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O Programa para a Paz Planetária ‘Freqüência da Mãe Divina’ 
foi lançado durante o Retiro Anual dos Embaixadores da Luz 
na Tailândia em Novembro de 2002. O programa foi revisado 

neste Retiro pelos Embaixadores da Luz, o qual incluia
Representantes dos seguintes países:

Austrália
Áustria
Bélgica
Brasil

Inglaterra
França

Alemanha
Holanda

Índia
Indonésia

Irlanda
Itália

Líbano
Nova Zelândia

Noruega
Espanha

Suécia
Suíça
EUA

Iugoslávia

Oferecemos o Programa para a Paz Planetária
‘Freqüência da Mãe Divina’

com amor e sabedoria para o nosso mundo.
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FOCO DO PROGRAMA
PARA A PAZ 

PLANETÁRIA
1. Programa para a Paz Planetária – ‘Freqüência da Mãe Divina’

a) Introdução

b) Convite à Paz Planetária

c) Acordos e Códigos de Programação – Aplicação 

2. Programa para a Paz Planetária – ‘Freqüência da Mãe Divina’

a) Questões, Atitudes e Atributos 

b) Ação da ‘Freqüência da Mãe Divina’: Projetos de Paz 

Planetária 

c) RECEITA 2000> - Programa de Estilo de Vida Prazeroso

3. Paraíso Global – Situação atual

4. Normas do Novo Milênio para a Paz

O lançamento do Programa para a Paz Planetária –

‘Freqüência da Mãe Divina’

            5.  Redes Incorruptíveis

a) C.N.N. (The Cosmic Nirvana Network – Rede do Nirvana

Cósmico)

b) A Rede Interna e 

c) A ‘Internet’

6.  Declaração de Interdependência
7. Visão e Agendas M.S.P.D. (Movimento por uma sociedade 

positiva e desperta)
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Introdução

‘Freqüência da Mãe Divina’

Uma Proposta Prática e agradável para alcançar a paz.

VAMOS MUDAR NOSSO ENFOQUE e NOSSO 
FUTURO!

Muitas pessoas afirmam: - ‘Não queremos guerra!’
Por que esperar pelos líderes mundias, quando podemos unir-nos e co-criar 

a paz agora?
Como?

Eliminando as causas da violência e do terrorismo.

O PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA, ‘Freqüência da Mãe Divina’, foi 
transmitido a Jasmuheen em outubro de 2002, como resposta à situação dos Estados 
Unidos – Iraque e Oriente Médio, e à desarmonia geral que assola os habitantes da 
Terra neste período. Já que milhões de pessoas protestam contra o uso da violência 
para combater o terrorismo global, tornou-se evidente que uma mudança do enfoque 
traria resultados mais positivos. A metafísica prova-nos que tudo aquilo que 
mentalizamos concretiza-se, já que é nossa energia que alimenta o pensamento. Se 
mentalizarmos o medo, a guerra, eles se tornarão a nossa realidade, entretanto, se 
mudarmos o pensamento para “O que podemos fazer de positivo e 
benéfico para todos?”, poderemos dar início a uma nova realidade.
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Para obtermos uma paz profunda e eterna, esta mudança deve   
estar  focada na erradicação das causas que criam a violência e o 

terrorismo global..
Isto significa cessar a mentalização da revanche e da guerra,

uma vez que os governantes farão o que planejam quer gostemos ou 
não.

Sim, podemos protestar, mas precisamos fazer mais!

Não subestime o poder das pessoas, principalmente quando
cada um estiver conectado e irradiando a ‘Freqüência da Mãe Divina’.

Quando estamos no campo de ‘Freqüência da Mãe Divina’, temos à 
nossa  disposição todo o poder, o amor e a sabedoria para unificar e 

mudar
o curso da história de maneira harmoniosa.

Isto significa proporcionar ajuda que trará
saúde e felicidade, paz e prosperidade para todos.

Isto significa fornecer programas de ajuda e ferramentas de
fortalecimento de forma compassiva e amorosa.

Quando estamos todos ligados ao canal incorruptível do Amor , da 
Sabedoria e do Poder Divino, tudo é possível. Co-criar a paz, 

definitivamente, só depende de nós.

Utilizando nossa vontade e intenção, além de códigos de programação 
específicos acompanhados de um poderoso estilo de vida cotidiano que

nos conecta e nos mantém sintonizados à Zona da Mãe Divina, 
poderemos unir-nos  e alcançar grandes realizações.

A hora é agora!

De acordo com nossas pesquisas na ‘Self Empowerment Academy’ (Academia de 
Promoção do Poder Pessoal), toda guerra e violência tem origem numa profunda 
‘fome’ interior de uma fonte de nutrição que nos traga realização. Descobri que esta 
nutrição que todos buscamos é o Campo da ‘Freqüência da Mãe Divina’.

Por que?
Porque é infinitamente sábio e, mais do que isso, amoroso, paciente e compassivo, 
está disponível, é gratuito e poderoso o bastante para colocar nosso mundo num 
estado permanente de paz, fornecendo suprimento mais do que suficiente para 
satisfazer todas as nossas necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais.

Convivemos com uma sociedade patriarcal há mais de oito mil anos e esta situação 
está agora chegando ao fim. O lado negativo da sociedade patriarcal trouxe consigo a 
opção pela guerra, pela violência e pela agressão – atributos comuns num campo 
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predominantemente masculino. A energia matriarcal traz amor, sabedoria, 
compaixão, bondade, solidariedade, empatia e outras qualidades que nosso planeta 
necessita para passar a um estado de equilíbrio e paz, o que acontecerá quando 
enfrentarmos as razões que levam ao terrorismo e à guerra.

Todos estão famintos de algo. Alguns famintos de guerra, de revanche, de vingança. 
Outros, da possibilidade de usufruir uma vida familiar harmoniosa, de 
relacionamentos amorosos satisfatórios, ou de prosperidade, saúde, juventude e, até 
mesmo, de imortalidade. Há ainda aqueles famintos de paz e de iluminação, o que 
requer um mergulho na inesgotável fonte de energia que possuímos em nosso 
interior. Esta fonte inexplorada é o que chamamos de DOW – ‘Divine One Within’ 
(Divindade Interior - DI). Nosso DI ou nossa Divindade Interior é um campo que 
irradia todo poder, amor, conhecimento da Inteligência Divina que, se estivermos 
abertos, nos dará vida, amor, orientação, cura e até nutrição em todos os níveis. E o 
mais importante é que o Poder da Divindade Interior (DI) é a única coisa que os seres 
humanos têm em comum. Quando trabalhamos com ela, permitindo que nos guie, 
temos acesso a uma rede incorruptível de Poder Divino.

Se pensarmos que é chegado o momento de deixarmos a violência para trás 
realinhando-nos com a paz, nosso apoio pessoal ao Programa para a Paz Planetária –
‘Freqüência da Mãe Divina’, aos seus Projetos e ao uso do Poder da Divindade Interior 
(DI) - poderá levar-nos à manifestação de uma paz profunda e duradoura.

Entretanto, essa é uma escolha que devemos fazer agora. 
Para que isto aconteça precisamos nos ver como pessoas que desejam viver em 
harmonia neste Planeta, e entoar este desejo em voz alta, unidos, reafirmando-o 
perante a Inteligência Universal que nos rodeia....

“Aceitamos a paz agora e a amamos. Aceitamos a paz agora e a honramos. 
Aceitamos a paz agora e a respeitamos.” 

Repita isso 3 vezes com sinceridade e convicção.
Em seguida precisamos ficar PERFEITAMENTE ALINHADOS com alguns 

PROGRAMAS DE AÇÃO PERFEITA

Em poucas palavras, 

‘Freqüência da Mãe Divina’ Projetos 1 a 9:

Projeto 1: Alimentação saudável, vestimenta adequada, moradia confortável e 
educação holística para os habitantes da Terra até 2012.

Projeto 2: A adoção da RECEITA 2000> como um programa de educação holística 
dentro de todas as instituições de educação, para que se tornem um instrumento 
positivo para a transformação pessoal e global.
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Projeto 3: Prover Nutrição Divina para todos aqueles que a almejam e, portanto, 
eliminar a fome e os problemas de saúde na Terra. Isso deverá ser feito por meio de: 
a) uso efetivo da mídia; b) programas de educação holística (veja projeto 2).

Projeto 4: Eliminar a pobreza e a fome em todos os países através do apoio específico 
dos Projetos de Pesquisa da Nutrição Divina. País piloto: Índia.

Projeto 5: Eliminação dos problemas globais de saúde e fome por meio de nosso 
projeto específico NUTRIÇÃO DIVINA: Pílulas ou Prana, Projeto "coma menos, viva 
mais".

Projeto 6: Revisão dos Acordos Internacionais e Tratados Comerciais, e práticas que 
assegurem que eles operem para o bem de todos.

Projeto 7: Eliminação da pobreza e da violência em todo o terceiro mundo, através 
dos Projetos 2 e 6. País piloto: Brasil.

Projeto 8: Criação da Paz em áreas de Conflito, usando o programa de
resolução perfeita. Países piloto: Oriente Médio.

Projeto 9: Programa retornando ao Paraíso. - Para oficialmente Instigar,
Gravar e Resumir a co-criação do paraíso pela humanidade.

Os Projetos 2 ao 9 fazem parte da agenda principal do Projeto 1, mas cada
um pode utilizar abordagens diferentes e anexar programas específicos.
Os Projetos 4 e 5 fazem parte do Projeto 3.

Os Projetos ‘Freqüência da Mãe Divina’ são elaborados com o objetivo de
alterar nosso foco em relação à guerra para a co-criação da paz. Se
eliminarmos as causas da violência e do terrorismo, por meio de esforços
unificados , criaremos a paz planetária. É uma decisão nossa mudar nosso
foco e nosso futuro.

Namastê Jasmuheen
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O Projeto para a Pacificação Planetária - Freqüência da Mãe 
Divina

envolve 4 passos de alinhamento e ação.

Parte I – Acordos e Códigos de Programação feitos entre você e o 
universo inteligente que nos rodeia e nos vê como Deuses na forma.

Ou seja, este é o nosso compromisso
Parte II – Diz respeito às perguntas que devemos fazer, às atitudes que 

devemos tomar  e aos atributos que a ‘Freqüência da Mãe Divina’ incute 
em cada um de nós.

Parte III – Requer nossa mentalização unificada nos 9 Projetos de Paz 
que, se seguidos, irão eliminar as causas da violência e do terrorismo no 

nosso mundo. 
(veja os detalhes abaixo)

Parte IV - RECEITA 2000 >. Um Pacote de Programacão e de Estilo de 
Vida que nos manterá sintonizados como indivíduos à freqüência do 

amor, sabedoria e compaixão para que possamos estar sempre 
perfeitamente alinhados e tomar as decisões perfeitas para criar e, 

posteriormente, manter a paz no mundo. 

Vamos co-criar com alegria, leveza, Graça …

A GRAÇA da ‘Freqüência da Mãe Divina’

A GRAÇA é uma energia que atraímos para nós quando inundamos o 
nosso sistema com a eletricidade cósmica do Amor Divino, da Sabedoria 

Divina e do Poder Divino.
A Graça traz magia, sincronicidade e alegria, aquele sentimento de que 

tudo esta fluindo e se desenrolando perfeitamente, dirigido por uma 
pulsação divinamente orquestrada. A Graça é o princípio feminino, a mãe 

cósmica possuidora de amor nutritivo que apóia e acalma a criação.

PARTE I

CONVITE PARA A PAZ PLANETÁRIA

The Inner Net Peace Corps (Corporação pela Paz da Rede Interna) convida-nos a 
tomar uma posição agora e assinar os seguintes acordos como prova de nosso apoio. 
Saibam que estes acordos, depois de assinados, permanecerão como um registro 
pessoal, como um simples símbolo interno do seu desejo de fazer parte do Programa 
para a Paz Planetária ‘Freqüência da Mãe Divina’. Os Projetos da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’  são as nossas ‘campanhas ecológicas do coração’, pois são programas de  
‘purificação do ambiente emocional’.
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Recomendações: Leia a totalidade deste documento até sentir-se confortável com 
as propostas, depois, retorne e assine os acordos com os quais você se identifica.

ACORDOS E CÓDIGOS DE PROGRAMAÇÃO
APLICAÇÃO

A primeira parte é iniciar a ação – o que os Embaixadores do M.S.P.D. fazem através 
de uma programação específica e invocações associadas a um estilo de vida para 
manter a sintonia com o campo de ‘Freqüência da Mãe Divina’.

“ Eu, ___________________________ (insira seu nome) aceito o convite feito 
pela Inner Net Peace Corps (Corporação pela Paz da Rede Interna) para reivindicar 
meu direito a viver em paz e harmonia na terra AGORA

Ação Recomendada: 
a) Após inserir seu nome, entoe com sinceridade o cântico acima, 3 vezes em voz 

alta, para o campo energético da Suprema Inteligência que agora você 
imagina estar ao seu redor, 

b) Use instrumentos de meditação e de visualização criativa para imaginar-se 
de pé nos planos internos, tornando-se um Embaixador do Amor e da 
Sabedoria Divina na corporação da paz

c) Veja-se feliz com esta escolha, sentindo-se poderoso e lúcido. 
d) Imagine que de agora em diante você será um Mestre, consciente de que é 

você quem cria sua própria realidade. 
e) Imagine que a realidade para você agora é harmonia e paz global. 
f) Diga ao universo, em voz alta, que é isso que você exige agora para a terra.
g) Com esta visão em sua mente, entoe 3 vezes : “Como cidadão do planeta 

terra, Eu agora reivindico meu direito de viver em paz.”

Programa para a Paz Planetária no. 1 – para a Divina Conexão com amor, 
sabedoria e poder ilimitados: 
Peço à Sagrada Fonte Criativa (Alá, Brahma, Deus, a Suprema Inteligência, o 
Computador Cósmico Original, etc.) seu harmonioso e gracioso apoio em todos os 
níveis, em todos os planos, enquanto assumo meu papel como co-criador da paz na 
terra AGORA. 

Assinatura: ______________________
Ação Recomendada: 

a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta* para o campo de 
energia da Suprema Inteligência que está ao seu redor, 

b) Assine o acordo, e 
c) Use instrumentos de meditação e de visualização criativa para conectar-se à 

infinita fonte de nutrição Suprema. Esta é a perfeita base de poder para 
recebermos, neste momento, o apoio divino como Embaixadores da Paz.
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* Você poderá também dizer o texto acima uma vez e depois repetir “Assim é! Assim 
é! Assim é!”, pois a regra das 3 vezes transmite às forças do Universo que sua 
intenção é verdadeira.

Programa para a Paz Planetária no. 2 – para a Graça Divina: 
Escolho um estilo de vida que me sintonize com a ‘Freqüência da Mãe Divina’, para 
que eu possa desempenhar meu Papel Divino na terra com alegria e facilidade e Graça 
AGORA.

Assinado: ______________________
Ação Recomendada: 

a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta para o campo de 
energia da Suprema Inteligência que cerca você, (ou diga-o e acrescente 
“Assim é” 3 vezes), 

b) Assine o acordo, depois 
c) Use instrumentos de meditação e de visualização criativa para conectar-se 

com o Canal da Divina Mãe, isto é, da Meditação da respiração do amor e/ou 
aja com compaixão, misericórdia e caridade em relação ao próximo através 
de serviços desinteressados, já que isto também nos magnetizará com o 
Campo de ‘Freqüência da Mãe Divina’.

d) Adote a RECEITA 2000> e sua capacidade de nos sintonizar com o Campo 
de’Freqüência da Mãe Divina’. 

Programa para a Paz Planetária no. 3 – para o Apoio Divino e Sintonia 
Divina:
Eu peço para receber apoio para desempenhar meu Projeto Divino da maneira mais 
perfeita possível.Eu Peço AGORA perfeita sintonia com o Poder da DI D(Divindade 
Interior) e a ‘Freqüência da Mãe Divina!” em todas as camadas, todos os níveis, todas 
as linhas de tempo.

Assinado: ______________________
Ação Recomendada: 

a) Entoe sinceramente o texto acima em voz alta 3 vezes (ou diga-o e acrescente 
“Assim é” 3 vezes) dirigindo-o para o campo de energia da Suprema 
Inteligência que está ao seu redor, 

b) Assine o acordo e depois, para alterar o campo de energia ao seu redor,
c) Use a Meditação da respiração do amor. Inspire amor e entoe “Eu sou amor”, 

depois expire esse amor através do seu sistema e entoe “Eu amo.”

Programa para a Paz Planetária no. 4 – para a Maestria Divina: 
Eu agradeço o universo inteligente que me cerca e me reconhece agora como um 
Deus em forma. Eu aceito total responsabilidade por todos os meus poderes criativos 
e comprometo-me a usar meu tempo efetivamente na co-criação da paz. Eu aceito o 
Decreto da Divina Graça de ‘máximo impacto com o mínimo esforço’, AGORA. 
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Assinado: ______________________
Ação Recomendada:

a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o uma 
vez e acrescente “assim é’’ 3 vezes) para o campo de energia da Suprema 
Inteligência que está ao seu redor, 

b) Assine o acordo, depois
c) Crie com intenção, desejo e clareza de uma forma que ame, honre e respeite a 

todos. Use pensamentos, palavras e ações que apoiem este Programa para a 
Paz Planetária.

Programa para a Paz Planetária no. 5 – Para contatos e amizades Divinas:
Peço uma perfeita conexão – De DI para DI( divindade interior) – e uma perfeita 

fusão com minha equipe terrestre e minha equipe cósmica para que possamos, em 
harmonia, co-criar saúde e felicidade; paz e prosperidade para todos na terra. Peço 
que quando nos encontremos, todos nossos laços cármicos estejam finalizados com 
alegria, facilidade e Graça, AGORA. 

Assinado: ______________________

Ação Recomendada:
a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o e 
acrescente “Assim é” 3 vezes) para o campo de energia da Suprema Inteligência 
que está ao seu redor, 
b) Assine o acordo ,depois
c) Imagine todos seus amigos e colegas e sua equipe de apoio da Paz Planetária 
cercando você nos planos internos
d) Use a ferramenta conexão divina do BB1 com todos aqueles que você 

encontrar.
e) Aja de maneira impecável em todos os momentos. Ame*, honre e respeite 

todas as pessoas.
f) Elimine arrependimentos e faça uma meditação de perdão para que as 

influências limitadoras do passado possam ser esclarecidas.
* Amar todos significa amar o Deus que habita em todos.

Programa para a Paz Planetária no. 6 – para Visão Divina e Expressão 
Divina
“Agora peço a perfeita expressão do Deus EU SOU em mim. Peço a capacidade de ver 
o Deus EU SOU em toda minha vida, em todos os momentos.EU SOU a perfeita 
expressão da graça divina na forma, e aceito isto agora.EU SOU a perfeita expressão 
do Amor Divino na forma. EU SOU a perfeita expressão da Sabedoria Divina na 
forma.EU SOU a perfeita expressão da Divina Caridade na forma.EU SOU A perfeita 
expressão da Divina Compaixão na forma. Aceito que EU SOU o que EU SOU  a 
perfeita expressão de tudo aquilo que é o melhor para mim, AGORA”

Assinado: ______________________
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Ação Recomendada:
a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o e 
acrescente “Assim é” 3 vezes) para o campo de energia da Suprema Inteligência 
que está ao seu redor, 
b) Assine o acordo 
c) Imagine-se como um Deus na Forma, feito à imagem de Deus Mãe/Pai, veja-se 
nos planos internos como oum Rei, uma Rainha do seu Reino
d) Copie estes programas e coloque-os no espelho do seu banheiro e repita todas 
as manhãs, enquanto escova os dentes, faz a maquilagem ou a barba.

Programa para a Paz Planetária no. 7 – para Ação Divina: 
Dou meu apoio, meu tempo e meu foco aos ‘Projetos de Pacificação Planetária da Mãe 
Divina’. Farei o que me for orientado para trazer cada um ou todos para a plena 
completude, AGORA.

Assinado: ______________________
Ação Recomendada:

a) Leia com atenção os detalhes dos Projetos ‘Freqüência da Mãe Divina’
b) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o e 
acrescente “Assim é” 3 vezes) para o campo de energia da Suprema Inteligência 
que está ao seu redor, 
c) Assine o acordo, depois
d) Dedique algum tempo do seu dia à contemplação e meditação silenciosa. 
Aprenda a ouvir a voz da Divindade Interior. Peça que Ela o ame, cure, oriente e 
inspire você para que possa desempenhar com alegria seu papel de Embaixador 
da Paz na terra. Aceite Sua orientação.
e) Peça ao espírito para mostrar-lhe qual o projeto que precisa de seu apoio e em 
como exercer esse apoio. Aprenda a confiar na sua intuição e no saber superior.

Programa para a Paz Planetária no. 8 – para Orientaçção Divina e 
Revelações Divinas: 
Concordo em manter contato com a ‘Freqüência da Mãe Divina’ através da Rede 
Interna e da Internet, e através da C.N.N. Concordo em honrar os apelos de meu 
coração e em sempre agir como o/a Mestre que EU SOU AGORA.

Assinado: ______________________
Ação Recomendada:

a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o e 
acrescente “Assim é” 3 vezes) para o campo de energia da Suprema 
Inteligência que está ao seu redor, 

b) Assine o acordo 
c) Dedique parte do seu dia ao silêncio para que possa receber informações da

C.N.N.(Rede do Nirvana Cósmico)
d) Desenvolva suas capacidades telepáticas e visionárias através do Programa 

de Estilo de Vida Exuberante da RECEITA 2000>
e) Siga a alegria do seu coração, descubra o que o faz cantar
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Programa para a Paz Planetária no. 9 – para Ajuda Divina e Treinamento 
Divino: 
Aceito a orientação de minha equipe de Ajuda Sagrada, e qualquer treinamento 
especializado que eu possa ser convidado a fazer – pressupondo que será para meu 
próprio bem e para o bem do planeta. Peço que este treinamento seja realizado 
durante minhas horas de sono, durante meus momentos de meditação e 
amorosamente através das lições  de vida. OBRIGADO!

Assinado: ______________________

Ação Recomendada:
a) Entoe com sinceridade o cântico acima 3 vezes em voz alta (ou diga-o e 

acrescente “Assim é” 3 vezes) para o campo de energia da Suprema 
Inteligência que está ao seu redor, 

b) Assine o acordo, depois 
c) Imagine uma equipe de Seres Sagrados cercando você nos planos internos
d) Peça a sua Divindade Interior que o leve aos perfeitos campos de treinamento 
durante a noite, enquanto seu corpo estiver adormecido.

Este acordo registra seu apoio ao Programa para a Paz Planetária 
‘Freqüência da Mãe Divina’.

Há muitos outros planos de ação detalhados no Livro 1 e 2 da Série
Êxtase e os Campos Magnéticos, no entanto, neste livro –Êxtase e os

Campos Magnéticos 3, há ferramentas suficientes 
para sintonizar nosso mundo com um estado de paz permanente.
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Entrando em Sintonia, Sintonizando-nos 
com os Outros, e Sintonizando o Mundo
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PARTE II
‘Freqüência da Mãe Divina’

Perguntas, Atitudes, Atributos 

PODEMOS REALMENTE CO-CRIAR A PAZ e O PARAÍSO?

Para que possamos realmente manifestar a paz profunda e duradoura na terra, 
precisamos adotar algumas atitudes específicas. Cada um de nós está cercado por um 
campo de inteligência totalmente amoroso e sábio que nos olha e diz: 

“Olá Deus, o que posso fazer pra você?”

É assim que o campo quântico universal está programado para reconhecer-nos e 
responder-nos, independentemente de como vemos a nós mesmos. Quando 
realmente entendemos esta realidade, tudo começa a mudar. O jogo da culpa deixa de 
existir e tudo o que podemos fazer é olhar o que criamos e perguntar se tudo está de 
acordo com o que gostaríamos e, se não estiver, procurar o motivo. Quando 
entendemos que este universo inteligente está à espera de nossa orientação, 
passamos a entender que não basta ter desejos claros, é preciso também saber enviar 
sinais e instruções claras. Clareza, desejo e intenção são peças chave neste sentido. 
Neste campo, é a pureza de nosso coração que vai determinar o resultado. Se uma 
pessoa pode escolher viver a sua vida com sabedoria suficiente para fazer uma 
diferença positiva, imagine o que a união das pessoas poderá fazer.

Se este campo de inteligência Universal nos vê como Deuses na forma, então é hora 
de sermos lúcidos e perguntar a nós mesmos e aos outros : 

Quem sou eu?

Sou apenas um corpo com emoções e uma mente, ou mais do que isso? 

Qual é a finalidade desta vida? 

Seremos TODOS capazes de prosperar  aqui e eliminar a luta pela sobrevivência?

Seremos capazes de co-criar saúde e felicidade; paz e prosperidade para todos?

Poderemos criar um mundo mais civilizado e harmonioso? 

O que é a verdadeira civilidade ?

É amar, honrar e respeitar TUDO? A vida toda? Todos os reinos? 

O que toda a manifestação de vida tem em comum?

Podemos realmente estabelecer pontes entre os mundos? E a religião e a ciência –

onde estão seus pontos comuns? Poderemos tomar o que há de melhor em todas as 

culturas e focar naquilo que nos une em harmonia? 
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Poderemos ser respeitosamente interdependentes ao invés de co-dependentes ou 

egoísticamente independentes?

E o que dizer sobre novos sistemas de combustíveis e de energia? 

Poderemos diminuir nossa dependência pessoal e global dos recursos? 

Poderemos operar através de uma rede incorruptível?

Poderão as Leis Supremas da Ciência criar ordem dentro do caos e se isso for 

possível, COMO será? Poderemos deter-nos e reavaliar nossos objetivos – pessoais e 

globais – para que eles se tornem benéficos para todos? 

Se assim for, nossa nova prioridade global poderá ser alimentar de maneira saudável, 

vestir e abrigar adequadamente e educar holisticamente todos aqueles que o 

necessitam e desejam? 

COMO ISTO PODERÁ SER FEITO?

Seremos capazes de libertar-nos de nossas limitações e sermos realmente livres? 

O que é a verdadeira liberdade? 

O que significa o paraíso pessoal e global?

Muitos de nós pensamos cuidadosa e profundamente sobre estas questões, muitos 
receberam respostas e também a orientação para alcançar UM 

ALINHAMENTO PERFEITO PARA PODER AGIR COM PERFEIÇÃO. 

Atitudes da ‘Freqüência da Mãe Divina’ 

Sabendo que somos Deuses encarnados, cercados por um campo vivo de Inteligência 
Suprema que reflete nossa consciência, as atitudes que devemos adotar, segundo a  
Self Empowerment Academy (Academia de Promoção do Poder Pessoal) são: 
a) Gratidão – agradecer diariamente por tudo o que há de certo em nosso mundo.
b) Fingir – isto faz parte da realidade de ‘AGIR COMO SE fôssemos Mestres. É uma 
attitude que mostra que ‘temos todo o poder, todo o amor, toda a sabedoria para  co-
criar aquilo que desejamos nesta terra, por isso o faremos!’ Também faz parte da 
realidade segundo a qual ‘alimentamos aquilo que focamos’, assim, procurando a 
Divina Perfeição na vida logo a veremos, depois a experimentaremos e acabaremos 
fascinados por ela. 
c) Ande pelo mundo como se você fosse uma estação de Transmissão Divina do 
Amor, da Sabedoria e do Poder Divinos para irradiá-los através de você e transformar 
tudo o que estiver aberto a essa freqüência. Irradiar, não absorver. 
d) Procure Deus e o bem em tudo. Veja a interconexão que existe em tudo, como tudo 
tem uma SÓ origem. Assim na terra como no céu: somos feitos à imagem do Divino, 
etc.
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Algumas 
atitudes da 

FREQÜÊNCIA 
DA MÃE 
DIVINA

SOU UM 
SERVO DIVINO 
e UM MESTRE 

CRIATIVO

SOU UM 
DEUS

ENCAR
NADO

O UNIVERSO 
REFLETE 
QUEM EU 

PENSO QUE 
SOU

SOU UM 
EXBAIXADOR DA 

PAZ 
e DO AMOR e 

DA SABEDORIA
EU IRRADIO 

AMOR DIVINO , 
SABEDORIA 

DIVINA e PODER 
DIVINO

SOU NUTRIDO 
PELA NUTRICAO 

DIVINA EM 
TODOS OS NÍVEIS
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Atributos da ‘Freqüência da Mãe Divina’ 
O acesso à Freqüência da Mãe Divina acontece quando sintonizamos os padrões de 
nossas ondas cerebrais do campo Beta (13 a 40 ciclos por segundo), através do campo 
Alfa (8-13 ciclos por segundo) e para o campo Theta (4-7 ciclos por segundo) e depois 
para o campo Delta (.5 a 3 ciclos por segundo). Isto ocorre com uma certa 
naturalidade através de nosso estilo de vida, que pode manter-nos ancorados, ou 
operando no campo Theta o que nos proporciona surpreendentes benefícios em todos 
os níveis. A imersão no campo Delta permite-nos ser banhados por um campo de 
energia que nos nutre totalmente em todos os níveis. Citaremos agora alguns dos 
benefícios e atributos de alguém que acessa esses campos. (Nosso Livro ‘Four Body 
Fitness: Biofields & Bliss’- Êxtase e campos magnéticos: A boa forma dos quatro 
corpos- aborda detalhadamente a sintonia além de fazer recomendações sobre o 
estilo de vida que propicia uma sintonização apropriada ,ainda não traduzido para 
o português.)

Os atributos de alguém sintonizado ao canal de ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ são os seguintes: 

a) Alguém sintonizado ao Divino Canal de Amor-Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ mostrará uma IRRADIAÇÃO DIVINA : Chamo isto de Dança do Campo Delta, 
pois este nível de irradiação traz a onda de alegria da Graça a nossas vidas, além de 
saúde, felicidade, paz e prosperidade que são automaticamente atraídas para nós 
quando os padrões de nossas ondas cerebrais são alinhadas ao campo Theta-Delta.

b) Alguém sintonizado ao Divino Canal de Amor-Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ será motivado por um coração puro e terá INTENÇÕES DIVINAS tendo, por 
isso, acesso a redes impecáveis e Sistemas de Apoio DIVINOS, tanto nos planos 
internos quanto externos.

c) Alguém sintonizado com o Divino Canal de Amor-Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ receberá ORIENTAÇÃO DIVINA da Divindade Interior – sua DI – uma 
inteligência pura que é sábia, amorosa e incorruptível,  e que sempre tem as melhores
das intenções. . Muitos estão recebendo orientação  da DI agora para criar e utilizar 
redes incorruptíveis. A primeira destas redes incorruptíveis é a C.N.N. – Rede do 
Nirvana Cósmico, que somente pode ser acessada por telepatia, através do domínio da 
mente e da oração. Este é um plano interior de rede de ‘boas notícias’ projetado para 
libertar informações poderosas para co-criar o paraíso pessoal e global. O acesso à 
C.N.N. ocorre naturalmente quando ativamos nossos sexto e sétimo sentidos e nossa 
glândula pituitária e pineal.

d) Alguém sintonizado com o Divino Canal de Amor-Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ atrairá o fluxo de GRAÇA DIVINA para apoiar seu trabalho de paz enquanto 
nós também desempenhamos nossas sintonizações usuais Enquanto a Innernet (Rede 
Interna) é nossa principal fonte de comunicação para unir os mundos, a Internet, e a 
ONDA DE GRAÇA DIVINA, são as principais redes de comunicações para a conexão 
com o plano externo. Como uma forma de Eletricidade Divina, a Onda de Graça é 
automaticamente atraída para os campos Theta e Delta e poderá visitar aqueles que 
estão no campo Alfa, de tempos em tempos. A ONDA DE GRAÇA DIVINA é um raio 
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de luz e um ritmo de som que traz consigo estruturas de suporte para uma vida bem 
sucedida.  Impulsionada por Códigos Divinos chamados de Lei Universal, a Onda de 
Graça circula graças a essas leis e à atração magnética.

e) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ poderá ter acesso à DIVINA ABUNDÂNCIA e PROSPERIDADE. Parte disto 
poderá possibilitar o acesso e a utilização do Banco Cósmico da Abundância – um 
banco etérico do plano interno cujas portas estão abertas àqueles que se encontram 
na Onda de Graça do campo Theta-Delta.  Este banco pode descarregar amor, saúde, 
riqueza, paixão e determinação em abundância para aqueles que entrem na mesma 
frequência. Qualquer pessoa que trabalhe sinceramente pelo refinamento da 
harmonia global, ou que viva sua vida de maneira benéfica para todos terá acesso aos 
recursos perfeitos para alcançar essa finalidade. Pureza de Coração e Intenção são a 
chave desse Cofre Cósmico.

f) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da‘Freqüência da Mãe 
Divina’ poderá receber TRANSMISSÕES DIVINAS da nossa linha de Ajuda Sagrada:  
C.N.N. 
(Rede Cósmica do Nirvana). Os efeitos comuns e naturais da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’  são a canalização, o recebimento de downloads( informações) divinos,
psicografia , clarividência, clariaudiência. A Interação com as Divinas Hierarquias e o 
recebimento de ajuda Sagrada, são comuns também neste campo já que tudo teve 
origem no Divino Amor da Mãe Divina. Toda vida, todos os reinos devem sua 
existência ao campo de energia da Mãe Divina.

g) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ poderá receber REVELAÇÕES DIVINAS e, com isso, estará focado no cenário 
maior. As Revelações Divinas liberadas do campo de energia da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’, inspiram SERVIÇOS desinteressados.

h) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ sentir-se-á automaticamente mais compassivo, mais altruísta, mais tolerante 
e interessado no bem-estar do próximo. Inundar nossos sistemas com a ‘Freqüência 
da Mãe Divina’, desperta em nós o desejo de nutrir e de ser nutrido. Também 
magnetiza-nos ao campo de outros tornando-nos seres focados, aumentando com isso 
a força e o poder nutritivo do grupo. A ‘Freqüência da Mãe Divina’ estimula e apóia 
relações que se beneficiem mutuamente.

i) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ estará envolvido na DIVINA CO-CRIAÇÃO. A ‘Freqüência da Mãe Divina’ 
oferece soluções harmoniosas e RESOLUÇÕES PERFEITAS para aqueles que 
procuram o jogo do VENCER equilibrado – a realidade do eu feliz, nós felizes, planeta 
feliz. As soluções apóiam a criação de um mundo verdadeiramente civilizado onde o 
lema é AMAR A TODOS, RESPEITAR A TODOS, HONRAR A TODOS – em memória 
de São Francisco de Assis que sempre promoveu a coexistência pacífica entre todos os 
Reinos. Seu lema PAX ET BONUM era uma saudação da antigüidade cujo significado 
é  “Paz e todas as coisas boas.”
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j) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da‘Freqüência da Mãe 
Divina’ será capaz de exercer a DIVINA COMUNICAÇÃO e, com isso, entender como 
estabelecer conexões entre os mundos. Estará focado e treinado para imprimir ao 
mundo algum tipo de educação holística como, por exemplo, ligar os mundos de: 
Religião e Ciência ; Metafísica e Quântica; Leste e Oeste ; Tantra e Yoga: Matemática 
Divina e Sinais Divinos; ou vínculos entre áreas mais tradicionais como Medicina 
Tradicional e Terapias Alternativas. Poderá também marcar sua presença nas áreas 
da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de recursos, sistemas alternativos de 
energia sustentável, novos sistemas financeiros e qualquer área que ofereça um 
serviço benéfico às pessoas. A verdadeira Comunicação Divina sempre leva o ser 
humano a co-criar para o bem de todos já que está naturalmente imbuída do Divino 
Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe Divina’.

k) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da‘Freqüência da Mãe 
Divina’ entenderá o poder da MANIFESTAÇÃO DIVINA. Um Auxílio para entender a 
MANIFESTAÇÃO DIVINA é entender a mecânica básica da Tecnologia do Campo 
Magnético Dimensional. A expansão do tempo, a importância da cada novo momento 
e a travessia das linhas do tempo são ferramentas de Sintonia do Campo Magnético 
Dimensional.

l) Alguém conectado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ terá a experiência do ÊXTASE DIVINO. A imersão no Campo de ‘Freqüência 
da Mãe Divina’ liberará um fluxo de alegria e luz e entendimento por todo nosso 
biosistema que somente pode ser descrito como altas doses de endorfina. Êxtase, 
Nirvana, Samadi, são outros dos nomes dados a ‘êxtase’. Algusn chamam esta jornada 
e realidade, de o Êxtase da ILUMINAÇÃO.

Convidar e depois permitir que nossa natureza interna Iluminada – nosso DOW ( DI-
Divindade Interior)–  possa “orientar-nos, curar-nos e nutrir-nos em todos os níveis” 
e render-nos diante da sua Vontade Divina e influência  sábia e amorosa é uma das 
coisas mais inteligentes que podemos fazer neste momento, já que nosso DOW( DI ) é 
a única coisa que os  mais de 6 bilhões de seres humanos temos de incorruptível. 
Lembrem que DI = Deus Interior: Deus = campo de inteligência que é todo 
conhecimento, todo amor, todo sabedoria, todo poder e toda presença que pulsa a 
partir de uma fonte de energia pura que deu origem a toda a criação. Como tal, Ele 
entende o jogo e trata-nos como Deuses encarnados, já iluminados embora talvez 
esquecidos de agir de acordo com o que somos. A  ‘Freqüência da Mãe Divina’ permite 
que as pessoas entendam o princípio da Reciprocidade Divina de “Pedir e Receber.” 

m) Alguém sintonizado ao Divino Canal de Amor e Sabedoria da ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ receberá a NUTRIÇÃO DIVINA, que é puro amor dos Campos Theta e Delta. 
A forma mais pura de nutrição que podemos receber é Amor Divino, pois é o que une 
toda a criação, é o que mantem as moléculas vivas e os átomos em expansão, as 
células e as almas nutridas e bem alimentadas. A Nutrição Divina fornece nutrição 
perfeita em todos os níveis: físico, emocional, mental e espiritual.
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A seguir …
‘Freqüência da Mãe Divina’

PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA
PARTE III :

PROJETOS 1 - 9

IRRADIAÇÂO 
DIVINA E 
ÊXTASE 
DIVINO

REVELAÇÕES 
DIVINAS e 

TRANSMISSÕES 
DIVINAS 

NUTRIÇÃO 
DIVINA
e CURA 
DIVINA

GRAÇA 
DIVINA

E 
SERVIÇO 
DIVINO

ORIENTAÇÃO 
DIVINA 

e COMUNICAÇÃO 
DIVINA

APOIO
DIVINO

e  CONEXÃO 
DIVINA

ALINHAMENTO 
DIVINO

ATRIBUTOS
FREQÜÊNCIA 

DA MÃE DIVINA 

ABUNDÂNCIA 
DIVINA 

PUREZA DIVINA
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‘Freqüência da Mãe Divina’
PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA

Resultado Esperado
OPHOP 

Um povo em harmonia no 
planeta

Projeto 1 : Alimentar de maneira saudável, vestir, abrigar com 
conforto e oferecer Educação Holística a todos os povos da terra.

Projeto 2 : Apoio e adoção da RECEITA  2000> 
como programa de educação holística

Projeto 3
Nutrição 

Divina para 
todos os que 

tem fome 
física, 

emocional, 
mental e 

espiritual   

Projeto 7
Eliminação 

da violencia e 
da pobreza 
em todos os 

países.
Teste:

BRASIL

Projeto 8
Criação da 

paz nos 
países em 
conflito.

Teste: 
ORIENTE 

MÉDIO

Projeto 9
Instigar, Registrar e 

Resumir a co-criação do 
Paraíso 

huhuHumanidade

Projeto 4
Projeto de 
educação e 

pesquisa em 
Nutrição 
Divina. 

Teste: ÍNDIA

Projeto 5
Projeto global para a 

saúde e a fome 
‘Pílulas ou Prana’. 

Economizar e 
redistribuir recursos

Projetos de Pacificação Planetária ‘Freqüência da Mãe 
Divina’ são projetados para eliminar as causas da Guerra e 
do terrorismo. Com Programa de Estilo de Vida de educação 
holística poderemos sintonizar a nós e o mundo com a PAZ 
duradoura.

Usando:O
PODER das 

PESSOAS e nosso  
PODER  DI  

Redes
Incorruptíveis: 
C.N.N. e a Rede 

Interna

Usando: Apoio e 
Reportagens 
Positivas da Mídia 
e  
Governos Globais 
e Agências de 
Assistência.

Projeto 6
Revisão de 

todos os 
acordos 

econômicos e 
comerciais.
Assistência

sem interesse
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Projetos de Pacificação 
1 – 9

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA - PROJETO No 1.

Alimentar de maneira saudável, vestir, abrigar com conforto e 
oferecer Educação Holística a todos os povos da terra até  2012.

Isto inclui o fornecimento de água potável para todas as nossas 
necessidades.

Isto será alcançado através da execução harmoniosa e bem sucedida dos 
projetos 2 à 8 abaixo:

Como uma pessoa pode ajudar?

 Reduza sua dependência pessoal dos recursos do mundo, coma menos, viva 
mais  em boas condições de saúde.

 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 
infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes. 

 Aplique a RECEITA 2000> e usufrua os benefícios desse estilo de vida.
 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o Campo Magnético Social e Global 

possa absorver essa irradiação, tornando-se mais compassivo e altruísta. 
 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 

saudável.
 Desenvolva redes de informações positivas e de boa qualidade.

Fato: As pesquisas comprovam que se diminuímos a ingesta de calorias podemos 
prolongar  nossa vida em 30%.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Assinado: ________________ 



‘Freqüência da Mãe Divina’ : Programa para a Paz Planetária : Série Êxtase e os 
Campos Magnéticos: Livro 3

www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigando e registrando a co –criação do Paraíso pessoal e global para a 

humanidade
_________________________________________________________

25

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agências de Assistência:

Incentivamos:
 O apoio imediato aos pontos de 1 à 4 abaixo.
 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 

a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

 Adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos  de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho. 

Visando cumprir nosso programa prioritário de “ALIMENTAR DE 
MANEIRA SAUDÁVEL, VESTIR, ABRIGAR COM CONFORTO, e 
PROPORCIONAR UMA EDUCAÇÃO HOLÍSTICA” como uma opção e um 
direito de todos os seres humanos, EU Jasmuheen, Embaixadora da Paz 
para o M.S.P.D., convido cada habitante de cada país do mundo a seguir 
as orientações abaixo:

1. O perdão imediato da dívida de todos os países do Terceiro Mundo (sem 
exceções). Isto tornará disponível um capital muito necessário para a aplicação dos 
Programas internos de Educação Holística e de promoção do Bem-Estar em cada país 
do terceiro mundo (Ponto 3 abaixo) Procure as Campanhas pelo Perdão da Dívida 
(Drop the Debt Campaigns) na internet.
Fato: 80% dos Recursos, em alguns países, são utilizados para o pagamento de suas 
dívidas. 
Os embaixadores do M.S.P.D. recomendam e promovem uma educação holística que 
quebrará o ciclo da dívida mediante o fornecimento de uma AJUDA, E NÃO DE UMA 
ESMOLA.

2. Que todos os países interrompam imediatamente, (ou reduzam, no 
mínimo, em 30%), a fabricação de armamentos de guerra e interrompam 
(ou reduzam em 30%) os gastos militares. O período recomendado para a realização 
disto é de 2 anos ou até que toda a Prioridade 1 seja globalmente alcançada. Imagine 
uma moratória global sobre o uso e a fabricação de armamentos e quanto mais
seguros todos passariam a sentir-se. Reivindicamos que todos os recursos militares 
poupados sejam redirecionados para atender às demandas de bem-estar social em 
cada país.

3. Que todos os países iniciem imediatamente a implementação dos Programas de 
Educação Holística com foco na promoção da boa forma dos quatro corpos 
espirituais. Devem ser usados recursos financeiros para realizar Pesquisas para 
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comprovação dos benefícios combinados da RECEITA 2000> e seu Programa de 8 
etapas do Estilos de Vida Prazeroso: meditação, oração, programação, dieta 
vegetariana, exercício, serviço, contato  silencioso com a natureza, uso de cânticos e 
canções devocionais. Recomendamos também que todos os PROGRAMAS DE 
EDUCAÇÃO HOLÍSTICA sejam padronizados como procedimentos de medicina 
preventiva. 

4) Convidamos os meios de comunicação mundiais a assumirem o compromisso de 
uso da MÍDIA como uma ferramenta para o progresso positivo e para o 
fornecimento de jornalismo de alta integridade que promova soluções para nossos 
problemas globais, e não sensacionalismo. 
IMEDIATAMENTE EFETIVO. 

Isto significa educar respeitosamente os cidadãos da Terra no que se refere às 
ferramentas da Ciência do Campo Magnético Dimensional, já que com a dedicação da 
MÍDIA global, as populações do terceiro mundo poderão receber FERRAMENTAS DE 
SOBREVIVÊNCIA da CIÊNCIA do CAMPO MAGNÉTICO para redução dos desafios 
representados pelos problemas de saúde e da fome até que os recursos possam, 
efetivamente, ser redistribuídos. O compartilhamento das técnicas de respiração do 
prana (70% de nossa nutrição provém de nossa respiração) e a RECEITA de Nutrição 
Divina ajudarão a melhorar esta situação, assim como muitas das recomendações 
contidas neste livro. 

 FATO: A cada 2 segundos morre uma criança em decorrência de uma doença 
passível de prevenção - geralmente relacionada à alimentação. A cada 3 a 4 
segundos morre um adulto em decorrência de uma doença passível de 
prevenção. 

 FATO: pela primeira vez, temos 1.2 bilhão de pessoas sofrendo de problemas 
de saúde oriundos de superaquecimento e de má nutrição, e 1.2 bilhão de 
pessoas sofrendo de problemas de saúde decorrentes da subnutrição. 

 FATO: Os gastos militares globais são superiores aos US$900 bilhões, por ano. 
O valor necessário para eliminar a dívida de todo o terceiro mundo é de 
aproximadamente US$350 bilhões. Para a eliminação da miséria mundial, USD 
$100 bilhões, por ano.

James Wolfenson, Presidente do Banco Mundial, estimou que US$100 bilhões por ano 
eliminariam a maior parte da pobreza do terceiro mundo.

Os detalhes sobre a redistribuição efetiva dos recursos globais estão no manual de pesquisa 
“Embaixadores da Luz : Projeto Saúde e Fome Mundial”,  de Jasmuheen.
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FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA - PROJETO NO 2.

Adoção da RECEITA 2000> como um programa de educação 
holística em todas as instituições educacionais, como um 

método de vida para alcançar a paz global, para que as pessoas 
possam contar com uma ferramenta que as torne saudáveis e 

felizes. 
RECEITA 2000>* é um programa de medicina preventiva.

A promoção e adoção do RECEITA 2000> como programa de reeducação holística, 
específicamente projetado para: 

 Conectar novamente todos os seres humanos ao Paradigma do Paraíso através 
do uso de códigos específicos de programação.

 Manter a sintonia de todos com a ‘Freqüência da Mãe Divina’, canal de AMOR 
DIVINO, SABEDORIA DIVINA, PODER DIVINO e LIBERDADE DIVINA 
através de 8 pontos de estilo de vida diário que irão expadir nossa consciência 
e tornar-nos realizados, compassivos e altruístas.

Como uma pessoa pode ajudar?
 Adote a RECEITA 2000> e sinta os benefícios desse estilo de vida. Você se 

tornará mais saudável e feliz, sentindo-se mais profundamente realizado. A 
profunda paz e contentamento que este estilo de vida proporciona fará de você 
um maravilhoso exemplo de Embaixador da mudança positiva.

 Compartilhe a RECEITA 2000>* com seus amigos e redes. Estimule-os a tentar 
e sentir os benefícios em si próprios.

* O símbolo > significa uma progressão futura de um projeto que começou no 
ano 2000 e que continuará até que tenhamos paz interior e exterior.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

      Incentivamos:
 O uso de recursos de pesquisa para comprovação dos benefícios da RECEITA 

2000> e seu programa de estilo de vida de 8 pontos – embora muita pesquisa 
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tenha sido desenvolvida sobre os pontos individuais, deverá observar-se o 
poder que provém dessa combinação específica de pontos.

 A adoção da RECEITA 2000> por todas as escolas e instituições de ensino, 
com a maior brevidade possível, para que os indivíduos possam aprender 
habilidades positivas de vida que os tornem saudáveis e felizes, e assim se 
mantenham.

 Adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos  de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA – PROJETO No 3.

Fornecer Nutrição Divina para todos aqueles que o desejem, 
eliminando assim a fome e os problemas de saúde na terra.

A finalidade deste programa de reeducação e ação holítica é fornecer nutrição para 
todos aqueles que o desejem. Acreditamos que a Divina Nutrição que vem como 
um efeito colateral da RECEITA 2000>, é a verdadeira nutrição que precisamos, já que 
pode liberar uma energia através de nossos sistemas que alimentará todos os níveis do 
nosso ser - físico, emocional, mental e espiritual. Como conseqüência disso nos 
tornaremos saudáveis e felizes, sentindo-nos em paz e prósperos.

Como uma pessoa pode ajudar?

 Reduza sua dependência pessoal dos recursos do mundo, coma menos, viva 
mais  em boas condições de saúde. Explore a NUTRIÇÃO DIVINA e liberte-se 
da dependência de alimento físico para sua nutrição. A liberdade de escolha é a 
dádiva da ‘Freqüência da Mãe Divina’ com esta nutrição, e sua dádiva para o 
mundo é consumir menos. 

 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 
infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes. Um 
cappuccino no ‘mundo ocidental’ tem o mesmo custo de uma semana de 
educação para uma criança na Índia.

 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o Campo Magnético Global e Social 
absorva essa irradiação e inspire compaixão e altruísmo nos outros. 

 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 
saudável.
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Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas attitudes para garantir seu sucesso serão as 
seguintes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

Incentivamos:
   O uso de recursos de PESQUISA e apoio para a RECEITA 2000> e sua 

capacidade de sintonizar as pessoas ao canal de NUTRIÇÃO DIVINA.
 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 

a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

 Adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos  de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA – PROJETO No 4.

Eliminação da pobreza e da fome em todos os países, através do 
apoio específico para os Projetos de Adaptação e Pesquisa –

Nutrição Divina
PAÍS TESTE : ÍNDIA

Parte do Projeto Um, este projeto busca, especificamente, apoiar o trabalho e a futura 
pesquisa sobre Alimentação Solar e Nutrição Divina desenvolvido pelo Dr. Sudhir Shah 
e por sua equipe em Ahmedabad, na Índia. O Dr. Shah e eu gostaríamos de eliminar 
todos os problemas de saúde e fome, – particularmente em seu país, a Índia – e a S.E.A. 
acredita que isto pode ser alcançado através da alimentação do campo theta-delta. 
Descobrimos que quando uma pessoa muda o padrão das suas ondas cerebrais para o 
campo theta – delta (através da RECEITA 2000>), uma energia é liberada por todo o 
corpo que nutre e alimenta as células do biosistema permitindo a eliminação de sua 
ingesta de calorias ou a diminuição de 50 – 90% dessa ingesta de calorias, o que, por 
sua vez, reduz a dependência individual dos recursos alimentares do mundo.
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Como uma pessoa pode ajudar?

 Reduza sua dependência dos recursos mundiais, coma menos, viva mais  e 
com melhores condições de saúde.  Se você faz 3 refeições diárias, faça 2. 
Se você faz 2, então faça 1. Adquira consciência de que todas as vitaminas 
de que você precisa vêm do Poder da DI, ou prana, e do canal da 
NUTRIÇÃO DIVINA.

 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 
infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes.

 Aplique a RECEITA 2000> e usufrua os benefícios desse estilo de vida.
 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o campo magnético Social e 

Global absorva essa irradiação e inspire mais compaixão e altruísmo nos 
outros. 

 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 
saudável.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

Incentivamos:
  O apoio financeiro aos Projetos De Pesquisa Nutrição Divina como solução 

para os desafios que representam a saúde e a fome mundial.
 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 

a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

  A adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.



‘Freqüência da Mãe Divina’ : Programa para a Paz Planetária : Série Êxtase e os 
Campos Magnéticos: Livro 3

www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigando e registrando a co –criação do Paraíso pessoal e global para a 

humanidade
_________________________________________________________

31

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA - PROJETO No 5.

Eliminação dos desafios da saúde e fome mundiais 
através do  Projeto NUTRIÇÃO DIVINA: Pílulas ou 

Prana

O projeto ‘Pílulas ou Prana’ foi lançado em 1998 e foi projetado para eliminar os 
problemas de saúde e fome nos níveis pessoal e global.

Este projeto também faz parte do Projeto 1, pois é uma forma de nutrir todos aqueles 
que precisam de nutrição física. A meta do projeto é fornecer nutrição de qualidade na 
forma de pílulas a todos os países que precisam de sustento físico saudável. Para isso, 
pesquisamos as principais vitaminas condutoras de suplementos e oferecemos nosso 
apoio a todas as empresas íntegras com uma gama de produtos de alta qualidade que 
tenham também uma dedicada equipe de marketing e pesquisas, líderes inovadores, 
além de um comprovado registro histórico e uma boa rede de distribuição. 

A S.E.A. gostaria de ter uma rede de patrocinadores que distribua efetivamente estes 
produtos para garantir que toda a população da terra tenha acesso à nutrição saudável:   

a) através de alimentos de boa qualidade (controlados pelas Agências de 
Assistência) e 
b) através de suplementos nutritivos na forma de pílulas, ou 
c) através da Nutrição Divina que flui do Divino Canal de Amor da ‘Freqüência da 
Mãe Divina’.

Como uma pessoa pode ajudar?

 Acrescente um suplemento vitamínico de qualidade a sua dieta para manter o 
máximo de nutrição enquanto aprende a comer alimentos mais leves e com 
menos freqüência, e, com isso, reduz seu consumo pessoal de recursos 
alimentares mundiais.

 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 
infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes.

 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o Campo Magnético Social e Global  
absorva essa irradiação e inspire compaixão e altruísmo nos outros. 

 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 
saudável.
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Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

   Incentivamos as empresas fabricantes de ‘suplementos vitamínicos e minerais’ 
para imediatamente começar a distribuição GRATUITA de um % de seus 
produtos (dízimo) em todos os países do terceiro mundo, estabelecendo redes 
com as Agências de Assistência. Acreditamos que isto imediatamente conterá a 
desnutrição e diminuirá as mortes por fome ou nutrição imprópria assim como 
minimizará o desperdício de recursos.

   Incentivamos o apoio financeiro dos Projetos de Pesquisa sobre Nutrição 
Divina como uma solução de nutrição alternativa para os desafios da saúde e 
da fome global.  

   Incentivamos o uso dos recursos de Pesquisa para a comprovação e 
compartilhamento dos benefícios do RECEITA 2000>

   Incentivamos a adoção do RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições 
de ensino, com a maior brevidade possível, para que as pessoas possam 
aprender a usar métodos positivos de nutrição, tornando-se e conservando-se 
saudáveis e felizes.

   Incentivamos a adoção das orientações acima sobre “Como uma pessoa pode 
ajudar”, por todos aqueles que ocupam posições de poder e influência.

 SEJA exemplo de líder em sintonia – faça-o pessoalmente, depois parta para as 
mudanças no local de trabalho.

Os interessados em Nutrição Divina devem acessar www.jasmuheen.com/who.asp#lol
para receber nosso folheto gratuito sobre ‘Nutrição Prânica – Projeto de Pesquisa sobre  
Nutrição Divina’ e outros detalhes sobre nutrição alternativa.
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para uma nutrição perfeita

FONTE :
DEUS, ALÁ,
BRAHMA, 

INTELIGÊNCIA 
SUPREMA

ATIVE

6º  e 7º 
SENTIDOS
GLÂNDULAS 

PITUITÁRIA E 
PINEAL 

MANTENHA
O PADRÃO
DE ONDAS 

CEREBRAIS

THETA –
DELTA

PROGRAMA 
DIÁRIO MUDRA :

SAÚDE 
PERFEITA 

EQUILÍBRIO 
PERFEITO

PESO PERFEITO 
IMAGEM 

PERFEITA

ATITUDES
* SOU UM DEUS 

ENCARNADO
* O PODER DA DI

NUTRE TODOS 
OS MEUS NÍVEIS
* IRRADIO AMOR 

e SABEDORIA 
QUE FLUI 

ATRAVÉS DE 
MIM E ME 

NUTRE

RECEITA 2000> - PROGRAMA ESTILO DE VIDA
EXUBERANTE 8 PONTOS   PARA ATIVAR O FLUXO 
DE NUTRIÇÃO DIVINA.  SINTONIZA-NOS ao CANAL 

DE AMOR DIVINO da ‘Freqüência da Mãe Divina’ 
PARA NUTRIÇÃO FÍSICA, EMOCIONAL, MENTAL E 

ESPIRITUAL

PODER 

DI

NOSSO
BIO-

SISTEMA
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FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA PROJETO No 6.

Revisão dos Tratados Sociais e Comerciais e das práticas para 
garantir sua operação para o bem de todos

Para apoiar o projeto 7 – eliminação da pobreza e violência no Brasil e em todos os 
países do terceiro mundo – convidamos para : 

a) Revisão dos atuais Programas de Apoio oferecidos aos países do 
terceiro mundo, e revisão dos Acordos de Benefícios Comerciais. A Self 
Empowerment Academy (Academia de Promoção do Poder Pessoal) gostaria que a 
seguinte cláusula constasse dos Contratos e Acordos cívis e Comerciais:
“Nenhum tratado ou acordo deverá ser assinado ou validado se impedir 
o crescimento harmonioso de outro ser ou nação.” O jogo do vencer
equilibrado de co-criação harmoniosa torna-se agora uma obrigação se queremos que 
nosso mundo alcance a paz profunda e duradoura.  

Nos EUA gostaríamos de ver a mensagem acima passada e adotada por todos aqueles 
que ocupam posições de poder para criar esta mudança de forma que a ajuda possa 
ser oferecida livre de amarras manipuladoras ou limitadoras do ponto de vista social 
ou político. Para aqueles que não tem conhecimento, a maior parte da ajuda que é 
oferecida no mundo vem com algum tipo de vínculo político que diz: “A não ser que o 
país que recebe a ajuda adotar as _________* regras conforme o faz o país que está 
oferecendo a ajuda, não haverá nenhum tipo de ajuda.”(*Isto pode significar 
proibição ou outras limitações.)

b) Convidamos para a aplicação de pacotes de Educação Holística 
projetados para eliminar a ignorância, redistribuir recursos e enfrentar e erradicar as 
causas da pobreza. Recomendamos a adoção da RECEITA 2000> através de todos os 
sistemas educacionais de maneira que as pessoas se sintonizem na ‘Freqüência da 
Mãe Divina’ de Divino Amor, Divina Sabedoria e Compaixão.

c) Incentivamos uma mudança positiva nas atuais leis de proibição de 
drogas após intensa pesquisa aberta sobre métodos alternativos, como aquelas 
aplicadas na Suíça, e Programas de Redução dos Riscoss que estão sendo aplicados 
com sucesso em viciados.
 Fato: 80% dos usuários de drogas intravenosas de Nova York são HIV 

positivos, enquanto que menos de 1% dos usuários na Holanda e o índice anual 
de mortes na Holanda é metade do de Nova York.

 Anualmente, 120 bilhões de dólares são gastos em drogas recreativas na 
Europa e nos EUA – e todo esse dinheiro vai para os senhores das drogas. No 
final de 1999, a produção anual global de drogas equivalia a 5000 toneladas de 
ópio, 500 toneladas de heroína refinada, mais 500 toneladas de cocaína. 
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Como uma pessoa pode ajudar?

 Escreva a um membro do Congresso ou Representante do Governo solicitando 
a aplicação da emenda acima a todos os acordos.

 Pesquise novas metodologias e tratamentos para viciados em drogas e 
propostas positivas de reforma das proibições e envie os dados sobre estes 
novos métodos a suas redes e  aos membros do Congresso ou Representantes 
do Governo. 

 Acesse essas idéias – via comunicação DI-para-DI no plano interior com 
pessoas que ocupam posições de poder – sempre envie sua mensagem 
telepática com um raio de Amor Divino e através da DI, já que mensagens DI
para DI nunca interferem no livre arbítrio.

ALÉM DISSO:
 Reduza sua dependência pessoal dos recursos mundias, para que haja maior 

disponibilidade para os realmente necessitados.
 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 

infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes.
 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o Campo Magnético Social e Global 

absorva essa irradiação e inspire compaixão e altruísmo nos outros. 
 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 

saudável através da RECEITA 2000>.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as 
seguintes _____________________: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

Incentivamos:
 A imediata reunião de todas as pessoas que ocupam posições de poder com a 

finalidade de revisar e reescrever todos os acordos sociais, econômicos e 
comerciais. Isto inclui a revisão da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, que recomendamos seja reescrita como a Declaração de 
Interdependência. (Veja nosso exemplo de nova redação deste documento no 
final desta proposta.)

 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 
a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

 Adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
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exemplos  de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA PROJETO No 7.

Eliminação da pobreza e da violência em todos os países de 
terceiro mundo. País Teste: BRASIL

Após 3 anos de pesquisa e interação com os brasileiros, Jasmuheen e o S.E.A. foram 
convidados a ajudar o povo do Brasil a eliminar as causas da pobreza e da violência no 
país. Sendo um povo naturalmente amoroso e devoto, de grande fé espiritual e bom 
coração, não pode ter a violência como algo próprio da sua natureza. 

Embora a diferença entre ricos e pobres esteja aumentando no país, como em muitos 
lugares da Terra, a violência que acompanha esta tentativa de redistribuição mais justa 
dos recursos não faz parte do temperamento brasileiro. Segundo aqueles que 
trabalham diligentemente na eliminação da pobreza e da violência no Brasil, grande 
parte dessa violência está associada ao comércio de drogas. 

“O que poderíamos esperar?” queixam-se pessoas bem informadas. “A Ajuda 
Econômica vem com seu preço, já que é oferecida por uma superpotência que recusa 
ajuda aos seus vizinhos a não ser que seus governos adotem as regras dos EUA de 
combate às drogas*. Programas avançados de combate às drogas como os da Suíça 
nunca terão oportunidade de adaptação ou de sucesso em lugares como o Brasil, já que 
os EUA ameaçam com os cortes  de assistência. E com isso temos uma continuação do 
ciclo vicioso. O pensamento local parece afirmar: “reformem a Casa Branca e suas leis 
arcaicas de combate às drogas e vocês terão uma chance de eliminar  o núcleo da 
violência no Brasil.” (*Atualmente, elas passam por uma revisão.)

Embora nosso desejo não seja entrar na categoria do ‘certo ou errado’ no 
que se refere à proibição de drogas, solicitamos que o convite a seguir 
seja aceito e a Ajuda seja oferecida sem limites manipuladores.

O Projeto 7 também ajudará neste aspecto.

Então, como poderemos ajudar no Ocidente?

Use o seguinte foco durante suas meditações e envie esta instrução telepática através de 
sua DI para a DI de pessoas que ocupam posições de poder. 

 “Nós, os cidadãos do Brasil e de todos os países da terra, pedimos 
que a Ajuda dos EUA seja oferecida sem nenhuma limitação 
política que possa impedir o crescimento de outro e sua ascenção a 
um estado de harmoniosa Interdependência.”
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Além disso:
 Escreva para os políticos de seu país e para os membros do Congresso dos EUA 

com a solicitação acima.
 Ore e peça que “O Universo insira nos corações e mentes de todas as pessoas 

em posições de poder – e de sua família e conselheiros – a RESOLUÇÃO 
PERFEITA para criar os Perfeitos Acordos Comerciais que inspirem harmonia 
e paz entre todas as partes de forma a repeitar e honrar todas as vidas.”

 Reduza sua dependência pessoal dos recursos mundiais.
 Doe uma proporção de sua renda (dízimo) para um programa de caridade 

infantil que valha à pena e cujos custos administrativos sejam coerentes
 Irradie Amor e Sabedoria Divina para que o Campo Magnético Social e Global 

absorva essa irradiação e inspire compaixão e altruísmo nos outros. 
 SEJA um bom exemplo, vivendo uma vida impecável, realizada, feliz e 

saudável.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Governo e Setor 
Empresarial e apoio das Agências de Assistência:

Incentivamos:
 A imediata reunião de todas as pessoas que ocupam posições de poder com a 

finalidade de revisar e reescrever todos os acordos sociais, econômicos e 
comerciais. Isto inclui a revisão da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, que recomendamos seja reescrita como a Declaração de 
Interdependência. (Veja nosso exemplo de nova redação deste documento no 
final desta proposta.)

 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 
a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

 A adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.



‘Freqüência da Mãe Divina’ : Programa para a Paz Planetária : Série Êxtase e os 
Campos Magnéticos: Livro 3

www.jasmuheen.com : www.selfempowermentacademy.com.au
Instigando e registrando a co –criação do Paraíso pessoal e global para a 

humanidade
_________________________________________________________

38

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA PROJETO No 8.

Criação da Paz em todas as áreas em conflito do globo.
País/es Teste : Oriente Médio.

Programa de Paz do Oriente Médio. Nos últimos 7 anos, o S.E.A. manteve o foco 
nas soluções para o Oriente Médio, pedindo e rezando para que: “O universo insira
nos corações e mentes de todas as pessoas que ocupam posições de poder – e nos de 
suas famílias e conselheiros – a PERFEITA RESOLUÇÂO para criar harmonia e paz 
entre todas as partes, de uma forma que respeite e honre toda a vida, e abra o coração 
para o amor e a paz para todos os habitantes nesta área.”

Como uma pessoa pode ajudar?

Convidamos você para unir-se a nós,  
 Em primeiro lugar precisamos que todos reivindiquem nosso direito de viver 

em paz e em harmonia na terra. Repita a afirmação seguinte, por 3 vezes, com 
sinceridade e convicção: “Como um cidadão do planeta Terra, eu reivindico 
agora meu direito de existir em harmonia na Terra, e peço apoio universal para 
criar e manter isto agora.”

 Envie um raio de amor diretamente para uma área que você sabe está em 
conflito, em qualquer momento em que estiver no noticiário, e diariamente 
como parte de sua meditação. Imagine este raio de amor da Mãe Divina sendo 
recebido quando os corações e mentes daquelas pessoas que ocupam posições 
de poder, suas famílias e redes de apoio, estiverem receptivos.

 Logo, entoe 3 vezes (enquanto foca o raio de amor)  “Resolução Perfeita agora! 
Assim é”. Diga-o, pois você é um Deus encarnado e tem o poder de alterar os 
eventos do munto para o bem de todos. Se essa for nossa intenção, o universo 
nos dará seu apoio.

 Seja um exemplo de ser humano amoroso e compassivo.
 Elimine o comportamento agressivo em sua própria vida com mudanças na sua 

dieta, nas atitudes e percepções, e desenvolvendo um estilo de vida que 
promova a bondade e a compaixão.

 Aprenda habilidades de comunicação positiva como o Programa do 
“Pensamento dos Seis Chapéus” do Dr Edward de Bono, ou ferramentas 
similares.

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Assinado: ________________
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C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial e Agência de Assistência:

Incentivamos:
 A imediata reunião de todas as pessoas que ocupam posições de poder com a 

finalidade de revisar e reescrever todos os acordos sociais, econômicos e 
comerciais. Isto inclui a revisão da Declaração de Independência dos Estados 
Unidos da América, que recomendamos seja reescrita como a Declaração de 
Interdependência. (Veja nosso exemplo de nova redação deste documento no 
final desta proposta.)

 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 
a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis, felizes, 
compassivos e realizados.

 A adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos  de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.

FREQÜÊNCIA DA MÃE DIVINA - PROJETO No 9.

Programa I.R.R.  – Oficialmente Instigar, Registrar e Resumir 
a co-criação do paraíso pela humanidade com a intenção de 
completar com sucesso os projetos acima até o ano de 2012.

Fazendo este registro oficial, agimos como a expressão da consciência social, que é o 
papel tradicional do A Voz de ELRAANIS para a Embaixada Internacional, além de 
termos que registrar a história a medida que acontece. A meta de 2012 como data 
final para termos o projeto completo mantém a nossa motivação e é facilmente 
alcançável se um grande número de pessoas estiver sintonizada ao Canal de 
‘Freqüência da Mãe Divina’ .

Como uma pessoa pode ajudar?

 Você pode ajudar enviando ao endereço
paradise@jasmuheen.com dados sobre quem está co-criando o 
paraíso no mundo conscientemente e como. Por favor, envie 
detalhes sobre seus projetos e até que ponto chegaram no seu 
objetivo para criar mudanças positivas. Seu trabalho pode ser em 
qualquer área – saúde, meio-ambiente, política, educação, etc. e 
os dados enviados devem ser educativos e não apenas divulgação 
ou publicidade.
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 Essa informação será divulgada em nossa revista online A Voz de 
ELRAANIS.  (TEV)*

 Outra alternativa é que você apresente esses dados diretamente aos Fóruns  
M.S.P.D. Fórums no seguinte endereço:
http://www.selfempowermentacademy.com.au/ambass_forum.htm

 Você poderá receber e distribuir o material através de suas redes, um 
exemplar gratuito trimestral no TEV.  Acesse 
www.jasmuheen.com/signup.htm

Você pode fazer tudo o que está ao seu alcance para instigar o paraíso pessoal e global, 
sintonizando-se à ‘Freqüência da Mãe Divina’ via RECEITA 2000>, já que tudo o que 
o mundo precisa agora é mais amor e sabedoria DIVINOS.

* Dados que apóiem nosso refinamento sobre o paraíso pessoal e global também serão 
enviados para o Fórum de Embaixadores CIA M.S.P.D. e no site
www.jasmuheen.com/what.asp sob o título de atualizações de “Paraíso – Situação 
Atual” 

Eu, _______________________ (insira seu nome) assumo o compromisso de 
apoiar o projeto acima. Minhas atitudes para garantir seu sucesso serão as seguintes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Assinado: ________________

C.I.A. (Academia da Internet Cósmica) Recomendações: Apoio do Governo 
/ Setor Empresarial  e Agência de Assistência:

Incentivamos:
 O imediato APOIO de todas as pessoas que ocupam posições de poder ao 

PROGRAMA E PROJETOS DE PACIFICAÇÃO PLANETÁRIA ‘Freqüência da 
Mãe Divina’.

 A adoção da RECEITA 2000> em todas as escolas e instituições de ensino, com 
a maior brevidade possível, para que as pessoas possam aprender métodos 
positivos de nutrição, tornando-se e mantendo-se saudáveis e felizes.

 A adoção das orientações referentes a: “Como uma pessoa pode ajudar”, por 
todos os que ocupam posições de poder e influência. Que os mesmos SEJAM 
exemplos de líderes sintonizados – aplicando as atitudes em nível pessoal e, 
depois, partindo para as mudanças no local de trabalho.
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PARTE IV

RECEITA 2000> ESTILO DE 
VIDA RECOMENDADO

Para que possamos co-criar paz profunda e duradoura, precisamos 
fazer alguns ajustes em nosso estilo de vida, para conscientemente 
sintonizarmos nossos biocampos com a zona de infinito amor e 
compaixão da ‘Freqüência da Mãe Divina’. Os 8 pontos do programa de 
estilo de vida, que apresentamos à seguir, também estabelecerão nossa 
sintonia com o Poder DOW(DI), nosso plano interior, rede incorruptível 
de Orientação Divina e Conhecimento Intuitivo. Os códigos 1 à 5 de 
programação do paraíso estão descritos em detalhe no manual A Boa 
Forma dos quatro corpos; Êxtase e os Campos Magnéticos livro 1, mas o 
estilo de vida que descrevemos a seguir é suficiente para sintonizar 
nosso mundo com a paz.

Para sintonizar o biocampo pessoal, são recomendados os 8 pontos a seguir. 
O poder reside na combinação destas práticas:

1. MEDITAÇÃO; 2. ORAÇÃO; 3. PROGRAMAÇÃO 4. DIETA VEGETARIANA; 5. 
EXERCÍCIO; 6. SERVIÇO; 7. TEMPO EM SILÊNCIO NA NATUREZA; 8. 

CÂNTICOS, MANTRAS e MÚSICA DEVOCIONAL.

1. Meditação: Conforme a Sabedoria Antiga, a meditação é um instrumento para 
sintonizar nossos sentidos interiores para que vivenciemos a vida no plano interior e 
sejamos transformados por ela. Por exemplo, a meditação sobre a energia da 
respiração, faz nosso biosistema fluir com sua freqüência de Amor e Sabedoria. 
Debatemos detalhadamente os benefícios da meditação nos manuais Educativos de 
Promoção do poder pessoal. Em geral, recomenda-se a meditação durante vinte 
minutos de manhã e vinte minutos à noite, com a utilização de um mantra, o que é 
dez vezes mais efetivo que quarenta minutos de meditação realizada uma vez ao dia. 
O desenvolvimento da respiração consciente permite que nos tornemos desapegados 
e permaneçamos em meditação durante todo o dia, o que mantém nossas ondas 
cerebrais sintonizadas com o campo alfa.

2. Oração: A Oração consiste na comunicação com sua Essência Divina. A Oração, 
idealmente, é verbal, como se você estivesse conversando com seu melhor amigo. O 
poder da oração foi cientificamente comprovado nos Estados Unidos, onde foram 
realizados estudos na UTI de um hospital.  Metade dos pacientes internados numa 
UTI receberam orações, a outra metade, não. Os pacientes não sabiam que alguém 
estava orando por eles, porém os resultados foram realmente notáveis. A metade que 
recebeu orações teve uma melhora de saúde expressiva em comparação com a outra 
metade para a qual não foram feitas orações. É interessante também saber que 
diversos grupos religiosos participaram dessas orações - Cristãos, Budistas, Hindus, 
Judeus etc, e todos produziram resultados similares.
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3. Programação: Os dois aspectos da programação são a desprogramação e a 
reprogramação. No que se refere à desprogramação, é importante que façamos uma 
revisão de nossos sistemas de crenças. Escreva os seguintes títulos em um caderno: 
Amor, Saúde, Abundância, Paixão e Determinação, Relacionamentos com a Família e 
com Amigos. Abaixo de cada título, descreva seu sistema de crenças. Anote o que você 
sente. Caso seja uma crença negativa, escreva-a abaixo negativamente. Assim que 
você tiver registrado de maneira precisa suas convicções sob cada título, volte atrás e 
reescreva as negativas de uma forma positiva; o universo não reconhece as 
declarações negativas. Depois dê uma olhada nesses sistemas de crenças e avalie se 
essas crenças fazem de você uma pessoa limitada ou uma pessoa sem limites e, caso 
elas o tornem limitado, considere modificá-las.

No que se refere à reprogramação, a técnica de criar e desenvolver um bio-escudo, 
uma esfera energética que circunde você e esteja alimentada por seus desejos, oferece 
o benefício de funcionar como um campo de seletividade em relação às emanações 
que recebem permissão para entrar no seu campo, além de agir também como uma 
luz de neon diante do universo, transmitindo os poderes que você, como um Deus em 
forma, deseja. Os Bio-Escudos são expostos detalhadamente nos Livros Êxtase e os
Campos Magnéticos 1 e 2.

Veja (ferramenta 11) www.jasmuheen.com/how.asp#dowRECIPE para informações 
sobre Códigos da Programação do Paraíso.

4. Dieta Vegetariana: Sendo a dieta vegetariana um passo necessário antes de ter a 
possibilidade de acessar o canal de Nutrição Divina para a alimentação física, 
devemos conhecer as três categorias principais de argumentos a favor da mesma. 

a) Saúde. Muita pesquisa já foi realizada para comprovar os benefícios desta dieta 
para a saúde.  O manual educativo ‘Ambassadors of Light – World Health, World 
Hunger Project’ ( Embaixadores da Luz – projeto saúde e fome mundial) aborda 
detalhadamente seus benefícios. 

b) Sensitividade. A adoção de uma dieta vegetariana nos sensibiliza para que 
experimentemos as dádivas dos campos de energia mais refinados, das ondas teta 
e delta. 

c) Sustentabilidade de Recursos. Com a população atual de 6 bilhões de pessoas, 
há comida suficiente no planeta Terra para alimentar a todos, desde que sua 
distribuição seja feita corretamente. Com uma população mundial que poderá 
alcançar de 9 a 11 bilhões de pessoas, no ano de 2050, mesmo que todos os 
alimentos fossem distribuídos corretamente, não haveria comida suficiente para 
todos, a menos que a Terra seja um planeta vegetariano. A produção de carne 
consome 20 vezes mais recursos do que os necessários para a produção tanto de 
grãos como de cereais. 

5. Exercício: Este é auto-explicativo, e aconselhamos a adotar um programa de 
exercícios prazeirosos para que seja seguido com regularidade. Alguma forma de 
resistência ao peso também é aconselhável, seja Yoga, levantamento de pesos etc, já 
que isto desenvolve a massa muscular e permite-nos atrair, manter e irradiar mais 
amor e sabedoria. 

6. Serviço: Doe uma porcentagem dos seus ganhos para sustentar a alimentação e a 
educação das crianças de nosso mundo. Realize algum tipo de trabalho voluntário 
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diariamente, já que isto nos mantêm sintonizados ao aspecto da bondade e compaixão 
do Campo da ‘Freqüência da Mãe Divina’. 

7. Tempo em Silêncio com a Natureza: Dedicar tempo ao silêncio em meio à 
natureza alimenta nossa alma, permite que apreciemos a beleza da criação e que nos 
tornemos mais conscientes em termos de meio ambiente. 

8. Cânticos e uso de Mantras e de Músicas Devocionais: Todos os povos 
indígenas do mundo utilizam cânticos e mantras, ou cantam canções devocionais. O 
motivo é que a utilização de canções devocionais alinha nosso corpo emocional com o 
Canal da ‘Freqüência da Mãe Divina’. 

Muitas pessoas já estão incorporando alguns dos 8 pontos sugeridos neste programa 
de estilo de vida, mas é a combinação dos 8 pontos que traz para nosso campo graça, 
sincronicidade e magia. Os 8 pontos acima sintonizam-nos com os canais de saúde e 
felicidade e aumentam nosso tempo a cada dia, pois passamos a precisar dormir 
menos e a funcionar melhor em termos emocionais e mentais. Siga o programa 
diariamente, por 21 dias corridos; no vigésimo segundo você terá adquirido um novo 
hábito. É claro que, se você esquecer um dia, deverá começar novamente.

OS BENEFÍCIOS DESSE ESTILO DE VIDA

A prática cotidiana desses 8 pontos nos tornará mais saudáveis, felizes e 
harmonizados interna e externamente, e, na medida em que mudamos, mudam 
também nossas sociedades. Refinando-nos energeticamente também libertaremos 
nosso potencial mais elevado e experimentamos quem realmente somos, o Self que 
nos dá alento e vida. Agora sabemos como ativar esse poder Divino que habita em nós 
– nossa DI – entrando na mesma frequência através de nosso estilo de vida. A 
próxima questão seria, então ‘Qual o meu papel nisso?’ Além de proporcionar 
satisfação e  plenitude, a prática deste estilo de vida em massa irá:

 eliminar totalmente a guerra e a violência, dando origem à paz mundial, já 
que paz interior traz paz exterior 

 eliminar as doenças através da atuação como um sistema de medicina 
preventiva, e conseqüentemente 

 economizar bilhões de dólares dos governos e dos contribuintes gastos em 
sistemas de assistência à saúde tradicionais e alternativos; na medida em 
que o programa garante melhoras na saúde de cada pessoa além de 
vitalidade em todos os níveis.

 O principal benefício da prática é que as necessidades e os desejos das 
pessoas são satisfeitos nos níveis mais profundos, já que elas se tornam 
naturalmente mais altruístas e cuidadosas com todos, promovendo assim a 
harmonia global. 

 A prática do estilo de vida prazeroso aumenta a comunicação com o Self 
Divino como o professor interior perfeito que irá, daí por diante, guiar cada 
pessoa para que esteja sempre no lugar perfeito, no momento perfeito, 
fazendo as coisas perfeitas, para si própria e para o planeta. 
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 O programa ativa os quatro quintos do cérebro que não utilizamos em 
geral, que abriga nossas consciências intelectual e natural mais elevadas. 

 É o estilo de vida que as pessoas utilizam para acessar o canal de Nutrição 
Divina. Essa opção faz com que economizemos grandes quantidades de 
dinheiro, dá-nos muito mais tempo e possui benefícios extraordinários à 
longo prazo para nossa economia e nosso meio ambiente global.

 Desloca seus praticantes além do ego, do orgulho, da ganância, do 
materialismo, dos jogos de poder e da natureza básica da mente inferior . 
Mesmo que a humanidade possa não ter a disciplina ou mesmo a 
habilidade de um adepto altamente treinado, todos têm o poder da DI que 
pode ser liberado quando desejado. A prática do estilo de vida prazeroso 
libera esse poder mais efetivamente do que somos capazes de imaginar. 

A prática sincera irá nos transportar a um estado de satisfação tal que estaremos 
livres de todos nossos desejos. Também nos tornaremos mais desapegados, teremos 
mais discernimento, seremos impecáveis e preenchidos de amor.

PARAÍSO GLOBAL – SITUAÇÃO ATUAL
Devido ao desejo e ao enfoque de muitos, por muito tempo, sobre a co-criação 

do paraíso, diz-se que agora existe no etéreo, uma nova terra. Essa é uma terra 
pacífica e paradisíaca na qual todos os direitos humanos básicos são atendidos e todos 
são felizes e realizados.

Técnicos do Campo Magnético envolveram nossa terra em um campo de amor 
divino, sabedoria divina e poder divino. Imprimimos também a marca do que 
chamamos CÓDIGOS do PARAÍSO aliados a comandos da DI específicos que 

O Programa para a Paz Planetária 
'Freqüência da Mãe Divina' foi apresentado 

por Jasmuheen em nome da Embaixada 
internacional do M.S.P.D. e apóia a Agenda

OPHOP 

Um Povo Unido em 
Harmonia no Planeta

Planeta 
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permitirão a todos aqueles que estiverem abertos ao paraíso pessoal e global serem 
magnetizados para esta zona.

Conseqüentemente, agora a terra etérea está se fundindo com a terra que 
conhecemos na atualidade. A nova teia influencia os campos morfogenéticos e, 
quanto maior o compromisso com a boa forma dos quatro corpos, o uso do Poder da 
DI e ações impecáveis, mais rapidamente aparecerão os resultados. O tempo que 
levaremos para co-criar o paraíso para todos, depende somente de nós.

Como disse um Mestre Indiano em certa ocasião, se
COMEÇARMOS O DIA COM AMOR, PREENCHERMOS O DIA COM AMOR  e  

TERMINARMOS O DIA COM AMOR, teremos sempre grandes dias!

POSITIVAS PLANETÁRIAS

Embora saibamos que há muitas regiões de nosso mundo ainda carentes de sintonia 
fina, o livro do professor de Estatística dinamarquês Bjorn Lomborg, "The Sceptical 
Environmentalist: Measuring the True State of the World" (O Ambientalista Cético: 
Revelando a Real Situação do Mundo), desafia várias de nossas percepções negativas 
em relação ao que está acontecendo com Gaia. Leia-o para ter boas notícias!!! 

FOME MUNDIAL

Esforços sem precedentes tiveram como conseqüência a elevação da conscientização 
mundial sobre as causas subjacentes da fome. Isso significou que o percentual de 
pessoas mal nutridas no terceiro mundo caiu de 35% para 18% de 1960 até a 
atualidade e que sua expectativa de vida dobrou, neste último século, de 31 para 65 
anos. A população do terceiro mundo come agora 38% mais do que fazia na década de 
1960. Em diversos países os indivíduos estão agora sendo pioneiros na adesão à idéia 
radical (para a cultura Ocidental) de viver de luz e ser sustentados pelo prana, o que 
tem ramificações globais como uma solução viável para a fome mundial. Os esforços 
globais para fornecer água potável para todos têm auxiliado milhares de pessoas no 
mundo em desenvolvimento e os Técnicos do Campo Magnético estão realizando 
experiências sobre reprogramação da conscientização da água para transformar águas 
poluídas (Ler a pesquisa do Dr Masaro Emoto - Mensagens da Água)

SAÚDE e LONGEVIDADE GLOBAIS

Outras BOAS NOTÍCIAS são que as pessoas estão vivendo mais, ingerindo alimentos 
mais saudáveis, pensando mais positivamente, exercitando-se e mesmo agindo com 
mais compaixão. A partir do 11 de setembro, muitos mostram o desejo de ser mais 
úteis. Pesquisa desenvolvida nos EUA divulga que pessoas que pensam positivamente 
são 20% mais longevas que aquelas que se atêm constantemente ao que é negativo. 
Também mostra que estresses mental e emocional criam doenças físicas. Outra 
pesquisa comprova que diminuindo 50% de nosso consumo de calorias  ampliaremos 
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nossa expectativa de vida em 30% - se comemos menos e de maneira mais saudável, 
menos esforço exigimos de nosso corpo e menos doenças adquirimos.

O programa
"DI, SAÚDE PERFEITA, EQUILÍBRIO PERFEITO, 
PESO PERFEITO, IMAGEM PERFEITA, AGORA."

é um mantra extremamente poderoso para aqueles que acreditam no PODER da DI. 

O programa acima deve ser proferido com a visão e o conceito de que Deus é 
onipotente, onisciente, irrestritamente amoroso e onipresente, estando inclusive 

dentro de você; e, sabendo que como um Deus encarnado, seu corpo deve obedecer 
você.

NOSSA FÉ e NOSSA BOA FORMA ESPIRITUAL

Estatísticas mostram que: 
 36% dos americanos dizem que Deus já falou com eles. 
 86% das pessoas do mundo acreditam em anjos.
 70% acreditam numa vida após a morte, ou no fato de que a energia nunca 

pode ser criada nem destruída, que ela simplesmente muda de forma, que 
nossos corpos são um sistema de energia. 

 43% dos americanos freqüentam regularmente cultos religiosos. 
 99% das pessoas no Brasil declaram acreditar em uma força superior e 
 as pessoas na Índia dizem que, sem a fé e a conexão divina delas, o país não 

sobreviveria. 

O MEIO-AMBIENTE:

 O movimento ambientalista desenvolveu uma rede mundial composta por 
indivíduos e governos que reconhecem o conceito de sustentabilidade. Ao ter a 
visão de Gaia como um planeta vivo, muitos estão despertando para um novo 
nível de respeito e de amor pela nosso lar terrestre.

 Houve uma elevação enorme na ação e na preocupação dos cidadãos, como 
consumidores, como eleitores, como ativistas, como responsáveis pelos 
cuidados com a terra.

 Novos partidos políticos estão se organizando cujo enfoque é a unidade e a 
sustentabilidade.

 Estamos realizando extraordinários progressos no que se refere à utilização 
mais eficiente da energia, e a família de nações uniu-se para banir os CFCs em 
uma demonstração de cooperação global sem paralelos. Estima-se que, agora 
que interrompemos a produção de CFC, em 50 anos a camada de ozônio estará  
recuperada.

 Fizemos um acordo que constitui um marco na proteção do meio-ambiente 
original da Antártida da exploração, e 

 Negociamos tratados internacionais para dar prosseguimento à preservação da 
biodiversidade.
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O quê mais Lomborg diz sobre a poluição do ar?
 Dados mostram que a concentração de dióxido de enxofre nos Estados Unidos 

caiu 80% desde 1962. 
 Os níveis de monóxido de carbono caíram 75% desde 1970. 
 O óxido de nitrogênio diminuiu 38% desde 1975, e 
 O buraco da camada de ozônio teve redução de 30% desde 1977. Essas 

tendências podem ser observadas também em outros países desenvolvidos.

E quanto às nossas florestas? Estão sendo devastadas?

 Um levantamento recente das Nações Unidas sobre Alimentação e Agricultura 
(United Nations Food and Agriculture Survey) indicou que a cobertura 
florestal foi reduzida em minúsculos 0,44% desde 1961. 

 O WWF (World Wildlife Fund) alega que foram eliminados dois terços das 
florestas do mundo desde o advento da agricultura, porém a realidade é que o 
mundo ainda possui 80% de suas florestas. 

 Como está a agricultura na Floresta Amazônica brasileira? 86% por cento se 
mantêm intactos, e a taxa de desmatamento caiu.

Tratando-se da diversidade de espécies, as alegações negativas a este respeito são 
muito dramáticas. Contudo, os melhores dados indicam que 0,7% das espécies 
correm o risco de desaparecimento nos próximos 50 anos se nada for feito, o que é 
drasticamente diferente dos números citados normalmente. Adotar o vegetarianismo 
global e a realidade inerente a ele que defende a idéia de ter "os animais como nossos 
amigos, não como nossa comida", é um extraordinário passo à frente. Como declarou 
Gandhi certa vez, pode-se dizer muito a respeito de uma nação pela maneira como ela 
trata seus animais.

E o aquecimento global? Bem, estima-se que o custo da adaptação ao aquecimento 
global custaria 5 trilhões de dólares durante o próximo século, porém graças à 
redução das emissões de combustíveis fósseis, conforme o estabelecido no Protocolo 
de Kyoto, o custo ficaria entre 100 e 200 trilhões de dólares durante o mesmo
período.

Atenção permanente, decisões sensatas, consciência sobre a necessidade de criar 
sistemas que funcionem para o bem de nossas populações e de nosso planeta, 
programas de educação holística que criem aptidão física, emocional, mental e 
espiritual, crescimento econômico contínuo...tudo isto significa que continuaremos a 
nos desenvolver positivamente...

PODERIO MILITAR

A melhor notícia foi o fim da Guerra Fria, repentina e animadora, e o aumento de 
preocupações globais com democracia, internacionalismo e paz. Os gastos militares 
globais alcançaram um recorde de US$1.000 bilhão ao ano, porém o pico já passou e 
agora vivemos em um mundo com menos risco de conflito nuclear, e com um número 
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recorde de países a desfrutar democracias liberais. Esse show de unidade foi 
demonstrado contra os testes nucleares da França no Pacífico, mais recentemente nas 
manifestações pacíficas na China, o apoio dado a Kosovo-  mudanças  estas que 
demonstram que uma surpreendente revolução na percepção humana é possível e que 
está se revelando agora! Mesmo se pensarmos que gastamos, no mundo, 
aproximadamente USD$900 bilhões ao ano com armamentos de guerra, a BOA 
NOTÍCIA é que precisamos de apenas USD$100 bilhões para eliminar a pobreza do 
terceiro mundo, e de USD$350 bilhões para eliminar toda a dívida do terceiro 
mundo. Então a tarefa não é terrível demais - significa apenas que necessitamos ser 
mais fluidos com nossos recursos, colocando as necessidades à frente da ganância.

REEDUCAÇÃO

Por isso temos uma grande necessidade de manter a tendência atual na direção da 
reeducação holística para que os recursos possam ser divididos mais equitativamente. 
O caos em nosso planeta não se origina de uma carência de bens ou serviços ou 
mesmo da distribuição desigual deles. O caos entre a humanidade provém da 
ausência de um propósito comum de unificação da diversidade de todas as culturas e 
sociedades prevalentes atualmente e também de uma falta de respeito a essa 
diversidade. 

 O caos que presenciamos em um nível planetário provém simplesmente de: 
 Falta de honra e tolerância entre as raças e culturas; 
 Falta de clareza nos níveis pessoal e global; Falta da visão de que somos um 

povo compartilhando um planeta; 
 Falta de propósito e impulso em nossa existência pessoal; 
 Falta de consciência de porque estamos de fato aqui e o que podemos alcançar 

como espécie, e 
 Falta de conhecimento da natureza elevada de nosso ser e da lei universal que 

governa as forças da criação.

Independentemente de tudo isso e do fato de que nossos sistemas social, educacional, 
econômico e político ainda exigem refinamento, todas as notícias acima são ótimas!!!

Como disse em certa ocasião o autor inglês Aldous Huxley: "Experiência não é aquilo 
que acontece com um homem. É aquilo que um homem faz daquilo que acontece com 
ele."
O convite da ‘Self Empowerment Academy’ diz: “Seja aquele homem e viva aquela 
vida que se todos os homens fossem como você e todas as vidas fossem como a sua, 
esta terra seria o Paraíso de Deus” Phillip Brooks, clérigo dos EUA

A espécie humana possui uma ampla gama de ferramentas que podem ser utilizadas 
para que sintonizemos novamente nossos campos pessoal e global com o paraíso. 
Nosso desejo, nossa imaginação, nossos sonhos e nossas visões claras, nossos 
pensamentos, nossas palavras, nossas ações: todos afetam de alguma maneira o 
Campo Magnético Dimensional. A utilização de programas específicos para refinar 
nosso campo físico, emocional, mental e espiritual significará um progresso positivo 
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para  todos. Na seção HOW do site http://www.jasmuheen.com/how.asp são 
oferecidas 11 ferramentas de reprogramação.

Essas ferramentas se baseiam na Sabedoria Antiga e utilizam comandos DI 
específicos MAIS nossa RESPIRAÇÃO; VISUALIZAÇÃO CRIATIVA utilizando 
TÉCNICAS DE LUZ e INSTRUMENTOS SONOROS, tais como cânticos e mantras e 
música devocional. Estas três em conjunto estimulam enormes mudanças em nossos 
campos permitindo-nos acessar inúmeros canais dentro do Campo Magnético 
Dimensional.  E ainda mais importante, isto nos permite ter acesso ao PODER DI.  . A 
essência que tudo sabe, que tudo ama, que tudo pode e que existe em tudo e em todos.

Pautas para a Paz no novo Milênio
 Lembre-se de que o universo vê você como um Deus, portanto seja claro a 

respeito do que você pede e sonha.  Passe instruções claras ao universo.
 Aja como se você fosse um Mestre e tenha responsabilidade por tudo o que 

você cria.
 Coloque o foco na qualidade das informações que estão sendo compartilhadas, 

não nas estruturas externas;
 Não "reinvente a roda" - faça uso das aptidões e talentos de outras pessoas 

para, juntos, criar coletivamente um todo com poder;
 Esteja aberto para a cooperação e não para a competição, já que a competição 

promove a separação;
 Confira todas as orientações com a voz da alegria dentro da resposta do 

coração;
 Lembre-se do princípio de "pedir e receber";
 Aceite o convite do Mestre Interior para comparecer às aulas - nos reinos 

interiores, mediante a meditação e a contemplação silenciosa - e descubra 
quem você realmente é;

 Seja ilimitado em seu pensamento - pensamentos de qualidade proporcionam 
uma vida de qualidade;

 Deixe a imaginação fluir - lembrando que a imaginação é um dom dado por 
Deus para que nos conectemos aos domínios do espírito;

 Tenha uma visão clara sobre o futuro da Terra e compartilhe livremente essa 
visão com aqueles que a solicitarem; mantenha a visão de um mundo pacífico e 
próspero no qual todos são saudáveis e felizes;

 Esta é a iniciação de um grupo, portanto todos deverão oferecer-se como 
voluntários motivados somente pela alegria em nossos corações e pelo 
reconhecimento de que compartilhamos uma visão comum;

 Preste atenção em todos aqueles que possam ser voluntários para Ajudar a 
manifestação física de nossa visão, já que todos tem um papel a desempenhar, 
um talento a oferecer;

 Tenha consciência do poder da linguagem e utilize palavras-chave. Se você 
busca unidade, utilize linguagem positiva tendo a unicidade como paradigma;

 Pratique seu discurso - seja um exemplo vivo de indivíduo saudável e feliz; 
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 Compartilhe livremente informação, tempo, plenitude;
 Lembre-se de que você não pode ter direitos autorais sobre a Consciência 

Universal;
 Seja fluido e flexível -  expanda-se em direção ao que é novo e mantenha-se 

focado no tempo presente.
 Sintonize-se, relaxe e veja o que acontece!

Lançamento do Programa para a Paz Planetária 
‘Freqüência da Mãe Divina’ 

O Programa para a Paz Planetária ‘Freqüência da Mãe Divina’ foi lançado no 4o Retiro 
Internacional de Embaixadores do M.S.P.D., na Tailândia, de 14 a 21 de novembro de 
2002, onde também aconteceu nossa primeira conferência global para a paz. Esse 
Retiro foi aberto a todos e convidamos todos os países a que contribuíssem para este 
programa de ação de paz. 

O Programa para a Paz Planetária ‘Freqüência da Mãe Divina’ foi apresentado 
durante a visita de Jasmuheen, em novembro e dezembro de 2002, ao Congresso PSI  
em Basiléia, Suíça, e ao Simpósio HADO em Augsburgo, Alemanha.
O Programa para a Paz Planetária ‘Freqüência da Mãe Divina’ foi divulgado também 
durante a Turnê Mundial de Jasmuheen em 2003 e mediante seus Retiros de 
Técnicos de Sintonização do Biocampo Dimensional (Dimensional Biofield 
Technicians Tuning Retreats) na Itália, na Bélgica, na Alemanha e na Noruega e 
durante seus seminários de fim de semana em Paris, na França; Zurich, Suíça; 
Barcelona, Espanha; Baden Baden, na Alemanha e São Petesburgo, Rússia, e em 
seguida Viena, na Áustria. 

Visite www.jasmuheen.com/where.asp#retreat1  e 
www.jasmuheen.com/where.asp#travel  

Jasmuheen escreve: 

“A canalização do Programa para a Paz Planetária "Freqüência da Mãe 
Divina" veio depois de 33 anos de sintonia fina pessoal.  

Ofereço isto gratuitamente, o trabalho de minha vida , para suprir as 
necessidades do mundo.”
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REDES INCORRUPTÍVEIS
Para obter paz profunda e duradoura em nosso planeta precisamos ter 
acesso às Redes Incorruptíveis e ser guiados por elas, que operam além 
do ego, da ganância e dos interesses pessoais. Os Embaixadores da Paz 
têm duas dessas redes – a C.N.N (Cosmic Nirvana Network- a rede do 
nirvana cósmico) e a Inner Net (a rede interior). Temos também a 
Internet, que é nossa ferramenta para comunicação de massa rápida, 
fácil e livre de censura.

a) C.N.N. (Cosmic Nirvana Network - a Rede do 
Nirvana Cósmico) Debatida anteriormente neste livreto, a 
C.N.N. é a rede para a COMUNICAÇÃO e a REVELAÇÃO 
DIVINAS. É a rede do plano interior utilizada por aqueles que 
se comunicam por meio das linguagens de luz.  

Sustentada pela "Freqüência da Mãe Divina", a C.N.N. Cosmic 
Nirvana Network é uma Fonte de amor e sabedoria e, como tal, é 
incorruptível. Esta é a única rede de notícias que fornece 
orientação positiva de forma constante.

b) A Inner Net( A rede interna): A inner net é a rede de 
comunicações do plano interior dos Embaixadores do 
M.S.P.D. na qual todas as comunicações são realizadas 
telepaticamente,de DI para DI ou com os Seres Sagrados. 

Para acessar a C.N.N. e a Innernet precisamos ativar nosso 6o

sentido da intuição e nosso 7 o sentido do saber. A estimulação de 
nossas glândulas pituitária e pineal  harmoniza-os naturalmente 
e amplia nossas capacidades de clarividência, clariaudiência e 
sensitividade. Essas glândulas são automaticamente sintonizadas 
mediante a prática da RECEITA 2000>. 

c) A Internet: Tanto o M.S.P.D. como os Embaixadores da PAZ se mantém 
informados pela C.I.A. e a revista on-line The ELRAANIS Voice – TEV ambas as quais 
dão suporte ao Programa para a Paz Planetária "Freqüência da Mãe Divina".  Os 
Fóruns dos Embaixadores do M.S.P.D. também são um instrumento para 
compartilhar dados positivos. 

C.I.A. - Cosmic Internet Academy :  www.selfempowermentacademy.com.au
The ELRAANIS Voice www.jasmuheen.com/signup.htm

Os Fóruns dos Embaixadores do M.S.P.D. estão em www.jasmuheen.com  e 
C.I.A.
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A Declaração Global de 
Interdependência do M.S.P.D.

“As maiores dádivas que você pode oferecer a suas crianças são as raízes da 
responsabilidade e as asas da independência.”  Denis Waitley

Em concordância com as orientações do M.S.P.D. - o Movimento por uma
Sociedade Positiva e Desperta (Movement of an Awakened Positive Society) e os 
Embaixadores do M.S.P.D. - enviamos a seguinte Declaração Global de 
Interdependência, a qual é uma versão com emendas da atual Declaração de 
Independência. 

Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário para 
os indivíduos uma revisão e um refinamento das estruturas sociais, educacionais, 
econômicas e espirituais que floresceram anteriormente na terra, e assumir entre os 
poderes da terra a  manutenção das Leis da Natureza e  da  Natureza de Deus 
separados , mas com a mesma importância. O respeito adequado em relação às 
opiniões da humanidade exige que eles declarem abertamente seu desejo de uma 
nova condição existencial e de um estilo de vida cooperativo para a humanidade na 
Terra.  

Nós - os integrantes do M.S.P.D. – fazemos esta declaração agora e defendemos 
a auto-evidência destas verdades: 

 Todos os seres humanos são, em essência, criados iguais. Ou seja, todos têm 
direitos iguais para explorar seu verdadeiro potencial humano. Esse potencial 
consiste no conhecimento e experiência de seu Criador e de si próprios como 
seres espirituais com uma experiência humana. 

 Que toda a vida na terra é doada pelo Criador com determinados Direitos 
inalienáveis, 

 Que, independentemente de raça, religião, gênero, idade ou cultura, todos os 
seres humanos têm o Direito inalienável à Vida, à Liberdade e à busca da 
Felicidade.  

 Como tais, seus Direitos deveriam incluir um padrão de vida adequado, que 
inclui:
moradia adequada, alimentação nutritiva, educação holística, liberdade de 
expressão, libertação da opressão, liberdade de escolha para a devoção 
espiritual, além do Direito de ser totalmente conhecedor da Lei Universal.

Sobre as instituições governamentais - os Embaixadores do M.S.P.D. 
reconhecem: 
 Que, para assegurar esses Direitos humanitários básicos, são instituídas 

Entidades Governamentais e Educacionais entre os seres humanos, dando a 
elas poderes justos oriundos do consentimento dos governados. Assim, 
estimulamos todos os indivíduos a que se apropriem do direito que têm de 
dedicar ativamente seus votos ao suporte de indivíduos, nessas áreas de 
Governo e educação, que possam facilitar a manifestação desses Direitos.  
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 Que, quando qualquer Instituição Governamental ou Educacional se torna 
negligente ou incapaz de alcançar esses fins, é Direito do Povo modificá-la ou 
extinguí-la e criar novas Instituições, baseando sua fundação em princípios 
determinados e organizando seus poderes de maneira tal que tenham mais 
probabilidade de tornar efetivas sua Segurança e Felicidade.  

 A prudência, contudo, recomendará que governos estáveis durante longos 
períodos não devem ser modificados em decorrência de causas momentâneas e 
transitórias. 

 Contudo, a prudência ditará que governos estabelecidos há longo tempo não 
deverão ser mudados por causas leves ou passageiras.

 A este respeito, esperamos que as pessoas elejam indivíduos que as 
representam:

 Instituições para Atendimento e Cuidado: 
a) que sejam ativos no atendimento às suas comunidades 
b) que previamente ao envolvimento comunitário sério, cada indivíduo 

aprenda a utilizar a Lei Universal, criando pessoalmente sua própria 
saúde e  riqueza e sendo responsável por sua própria felicidade.

Sobre questões sociais, os Embaixadores do M.S.P.D. afirmam que todos os 
indivíduos têm o direito de:
 Ter acesso às informações sobre a Lei Universal* de modo que possam 

começar a compreender o poder mais elevado da Alquimia Divina e, assim, 
através da aplicação cotidiana consciente dessas Leis, vivenciar seu verdadeiro 
potencial humano. 

 Ser encorajados e estimulados a criarem um modelo de realidade que permita 
que seus corações cantem e também honrem TODA a vida, de maneira a criar 
cooperação entre a comunidade global e não separação.    

 Tornar-se uma comunidade global ativa e efetiva, livre da manipulação 
explícita - ou oculta - da mídia, de governos e do controle de quaisquer 
influências econômicas injustas.

 Sentir-se suficientemente seguros em seus países e em seu meio para não 
terem de portar armas. 

- O M.S.P.D. incentiva o desarmamento global.
 Respirar ar puro e beber água potável e com isso, todas as patentes e 

mecanismos promotores da saúde pessoal e ambiental venham a ser 
reconhecidos e compartilhados livremente.

 A Embaixada do M.A.P.S também considera que a paz e harmonia 
permanentes do planeta, governos efetivos, cooperação global e 
desenvolvimento sustentável se concretizarão automaticamente para todos os 
seres humanos quando todos compreenderem o poder do Criador que vive em 
seu interior. Assim, defendemos a promoção e a educação ativas do Auto-
Conhecimento, que é a experiência de conhecimento pessoal dessa Divindade 
Interior que muitos denominam Deus ou Poder DI.

~ fim da declaração ~  
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* As Leis Universais estão detalhadas em Êxtase e os Campos Magnéticos livro 2. 
As duas leis principais que precisamos compreender para  realizar a co-criação da 
paz são:

1) A Lei da Unidade, que diz que tudo é parte de um organismo vivo – portanto 
nós somos como células no bio-sistema físico de uma Inteligência Suprema – e 
que tudo está, portanto, interligado e que a ação de um afeta o todo.
2) A Lei da Ressonância, em que tudo é atraído ou repelido pela ressonância 
compreensiva e do “efeito bumerangue”. Esta lei diz que "o que fazemos volta 
novamente para nós".

Desde 1997, Jasmuheen e a Self Empowerment Academy (Academia de Promoção do 
Poder Pessoal)  realizaram 6 tours mundiais mediante o suporte de organizadores 
dedicados em todo o mundo. Cada tour continuou seu desenvolvimento com base no 
tema e nos debates do anterior, como Divine Nutrition (1997) (Nutrição Divina) ; 
Impeccable Mastery (1998) (Maestria da Impecabilidade) ; The Blueprint for 
Paradise (1999) (O Paradigma do Paraíso) ; Dancing with the Divine (2000)
(Dançando com o Divino) ; Co-Creating Paradise : RECIPE 2000> (2001) 
(Retornando ao Paraíso: Receita 2000); Divine Radiance : Unity 2002 with its 
Perfect Alignment and Perfect Action Program (Irradiação Divina: Unidade 2002 
com o seu programa de ação e alinhamento perfeito) e em fins de 2002 Jasmuheen 
recebeu e lançou o PROGRAMA PARA A PAZ PLANETÁRIA "Freqüência da Mãe 
Divina". 

VISÕES e AGENDA do M.S.P.D.
O M.S.P.D. - um Movimento por uma Sociedade Positiva e Desperta, cujo foco é 

harmonizar os Campos Magnéticos Pessoal, Social e Planetário. Os Embaixadores do 
M.S.P.D. atuam como a voz da consciência social e estimulam o auto-didatismo, a 
auto-gestão efetiva e o trabalho coletivo sinérgico nas escalas micro-cósmica e macro-
cósmica.

Sintonizando através de redes incorruptíveis, muitos no M.S.P.D. propalam um 
paradigma universal de paz, no qual nos unificamos para eliminar toda guerra, 
violência, fome, pobreza e injustiça social na terra. Em terminologia positiva isso 
significa co-criação da saúde, da felicidade, da paz e da prosperidade para todos.

Este não é um sonho utópico.  Pode ser uma realidade se redistribuirmos 
nossos recursos, priorizarmos nossas metas e trabalharmos unidos por um objetivo 
comum.  Nossas ferramentas são nossos desejos, nossos corações e nossas mentes, e a 
RECEITA 2000>. Vivemos em um universo inteligente que sustenta tudo o que 
desejarmos criar. O foco predominante que temos de forma coletiva como espécie 
domina o campo magnético.  Sabendo como os Campos Magnéticos Dimensionais 
podem ser resintonizados para colocar novos paradigmas em jogo, precisamos que 
tudo esteja claro sobre o que queremos, e adotar as recomendações deste programa. 
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E assim uno-me às Crianças de Oz que dizem: 
Gostaríamos de perguntar uma coisa aos adultos do mundo:

Se você fosse um Embaixador do Amor, como você agiria? 
Começe.

Agir com compaixão, amor e sabedoria é nosso desafio agora. 

Meu trabalho com o S.E.A. e a C.I.A., é colocar à disposição ferramentas e 
dados de tal  qualidade que a ‘Freqüência da Mãe Divina’  possa alcançar 

todas as pessoas e Seus projetos possam ser implementados com absoluto 
sucesso.

Namastê - Jasmuheen

CO-CRIAÇAO DO PARAÍSO e da PAZ

Se você deseja ser informado sobre qualquer atualização ou 
modificação referente aos Projetos de Pacificação Planetária, 

por favor deixe seu endereço de email no site:
www.jasmuheen.com/peaceprojects

Mais informações sobre o M.S.P.D. e Jasmuheen podem ser 
encontradas em: 

www.selfempowermentacademy.com.au
e

www.jasmuheen.com


