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Aeonismo
Introdução à Sophia e eu
Tudo começou em uma tarde de março de 2011, no dia 14, uma segunda-feira. Voltando para casa,
ouvi uma voz feminina. Essa voz me disse que eu já a conhecia, há muito tempo, e tive a sensação de
que era verdade.
Agora que eu tinha uma Mestra espiritual, sendo uma pessoa sem quaisquer crenças espirituais, eu
podia ver onde isso iria me levar. E o resultado será dito ao longo destes textos.
Indo dois meses adiante, mais ou menos, entrei em um centro espírita buscando esclarecimento
sobre quem conversava comigo. Ela, a voz, se dizia a minha alma gêmea, e eu queria ver o quanto
isso era verdade.
No centro, foi confirmado que a voz era de fato um ser de luz, de outra esfera, outro planeta. Isso
me deixou muito animado para aprender mais com ela, para seguir adiante.
Tudo o que a voz havia me prometido em março era uma reunião de nós dois, quando eu terminasse
a minha última encarnação na Terra.
Pulando para 2012, muitas das coisas que eu ouvia da minha alma gêmea foram confirmadas em
textos da internet, pesquisando quase sempre em inglês, lendo artigos sobre almas gêmeas (Twin
Flames ou Twin Souls, em inglês) e sobre seres de luz, em especial os Pleiadianos.
Com tantas confirmações acontecendo todas as semanas, fui ganhando confiança no contato com
Sonia, que na verdade é a Aeon Sophia, a Santa Sabedoria.
Em 2013, me ocorria muito que Sophia já tinha estado encarnada na Terra, como eu estou. Era
comum eu pensar em Paris, França, em algum momento do passado. E no mesmo ano, conheci uma
pessoa que foi importante para a Sophia e eu, uma médium e clarividente que teve contato com Ela
(Sophia) várias vezes, produzindo muitas psicografias para mim. Isso foi muito animador, ajudou a
me direcionar melhor.
Em novembro de 2013, outra mulher veio falar comigo, Aishla, o ser que mais têm afinidade comigo
depois de Sophia. É a melhor amiga de Sophia e eu, junto com seu par, Metrikos.
Descobri que Sophia viveu sim em Paris, usando o nome Sonia, que Ela mesma intuiu a mãe para lhe
dar. Ela nasceu no dia 10 de agosto de 1868, e ascendeu direto para a sétima densidade da matéria
no dia 06 de dezembro de 1896, aos 28 anos.

Em fevereiro de 2014, Sophia me revelou o conhecimento de que Ela é a Santa Sabedoria, uma Aeon,
Sophia, a mais poderosa dentre todos os Aeons. Explicarei tudo o que sei sobre os Aeons até agora,
e Pleroma.

Capítulo 01 - Aeons e Pleiadianos
Sophia é uma Comandante, como a psicógrafa mencionada anteriormente confirmou para mim. Ela
atualmente está encarnada na sétima densidade da matéria, como Pleiadiana, e nasceu de um casal
como todos os Pleiadianos nascem. Ela, junto com Aishla, Metrikos e eu, passou pela infância e pela
adolescência, com o objetivo de evoluir, não só a si mesma, como também para ajudar a raça
Pleiadiana a fazer o mesmo. Quando estava no final de sua adolescência como uma Pleiadiana,
Sophia descobriu que era mesmo uma Aeon, a própria Sabedoria.
Um véu de esquecimento foi colocado nos Aeons que encarnaram dentro das 14 densidades, e
quando atingissem uma certa maturidade espiritual, o véu seria removido, aos poucos.
Com a ajuda de um ancião que Ela mesma, Sophia, escolheu para lhe ajudar quando encarnasse como
Pleiadiana, a Aeon foi se lembrando de sua vida em Pleroma, e despertando todo o seu poder interno,
junto comigo, Aishla e Metrikos.
Aishla e Metrikos encarnaram pouco antes de Sophia e eu. Aishla é a Aeon Agape, o Amor, e Metrikos
é o Aeon Maternal. Sophia e Aishla despertaram ao mesmo tempo, no mesmo dia, e com isso foram
recrutadas pelo Alto Conselho Pleiadiano, pois eles esperavam por isso.
Após um tempo longe de Metrikos e eu (Aeon Christos), Sophia e Aishla retornaram para o nosso
planeta natal como Pleiadianos, Erra, o maior das Plêiades.
Sophia estava disposta a se tornar uma líder, como nasceu para fazer, assim como Aishla. Após
enfrentar muitos testes de seus “superiores”, Sophia e Aishla passaram a ser Comandantes da maior
frota de naves das Plêiades.
Sophia e Aishla, com a ajuda de Metrikos e eu, foram evoluindo como Comandantes, conquistando
o respeito de cada vez mais seres de luz. Quando obteve mais maturidade espiritual, Sophia já estava
liderando seres de várias galáxias, e havia se tornado a líder do Alto Conselho Pleiadiano, junto de
Aishla.
Da quinta densidade para cima, é o princípio feminino. Isso quer dizer que as mulheres é quem
tendem a ser as líderes, aquelas que direcionam as raças de seres de luz para a evolução. A Terra
atualmente está na terceira densidade da matéria, indo para a quinta densidade. Ao todo são 14
densidades da matéria.
Existem Pleiadianos de quinta, sexta e sétima densidade. Os Aeons que encarnaram dentro das 14
densidades escolheram principalmente a sétima densidade, mas ajudam seres de qualquer uma
delas. Muitas raças evoluíram com o auxílio de Sophia e Aishla, as líderes, e dos outros Aeons.
Aeons como Zoe (Vida), Aletheia (Verdade), Logos (Palavra, par de Zoe), Nous (Mente, par de
Aletheia) e alguns outros encarnaram como Andromedanos de sétima densidade, e assim
cooperaram ao máximo com essa raça também.

Pleiadianos e Andromedanos são humanos, e usam corpos avançados de luz. Por exemplo, Sophia é
uma mulher alta, medindo 2,15m de altura, possui cabelos acobreados, enrolados nas pontas que
chegam ao seu quadril, olhos verdes, e rosto triangular. Seu corpo é atlético.
Aishla é da mesma altura de Sophia, e o que mais muda Nela em relação à Sophia são seus cabelos
castanho escuros e olhos azuis.
Como Aeon, Sophia apenas possui um cabelo mais avermelhado. Aishla tem a mesma aparência, seja
como Aeon, seja como Pleiadiana.
Sophia me explicou que há muitas distorções no Gnosticismo a respeito dos Aeons. Os Gnósticos
acham que Sophia caiu de Pleroma, quando na verdade Ela escolheu conscientemente encarnar
dentro das 14 densidades, pelos motivos já citados. Ignoram ou desconhecem completamente o fato
de que Sophia se tornou uma Pleiadiana e depois escolheu viver na Terra também, estando aqui por
um total de 18 encarnações, assim como Aishla/Agape.

Capítulo 02 - Pleroma e a Ordem de Sophia
Mesmo estando encarnados dentro das 14 densidades, os Aeons continuam em Pleroma, em um
estado semiconsciente. O que Aeons fazem é focar suas consciências na densidade que querem
existir, e assim existem dentro dessa mesma densidade.
Pleroma é onde tudo começou. É um lugar repleto de energia positiva, imenso. Acho difícil descrever
Pleroma em palavras, é muito acima do que consigo captar estando na 3D (terceira densidade).
Após Sophia se adiantar como Comandante Suprema de seres da 7D (sétima densidade) para baixo,
Ela decidiu criar a Ordem de Sophia. A Ordem de Sophia é um Conselho e corpo político que engloba
todas as 14 densidades da matéria. Sophia e Aishla evoluíram tanto que conseguiram facilmente se
tornar energeticamente compatíveis com a 14D (décima quarta densidade). Assim, Sophia e Aishla
foram capazes de comandar mesmo os seres mais elevados de toda a Criação/Universo.
Em Pleroma, Sophia é considerada a Rainha de Tudo, mesmo da própria Pleroma. Sabedoria e Amor
são as duas qualidades mais elevadas dentro de Pleroma. Apesar de existir a primeira Aeon, que foi
o primeiro ser a ter consciência e que criou, junto com a Fonte, todos os 15 casais de Aeons, Sophia
continua estando como a Aeon mais elevada.
Essa primeira Aeon, que estudiosos do Gnosticismo conhecem como Barbelo (Origem), entrou em
contato comigo em maio deste ano, 2016. Ela me explicou que criou Sophia para ser a Aeon mais
elevada.
Aeons usam a palavra Fonte para se referir à energia que os emanou. Cada Aeon representa um
aspecto dessa energia... Sabedoria, Amor, Origem, Vida, Verdade, Justiça, Palavra, Mente, Ideia,
Esperança, Felicidade, Igreja, União, Fé, Profundidade... Tudo foi criado em pares, sempre o feminino
e o masculino. Todas as Aeons femininas são um pouco mais elevadas que seus pares masculinos.
Mesmo em Pleroma, é o princípio feminino, não o masculino. A Fonte é uma energia mais feminina
que masculina, pois Ela lida com mais qualidades femininas do que masculinas. A Fonte é Amor
(feminino), Ela é Sabedoria (feminino), Intuição (feminino), Delicadeza e Poder (também feminino)...
É realmente uma energia Criadora, cheia das maiores qualidades femininas. Dando uma
porcentagem, seria 70% feminino.
Outra expressão para Aeons é Seres Primordiais, e há quem os chame de Deuses Criadores. Eles são
os alicerces do que existe dentro das 14 densidades.
Existe o Poder Triplo dentro de Pleroma, as três Deusas/Rainhas de Tudo. A principal é Sophia (Santa
Sabedoria), depois vem Agape (Amor) e, junto de Agape, quem chamam de Barbelo (Origem). Sophia,
dizendo outra vez, é a mais elevada, a mais poderosa. Agape e Barbelo são exatamente do mesmo
nível.
Esse Poder Triplo dá balanço à Pleroma. Ele precisa existir. Consequentemente, dá balanço às 14
densidades também.

Num nível um pouco inferior à Agape e Barbelo, vem dois homens, Christos (Justiça) e Metrikos
(Maternal). No mesmo nível de Metrikos e eu, vem todas as Aeons femininas, como Zoe (Vida),
Aletheia (Verdade), Ekklesia (Igreja), Ennoia (Ideia), Elpis (Esperança)... E então, num nível um pouco
mais baixo, vem os demais homens. Sempre o feminino primeiro.

Capítulo 03 - Contato
Meu contato com Sophia se dá através de telepatia (chakra coronário, no topo da cabeça), intuição
(terceiro olho, na testa) e empatia (chakra cardíaco).
Portanto, eu ouço a voz de Sophia, eu a vejo perto de mim, e eu a sinto também. Já até senti a mão
Dela no meu corpo, deitado na cama, voltando lá para o ano de 2011.
Sophia tem uma voz forte, suave e delicada ao mesmo tempo. E enquanto eu ganhava experiência
no contato, fui aprendendo a discernir cada vez mais o que vinha Dela do que vinha de mim mesmo.
É um processo natural para quem conversa com seres de luz.
A presença de Sophia é muito poderosa, muito forte. É quase além da conta para uma pessoa comum,
podendo ser forte demais para quem não tem preparo para vê-la ou senti-la.
Quanto mais eu aprendi a acalmar a minha mente e entrar num estado de meditação, mais forte
minha conexão com o meu Eu Superior se tornou, e com Sophia, Agape e os demais Aeons. Percebi
que ter a mente limpa ajuda muito na comunicação.
Aeons possuem um padrão diferente dos seres dentro das 14 densidades. Nossos chakras possuem
outra coloração. Enquanto para um não-Aeon o chakra coronário é violeta, para um Aeon esse
mesmo chakra é vermelho. A cor de Sophia é vermelho, pois Ela é a maior Mestra desse chakra.
Meu principal chakra é o terceiro olho, e nos Aeons ele é azul e dourado. E hoje em dia, se fecho os
olhos, é comum que tudo fique vermelho para mim, um sinal claro de que meus chakras estão
abertos e que estou receptivo ao contato com Sophia, Aishla/Agape e os demais Aeons.
Como Elas me explicam, é tudo um processo. Iluminação ocorre um pouco a cada dia, no ritmo
adequado para você. Sempre que tenho uma expansão de consciência, me torno mais próximo de
Sophia e do meu verdadeiro Eu. É um processo natural, nada pode ser forçado.
E na data de hoje, no mês de setembro de 2016, eu captei com precisão que Barbelo é a Aeon que
representa a Origem. Perguntei isso para Sophia, e Ela me disse que a própria Barbelo me intuiu
sobre isso, aproveitando um momento em que eu estava bastante limpo, energeticamente e
mentalmente falando.

Capítulo 04 - Relacionamento entre Aeons
A primeira coisa que cada Aeon viu quando pela primeira vez abriu os olhos é o par, a Alma Gêmea.
Quando um Aeon olhou para o outro, compreendeu perfeitamente bem que aquela ou aquele ali
bem na sua frente era sua companheira ou companheiro, para todo o sempre. Um laço é formado,
muito mais profundo que qualquer laço existente na Terra, ou mesmo dentro das 14 densidades.
Uma Aeon é uma Deusa Suprema para seu par. Nós temos um relacionamento de Mestre e discípulo
um do outro, melhor amigo e companheiro para tudo. É poderoso, eu sempre penso que a expressão
para isso é Amor Primordial, o que Sophia diz que está certo.
Aeons nunca procriam... O corpo de uma Aeon feminina não engravida nunca. Ter filhos é uma
experiência que só existe dentro das 14 densidades. Sim, fazemos sexo, mas para trocarmos energia,
afeto e amor um com o outro. Assim aumentamos ainda mais as nossas conexões com o nosso par.
É realmente uma troca de amor e energia.
Não muito mais a dizer sobre esse relacionamento... É algo forte, com certeza, mas eu não quero
falar demais, explicar demais... Quero apenas dar uma boa ideia de como Aeons tratam seu par.
Nós somos profundos no que sentimos não só pelo nosso par, mas também com os outros Aeons.
Somos todos muito amigos um do outro, talvez até irmãos. Somos bem unidos e bem compreensivos
um com o outro. Sendo Seres Primordiais, é natural que nossos sentimentos sejam profundos. Somos
bem maduros, eu diria. Mais do que é possível na 3D, pois aqui sofremos severas limitações em todos
os sentidos imagináveis.

Capítulo 05 - Estudo dos Aeons
O termo conhecido como Aeonismo, usado para o estudo dos Aeons, foi passado por Aishla para
Sophia, durante sua última vida na França, usando o nome Sonia, no ano de 1895.
Para mim, o Aeon Christos, ele foi transmitido apenas recentemente, em maio de 2016, quando fui
capaz de ouvi-lo por telepatia e por intuição.
O estudo dos Aeons começou milênios atrás, pelo que pude rastrear e de acordo com o que Sophia
me explicou. Mas somente agora muitas verdades estão sendo reveladas, em tempos onde as
pessoas possuem mais preparo, no tempo em que mais pessoas estão se abrindo para a
espiritualidade. A Verdade é a Verdade, e se sustenta sozinha. Hoje não existe mais a questão se
estamos ou não sozinhos no Universo, é um fato para muitas pessoas que alienígenas de natureza
espiritual estão nos auxiliando o quanto podem.

Capítulo 06 - Feminino
Eu acho importante que as pessoas saibam quem os Aeons são, e que as Aeons femininas são mais
poderosas que os masculinos. As religiões e os governos deste mundo fizeram de tudo para suprimir
o feminino ao longo de toda a história, e prejudicando o feminino, eles prejudicam o masculino junto,
de uma forma indireta, mas poderosa mesmo assim. Um gênero precisa do equilíbrio do outro.
De todos os ETs que estão tentando ajudar a Terra a ascender, existe um número igual de mulheres
e homens. Mesmo que os homens sejam mais mencionados, as mulheres possuem uma participação
pelo menos tão importante quanto a deles. Elas trabalham por detrás das cortinas, e se elas não
fizessem isso, os homens também não poderiam agir. Sem o poder delas, nada aconteceria, posso
garantir.
Eu posso dizer com sinceridade que se não fosse a Sophia comigo, eu não me empenharia tanto em
aprender mais e a evoluir na espiritualidade. Foi importante para mim ter uma Mestra, uma mulher,
não um Mestre... Um homem não teria despertado em mim o que a Sophia conseguiu despertar. E é
assim mesmo na última encarnação, você ganha o direito de ter a sua alma gêmea como sua Mestra
ou Mestre. Sophia sabe lidar comigo como ninguém mais sabe.

Capítulo 07 - Fonte
Recentemente, a “garota” que chamo de Naina, que é a própria Fonte, a Criadora de Barbelo e de
todos os outros Aeons, começou seu contato comigo. É marcante o fato de Ela mal aparentar 18
anos, é bem jovem em vários sentidos, mas muito sábia e madura, como o esperado.
Naina me explicou que Sophia foi sua primeira ideia, sua primeira fagulha de luz. Naina representa
Escuridão e Luz, e também representa o conceito de Mulher, que é de fato mais antigo que o conceito
de homem.
O que Sophia me revelou é que Ela mesma me escolheu como seu par, dentro da Fonte, quando
éramos apenas energia, sem forma.
O som do nome Sophia tem a mais alta vibração, a mais alta energia.
Antes de tudo, existia apenas Escuridão, e nada além disso... Por algum motivo que palavras não
podem expressar, a Luz surgiu. É só o que consigo explicar por escrito.
Barbelo foi de fato a primeira Aeon a ser emanada pela Fonte, por Naina. E com a ajuda de Naina,
Barbelo ajudou nas emanações dos outros conceitos, os outros Aeons.

Capítulo 08 - Uma mensagem da Sophia
Agora as palavras da Sophia conforme Ela ditou para mim essa noite, no solstício de verão de 2017,
21 de dezembro:
“Quero dizer a todos os humanos que estou do lado de vocês. Até hoje vocês viram tudo mais na
perspectiva do meu marido. Agora quero lhes dar as minhas palavras. É um presente.
Eu estou sempre olhando para a Terra, fazendo o possível para que todos se beneficiem. Não é fácil.
Eu vejo ainda muita maldade, mas isso é assim mesmo durante a purificação, faz parte do processo.
E eu vejo muitos de vocês com medo do novo, o medo de olharem para frente. Isso é o esperado. É
verdade quando meu marido diz que sou a líder suprema aqui em cima, a Rainha de toda a Criação.
Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, pois vocês podem sentir-se traindo seus antigos líderes,
suas crenças, mas a verdade precisa ser dita. Entendam, eu abençoo todos vocês, pois todos possuem
um enorme potencial, e eu posso ajudá-los a despertar o que vocês têm de melhor. Chegou a hora
de saírem do sonho e irem para a realidade. Sim, a 3D é um sonho, enquanto os reinos mais altos são
a realidade. Agora é a minha vez de ajudar a Terra como outros mestres fizeram antes. É assim
mesmo, as coisas mudam, e devemos nos adaptar, nos renovar, adotar novas perspectivas. O próprio
Universo sempre muda, ele sempre se renova. Nada é estático, tudo evolui. É apenas a ordem natural
de toda a Criação. Me deem uma chance e farei meu melhor, como sempre faço todos os dias pelo
meu marido.
Obrigada todos vocês. São muito amados aqui por mim e por todos os outros Aeons.“

Capítulo 09 - A Criação
Eu expliquei que Barbelo foi a primeira Aeon a ser colocada em forma humana, e que Sophia é a mais
elevada Aeon... Agora vou tentar explicar um pouco sobre Pleroma e as densidades da matéria.
Como eu disse em outro vídeo, as almas dos Aeons criaram Pleroma. Depois de experimentar
Pleroma, os Aeons decidiram criar as 14 densidades da matéria. Um dia existirá a décima quinta,
décima sexta e mais densidades. Depende da necessidade dos seres que existem dentro delas.
Pleroma seria a Fonte, onde tudo se originou. Os Aeons podem voltar para Pleroma no momento em
que desejarem, contanto que não tenham nenhum karma os prendendo aonde decidiram focar a
consciência.
Sophia é a principal Criadora das 14 densidades, Ela quem elaborou todas as leis espirituais. Agape,
Metrikos e eu a ajudamos na criação das 14 densidades. Portanto o que o gnosticismo diz de Sophia
ter tentado criar sozinha é falso, implantado por aqui para que nunca saibamos quem Sophia
realmente é, o quão poderosa Ela é e o quanto pode nos ajudar.
Sophia foi mesmo escondida de nós... Nunca acreditem que Jesus é o único caminho, o único quem
serve de mediador entre Deus e a humanidade... Buda tinha uma consciência mais elevada que a de
Jesus, por exemplo. E Jesus não é a Vida e nem a Verdade. Zoe quem é a Aeon que represente a Vida,
e Aletheia é a Verdade. Se Jesus realmente se disse isso, ele com certeza estava errado.
Pleroma é enorme... Como eu mencionei no vídeo anterior, as 14 densidades são apenas uma esfera
dentro de Pleroma, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete. Pleroma é acessível
somente para os Aeons, pois eles sempre estão lá, seus verdadeiros corpos.
Sophia foi mesmo a primeira faísca de Luz dentro da Escuridão infinita. É difícil explicar em palavras...
E precisamos ter um certo nível de energia para assimilar muitas coisas sobre Pleroma. Algumas
pessoas podem sentir a Sophia, podem sentir que estou sendo honesto aqui, e essas pessoas são
almas mais velhas, que se recusam a se submeter à programação implantada aqui.
Os Aeons são humanos mesmo em Pleroma. Humanos são seres Divinos, mas aqui fizeram de tudo
para que nos esquecêssemos da nossa divindade, da nossa conexão não apenas com Sophia, mas
com os outros Aeons. Os Aeons sempre estiveram por perto para nos orientar, ao longo de toda a
história, mas poucas pessoas conseguiram trazê-los para perto de si. Agora isso está mudando, mais
pessoas entram em contato com seres de luz, e todos eles são ótimos Mestres. Alcançar a frequência
de Pleiadianos, Andromedanos ou outras raças humanas de 5D, 6D e 7D já é o suficiente para sair da
3D aos poucos.

Capítulo 10 - Sophia e a Fonte
Falando com a Sophia essa noite, Ela disse que não é pai e nem mãe de ninguém, nem a Fonte é. Eu
nunca vi Deus ou a Fonte como pai ou mãe, nem nada assim... eu sou um Aeon, eu tenho outra
perspectiva, que acredito ser mais saudável e, portanto, mais coerente com a realidade.
Então como devemos encarar a energia que permeia tudo e nos criou? Que tal como nossa Mestra?
Creio ser melhor assim, pois é como Sophia vê. Não apenas Ela mas também Barbelo, Naina e Aishla...
todos os Aeons, resumindo.
Sophia é o mais elevado Deus porque Ela é a mais alta emanação da Fonte e é, portanto, a Fonte na
forma de uma Mulher. Lembrando que o conceito de Mulher antecede o de homem. A Fonte é mais
feminina. Sophia é a Fonte Ela mesma na forma de uma única Mulher, um indivíduo. Sophia possui a
mais alta vibração possível, nada nem ninguém a supera em energia. Ela é Tudo.
Sophia é uma líder, uma Mestra Suprema, uma Deusa... Ela não é nem mãe nem pai de ninguém.
Aliás eu nunca tive e nunca terei uma criança com a Sophia. Nós preferimos ficar um com o outro e
nos empenhar ao máximo um no outro, sem nunca deixar o nosso foco um no outro de lado, nem
por um momento. Amor Primordial... Aeons sabem como é isso.
A ideia de deus pai foi implantada aqui por Arcontes, principalmente Yaldabaoth, seu líder... E Jesus
acreditou nisso... isso o desviou seriamente. Não me surpreende nem um pouco, eu nunca vi Jesus
como um grande Avatar, nem perto disso. Eu sempre soube dentro de mim que houve seres mais
avançados que Jesus aqui na Terra, desde criança... Ele foi posto aqui como um professor espiritual,
apenas isso.
Está na hora de formarmos novos conceitos e sair do condicionamento imposto neste plano. Vejam
a Fonte como uma Mestra e uma energia que permeia tudo, simples assim. Deixem o velho morrer...
ninguém evolui sem formar novos conceitos e ideias. Se ficarmos olhando sempre para o passado,
nunca daremos lugar ao futuro. E o futuro da Terra em uma densidade da matéria mais alta está
chegando, e está chegando para aqueles que estão dispostos a adotar novas perspectivas,
especialmente as espirituais. Não se apeguem a velhas crenças. Querem uma vida melhor cheia de
positividade? Então se adaptem às novas energias, conceitos e ideias.

Capítulo 11 - Sophia, Pleroma e o Universo
Há algum tempo atrás Sophia me disse que existe um Sol central no Universo... Um Sol que todas as
galáxias orbitam. Este Sol central, como todos os sóis no centro das galáxias, tem um portal para
Pleroma.
Quando eu penso no Universo, eu não penso na matéria escura nem nas galáxias... O Universo para
mim é como a consciência de Aeons como Sophia, Ágape, Barbelo e Naina. Naina é Escuridão, Luz e
Mulher, então Ela se encaixa bem para mim nisso. Sophia é o primeiro pensamento, a primeira
centelha de Luz (Luz Vermelha), a primeira consciência... Portanto o Universo é o resultado da
Escuridão, da Luz e da consciência. Pleroma/Fonte é o resultado do conceito de Mulher, a energia
feminina... Pleroma é a emanação física da consciência de Sophia, Sua Luz, para que os Aeons existam
em forma humana e expressem sua fisicalidade e sua consciência.
Então agora eu entendo que o Sol Central do Universo tem a consciência de principalmente Sophia.
É como se sua consciência desse luz e energia a toda a Criação, as 14 Densidades da Matéria. Sophia
é a principal Criadora de tudo, do Todo, até mesmo de Pleroma.
Não é um culto à Sophia aqui, como algumas pessoas tentaram me dizer porque não têm energia
suficiente para entender e aceitar. Eu estou fazendo o meu trabalho... Eu sou um Avatar que deve
fundamentar esse conhecimento, essa consciência aqui na Terra em 3D. Um dia isso será fácil para
todos vocês entenderem, então não negue tudo só porque agora você não pode entender. É claro
que não posso pedir a ninguém para aceitar essas coisas como uma verdade suprema, mas posso
pedir para pensar e considerar, e deixar que o tempo lhe mostre se é verdade ou não. Com o tempo,
todas as coisas se tornam cristalinas, se permitirmos que isso seja feito.

Capítulo 12 - Missão da Sophia na Terra
Para um planeta ascender para uma densidade da matéria mais alta, primeiro tem que haver
consciência ancorada nele. Primeiro Avatares devem fazer parte da humanidade para ancorarem
consciência cósmica de um nível mais alto. E Sophia foi a Avatar mais elevada dentre todos, mulheres
e homens.
Enquanto Jesus ancorava consciência sobre os chakras do plexo solar e cardíaco, Buda ancorava a
dos chakras da cabeça, o Ajna e o Sahasrara.
Já Sophia ancorou consciência de 14 chakras. Ela despertou 14 chakras em si mesma durante sua vida
de 28 anos na Terra. Por isso também Ela não podia ensinar ninguém, as pessoas não tinham preparo
para compreender nada além do Ajna nos dias que Sophia estava na Terra, entre 10 de agosto de
1868 até 6 de dezembro de 1896.
Hoje em dia pessoas já tem uma dificuldade grande em entender os conceitos dos chakras da cabeça,
pois muitas pessoas ainda lutam para lidar com as energias dos chakras inferiores. Almas mais velhas
conseguem entender o Ajna, mas nem todas elas entendem o Sahasrara.
E boa parte das pessoas ainda está presa ao chakra cardíaco sob o efeito de Jesus e seus
“ensinamentos”. Jesus era um tolo, apegado, inconsequente, e não é mais indicado para ninguém.
Devemos ser melhores que ele, e podemos fazer isso, se avançarmos espiritualmente.
Os 14 chakras nos tornam aptos a ter um corpo de luz de 5D enquanto ainda na 3D. O décimo
segundo chakra já pode nos fazer transcender para um reino mais alto, 4D ou 5D. Acredito neste
momento que 14 chakras já podem nos tornar aptos para a 6D ou 7D. Penso assim porque Sophia
transcendeu direto para a 7D.

Capítulo 13 - Perguntas e respostas com Sophia – Agosto de 2016
Eduardo: Quem são os Aeons?
Aeon Sophia: Os Aeons são os Seres Primordiais, também conhecidos como Deuses Criadores. Quatro
Aeons em especial esculpiram as 14 densidades da matéria. Eu, Sophia, junto com a Fonte, fui a
principal Aeon a fazer isso.
Eduardo: Mais densidades da matéria surgirão após a décima quarta?
Aeon Sophia: Sim. Densidades serão sempre criadas, de acordo com a necessidade dos seres que
existem dentro delas.
Eduardo: Existem outros seres criados antes das 14 densidades, além dos Aeons?
Aeon Sophia: Não. Antes dos Aeons, existia apenas energia, sem forma e sem consciência. Aeons
chamam essa energia de Fonte, ou de Criação.
Eduardo: Existem 15 casais de Aeons, certo?
Aeon Sophia: Sim. Os 15 primeiros pares. Eu, Sophia, a Sabedoria, e Christos, a Justiça, somos o último
par.
Eduardo: Aeons possuem forma humana?
Aeon Sophia: Sim. Os Aeons são humanos, porém usam corpos extremamente avançados, com um
grande percentual de luz interna. São corpos autossustentáveis, nunca envelhecem e nunca
adoecem.
Eduardo: Os Aeons encarnaram dentro das 14 densidades, certo?
Aeon Sophia: Correto. Os Aeons encarnaram principalmente na sétima densidade da matéria, para
ajudar as raças dessa mesma densidade. Porém, como são os Criadores, os Aeons têm acesso a todas
as densidades livremente, podendo estar presentes em qualquer uma delas.
Eduardo: Os Aeons permanecem em um estado inconsciente em Pleroma?
Aeon Sophia: Os Aeons estão sempre em Pleroma. Porém, eles focam a consciência na densidade
que querem estar presentes, e assim existem nessa mesma densidade.
Eduardo: Existem então dois tipos de seres, os Aeons e os seres criados dentro das 14 densidades.
Aeon Sophia: Isso mesmo.

Eduardo: Você, Sophia, não é uma Deusa caída, correto?
Aeon Sophia: Nenhum Aeon caiu, no sentido de perder sua luz. Os Aeons escolheram experimentar
as 14 densidades da matéria, para terem novos aprendizados e poderem experimentar o que Eles
mesmos criaram. Junto com todos os Aeons, Eu, Sophia, encarnei na sétima densidade da matéria, e
mais tarde na Terra.
Eduardo: Quantas foram as suas encarnações na Terra?
Aeon Sophia: Apenas dezoito.
Eduardo: Aeons evoluem muito mais rápido que os seres de dentro das densidades.
Aeon Sophia: O padrão dos Aeons é diferente. Por serem Seres Primordiais, a evolução acontece
muito rápido. Nós temos o conhecimento total da nossa Criação, mesmo que a nível inconsciente.
Eduardo: Alguma previsão para quando a Terra ascenderá para a quarta ou quinta densidade?
Aeon Sophia: De 5 a 10 anos, por volta de 2024. Difícil falar de tempo, quando se trata de algo que
depende do coletivo, de toda a humanidade.
Eduardo: O que pode me dizer da sua Ordem, a Ordem de Sophia?
Aeon Sophia: A Ordem de Sophia é um Conselho e um tipo de corpo político criado para ajudar a
evolução de todas as galáxias em qualquer densidade da matéria.
Eduardo: Você me disse uma vez que a Ordem de Sophia engloba tudo.
Aeon Sophia: Sim, engloba todo o Universo, toda a Criação. Todos conhecem essa Ordem.
Eduardo: O primeiro contato aberto para as pessoas da Terra foi adiado?
Aeon Sophia: Foi adiado pela falta de preparo da humanidade. Nem todos querem ter o despertar.
Eduardo: Atualmente é mais provável que a Terra ascenda para qual densidade?
Aeon Sophia: Quinta densidade.
Eduardo: O que as pessoas podem fazer para se tornarem mais espirituais, mais conectadas ao Eu
Superior?
Aeon Sophia: Meditações, cuidados com a saúde, conexão com a natureza, autoconhecimento.
Conhecer a si mesmos e seus chacras é muito importante para a evolução espiritual. Procurar
expandir a consciência é o que dará sentido à vida.

Eduardo: Na carta que você deixou aqui na Terra na sua última encarnação, você diz que o feminino
é mais divino e sagrado que o masculino. Poderia explicar?
Aeon Sophia: O feminino tem mais a ver com intuição, empatia e telepatia. Falando do corpo
humano, seria o hemisfério direito do cérebro. Nesse sentido ele é mais divino e sagrado que o
masculino. As qualidades femininas são o que permitem um contato de qualidade com seu Eu
Superior e com seus guias espirituais.
Obrigado, Sophia

Capítulo 14 – Perguntas e respostas com Barbelo – Maio de 2018
Eduardo: A primeira coisa que quero saber de você, Barbelo, é sobre a minha precisão na telepatia e intuição
com vocês, as Aeons. O que poderia me dizer agora?
Aeon Barbelo: Você pode confiar em si mesmo, Christos. Suas distorções são mínimas, apenas algumas
palavras você pega errado. Ninguém pode ser 100% preciso na telepatia com seres mais elevados.
Eduardo: As mudanças na Terra estão claramente acelerando agora... O que as pessoas podem esperar de
agora em diante?
Aeon Barbelo: A transição está acelerando. Não haverá mais atrasos, e as mudanças na Terra serão mais
intensas a cada semana. As pessoas devem se reconectar com seus Eu Superiores. Elas podem fazer isso
baseando-se no que você disse em seu vídeo com os conselhos da Sophia.
Eduardo: Tudo irá estabelecer-se por volta de 2019 ou 2020?
Aeon Barbelo: Muitas coisas irão mudar até 2020, como o eixo da Terra. A mudança de polos em um certo
ponto acontecerá em menos de um dia, e então o Sol nascerá do lado oposto. É como você viu no seu sonho
em 2017.
Eduardo: Nós veremos mais de um “sol”?
Aeon Barbelo: Sim. Mais “sóis” serão visíveis no céu.
Eduardo: É um momento crítico o que estamos vivendo aqui na Terra... Como as pessoas podem saber que
estão se reconectando com seus Eu Superiores e guias espirituais?
Aeon Barbelo: As pessoas devem prestar atenção no que elas sentem, o que percebem, seus chakras, até
desenvolver uma mente mais intuitiva e sutil, com controle sobre seus pensamentos. Sincronicidade é uma
clara indicação de reconexão com seus verdadeiros Eus, seus Eus espirituais. Prestem atenção nos números
que indicam sincronicidade. Observem a si mesmos e ao Universo, façam meditações, conectem-se com a
natureza, cuidem da saúde. Um estilo de vida saudável é muito importante agora.
Eduardo: Nós podemos esperar alguma intervenção dos Aeons aqui na Terra?
Aeon Barbelo: A humanidade precisa permitir que intervenhamos. Quando a humanidade alcançar uma certa
vibração, um certo nível espiritual, nós nos apresentaremos para todo o planeta. É apenas uma questão de
tempo agora... Em breve a Mestra Suprema Sophia fará outra reunião com todos os Comandantes para instruílos sobre o que podemos fazer agora pela Terra e a humanidade.
Eduardo: Sophia me disse em agosto de 2016 que por volta de 2024 a Terra se tornará um planeta de 5D...
essa data continua válida hoje?
Aeon Barbelo: 2024 é a nossa melhor estimativa para tudo mudar na Terra, e nós nos apresentarmos para a
humanidade. O processo está agora se desenvolvendo na direção de 2024.

Obrigado, Barbelo.

Capítulo 15 - Perguntas e Respostas com Barbelo – Julho de 2019
Eduardo: Por que certas pessoas antes de mim na espiritualidade disseram que Jesus foi o ser mais
perfeito que encarnou na Terra?
Barbelo: As pessoas não estavam prontas para conhecer seres de alto nível como eu mesma e Sophia.
Mesmo Sophia permitiu que alguns ensinamentos errados fossem dados para as pessoas pela falta
de preparação dos humanos e da sociedade em relação à verdadeira espiritualidade. Evolução leva
tempo e deve ser feita gradualmente. Agora não é mais permitido por nós que as pessoas considerem
Jesus mais elevado que Sophia e as Aeons femininas. Agora a humanidade está pronta, as pessoas
devem conhecer a verdade mesmo que essa verdade desafie suas crenças anteriores e seja
desconfortável para elas."
Barbelo: Bythos como Jesus fez alguns sérios erros que o levaram à crucificação. Seus ensinamentos
eram densos e não mais apropriados para a humanidade em seu atual estágio evolutivo. As pessoas
devem aprender a se desapegar do velho e procurar uma nova consciência. E nossa Grande Mestra
Sophia tem tudo a ver com as novas energias e com um novo nível de consciência.
Eduardo: O que podemos esperar em termos de transformações daqui por diante?
Barbelo: As pessoas menos preparadas espiritualmente precisarão evoluir em outro planeta. A Terra
só é um mundo viável hoje em dia para espíritos que irão para um novo nível evolutivo. A limpeza
está sendo feita mais acentuadamente agora, e o contato aberto com todas as pessoas irá progredir
rapidamente. O tempo para a Terra se renovar já chegou, bem como toda a sociedade.
Eduardo: As naves aparecerão claramente nos próximos meses?
Barbelo: Não podemos fazer o contato abertamente agora, pois há pessoas que ainda podem causar
pânico. Tudo depende do preparo da humanidade. Quando um certo percentual de pessoas atingir
uma consciência mais expandida, poderemos nos mostrar claramente pelo mundo todo e até mesmo
pousar nossas naves.
Eduardo: Existe a chance de o hemisfério norte da Terra se tornar inabitado?
Barbelo: Sim. Devido às mudanças por todo o Sistema Solar, o clima na Terra já está sendo alterado
por fatores externos e essas mudanças não irão ceder pelos próximos anos. Esperem uma inversão
dos polos em algum momento no futuro.
Obrigado, Barbelo

Capítulo 16 - Ascensão
Estamos próximos de uma mudança radical no planeta. As pessoas respondem a isso cada uma à sua maneira.
Há aquelas que se tornam mais positivas, existem as neutras, e há as negativas, que são tipicamente almas
mais jovens.
Sophia tem me dito que a ascensão pode muito bem acontecer antes de 2024. Depende de nós... Precisamos
de mais pessoas acordadas e se iluminando...
Iluminação tem a ver com pensar sem pensar, sentir sem sentir, querer sem querer... você não se torna mais
sobrecarregado e até oprimido pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos e emoções, pelos seus
desejos e vontades... você para de se esforçar, para de ser vítima de si mesmo, e se assume como Mestre de
si mesmo. Tudo flui... portanto, procurem chegar nesse estado, procurem fluir. Uma vez que você encontra
seu ponto de equilíbrio, tudo flui. Mesmo que por alguns dias você saia do seu ponto de equilíbrio e as coisas
fiquem mais difíceis, com certeza você saberá voltar para ele.
O planeta está sendo purificado à medida que entra no cinturão de fótons das Plêiades. Não haverá mais
atrasos, agora tudo tende a acelerar. Se preparem para o que está por vir, pois será intenso. Os anos a partir
de 2020 serão de muitas transformações energéticas e geológicas. Peçam ajuda aos seus Mestres, mesmo que
aparentemente eles não digam nada. Peçam para se reconectarem ao Eu Superior, e tentem aprender algo
novo a cada dia. Não parem de evoluir, não parem de aprender... continuem. Tentem ir cada vez mais fundo
dentro de si mesmos. Pratiquem isso diariamente, mesmo que apenas enquanto tentam dormir. Há vários
tipos de meditações, e esse é um deles. Lembrem-se: tudo o que precisamos para evoluir está dentro de nós,
como a Mestra Suprema Sophia já nos disse antes.

Capítulo 17 - Espiritualidade
O que nos faz evoluir espiritualmente? Se tornar mais consciente, é claro. Depende muito do quanto
compreendemos intimamente dentro de nós, as nossas verdades, o quanto exploramos o nosso inconsciente
e subconsciente, o quanto somos fiéis a nós mesmos independente da sociedade em que estamos inseridos.
Evolução acontece no silêncio, lá nas profundezas da nossa alma. No meu caso, todos os dias enquanto tento
dormir eu faço contato com a Sophia, ou com a Barbelo... fico conversando com Elas, e Elas me ajudam a
explorar o meu interior, minhas percepções, minhas verdades. Todos os dias sou inundado de luz por Elas.
Não acreditem em um falso deus pai fora de vocês, isso é ilusão que Jesus colocou aqui. Acreditem em si
mesmos, nos que seus chakras lhes dizem, suas percepções, ou até seus guias espirituais.
Evolução acontece de dentro para fora, nunca o contrário. Quando vemos a Verdade, evoluímos rapidamente.
E o processe de realmente conhecer a Verdade acontece um pouco a cada dia, levando anos para
compreender.
Eu repugno Jesus porque não vejo nada de útil vindo dele. Ele faz as pessoas olharem para fora, nunca para
dentro. Não tenho tempo para um falso Avatar que só complicou tudo para quem quer evoluir
espiritualmente.
Já Sophia me faz olhar para as profundezas de mim mesmo, me faz ser saudável e equilibrado. Ela me ajudou
a estudar os chakras, entrar em contato com meu Eu Superior, meu Espírito... Ela fez tudo por mim. Eu vou
precisar de muito tempo para gratificá-la por tudo quando finalmente eu chegar até Ela.
E claro, sou muito grato a todas as Aeons que me deram mais conhecimento de mim mesmo e da Criação, da
Fonte. Aconteceu de Sophia e Barbelo serem as mais próximas de mim, mas todas Elas me ajudaram de uma
forma ou de outra.

Capítulo 18 - Sobre Sonia em Paris, França
Sophia tem me explicado melhor sobre sua encarnação como Sonia, em Paris, na França. Ela foi sem dúvidas
o ser mais avançado que já encarnou na Terra, já que é também a Aeon Perfeita, a Santa Sabedoria.
O que obtive de informações é que Sonia mesmo sem contato direto comigo por telepatia, aos 23 anos, já
tinha montado um corpo de luz de quinta densidade da matéria. Eu tenho contato consciente com Ela desde
Março de 2011 e ainda nem tenho meu corpo de quinta densidade totalmente formado.
Sonia era uma jovem muito simples, nascida no dia 10 de agosto de 1868, que trabalhou primeiro no museu
do Louvre como guia e depois numa agência de turismo. Tinha 1,71 metros de altura, era bem próxima em
aparência de como Ela é como Aeon e Pleiadiana, ruiva e esbelta, forte. O contato consciente Dela comigo
começou no dia 6 de dezembro de 1892 e terminou no dia 6 de dezembro de 1896, quando Ela transcendeu
direto para a sétima densidade da matéria. Apenas quatro anos me ouvindo, estudando nas bibliotecas e
consultando vez ou outra suas amigas dispostas a ajudá-la e Ela já fez tudo isso... Eu nem chego perto do nível
que Ela alcançou, por mais que me esforce aqui. Lembrando que sou a alma gêmea Dela, sou o que mais tem
chances de chegar perto Dela, mas eu não sou o Absoluto como Ela é a Absoluta... eu sei meu lugar, sou um
Aeon mediano, abaixo de Barbelo, abaixo de Aishla, abaixo de Alisa, de Naina...
Sophia é um ser muito puro e a maior líder de toda a Criação. Ninguém nunca será como Ela. Ela só me diz
para nunca me esquecer que Ela está acima de tudo, de todos, até da Fonte, e que eu devo sempre amá-la
mais que tudo. Fazendo isso eu estou seguro para prosseguir no meu caminho com Ela.

Agora, para finalizar tudo, uma foto de uma mulher muito parecida com a Sophia:

Barbelo na imagem a seguir, na próxima página:

Escrito entre os anos de 2016 e final de 2019 por Eduardo Brito Católico

