orações foram recebidas e nosso objetivo alcançado. 

Eles dizem que agora é a hora de esperar, "Projetor de energia". E isso 

independentemente de onde nos encontrarmos neste experimento. 

Para mim pessoalmente e para o avô, o lugar que foi designado para nós é 

Los Angeles, Califórnia. Um lugar onde somos convidados a ativar 

verdadeiros anjos de luz. Porque agora os anjos caídos e as trevas fazem 

seu trabalho. Mas não é nada mais que para nos confrontar. 



Se formos servos da Luz, vamos remediar isso pela luz. E esta Luz nada 

mais é do que harmonia, tranquilidade e paz, mais quietude, harmonia e 

paz interior. Aqueles que carregamos em nossos corações. 

A mensagem é que devemos permanecer em um estado de calma absoluta, 

em harmonia completa. E temos que nos vigiar o tempo todo, à noite 

durante o dia e em todos os momentos. Observe com quem estamos, com 

quem compartilhamos. 

A mensagem é que quando você se sente emocionalmente ou no nível 

mental, recebe-se uma certa energia de medo, preocupação e de dúvidas. 

Portanto, temos que reconhecer que esta energia não é nossa. É 

simplesmente a energia dos outros, que chega até nós para que nós nos 

transformemos em catalisadores desta energia para que seja transmutada 

e, em seguida, liberá-da novamente, convertido em energia de Luz. 

Eles dizem que não precisamos fazer nenhum ritual, porque não são os 

rituais externos que servem. Mas, este é o ritual que eu faço internamente. 

Eles dizem que quando meu coração está calmo quando minhas emoções 

estão calmas e minha mente está calma, então meu "Espírito" pode se 

manifestar para elevar as vibrações superior naqueles que ainda não estão 

conscientes. 

É por isso que as pessoas gritaram, eles lutaram no supermercados, porque 

foram ensinados a pensar com o estômago. 

Eles foram ensinados a sentir do ponto de vista do desejo e da carência. 

Mas nós estamos em outra vibração, cada um de nós está colocado no lugar 

que lhe corresponde, coberto com abundância e proteção, coberta de 

saúde, mas acima de tudo cheia de consciência. 

E essa consciência que temos coletado por tanto tempo, é a nossa 

contribuição para a humanidade. 

É assim que te convido, onde quer que estejas, quer estejas rodeado 

pessoas ou na solidão, verdadeiramente torne-se um Farol de luz. 



Converta-se em um catalisador de energias, que nossos irmãos e as irmãs 

nos enviam para ajudar a transmutá-los. As energias daqueles que não 

sabem transmutá-los, daqueles que não estão cientes, aqueles que ainda 

estão sob o véu. Nós temos a responsabilidade de ajudar a quebrar esse 

véu. 

Da parte mais elevada do Espírito, este Grande Mistério, este Grande 

Espírito, este Grande Ser que tanto invocamos, nos convida a nos manter 

em paz, em estado de calma absoluta e em plena observação. 

Eles nos dizem que essa situação também vai passar e quando ela passar, 

nossa consciência terá dado o salto quântico que estávamos esperando, 

para o qual temos trabalhado tão arduamente. 

Eles também nos dizem que depois dessa catarse, dessa crise, a vida será 

Maravilhosa. Para cada um de nós, para aqueles que ficarão neste plano e 

para aqueles que mudam para o outro plano, chegou a hora. 

A decisão é nossa, nos unimos às vibrações superiores de Amor e Energia 

e na compaixão abraçamos todos os nossos irmãos e irmãs. 

Um grande abraço e uma saudação muito especial a cada um de vocês. 

Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos Todos os nossos guias 

Superiores, todos os Mestres, todos os Avôs, todos os Ancestrais estãos 

ativo. Seus medicamentos já estão ativados, suas memórias já estão 

ativadas para que apenas tenhamos que beijar nossos irmãos e irmãs. Não 

por um abraço físico, mas por este abraço energético de Amor e Luz. 

Com todos vocês de Los Angeles, boa experiência, boa vida. 

Mensagem de Antocal Nesdi. 

Fonte: https: //www.youtube.com/watch? V = FUIlZhW0quk & t = 302s 

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

2. Monssoen Melchizedek: 



Queríamos ilustrar com a postagem acima que temos o mesmo objetivo e 

passamos as mesmas mensagens para todo o mundo. 

Que não é só com esse grupo que trabalhamos, mas com muitos ao redor 

do mundo. Muitos com aqueles que preservaram “Conhecimento ancestral” 

através dos tempos. 

Vou interpretar e adicionar a este post, especialmente para este grupo. 

O que ela diz é que não há mais necessidade de fazer bilocações em todo 

o mundo para criar, sob nossa orientação, "âncoras de Luz ”ou“ edifícios de 

Luz ”onde julgarmos necessário; ou ir fisicamente a lugares com tal 

propósito. Tudo foi feito, está em funcionamento. Este trabalho está feito! 

Você pode ser solicitado a fazer outro (novo) tipo de trabalho com novas 

técnicas adquiridas para as quais irá enviar para alguns lugares no caso de 

não poder ser feito por bilocação ou enquanto você dorme. 

A maneira como você envia energia também mudará, não importa o que 

aconteça. 

Caso você esteja trabalhando com a energia do universo, a energia da 

Trindade ou a Energia do fragmento de Deus que vive em você. 

Se você deseja enviar energia, você deve primeiro preencher o seu coração 

com o maior amor que você pode sentir por seu próximo - amigo ou 

inimigo. Então deixe o tipo de energia que você lhe atravessar de acordo 

com suas técnicas. Você vai sofrer gradualmente ou repentinamente uma 

mudança a medida que você enviar enviar esta energia na condição de que 

você ame a Deus e convida-o a trabalhar através de você. 

Não imagine nada e não espere por nada isso é. Deixe que isso aconteça, 

permanecendo centrado em seu coração. Não há procedimento padrão, 

então os sinais serão diferentes para todo mundo. 

Abra-se para o Amor de Deus e deixe-o agir através de você. 



Mantenha seu cérebro vazio de pensamentos. Você se tornará um "canal" 

para Suas Energias Divinas - não as bloqueie, querendo estar no comando 

e  dirigir suas operações. Não se limite às suas técnicas quando você sente 

que eles não funcionam como antes. Pare de transmitir por alguns dias e 

recomeçe. Você verá. Perguntar sempre que tenha dúvidas sobre isso 

durante suas meditações e em caso de dúvida, peça confirmação. Seus 

"Anjos Guias" vão ajudar nesse sentido. 

A rede moroncial escura, todos os anjos caídos e a escuridão pesada 

desapareceram. Mas não os humanos vivos que trabalharam com eles 

tendo uma ideologia luciferiana, nem os materialistas egoístas e sedentos 

de poder. Eles sempre criam escuridão com seus próprios rituais, 

pensamentos e ações. 

A grade de energia escura foi substituída por uma grade de luz de energias 

moronciais e espirituais nas quais trabalhamos por muitos anos. As últimas 

pedras foram colocadas às pressas há dois meses atrás. 

Pessoas do mal, para menciona-los, continuarão se deixando levar por um 

tempo para perturbar o mundo economicamente, para manter as guerras 

locais, para produzir doenças pelo ar e alimentos e destruir o meio 

ambiente. Eles vão manter as pessoas com medo, raiva, ódio e intolerância. 

Especialmente por meio de todos os tipos de mídia que eles possuem. Não 

se deixe enganar, mesmo que  o seu produto aparenta ser por uma boa 

causa. 

Eles irão, portanto, mantê-lo no dualismo - se não for branco, então é preto 

e é assim que eles vão colocar você um contra o outro. Você não se deixe 

levar por isso. Não julgue ou condene. Esse não é sua tarefa nem sua 

autoridade. A verdade do mundo sempre teve os dois lados como uma 

moeda de prata. 

Estamos entrando em uma nova era. Uma era onde Deus irá trabalhar 

diretamente através de você à Sua maneira e de acordo com os Seus 

propósitos. 



Há uma falta estrutural de Amor e Compaixão em seu mundo, bem como 

o verdadeiro conhecimento espiritual e visão espiritual. 

Deus o Pai quer remediar isso e há muito tempo desenvolveu um plano 

para fornecer à humanidade o Seu Divino Amor com a sua cooperação. 

Muitos desses planos já estão sendo executados. 

Agora começa a fase em que você vai escalar o último passo para servir 

como o canal perfeito para este "Amor Divino, edificante e harmonizado 

"que vai atravessa-lo. 

Não militando nas ruas ou em redes sociais como um guerreiro que puxa 

sua espada para atacar o inimigo. Não criando âncoras de luz em todo o 

lugar ou no local que valorizes. Esse tempo acabou. Este trabalho está 

concluído. 

Outra fase começa agora, em que Deus quer trabalhar através de você para 

levar a humanidade a uma consciência superior. Um nível de consciência 

que transcende o dualismo. Onde amor e harmonia interior predominam. 

Se você puder ir longe nesta área, Ele irá faze-lo constantemente, sem 

mesmo te aperceberes. 

Você aprenderá a sentir a unidade em toda a Criação. Você não deve 

apenas ler sobre isso e contar aos outros sobre isso. Não! Sinta e viva. 

Você, cujas almas cresceram espiritualmente, viverão dentro desta unidade 

entre o Criador e a criação, entre o Criador e todos seres humanos, animais, 

plantas e o mundo mineral. Porque em tudo há Vida, Amor e uma forma de 

alma com sua própria consciência. Um dia, animais, plantas e o mundo 

mineral juntos também se espiritualizarão por meio da sua contribuição e 

daqueles que virão atrás de você. 

Tudo e todos interagem. 

Deus também fala com cada um de vocês e interage com vocês por meio 

de outras pessoas, por meio de animais, por meio de plantas, por meio de 



majestosas montanhas, rios, água, mar e vida marinha. Não há nada na 

Criação que não esteja imbuído Dele. Nem mesmo sob a forma mais 

condensada: pedras e o mundo mineral. Por isso as pessoas se sentem tão 

bem quando caminham ao sol ou ao vento no campo ou na praia. Eles 

encontram lá a paz interior que eles necessitam. 

É o seu trabalho consigo mesmo que o fará sentir essa unidade e irá ajudá-

lo a manter sua paz interior e felicidade em todas circunstâncias. Requer 

crescimento da alma e mais contato com o "pequeno Deus" que vive em 

você. 

Já se foram os dias de procurar o inimigo fora de você e ir na guerra, agora 

você terá que trabalhar em seus próprios demônios para manter sua paz 

interior em todas as circunstâncias. 

Faça isso deliberadamente com o seu “pequeno Deus”. Segure a mão dele 

com firmeza para que você possa espiritualizar-se e atingir uma Mente 

Superior graças à união em você dos poderes mentais masculinos e 

feminino do Cosmos. 

Deus realizará tudo por meio do homem. 

Deus vive em cada ser humano e tudo o que Ele pede é que você se abra 

para Ele para que Ele possa espalhar Seu AMOR através de você. 

Seu Amor transformador e harmonizador que tudo envolve. 

Portanto, você deve manter sua paz interior, na felicidade interior, na 

harmonia interior. Não vos pedimos nada mais além disso. 

Não se deixe dominar pela dor, desespero, arrogância, raiva, ódio, 

indignação, autocompaixão, ciúme e ego. 

Isso reduz suas vibrações e então Deus não será capaz de trabalhar através 

De ti. 



Não diga: "Vou fazer isso ou aquilo!" "Vou tomar essa medida porque isso 

e porque aquilo” ……. não é disso que se trata. 

Pois assim você não é mais motivado pelo amor ao próximo. 

Para Deus, apenas a sua "motivação" importa. Não são suas ações nem 

suas palavras. A motivação por trás de cada ato, por trás de cada palavra, 

é motivada pelo seu "eu" ou é motivado pelo amor altruísta e compassivo 

ao seu vizinho? 

Antes de fazer qualquer coisa, pergunte a si mesmo e discuta primeiro com 

ele. 

Qualquer pessoa motivada pelo coração, pelo amor e pela compaixão, pode 

se tornar um canal aberto para Deus e seus harmoniosos poderes de Amor. 

Fizemos nosso dever de casa, agora é sua vez de cooperar com o seu 

“pequeno Deus” interior. 

Não tente entender essas palavras com sua mente humana. Entre em 

silêncio interior e peça uma visão e orientação para que você saiba onde 

trabalhar em si mesmo para espiritualizar-se de tal maneira que você possa 

se fundir com o seu “pequeno Deus” interior. 

Una-se para que seu corpo não desapareça, mas seja transmutado, 

regenerado através de sua alma espiritualizada, a fim de poder servir por 

muito tempo aqui. 

{Nota Wivine: isso é o que chamamos de pré-fusão há anos atrás, porque 

o O Livro de Urântia não tem um nome para este estágio e não o menciona. 

Veja a sessão nº 13 de 2012.} 

Depende de você lançar as bases para tudo isso. Mas acima de tudo, 

perceba a paz interior e harmonia em seu coração e mantenha-a em todas 

as situações para se tornar um canal de Deus. 

Você é capaz disso, certamente e com certeza. 

Adeus meus amigos. Foi Monssoen Melchizedek 



Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Para obter explicações sobre as palavras em azul, consulte O Livro de Urântia 

http://www.mezzaverde.com/

