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O espelho sagrado de 
Deus

O espelho dos céus



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

“A Verdade do Eterno encontra um Lar em nosso Coração.”

Nefertiti



O espelho sagrado de Deus. O espelho dos céus

3 3 ETAPAS. 2 horas de atendimentoETAPAS. 2 horas de atendimento

1. Conexão com a energia da consciência do 
Olho de Hórus.

2. Preparação do cardíaco para receber o 
espelho sagrado de Deus. Formação de 

malha cristalina no cardíaco.

3. Encontro com o espelho sagrado de Deus. 
O espelho dos céus. 



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

Espelhar Deus para o próximo

Ver com os olhos de Deus tanto as situações confortáveis 
quanto as desafiadoras

Amar como Deus Ama 
Impessoal – Incondicional - Infinitamente



O espelho sagrado de Deus. O espelho dos céus

Olho de Hórus

Olho Bom

Olho Eterno

Olho que tudo vê

Olho Unificado

Olho que não julga

Olho que acolhe

Olho Justo



Hórus
“...o princípio de Hórus tem a incumbência 

de elevar os homens, sobre as asas da 
sagrada Ísis, até o reino do espírito solar.”

Extraído do livro: O Sono do Templo, de 
Garbriele Quinque (pág. 201)



O espelho sagrado de Deus. O espelho dos céus

Na prática ao passar pela experiência do 
espelho ocorrem as seguintes 

ressonâncias:

- Compreensão profunda dos 
acontecimentos da VIDA e das LIÇÕES de 
VIDA

- Emanação do Amor Divino (impessoal, 
infinito e incondicional)

- Profundo conhecimento do propósito da 
alma



O espelho sagrado de Deus. O espelho dos céus

- Aprofundamento na missão da alma

- Reconhecimento da morada interna e 
eterna de Deus em si

- Alinhamento com a visão do Todo

- Harmonia e Equilíbrio dos sentimentos



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

O coração se torna um cristal

Cada átomo, cada molécula, cada 
componente individual vibra em harmonia 

com a força divina que a creou.



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

Momento muito sagrado de interiorização

1 hora antes, 2 horas durante, 1 hora depois, ou seja, por 4 
horas: interiorizar-se. 

- Não ter contato: com celular, com TV, com computador

Energia extremamente sutil / cristalina / pura

1 dia antes,  1 no dia do recebimento da energia, 1 dia 
depois = 3 dias: não comer carne vermelha



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

Somente pessoalmente

Tenho permissão para realizar este trabalho somente uma 
vez 

A energia ancora em mim com 24h de antecedência

Uma vez em mim, preciso transmiti-la. Se a pessoa não vem 
para o trabalho a energia é recolhida e devolvida para as 

esferas superiores

Eu só terei novo acesso a mesma energia após um ano



O espelho sagrado de Deus

O espelho dos céus

Respire 
Profundamente



É desejo de sua alma parar de sofrer por amor?



É desejo de sua alma amar incondicionalmente?



É desejo de sua alma ser genuinamente feliz?



O espelho sagrado de Deus. O espelho dos céus

3 ETAPAS

1. Preparação: Observe com sinceridade o 
santuário interior do seu coração

2. Iniciação: “A verdade do Eterno encontra um 
lar em seu coração”.

3. Prática: Ser um espelho de Deus na Terra.

(Totalidade, Aten, Aton, Todo, Eterno)



DEPOIMENTO: Angela Marya da Paz – Campinas – SP 
(parte 1/2)

"Recordo-me que quando ainda criança, em minhas horas difíceis eu corria para 

um cômodo da casa de meus pais para chorar copiosamente e sempre pedia o 

Colo de Deus para deitar-me e o choro ia diminuindo, eu ia me acalmando até que 
depois de um certo tempo me sentia envolvida por uma sensação de aconchego, 

de paz. Conforme veio a vida adulta a minha vontade de estar conectada a Deus e 

sentir o Seu Amor era cada vez maior, mas os bloqueios, traumas, preconceitos, 

crenças e o ego dificultam e muito a todos nós de termos esta conexão.

O Espelho Sagrado de Deus, O Espelho dos Céus é um Verdadeiro Presente de 

Amor de Deus para todos nós humanos e a minha experiência com o Espelho 

Sagrado de Deus foi de sentir e vivenciar este AMOR.

Uns dois dias antes eu percebi que estava sendo preparada, senti vibrações pelo 
corpo, por toda cabeça e depois fixava-se mais fortemente na região frontal e nos 

olhos.

Senti que durante o processo é muito importante a entrega, como o bebê que se 
entrega aos braços da Mãe Amorosa para amamentar, totalmente confiante, de 

coração aberto, inocente, com a certeza que só irá receber Amor e foi isso que 

recebi e senti, o Amor de Deus.



DEPOIMENTO: Angela Marya da Paz – Campinas – SP 
(parte 2/2)

O Todo só está esperando pelo nosso movimento em direção a Ele, pela nossa 

entrega, e Ele só emana Amor. Uma saudade inexplicável que eu sempre senti em 

meu coração por toda a minha vida desapareceu neste momento de conexão.

Durante o processo algumas partes do meu corpo foram energizadas, alguns 
chakras limpos e em seguida energizados e depois de todo este processo, que 

durou um certo tempo, eu pude me conectar e sentir o Amor de Deus, que enleva, 

extasia, que nos faz sentirmos leves, em paz, totalmente fora da densidade desta 

dimensão. Ao me levantar senti tanta leveza, que tive dificuldade em deambular, o 
corpo pareceu-me mais pesado diante da leveza que estava dentro de mim e isso 

trouxe-me um pouco de tontura e certa dificuldade em falar, porque a mente ainda 

estava imersa nesta leveza, nesta paz, neste Amor e por isso tive necessidade de 

ficar sentada na sala de espera um certo tempo, depois do trabalho Sagrado 

terminado para que o corpo se adequasse melhor a esta vibração, a esta leveza...

Deus é puro Amor e quando nos apartamos Dele, que está em Tudo e em nós, 
nos apartamos do Amor, vivendo no medo e sofrimento. Ele, na Sua Infinita 

Misericórdia e Amor nos presenteou com O Espelho Sagrado para que haja esta 
conexão e Ele aguarda com Infinita Paciência e Amor incondicional por todos nós, 

para vivermos no Amor."


