
CONTACTO COM OS ANJOS
 
 
 
 
Existem três sintonizações neste sistema, funcionando como uma só.
 
A  primeira  sintonização  promove  o  contacto  consciente  com  os  Anjos. É 
denominada  "Contacto  com  o  Anjo  Superior". Esta  sintonização  traz  as  energias  e 
qualidades dos Anjos para o nosso Ser e para a nossa vida. Os Anjos irão acelerar e 
ajudar  o  nosso  desenvolvimento  espiritual,  produzindo mudanças  reais  em  todas  as 
áreas e em todos os níveis da nossa vida e do nosso Ser.
 
Os Anjos  podem  aparecer  "em  pessoa"  para  nos  ajudar  ou  enviar  as  suas  energias 
para  nós. Com  o  tempo,  e  de  uma  forma  muito  natural,  iremos  sentir  com  mais 
facilidade  o  perdão,  o  amor,  a  compaixão,  mais  consciência,  transparência  do  ego 
/  transcendência,  sabedoria,  discernimento,  capacidade  de  estar  no  presente,  a 
capacidade  de  cura,  bem  como  outras  qualidades  angelicais. Esta  sintonização  leva 
também à plena comunicação consciente com os Anjos.

A  segunda  sintonização  promove  o  trabalho  com  um  grupo  de  Anjos  que  se 
especializam em cura física. A terceira, levar-nos-à a trabalhar com um grupo de Anjos 
que se especializam na cura emocional e mental.
 
A  segunda  e  terceira  sintonizações  trabalham  juntas  como  uma  só  e  activam  a 
energia  dos  "Anjos  de Cura". Juntas,  as  três  sintonizações  são  chamadas  “Contacto 
Angélico”. Estas  sintonizações  irão  durar  para  todas  as  nossas  suas  futuras 
encarnações  na  Terra. No  entanto,  poderemos  desfazê-las  a  qualquer  momento, 
simplesmente com a intenção de as desfazer.

O  Contacto  Angélico  abre  o  caminho  para  nos  conectarmos  com  o  Reino  Angélico 
e  para  os  Anjos  se  conectarem  conosco. Depois  do  caminho  aberto,  poderemos 
conectar-nos  com  os  Anjos  e  Energias  Angélicas  mais  adequadas  às  nossas 
necessidades. 

Os Anjos ficam muito felizes em poder ajudar e, geralmente, farão tudo o que lhes for 
possível para ajudar. Mas sempre dentro do que lhes é permitido agir, não interferindo 
com  o  nosso  livre  arbítrio. Eles  irão  fazer  o  que  é  melhor  para  nós,  o  que  pode 
ou  não  ser  o  que  nós  julgamos  ser  o  melhor  para  nós. Os  Anjos  procuram  ajudar 
especialmente aqueles que se ajudam a si próprios.
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 COMO FUNCIONA O “CONTACTO ANGÉLICO”
 

Este sistema funciona da seguinte maneira: como preparação para o contato angelical,  
todos os sistemas de energia, canais, centros, campos e fluxos envolvidos no processo 
serão  desbloqueados,  reajustados,  limpos,  equilibrados  e  preparados  em  todos  os 
aspectos. Serão  feitos  todos  ajustes  necessários,  mentais  e  emocionais,  curas  e  re-
equilíbrios. Uma vez terminada toda a preparação para o contato angelical, o processo 
de Contato Angélico começará.

O  Contato  Angélico  consciente  só  será  autorizado  na  exacta  medida  que  a  pessoa 
está  preparada. No  entanto,  o  contato  inconsciente  será  iniciado  imediatamente. Os 
Anjos,  então,  trabalharão  na  construção  de  um  contacto mais  forte  e mais  profundo, 
aumentando o contato consciente até que estejamos prontos para o contato consciente 
integral.
 
 

 
 Anjos de Cura
 
Estes  Anjos  irão  trabalhar  na  cura  de  qualquer  problema  emocional,  mental, 
físico,  energético  ou  kármico. Apenas  necessitamos  pedir-Lhes. Os  Anjos  podem 
aparecer "em pessoa", enviar projeções de si ou enviar a Sua energia.
 
A  sua  energia  trabalhará  em  nós  durante  cerca  de  uma  hora. Uma  vez  que  temos 
limitações  físicas para o  trabalho energético, apenas deveremos pedir esta cura uma 
vez por dia.
Podemos  também  pedir  aos  Anjos  que  ajudem  e  enviem  cura  para  outras  pessoas, 
dentro do limite do livre arbítrio dessa pessoa, e sempre para o seu bem maior.
 
Para trabalhar em outros, Eles funcionam melhor quando podem enviar energia através 
das nossas mãos ou do nosso chakra do coração, quando estamos a tocar a pessoa 
que pretendemos  trabalhar. Os Anjos podem aparecer  "em pessoa", enviar projeções 
de si ou enviar as suas energias de cura através de nós para outra pessoa.
 
Para  o  trabalho  de  longa  distância,  devemos  pedir  aos  Anjos  que  venham  até  esta 
dimensão através do nosso corpo por alguns segundos por forma a iniciar o processo. 
Em seguida, informar os Anjos da situação e pedir-Lhes ajuda.

Podemos  pedir  aos  Anjos  que  a  cura  chegue  até  nós  através  de  objetos,  água, 
alimentos ou áreas ainda especificadas de espaço  (por exemplo, podemos criar uma 
área, como uma bolha, de quase todo o tamanho que você quiser no ar em uma sala).
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Os Anjos de Cura irão trabalhar esses obcjetos ou espaço durante cerca de uma hora. 
Para receber esta ajuda, bastará pedir / itencionar um pedido de ajuda. 
 
 
Os Anjos Superiores

Os  Anjos  "Superiores"  trabalham  de  uma  forma  menos  física  do  que  os  Anjos  da 
Cura. Elas  trabalham mais nos planos superiores da nossa vida. O seu efeito é mais 
emocional, mental, energético e espiritual. Eles vão trabalhar na cura, em coordenação 
com os Anjos da Cura.
 
Podemos pedir-Lhes para  fazer o que eles sabem ser melhor para nós, ou podemos 
pedir-Lhes algo específico. Podemos ainda pedir que  intervenham em ajuda de outra 
pessoa. Podemos  ainda  pedir  que  a  energia  dos  Anjos  Superiores  chegue  até  nós 
atravéz da energia de objectos, ou pela água.

 

 
Após  a  sintonização  inicial,  o  sistema  é  colocado  em  movimento  e  inicia-se  a 
preparação para o pleno contato consciente.
 
Os  Anjos  estarão  em  permanência  a  trabalhar  connosco. Quanto  mais  trabalharmos 
com  os  Anjos,  melhor  iremos  trabalhar. Se  o  nosso  trabalho  com  os  Anjos  diminuir 
bastante  durante  um  largo  período  de  tem,  esta  ligação  fica  diminuída,  mas  nunca 
totalmente cortada, podendo ser retomada em qualquer altura.
  
Será  uma  boa  idéia  trabalhar  com  Eles  em  numa  base  regular. Diariamente, 
semanalmente ou sempre que quisermos.
 
Podemos também pedir para qualquer tipo de desenvolvimento espiritual e orientação 
que precisemos.
 
Uma vez que conectados com um ou mais Anjos podemos conversar com eles, pedir 
conselhos,  ou  qualquer  outra  coisa  desde  que  seja  para  o  nosso  bem maior  e  não 
interfira com o bem maior ou o livre arbítrio de mais ninguém.
 
Podemos  também  pedir-Lhes  para  aparecer  e  ajudar-nos  em  sonhos. Há  realmente 
muito poucos limites para trabalhar com os Anjos!
 
Para  Activar  o  Contacto  Angélico  basta  assim  o  intencionar:  pensando  “Conacto 
Angélico”, ou “Anjos”, ou qualquer outro pensamento, palavra, frase ou mesmo símbolo 
que faça sentido para nós.
 
Activando o sistema, iremos activar todos as três iniciações, a menos que 
especifiquemos o contrário.
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Esta  sintonia  é  um  profundo  passo  na  nossa  cura  e  desenvolvimento  espiritual. Os 
Anjos estão a sorrir para nós agora, ansiosos para trabalhar e brincar connosco! 
 
 

 Este sistema foi preparado para que a leitura do seguinte parágrafo, com a intenção de 
sermos auto-sintonizados a este sistema irá, de facto, harmonizar-nos com o sistema.
 

"Deus, Eu Superior, e todos os Seres de Luz que têm o meu bem maior em mente e no 
coração e que trabalham com as interações e sintonizações entre Anjos e Humanos, 
por favor activem e sintonizem-me a este sistema de Contacto Angélico. Certificando-
se de que apenas é permitida a conexão às energias angélicas de maior pureza. Por 
favor, envie quaisquer Anjos, Deuses, Mestres, Energias de Luz ou Seres de Luz 
necessários para activar e manter este sistema. Por favor, peço que todos os 
sistemas de interação entre Anjos e Humanos, e todas as sintonizações e iniciações 
relacionadas se integrem a esta mesma e a este sistema, para formar um sistema mais 
eficaz, dinâmico, amoroso e esclarecedor, promovendo a minha cura e ascenção. Peço 
que apenas sejam permitidos os sistemas e sintonizações e aspectos desses sistemas 
e sintonizações que estão em consonância com os objetivos do sistema e que são 
de muito alta natureza e pureza; e que esta sintonização me seja transmitida de 
forma eficaz e equilibrada, de acordo com a minha própria vibração. Peço  para  ser 
sintonizado e iniciado nestes sistemas de comunicação e contacto angélico de acordo 
com as minhas capacidades actuais, preparando-me para mais iniciações e para um 
contato consciente mais profundo e completo com o Reino Angélico e os Anjos que 
estão dispostos a trabalhar comigo. Aceito  que  esta  sintonização  e  iniciação possa 
variar desde a sintonização para todos os sistemas de uma só vez a uma fracção de 
sintonização a cada mês. Peço  ainda  que as iniciações e sintonizações bem como 
a fusão de sistemas estejam equilibradas, em segurança, e de acordo com o meu 
bem maior. Por favor, certifique-se de que todos os Seres, Energias e Formas de 
Pensamento e Emocionais de uma natureza inferior que possam causar qualquer dano 
sejam mantidos fora do sistema. Obrigado. Que assim seja!"
 

A melhor maneira de passar essa sintonia para outros é a pessoa ler este texto.  . 

Poderemos  voltar  a  fazer  esta  sintonização  quantas  vezes  sentirmos  necessário, 
por  forma a  intensificar a  comunicação e  contacto  com os Anjos. Não é,  no entanto, 
obrigatória qualquer repetição, pois os sistema nunca é totalmente cortado. 
Mas, às vezes re-sintonizar pode ser poderoso! 

Amor e Luz, 
Richard Eisenberg
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