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A realidade do Humano é o feito de Deus.
Daniel, Angelina, Diana
DAD – Deus aos deuses

Um dia, eu conheci uma pessoa que passou pelo que eu
passei, e eu ofereci a minha simpatia e amor.
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Introdução
Aquele que não sabe… e que não sabe que ele não
sabe, foge-lhe ! Aquele que não sabe... e que sabe
que ele não sabe, educa-lhe. Aquele que sabe... e que
não sabe que ele sabe, desperta-lhe. Aquele que
sabe... e que sabe que ele sabe, siga-lhe.

Daniel e Diana Vallat, 14 Maio 2007.
Fundadores de LUMOVIVO, associação social dos
membros spirituais da família de Deus –
www.lumovivo.org.
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Tudo deve ser revelado
Tudo deve ser revelado
Tudo, mesmo o que está escondido
A hora chegou para
Revelar e ensinar
O que numerosas pessoas
Ao longo dos anos
Tem sempre guardado.
Nenhum deve guardar
O que seu Irmão pode aproveitar.
A Lei lhe obriga, a Lei lhe exige
Este que negará esses feitos
Não poderá mais progredir.
Fiquem juntos pela eternidade
Dentro do Amor e da Alegria
Os tempos estão chegados
Onde o que está selado
Será de novo revelado.
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O último desprendimento
O último desprendimento do corpo.
Ali, há apenas um sopro que se exala,
Como a chama de uma vela,
É o último vínculo que se desfia
E que se rompe, libertador.
É como um perfume de macieira,
Um doce eflúvio de verão,
Um pequeno pedaço de eternidade,
Que retorna a sua Entidade.
O retorno da alma ao Senhor,
Depois de tantas lutas obstinadas,
Depois dos resmungos de revolta,
Últimas lembranças do infeliz,
A Alegria da Paz reencontrada.
Enfim, dentro da serenidade,
A chama tem se reunido ao arvoredo.
E dentro da Luz divina,
O sopro volta em casa.
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Era uma vez
Estávamos, Diana e eu, tranquilamente sentados na
mesa, explorando juntos o sentido profundo que
poderíamos dar a nossa união. É realizando a
importância que levamos a transmitir ao nosso
descendente o melhor de nós mesmos que temos
escolhido honrar tudo o que faz o assunto de nossa
paixão.
Compreendemos com muita alegria que nós
estávamos, pelo o nosso amor mutual, a frente de uma
realidade penetrável e cujo poderemos atrair toda a
bondade afim de manifestar as experiências as mais
felizes que nós nos esperemos dentro da nossa vida
pessoal. É assim que nós tenhamos iniciado por criar o
símbolo DAD, que identifica todo esse que nós
desejaremos participar e que sintetiza nossa liberdade
de gerar a nossa mais profunda beleza dentro da
expressão da mais alta verdade.
" O Novo Signo da Era do Coração ", tal é o nome
desse símbolo, ou " Signo DAD ", representa a união das
influencias masculinas e femininas, e nosso
engajamento de servir intencionalmente e praticamente
do ponto em direção de uma criação equilibrante e
harmoniosa, dentro do objetivo de responder à chama
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do nosso planeta e de seus habitantes de se tornar e de
solicitar a ajuda a partir da mais alta visão coletiva
tolerante que seja.
O Criador se busca eternamente e através de nossos
olhos ele cria novos universos. É impossível a um
cérebro humano perceber só uma ínfima parte de tudo.
Mas em cada um de nós há uma faísca de luz que diz a
verdade de quem nós somos, e em verdade somos
faíscas de luz que não cessam de criar novos universos.
Existe tanta família de almas quanto de vidas novas,
pois a Fonte respira e expira um sopro de criação
contínua. Não temos todos a mesma idade e não agimos
todos a partir de uma mesma perspectiva, mesmo se
toda a criação está embebida dentro de um semelhante
princípio de Vida. Nossa vibração se manifesta sobre
Terra segundo um plano, entre uma multidão de outros
planos contido dentro de outros planos, todos dentro de
um quadro do Plano Divino que, até à Fonte, se abastece
da energia de amor.
O cumprimento do Plano Primordial é mesmo o
caminho em direção do qual todas as entidades se
dirigem. Mas as mais altas representações que o ser
humano se faz do Plano de Deus não se aproximam do
profundo fundamento deste. Se nós entramos em
relação com o Universo pela gratidão, se nós
observamos a Fonte em todas as coisas e se nós
sustentamos a Vida, então nossas experiências de vida
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revelam um sentido muito mais profundo, cada evento
não aparece mais agora como estando aleatório.
Os textos que você descobrirá dentro desse livro são
o fruto de uma inspiração que parte de uma ideia
fabulosa que só 4 leis dirigem nosso Universo e todas
suas manifestações. Nós previmos que você também
receberá a graça de entender o som do Universo, esse
grande « Uau ! » do qual tudo estava manifestado.
Esses textos podem te permitir fazer a junção entre os
conceitos
Evolução/Salvador
e
Transformação/Mestrado sendo teu próprio salvador e
dando início a tua manifestação de uma Nova Era do
Coração – a fraternidade da família de Deus pela
revelação feita por nosso Mestre Filho Jesus Cristo
Michael.
Nós esperamos o Céu dentro do teu coração, a luz das
estrelas dentro de tua alma e milagres dentro de tua
vida nesses tempos extraordinários. Que a Luz de nosso
desejo de transformação nos clareia para nos ajudar a
achar a bifurcação sobre nosso atalho e que ela
fortifique nossa coragem de lhe utilizar !

O espírito diz « Vai lá ».
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O Criador observa o mundo
A Fonte tem aparentemente decidido que a
autocontemplação do controle, da violência, da vítima e
do martírio tinha atingido seu ponto de resolução e de
transcendência. Sua decisão se propaga agora aos
diferentes níveis vibratórios de consciência e os
residentes da 3a dimensão deveram agarrar a
mensagem de um jeito ou de um outro.
As 202 cartas do jogo " Signo DAD ", " O Novo Signo
da Era do Coração ", põem as fundações do novo
paradigma de experiência a fim de transcender o estado
aberrante atual que resulta da consciência de vítima e
aceitar sua responsabilidade pessoal.
Descobre qual aspecto das Leis universais você pode
escolher de pôr em prática agora, para manifestar
dentro da tua vida um bem vasto aspecto de você
mesmo e de tua participação responsável ao dilema que
se apresenta na terra inteira, ao saber se nós vamos nos
reclamar aos proprietários legítimos de nosso planeta
de residência e por isso não mais aceitar a violação de
nossos recursos nem o controle de nossas experiências
individuais e coletivas.

20

Retoma teu poder e te serve com atenção de trazer o
equilíbrio. Se sentir equilibrado dentro da experiência é
necessário para ser um membro eficaz da equipe do
solo. Reler, estudar, refletir e aplicar dentro da
experiência pessoal o que essas mensagens contêm
provará a validade da informação e trará o equilíbrio
dentro do caos. A equipe do solo aceita aqueles que são
espertos, conscientes, engajados, centrados e
equilibrados. Isto faz sobressair a capacidade de agir em
vez de reagir. Se este não é ainda o bom momento de
agir para os indivíduos, então encoraje lhes a continuar
a estudar, a compartilhar a mensagem e a ficar dentro
do efeito ondulatório durante eles esperam
pacientemente. É o espaço que você deve ocupar para
ser eficazes e prontos. É de encher de óleo o depósito da
luminária para que nós possamos lhe ascender ao
momento oportuno. Então, se torna esta consciência !
A experiência é uma realidade manifestada à qual o
Criador faz frente ao interior e o modo de jogar
determina quais cenários asseguram o sucesso; Ele que
inventou o jogo e não esquece nunca as regras, não joga
nunca ao acaso e aposta só sobre ganhos seguros.
Como uma longa viagem começa com o primeiro
passo, ele vai mesmo pela mudança que começa dentro
da experiência individual. É particularmente mesmo se
o movimento se faz segundo a metodologia regendo as
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Leis que dirigem a Criação manifestada. Primeiro,
alguma coisa deve existir para atrair a energia :
“ Ao começo, houve o pensamento,
e o pensamento se manifestou. ”
Depois do pensamento conceitual, vem o desejo de
lhe ver se manifestar. Pensar um pensamento não basta
para que ele se manifeste. Ele deve se acompanhar de
um estado emocional que serve de combustível ao
movimento ou de uma remodelação da energia para que
ele passe do pensamento à sua expressão. A
manifestação começa uma vez que as energias atraídas
se tinham mobilizado. Para pegar forma, o pensamento
engloba mais que as coisas ; ele inclui as situações, as
circunstâncias e a estimulação do desejo para que os
pensamentos suplementares ajudem a realizar a
experiência desejada. Uma vez o processo desencadeia,
é dentro da natureza do impulso criativo de progredir
até o cumprimento, desde que o objetivo seja em
harmonia com as Leis universais. O objetivo esperado
deve trazer a liberdade a todo esse que ele toca ao curso
de sua viagem em espiral em direção da Fonte. Quando
essas condições estão reunidas, então a harmônica da
Atração está ativada libertando todo seu poder sutil.
É favorável de se mostrar digno das aspirações que
nós trazemos dentro dos nossos corações já há tempos,
acolhendo com gratidão as respostas inevitáveis (e
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positivas !) que o universo inteiro nos oferece
generosamente. E nesse momento, mais que nunca, as
respostas chegam de repente, sem que tenha que fazer
muito esforço para lhes obter. É tempo de limpar nossas
gavetas de todo o pó acumulado e que não servirá as
coisas futuras, deixando assim lugar ao novo que
abençoará logicamente nossas novas iniciativas.

Isso parece decididamente o essencial para ser no
mínimo confortável dentro de seus próprios sapatos.
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Siga a corrente !
As leis universais e imutáveis com as quais nós
abraçamos uma nova criação não podem ser trocadas
nem alteradas. Elas funcionam, pouco importa quem
lhes aplica.

Lei da Atração
Não faz ao outro o que você não quer que te faça é
uma Lei da Criação fundamental. Em termos simples,
exprimimos assim : “ Quem se parece se une ” ou
“ Apanhamos o que semeamos ”. Você pode atrair só o
que você deseja (ou não deseja !), o que te parece. Nunca
você pode afastar o que você espera. Mas você pode
atrair o que você tem mal criado sem lhe saber. Se você
lhe sabe que é você que cria tua realidade, então você
quererá saber como criar uma melhor realidade.

Lei da Criação
A determinação, "ligeiramente mantida", é a faísca
que segura a criação deliberada à frente do campo de
atividade dentro da consciência. Você deixa reais teus
desejos (ou teus receios !) se você determina
voluntariamente e conscientemente tua criação
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focalizando tua atividade e tua generosidade sobre essa.
A faísca que dá à luz a tuas criações provê sempre de tua
consciência e de teu investimento, e não das
circunstâncias exteriores. Você vê aparecer dentro da
tua vida unicamente esse cujo você é consciente : se
você é consciente que você é digno de amor você verá de
repente o amor se manifestar a ti.

Lei da Tolerância
A responsabilidade é simplesmente pessoal. Isto
quer dizer que cada um faz a escolha de sua experiência
e não é responsável da experiência dos outros. Aceitar
que cada um está ali onde ele está e que nada lhe obriga
sustentar nossos atos. Você é responsável de tua vida e
não há autorização apenas aquela você te concede em
viver em coerência com o que você escolhe de ser.

Lei do Equilíbrio
Há um momento presente que é a experiência, que
não é nem o passado, nem o futuro. O passado não pode
se aplicar e o futuro lá é desconhecido. É um lugar de
repouso. Ir à frente precisa limpar o passado. Não
construímos sobre as cinzas dos cadáveres que nós
deixamos atrás de nós. O equilíbrio é nossa verdadeira
natureza e isso precisa da flexibilidade de trocar de
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onda para passar a uma outra a fim de surfar com
prazer.

O ACTE (ato) é a Atração, a Criação deliberada e a
Tolerância que leva ao Equilíbrio pela aplicação dentro
da experiência.
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Você aceita esta missão ?
Durante suas recepções em família, entre amigos, ao
redor de uma fogueira, decida um jogo divertido que
selecionará um jogador. Este escolherá uma carta
" Signo DAD " ao acaso.
Depois que o grupo tivesse invocado “ A ajuda para
todos os humanos em se tornar ! ” e sobre o feliz eleito
a proteção “ Você aceita esta missão para o grande bem
do maior de toda a humanidade sobre a Terra ? ” e que
ele tivesse respondido “ Sim ”, ele lerá o pensamento
impresso sobre a carta e a comentará segundo sua
intuição.
Em seguida, a partir da sua interpretação pessoal, os
outros desenvolvem livremente suas ideias. Todos os
participantes oferecerão cada um ponto de vista que lhe
é particular.
Enfim, uma vez que cada um tivesse podido se
exprimir, os jogadores se põem de acordo a fim de
tentar atribuir uma das quatro influencias universais
(ACTE = Atração, Criação, Tolerância, Equilíbrio) à
suas explicações.
Para terminar, os jogadores imaginam juntos uma
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