Polì canal de Nefertiti

Eu o saúdo com Namaste.
Namaste significa reconhecer e respeitar a divindade interior de uma pessoa.
Eu honro e respeito a sua escolha e sabedoria.
Agradeço pelo respeito que você oferece ao meu trabalho de alma: ser canal para Nefertiti.

1. Eu dormi durante o som tem algum problema?
Resposta: Quando a pessoa dorme significa que ela apreendeu o conhecimento
profundamente no nível espiritual. Como a mente não relaxa, a pessoa dorme para que o
trabalho se realize de forma adequada. Ao acordar pergunte a sua sabedoria interna: qual
energia que não me servia foi transformada? Qual energia de Luz eu recebi? Quando você
estiver com a mente serena ouvirá a resposta.
2. Quantas vezes eu devo entrar nos portais?
Resposta: Uma ou duas vezes por semana no máximo.
3. Eu tenho vários portais. Em qual deles eu entro?
Resposta: Observe-se e verifique qual energia está lhe faltando. Verifique qual portal tem
a energia que você busca. Exemplo: precisa de alegria. Entre no portal da alegria. Sua
sabedoria interna saberá lhe indicar o melhor portal.
4. Como eu sei que entrei no portal. Não senti nem vi nada.
Resposta: A melhor postura para entrar nos portais é sem expectativa alguma. Entregue-se
ao fluxo e deixe a energia fluir naturalmente. Silencie a mente. Respire profundamente.
Ouça os sons do portal com sentimento e pensamento de Gratidão.
Aos poucos os vórtices de energia de seu campo serão desobstruídos e você poderá ter
percepções transcendentes.
5. Entrei no portal e não me senti bem. Fiz algo errado?
Resposta: Observe sua alimentação, não exagere na comida, não fume, não beba álcool, não
use drogas, não misture trabalhos energéticos *, não brigue, não faça cópia de nenhum
material dos portais, não desrespeite este trabalho sagrado. Tudo isso fará com que você não
entre nos portais. Quando você não entra nos portais acessa seu estado mental e emocional
atual. Logo, se você está irritado, é isso que perceberá: sua irritação.

Se você entrasse no portal irritado, o portal transformaria a energia para você de irritação para
PAZ. Se não houve transformação de energia, de dualidade para unidade, significa que você
não conseguiu entrar nos portais.
Os portais jamais farão com que você se sinta mal, pois eles vibram na dimensão da unidade,
totalidade e amor infinito. Na unidade existe somente o BEM.
Energias de dualidade não existem nos portais.
Procure seguir todas as orientações para entrar corretamente nos portais. Talvez você tenha
bebido álcool, ou realizado outra atividade que impede a sua entrada no portal. Se ao seguir as
instruções corretamente o desconforto continuar abandone o uso do cd das Chaves de
Nefertiti e use apenas as imagens para meditar. Vide pergunta e resposta número 8.
*o único trabalho que pode ser associado com As Chaves de Nefertiti é a Ressonância
Harmônica (prof. Hélio Couto).

6. Os portais vão me ajudar a abrir a terceira visão?
Resposta: A abertura da terceira visão acontece somente nos casos em que a pessoa tem o
firme propósito de servir o Bem. Quando a pessoa não tem mais ego e não pensa em si. Pensa
no bem coletivo e na ligação com Deus pelo ato do amor puro.
A pessoa que não consegue sentir êxtase ao contemplar a beleza singela da natureza como ver
um beija-flor, ouvir o canto dos pássaros, tomar um copo de água não conseguirá desenvolver
a habilidade de ver as outras belezas dos outros mundos de Deus. O plano da matéria é o
quarto mundo, o mundo mais denso. Sem ver a beleza de Deus com os olhos físicos não é
possível desenvolver o olho espiritual para entrar nos mundos mais sutis. Os portais vibram no
mundo sutil (Akhn. Espírito Perfeito) e não no mundo denso que é o quarto mundo.
7. Como posso usufruir melhor dos portais?
Resposta: Todos os dias reserve 10 minutos para você. Você pode começar a meditação
usando a imagem do portal diariamente. Olhe a imagem do portal por 5 minutos enquanto
repete o mantra do portal também por 5 minutos.
Ao passar 5 minutos feche os olhos e procure ficar em silêncio apenas vendo a imagem do
portal dentro de você.
Por exemplo, se você estiver contemplando a imagem da prosperidade poderá sentir-se
próspero. O sentimento de prosperidade é imprescindível para você atrair a prosperidade.
8. Qual a diferença entre entrar nos portais e meditar nos portais?
Resposta: Para entrar nos portais você deve reservar 1 hora e acessar o som que você recebeu
via cd. Conforme mencionado, entre 1 ou no máximo 2 vezes por semana no portal de sua
escolha. Energia de portal é muito forte, não indico que entre diariamente. Quando você
medita diariamente, você não precisa e não deve ouvir o cd todos os dias.
A meditação diária é opcional e realizada apenas com as imagens.

9. Por quanto tempo eu tenho de entrar nos portais?
Resposta: Só você pode saber. Use a sua sabedoria interna. Você pode usar os portais por um
mês, um ano ou mais. Fica a seu critério.
10. Posso usar a energia dos portais para dar lições aos que me prejudicaram? Ou fazer o
mal de alguma forma?
Resposta: Os portais se fecham para quaisquer intenções que não vibrem no Amor, no Perdão,
na Luz e na Compaixão. Existe uma sabedoria em todos os portais. Jamais eles serão usados
para satisfazer o ego humano que é distorcido e fraco. Os portais estão exclusivamente a
serviço do BEM e da LUZ, portanto desejar riquezas às custas de maus tratos ou escravidão de
humanos ou animais fecha imediatamente a energia dos portais. Respeitamos todas as vidas
assim com Gandhi, Jesus, Akhenaton e os essênios fizeram. Somos a favor da vida e da PAZ!

Isenção de Responsabilidade
As condições físicas e psicológicas de cada usuário das Chaves de Nefertiti variam. Portanto, não me responsabilizo
por quaisquer efeitos adversos resultantes do uso dos portais das Chaves de Nefertiti porque tenho convicção de
que ao entrar nos portais sagrados multidimensionais a pessoa encontrará o BEM e o AMOR. Quem pode se sentir
mal ao entrar em conexão com o BEM e com o AMOR?

Na Luz nos encontramos,
Polì canal de Nefertiti

