Canalização – Comunicado Sério de POLÌ, canal de
Nefertiti

Posso falar sobre Canalização, pois sou canal para
Nefertiti há 14 anos.
Ser canal é um processo e não acontece da noite para o
dia.
Um canal passa por diversos testes.
O teste da pobreza. Inevitavelmente o canal terá de viver
com o mínimo de valor material por muitos anos.
Quando o canal começa a ser próspero, ele deve doar
para instituições de caridade 90% do que recebe e
continuar com o mínimo de valor material para si mesmo.
O teste da honestidade.
O canal deve ser honesto em todas as circunstâncias.
O teste da sobriedade.
O canal não deve fumar, beber álcool, usar drogas,
divertir-se em festas duvidosas, o canal não deve ter
nenhum vício.
O teste da solidão.
O canal deve dedicar-se 100% do seu tempo para ajudar
os irmãos.
O teste da não-violência.

O canal não deve agredir nenhuma vida, nem em
pensamento.
O teste da comunhão.
O canal deve ser benevolente com toda a vida quer ela
seja de um inseto ou de um ser humano. Toda vida é
importante.
O teste do silêncio.
O canal deve falar o mínimo necessário.
O teste da humildade.
O canal deve ter uma visão humilde de si mesma. Fama e
poder não são coisas que um canal busque.
O canal deve passar pelo teste da fidelidade.
Nunca, jamais afastar-se de Deus.
Por tudo isso podemos entender que são poucos os
canais que são puros como um cristal, pois são
pouquíssimas as pessoas que estão dispostas a terem a
conduta acima mencionada.
Só depois de anos de receber As Chaves de Nefertiti e só
depois de testar em mim mesma As Chaves de Nefertiti
pude iniciar a entrega das Chaves de Nefertiti.
No início pouquíssimas pessoas vinham para receber a
energia.
Nunca um canal terá muitas pessoas para ajudar em
pouco tempo, pois ter muitas pessoas para ajudar

também é um processo de anos. E é uma dádiva dada por
Deus.
Vejo muitas pessoas jovens dizendo que canalizam e
buscando em mim e nas Chaves de Nefertiti apoio porque
estão perdidas.
Por isso faço a triagem para entrar nos Portais Sagrados
Multidimensionais.
Porque vejo muitas pessoas boas, bem-intencionadas,
querendo ajudar o próximo e a natureza, porém estão
perdidas.
No início, em 2008 quando comecei a levar as pessoas
nos Portais Sagrados Multidimensionais das Chaves de
Nefertiti não havia triagem, pois a mente das pessoas
estava mais calma e silenciosa.
Hoje com uma avalanche de informações, a mente das
pessoas está muito acelerada, com muitos pensamentos.
Pessoas que não conseguem silenciar a mente, não
conseguem ser canais.
Acabam captando as interferências que são inúmeras que
habitam o invisível.
Sabendo disso, Nefertiti, orientou-me a dar o curso
Canalização. Infelizmente, sem concluir o curso que seria
de 8 anos, várias pessoas começaram a inflar o ego e
começaram atender pessoas sem a minha supervisão.
Diante disso, o curso Canalização deixou de ser ofertado.

Ninguém que não tenha estudado pelo menos 8 anos em
uma técnica que foi canalizada, a meu ver, tem condições
de ajudar o próximo sendo um canal.
Canal são poucos, repito.
Canal é aquele que passa por todos os testes.
Um dos piores testes é o teste da Confiança em Deus.
Quando o trabalho do canal estiver ajudando muitas
pessoas virão aproveitadores pegar carona, querendo
copiar as palavras e o trabalho do canal original, do canal
puro.
Infelizmente no mundo da dualidade é assim que
acontece.
A postura de um canal sério é confiar na justiça de Deus.
Deus não se alegra que os falsos profetas desde sempre.
Lembremo-nos da pergunta que Deus fez a Caim.
Onde está teu irmão? O que fizeste?
O canal sério sofre todas as provações e deve ser visto
como nosso irmão.
Devemos orar pelo canal sério e agradecermos por Deus
nos ter enviado pessoa pura e boa.
Jamais devemos atrapalhar o trabalho de um canal sério.
As pessoas não oram por aqueles que são os irmãos.

Diante de fatos tão alarmantes, fui orientada por minha
mentora, Nefertiti, a mudar a metodologia da entrega
dos portais sagrados multidimensionais.
Quem tem o material sagrado das Chaves de Nefertiti não
deve se preocupar, pois desde que haja integridade
dentro de você, e você esteja usando o material
exatamente como eu, Polì canal de Nefertiti,
oriento...tudo está na mais pura LUZ.
Integridade!
Os novos que desejam fazer o Nível II, serão orientados
pessoalmente por mim como fazer a entrada no portal.
Darei orientação única e pessoal para cada um.
A triagem para o Nível II será mais rigorosa.
Terei dois questionários de triagem.
Se a pessoa passar na primeira triagem, terá a segunda.
Farei de tudo que estiver ao meu alcance para que
continue chegando até você um trabalho íntegro, puro e
cristalino.
As Chaves de Nefertiti é um trabalho que eu, PolÌ, canal
de Nefertiti, recebi a incumbência de ser a guardiã e
ninguém vai denegrir este trabalho.
Quanto ao Nível III, eu Polì junto com Nefertiti,
avaliaremos se a pessoa está apta a fazer ou não o Nível
III.

Quanto ao Nível IV, que são os cursos presenciais comigo,
também avaliarei quem está apto ou não a fazer os
cursos.
Agradeço a atenção de todos que são usuários das Chaves
de Nefertiti por lerem este comunicado sério e
importante.
Este comunicado foi escrito por PolÌ canal de Nefertiti.
Este comunicado não deve ser alterado e deve
permanecer somente no site:
www.aschavesdenefertiti.com.br
Se este comunicado for copiado, e você o ler em outro
site que não seja o site das Chaves de Nefertiti, será
melhor refletir porque alguém que se diz da LUZ copia
algo e põe em sua página sem a devida permissão.
PolÌ
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