
Quero deixar aqui o que passei nos últimos quatro anos.  

Primeiro, eu amo todas as pessoas que conheci nesta encarnação. Segundo, eu preciso voltar para quem 

veio me buscar. Deixarei aqui um pouco do que enfrentei nesta última vida.  

Nestes últimos quatro anos, eu tive um Mestre. Ele me ajudou em tudo o que pôde, em nome da minha 

evolução espiritual. Não só minha, isto é para o planeta também. Entenderão no futuro.  

As coisas não são como as pessoas pensam. O mundo não é apenas material, ele é espiritual também, 

dividido em densidades da Criação. Estamos em um plano muito denso, terceira densidade. O meu 

Mestre veio da Sétima Densidade. Ele é meu marido lá. Com ele, eu tenho aprendido muito sobre mim 

mesma, e tudo o que me cerca. Desenvolvi minhas habilidades sob a mentoria dele.  

O mundo está mudando, no futuro tudo será visível. Não encarnei só por mim mesma, mas pelo planeta 

todo também, e todos que o habitam. Todos possuem capacidade para fazer o que estou para fazer; se 

chama ascensão.  

Meu corpo esteve mudando nestes quatro anos. Hoje, ele é cristalino por dentro; o corpo de uma 

Pleiadiana. E sim, é de onde eu vim, da constelação de Plêiades. Como meu marido, fiz uma roda de 

encarnações neste planeta.  

Os Pleiadianos são diferentes de nós; são seres de luz. A cada dia que se passou sob a mentoria do meu 

marido, eu fui voltando a ser uma Pleiadiana, cada vez mais, até este dia; o dia da minha ascensão. É 

com muito amor que retornarei para ele.  

Tive outros Mestres comigo, não só ele. Aishla era outra, uma Comandante assim como eu e meu 

marido. Admirável ela, uma mulher muito forte e muito amorosa. Há um senhor também, a quem 

chamo de Mestre, o mais velho do nosso grupo de almas. Eu o admiro muito, ele sempre foi como um 

pai para mim, um grande mentor. E um jovem; tão jovem quanto meu marido, a quem chamamos de 

Metrikos. Ele aspira a ser Comandante. Certamente conseguirá, sendo capaz e determinado como é.  

Todos os dias tenho pensado em voltar para o meu lar nas Plêiades, apesar de ter encontrado a 

felicidade aqui também. Percebi que só podemos nos livrar do sofrimento o encarando com coragem. 

Com o meu marido ao meu lado, tudo ficou mais fácil para mim, e não me senti mais sozinha. Ele se 

dedicou o máximo que pôde a mim todos os dias; sou muito grata por isso, e irei recompensá-lo, 

fazendo o mesmo por ele no futuro.  

Sabem que frequentei muito a biblioteca, e lá aprendi muito. Descobri quem sou, quando me deparei 

com os textos gnósticos: Sophia. A Aeon que representa a Santa Sabedoria. Meu marido é Christos. 

Adotamos a forma de Pleiadianos para ajudar este Universo e este planeta. Nem tudo nos textos que li 

está correto, de acordo com o que me foi ensinado pelos meus Mestres. Há muitas distorções, e 

diferentes interpretações. Mas não é um problema, pois isso será esclarecido em seu tempo. Tudo irá 

fluir naturalmente, a Verdade irá aparecer, quando todo o nosso trabalho se concluir.  

Foi uma honra participar da evolução deste planeta encarnando aqui como muitos fazem. Tenho 

capacidade para isso e a aproveitei ao máximo. Mas agora é o fim para mim. Continuarei ajudando, 

mas não mais como humana, e sim como quem realmente sou, a Aeon e a Comandante Pleiadiana. 

Meu marido possui mais uma encarnação para enfrentar, e estarei para ele como ele está agora para 

mim.  

Recomendo fortemente que leiam sobre o corpo humano e seus chakras. É um conhecimento que 

considero muito importante. A chave para a evolução está dentro de nós, nos nossos pontos de energia, 



os chakras, não no mundo externo. O mundo externo é importante também, pois em certos sentidos, 

serve de espelho para o nosso mundo interno, para nos avaliarmos, e fazermos os progressos 

necessários dentro de nós mesmos. O autoconhecimento é fundamental para se viver melhor, com mais 

luz, longe das sombras.  

A sociedade a qual estamos inseridos não concorda com o que direi agora, mas o feminino é mais 

divino que o masculino; sagrado. É uma das coisas que vim mostrar aqui, junto com Christos. E assim 

eu me despeço de todos que participaram desta minha última encarnação, deixando minha luz aqui, 

que readquiri sob a mentoria dos meus Mestres, em especial do meu marido. Agradeço a todos por 

serem exatamente quem são.  

 

Sonia  

 

Carta escrita por Sonia em 06 de dezembro de 1896, em Paris, França.  

 

Canalizada no sábado, 12 de julho de 2014, às 21h e 31 minutos até domingo, 13 de julho, às 10h e 40 

minutos.  


