
Transcendance 

com a ancesTralidade 

Nos dias 21 e 22 de outubro de 2017 o Sementes das Estrelas 
Bahia, participando do “Transcenda
Ancestralidade”, que foi promovido pelo Instituto Lua 
http://www.espacoholisticoluanova.com/
Complementares (PICs). O foco principal d
Alternativas, autoconhecimento e a promoção de conhecimentos e práticas em 
sustentabilidade, vida saudável e em harmonia com a natureza.

Nós, do Sementes das Estrelas
pessoas que lá conhecemos. É simplesmente adorável esse espaço e 
freqüentam e trabalham lá, sob a coordenação da queridíssima Márcia
Guardião do Espaço e Mauro Peltier, seu parceiro da Luz
simplesmente adoráveis pessoas
família universal. Foram muitos abraços, encontros e reencontros, numa efusão de energia 
amorosa que, certamente, iluminou
semana! Os céus que o digam!

O Espaço Lua Nova é lindo, um lugar
suavemente por entre as folhas das plantas, tornando muito agradável o ar que se respira e 
trazendo para ali, as melhores 
abundantemente, a presença de S

A programação do festival foi fantástica. As palestras, muito esclarecedoras. As vivências, 
empoderadoras. Tudo isso promoveu
inestimável valor. Muitos viajaram de longe para participar daquele evento e voltaram para 
casa completamente satisfeitos

Na programação tivemos Vivência de Yoga, D
apresentação de Danças Indianas e do V

Transcendance – ii FesTival HolísTico em Harmonia 

ncesTralidade – breve relaTório

Nos dias 21 e 22 de outubro de 2017 o Sementes das Estrelas esteve em Lauro de Freitas, na 
Bahia, participando do “Transcendance – II Festival Holístico em Harmonia com a 

oi promovido pelo Instituto Lua Nova, (vide aqui: 
http://www.espacoholisticoluanova.com/)  - um espaço de cura com Práticas Integrativas 

O foco principal desse espaço é o trabalho com as Terapias 
Alternativas, autoconhecimento e a promoção de conhecimentos e práticas em 
sustentabilidade, vida saudável e em harmonia com a natureza.  

das Estrelas, trouxemos as melhores impressões possíveis do 
É simplesmente adorável esse espaço e também 

trabalham lá, sob a coordenação da queridíssima Márcia Andrade Macêdo, a 
e Mauro Peltier, seu parceiro da Luz. Todos, sem exceção

pessoas! Ali, todos puderam reencontrar mais membros da
muitos abraços, encontros e reencontros, numa efusão de energia 

rosa que, certamente, iluminou, em demasia, aquele lugar. Bahia brilhou, nesse final de 
Os céus que o digam! 

lindo, um lugar sombreado, onde o sol se faz presente penetrando 
suavemente por entre as folhas das plantas, tornando muito agradável o ar que se respira e 

res energias. Um lugar mágico, um espaço onde se sente,
abundantemente, a presença de Seres de Luz, especialmente do Reino Dévico.

A programação do festival foi fantástica. As palestras, muito esclarecedoras. As vivências, 
Tudo isso promoveu nos participantes uma abertura de consciência
Muitos viajaram de longe para participar daquele evento e voltaram para 

satisfeitos, assim como nós, que também participamos. 

Vivência de Yoga, Dança Circular, Oficina de Mantra Yoga
apresentação de Danças Indianas e do Ventre, Luau, tendas para atendimento com doação de 

ii FesTival HolísTico em Harmonia 

breve relaTório 

 

esteve em Lauro de Freitas, na 
com a 

spaço de cura com Práticas Integrativas 
Terapias 

Alternativas, autoconhecimento e a promoção de conhecimentos e práticas em 

do lugar e das 
também as pessoas que 

Andrade Macêdo, a 
eção, são 

eencontrar mais membros da amada 
muitos abraços, encontros e reencontros, numa efusão de energia 

brilhou, nesse final de 

se faz presente penetrando 
suavemente por entre as folhas das plantas, tornando muito agradável o ar que se respira e 

s. Um lugar mágico, um espaço onde se sente, 
uz, especialmente do Reino Dévico. 

A programação do festival foi fantástica. As palestras, muito esclarecedoras. As vivências, 
uma abertura de consciência de 

Muitos viajaram de longe para participar daquele evento e voltaram para 
 

ra Yoga, 
, tendas para atendimento com doação de 



Reiki Xamânico, doação de Deeksha... Tivemos adequadas e lindíssimas músicas ao vivo, 
lanches e refeições vegetarianas muito saborosas e uma atividade festiva de encerramento 
muito divertida no modelo da Holi ou Festa das Cores da Índia, para celebrar a devoção, 
alegria e o prazer. Essa festa é comemorada com muita tinta feita de pó de arroz de todas as 
cores. Nós brincamos muito com isso. Foi um verdadeiro resgate da nossa criança interior. Foi 
mágico! 

  

Havia barracas de vendas de diversos produtos artesanais e roupas indianas. Houve também 
exposição e venda de livros na área da espiritualidade, de autoras locais que estavam lá, 
prontas para os devidos autógrafos e dedicatórias. Que honra! Vamos citar os nome delas, 
Norma Teixeira Vicente e as parceiras Déborah Knittel & Érica Falcão, e agradecer por sua 
inestimável contribuição ao mundo da Luz.  

Tudo no festival estava perfeito. Só temos a agradecer: a oportunidade de participar, a gentil 
acolhida, os conhecimentos amorosamente partilhados, os abraços, os sorrisos, a abundante 
doação de energia amorosa, as caronas, as deliciosas refeições, frutinhas e sanduichinhos 
extras... tudo!!! 

A participação dos nossos queridos Gabriel RL e Luís Fernando também foi louvável. 
Momentos muito aguardados por todos. Alguns revelaram que vieram de longe para conhecê-
los!!!  

No primeiro dia do Festival, Luís Fernando Rostworowski dirigiu uma palestra sobre Tarô, 
conversando com os presentes com informalidade, num clima de total descontração. Foi com 
essa agradável leveza e amorosidade que o grupo agregou mais saberes sobre o assunto. 
Nessa mesma energia da leveza, no dia seguinte Luís desenvolveu outra atividade que foi 
sobre a Grande Fraternidade Branca e as Virtudes Divinas. Ambas estão disponíveis nesse link: 
http://sementesdasestrelas.com/index.php/2017/11/07/especial-palestras-transcendence-
bahia-2017/ 

Muita gratidão ao Luís Fernando por todo seu conhecimento e sua Luz, o que ele distribui com 
generosidade, sem economia, para todos que se interessarem. 



No evento, tivemos também a participação do nosso querido Gabriel RL que, com sua 
mediunidade, sempre nos presenteia entregando as sábias palavras dos Mestres de Luz que 
ele canaliza. No primeiro dia dos trabalhos, ele se permitiu a incorporação de Ashtar Sheran, 
que nos entregou muito Amor por meio de uma palestra em que ele usou, mais uma vez, para 
nos lembrar de quem somos. Enquanto Ashtar falava, olhava profundamente para cada uma 
das pessoas ali presentes, numa clara indicação de reconhecimento. Uma indescritível troca de 
energias!!! Foi um momento muito empoderador e carregado de intensas emoções para todos 
que assistiam. Em sua fala, Ashtar reafirmou o Amor que tem por nós e lembrou-nos dos 
nossos compromissos de alma por sermos o que SOMOS. Veja aqui, na íntegra, essa palestra: 
https://www.youtube.com/watch?v=mH52nHe6Xuw&list=PLlZPg-
dNhobmsNmX6TllTRYol9n7pyxls&index=1. 

No dia seguinte, Gabriel iniciou com uma oração para trazer as energias dos *Guardiões dos 
Sagrados Registros das Nossas Histórias. (Sim, Gabriel é também um GUARDIÃO DOS 
REGISTROS AKÁSHICOS DO UNIVERSAL LOCAL. - Vide nota de rodapé). Na preleção, que se deu 
com a incorporação de El Morya, foi-nos dito que esse evento não estava sendo assistido 
apenas por seres encarnados, mas que também havia muitos outros, mesmo que 
desencarnados, ali assistindo também. Nesse momento, foi entregue aos presentes 
informações sobre suas Origens Estelares, ao que El Morya orientou para bem usá-las. Frisou 
sobre a necessidade de sabedoria e humildade para lidar com a informação recebida. El Morya 
fez também importantes recomendações para que não nos esqueçamos de quem somos e do 
que viemos fazer aqui, nesse planeta. Lembrou-nos de que podemos chamar os Seres 
Espirituais de Luz sempre que houver necessidade. E, para finalizar, reforçou sobre a 
importância da união entre todos nós, pois essa união desencadeia uma poderosa força 
magnética, que ajuda na criação da harmonia no Planeta. Vide áudio de El Morya aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=sG0Ck1yJlVk 

 



******* 

Não poderíamos concluir esse relatório sem antes mostrar aos leitores o quanto o P1 está 
acompanhando todas as nossas ações aqui nesse plano, haja vista as Notas do P1 que 
chegavam enquanto o festival acontecia:   

22.10.2017 – “388: Projetores Capelinos apontados para BA! A Luz Festeja!” (Imagem acima 
dos participantes do festival, sendo que 70% destes têm sua origem estelar em Capela, 
segundo revelou El Morya.) 

23.10.2017 – “389: Pilares Capelinos ancorados em BA! Novos projetores apontados e 
reverberantes!” 

24.10.2017 – “390: Ondas Cristalinas são vistas em BA devido a irradiações de Festejos!” 

25.10.2017 – “391: Atenção sustentadores de movimentações BA: colheita de frutos 
imediata!” 

******* 

 

E assim foi esse maravilhoso Festival de Amor. Uma breve e simples descrição como essa, está 
longe de retratar, fielmente, as emoções ali experimentadas. Tem coisa que não se explica, 
não se descreve, não se retrata, mas sim... vivencia-se!!! É o caso desse festival. Deixamos, 
então, nosso sentimento de eterna gratidão por esse trabalho cooperativo do Sementes das 
Estrelas e do Instituto Lua Nova, o que está confirmando aquilo que o P1 já preconizou outras 
vezes: “Avatares Aliados exteriores a PVSE entregam apoio magnético. Alianças sendo feitas. 
Rede MAIOR sendo formada. (13).” - Nota 389, de 23.10.2017. 

- Gratidão, Bahia, aquele abraço!!! 

 

 

 

 

_______________ 
*Verbete do Glossário Específico  
Zero i = (...) Mais recentemente ainda, em mais uma profusão de informação, chegou mais uma informação sobre 
Zero i, asseverando que ele é, também, o GUARDIÃO DOS REGISTROS AKÁSHICOS UNIVERSAL LOCAL. Isso significa 
que ele, sendo o Ser Magnético que é, a princípio, sua missão no plano físico, não estaria ligada a esta tarefa de 
poder acessar e trazer Registros Akáshicos deste Universo Local. Este acesso foi-lhe dado, devido ao seu 
comprometimento no Plano Físico, com sua já conhecida missão SEMENTES DAS ESTRELAS, onde tem a tarefa de 



Reunir as Sementes. (Vide mais em: http://www.sementesdasestrelas.com.br/p/em-construcao_1.html). Este ser 
tem o apoio dos Anciões do Tempo e Registros Akáshicos, assim como dos Cetáceos, nesta missão. Em sintonia com 
essas forças, ele pode trazer qualquer Akáshico deste Universo Local (e também de outros Universos), apenas 
projetando sua consciência no quadro específico, desde que tenha um propósito mais elevado. Tem profunda 
conexão com o Guardião do Tempo, onde estes trabalham juntos, desde já, nos planos mais elevados. (...)  
Vide mais informação sobre Zero i, o Gabriel RL, aqui: http://www.sementesdasestrelas.com.br/p/letra-z.html. 

 


