Velon ou Annunaki
Até bem recente, havia um grupo de entidades malvadas que tinham invadido o planeta Terra
há cerca de 300.000 anos atrás e que tomara controlo sobre as classes governantes,
influenciando-os a tornarem a vida o mais desagradável possível. Estes seres vieram de outra
galáxia e alguns chamam-nos de Velon ou Annunaki. Eles vivem na baixa/etérica 4ª dimensão e
são por isso invisíveis aos nossos olhos. O resultado foi de guerras infindáveis, escravidão,
ódio, fome, tortura e todas as coisas negativas. Estes seres vivem de emoções negativas. Esse é
o seu alimento.
Estas eram as más notícias.
Agora, em 2012, ocorreu uma enorme mudança. Houve uns alinhamentos planetários que
permitiram inundar o planeta Terra de energia positiva vinda do sol central. Também os seres
angélicos decidiram que bastava e começaram a derramar energia positiva sobre nós. Também
há extraterrestres bons, os Pleidianos e os Sírios, que estão a ajudar. Também existem os
nossos guias, pessoas como tu e eu, e pessoas boas e normais que estão a ajudar. Tudo junto
permite verter uma fantástica energia espiritual que, eventualmente, irá afugentar estas
entidades negativas, pois não terão mais comida negativa para se alimentarem.
Estas são as boas notícias.
Então, como é que isto te afecta?
Como estes eventos positivos já eram do conhecimento dos arcanjos que controlam o nosso
planeta, há pouco mais de 30 anos, almas que vivem no céu foi-lhes pedido para encarnarem e
ajudar a ganhar esta batalha. Tu és um deles.
A razão pela qual sofreste tanto é que – sendo um ser espiritual de natureza - tu não és da
Terra. Os que são da Terra sentem-se bem à vontade em enganar, mentir, manipular as
pessoas, magoar as pessoas com ações e palavras e por aí fora.
Tu não fazes isto, porque vens do céu e tudo isso é algo que não poderias condenar.
É por isso que também foste atraída(o) até mim para te explicar quem tu és, o que se passa e
como tu podes ajudar com esta batalha.
Não te preocupes, tu não terás de correr com uma arma e atirar nas pessoas!
Eu quero que uses a arma mais poderosa jamais inventada. É chamada de AMOR.
É por isso que no fim de cada meditação eu pedi-te para enviares amor às pessoas no mundo.
Esse amor ajuda todas as pessoas a aumentar um pouco o seu nível de espiritualidade. Somos
milhões a enviar amor juntamente com todos os seres positivos que mencionei acima. As
pessoas sob a influência dos Velon que causam todo o caos estão agora constantemente
rodeados de amor. Isto está a bloquear a influência dos Velon. Por isso, gradualmente, as
coisas estão a mudar e os Velon serão forçados a irem para outro lado quando já não houver
mais energia negativa para se alimentarem.
Eu conto-te isto tudo para te mostrar porque estás aqui e a pessoa importante e espiritual que
tu és. Tu és um(a) lutador(a) importante nesta batalha para apanhar os Velon e ajudar a
libertar o planeta. Mantém-te sempre calma(o) e positiva(o) e lembra-te que o espírito de

Deus em ti está sempre a enviar amor para o mundo. É somente quando tu ficas zangada(o) e
em baixo que pára por uns momentos.

