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Querida Pixie, você nos pergunta onde se originou isso que você chama 'coronavírus'. Embora neste
momento a origem seja de muito menos importância do que o antídoto, vamos explicar.
A criação deste vírus mutante, que ainda continua a sofrer mutação em sua composição química
portanto, não é "uma coisa", mas uma construção em evolução, tem sua criação multifacetada, como se
fosse uma convergência, mas não no sentido de uma convergência determinada em linhas de tempo,
mas como uma convergência de criações vindo predominantemente de sistemas matriciais invertidos,
tecnologias artificiais ou nefastas, que se convergiram, não como uma formação tipo 'Estrela de Davi',
mas como a teia de aranha.
Fornecemos aqui pontos-semente codificados para o entendimento e implementação que são um
aspecto importante no processo de se adotar um estilo de vida antídoto.
Uma convergência não deixa de ser uma convergência, e portanto a formação do coronavírus possui
múltiplas razões e múltiplas origens.
No entanto, vamos dividir isso em três pontos-sementes iniciais para esclarecimento.
Os dois primeiros se originaram em programas de caixa preta; embora a intenção não fosse a de criar o
que se resultou nessa mutação viral que se manifestou em sua realidade atual. Esses programas de caixa
preta tinham outras intenções. Houve uma mutação da intenção original da criação do vírus, bem como
uma mutação a nível celular. É portanto uma mutação tanto espiritual como biológica. É importante que
você saiba disso, pois mutações não sustentam poder sobre estruturas orgânicas que se harmonizam
com a frequência da Fonte. Repetimos, mutações não têm poder sobre estruturas orgânicas que se
harmonizam com a frequência da Fonte.
Os dois primeiros pontos-sementes iniciais como programas de caixa preta foram portanto:
O primeiro, como uma intenção distinta, dizia respeito ao que você chamaria de guerra biológica. Isso,
estava em processo de criação há muitos anos, no início NÃO era direcionado à humanidade como um
todo nem à pessoas em massa. Repetimos - isso NÃO era direcionado à humanidade como um todo ou à
pessoas em massa. Pois acreditar que este é o caso e que facções de serviço próprio têm o poder e a
capacidade de fazer isso, cria dessempoderamento extremo e ativa através do medo o modelo interior
da síndrome vítima/salvador.
Esta foi uma criação tipo 'apólice de seguro', uma arma se você deseja chamar assim, para ser usada em
campos de batalha em uso militar, não uso civil. Apresentamos o mais básico dos modelos para este
programa de caixa preta aqui, pois a apresentação como um todo da imagem completa e verdadeira
está além do âmbito desta transmissão. Apresentamos aqui apenas as informações mais relevantes,
fornecendo a você luz codificada como ponto-semente na criação de antídotos.

A segunda, como intenção separada, foi de origem totalmente diferente da primeira. Foi de
experimentação de hibridação biológica de formas de vida como duplicação/fragmentação e clonagem
de genes. Estavam utilizando animais, vida marinha e um pouco de DNA vegetal, não se estava
utilizando DNA humano neste programa particular de caixa preta.
Novamente, a intenção aqui não era atingir a humanidade em geral ou pessoas em massa. A intenção
era relacionada ao complexo-Deus e focado no genetismo e testes. Mais uma vez, apresentamos uma
descrição básica, pois o modelo desta imagem é muito maior.
O terceiro ponto-semente principal dentro dessa convergência “teia de aranha” que resultou nessa
mutação se deve a meios naturais. Nós dizemos meios naturais, pois não era um programa de caixa
preta em si, no entanto ainda mantinha um núcleo desarmônico.
Isso se deveu a exploração, falta de cuidado, desconsideração e crueldade com as formas de vida dos
animais.
Esses três pontos-sementes se uniram, por um período de tempo em uma série de eventos criando um
vírus distorcido e mutado a nível celular dentro de uma certa facção do reino animal em cativeiro. Em
um ato deliberado, isso então se espalhou para o reino animal selvagem e livre, de onde o vírus migrouse para o reino humano se tornando uma cadeia virulenta ao sofrer nova mutação.
Portanto a intenção não era pura, era de caixa preta, de polarização negativa como uma criação
intencional. Porém a intenção não era criar o que você chama de 'coronavírus', pois da perspectiva
tridimensional, sua formação final como coronavírus foi 'acidental'.
Houve outras tentativas em 'coronavírus' usando tecnologia de caixa preta através de meios diferentes
em determinados momentos, embora isto esteja fora do escopo desta transmissão, portanto este não é
o primeiro coronavírus, mas o primeiro criado desta maneira e embora seja singular, ele recebeu um
rótulo que foi utilizado antes para outro tipo de vírus com criação ponto-semente diferente e aparência
distinta.
Porém, não se pode dizer que (sua origem) seja por "meios naturais" uma vez que os pontos-semente
eram programas de caixa preta. Também não se pode dizer que o resultado apresentado como
coronavírus, foi um ato deliberado e intencional pois essa não era a intenção original. O vírus mutante
resultante migrando e infectando a população humana foi usurpado. Portanto é um programa de caixa
preta dentro da perspectiva dessa usurpação e com relação a dois de seus pontos-sementes dentro
desta convergência como pontos-semente criacionais.
Embora seja compreensível que haja muitos exploradores desta situação que apontam o dedo
(acusando) e dizem que isso foi deliberado, pois esta conclusão contém uma verdade parcial, mas não é
a verdade completa, também é igualmente compreensível que existam outros exploradores desta
situação que dizem que foi um acidente de origem natural, porém esta conclusão também contém uma
verdade parcial, mas não a verdade completa.
Quando se entra em um debate acalorado, discussões e brigas internas com aliados sobre esse assunto,
cria-se ainda mais uma nova construção distorcida, reforçando a intenção polarizada negativa de caixapreta (que visa a) divisão da humanidade. De fato, a humanidade como um todo é alvo quando se trata
da criação de divisão interna, porém são os próprios indivíduos que se permitem ser usados desta

maneira ao adotarem uma postura de polaridade. Nós repetimos, a humanidade como um todo é alvo
quando se trata da criação de divisão interna, porém são os próprios indivíduos que se permitem ser
usados desta maneira ao adotarem uma postura de polaridade.
Portanto, é mais importante como antídoto para essa mutação a criação de um estilo de vida mantendo
o equilíbrio e uma disposição pragmática, objetiva, alerta, consciente, aberta, aceitável, lógica, intuitiva,
"sem julgamento, em um processo de pensamentos elevados" 'fazendo inferência em integridade
dentro da realidade tridimensional.'
Apresentamos a origem básica da referida mutação do que você conhece como coronavírus. Agora
apresentaremos pontos-semente como antídotos e como estilo de vida antídoto.
Como dissemos, esse vírus mutado foi distousurpadorcido. Um aspecto dessa usurpação é a criação de
pânico, medo e caos para impedir a transformação de carbono em cristalino na humanidade, a
recordação da memória cósmica e, portanto a ascensão.
A humanidade em geral tem sido alvo disso. No entanto, é de suma importância que vocês estejam
cientes e saibam que essa usurpação pode atacar apenas o aspecto carbono. O aspecto cristalino não
pode ser usurpado e este conhecimento É o seu antídoto. Repetimos porque, como dissemos, isso é da
maior importância para você saber nos níveis mais profundos do seu ser. O aspecto cristalino não pode
ser usurpado e este conhecimento É o seu antídoto.
Quando alguém está ciente disso, o código cristalino se fecha e protege o aspecto carbono, tornando-o
imune. Esta transmissão é específica para essa imunidade.
No entanto, é preciso ser pragmático. Não se pode sentar e acreditar que estão imunes às usurpações
sem tomar medidas dentro do nível tridimensional para ancorar essa crença e, assim criar imunidade.
Outro aspecto dessa usurpação é o controle da humanidade através da linha “problema- reaçãosolução’ e de uso de antídotos químicos como vacina. Este é um importante programa de caixa preta e é
um antídoto falso. Repetimos, esta vacina é um antídoto falso.
Este antídoto falso contém códigos que embaralham o DNA e sua intenção central é a prevenção da
transformação do carbono em cristal e da ascensão positivamente polarizada.
Se o medo e o pânico causados pela super produção de adrenalina e o esgotamento da humanidade não
forem suficientes para bloquear a luz necessária para o despertar, o programa falso de caixa-preta
utilizando vacina como falso antídoto o fará. Pelo menos esta é a perspectiva mantida por uma facção
negativa destroçada que só recicla programas antigos e não consegue criar novos programas
negativamente polarizados.
A razão de tudo isso é devido à massa crítica necessária para a linha do tempo de ascensão ter sido
alcançada pela humanidade. A elite dos trabalhadores das sombras, de facções da cabala esperam
reduzir a massa crítica de volta a níveis controláveis e alterar cronogramas com os modelos básicos do
Armagedom. A explicação disso está além do escopo desta transmissão, mas falaremos mais sobre isso
em futuras transmissões. Saiba que a massa crítica está atualmente dentro de uma cascata de luz, um
transbordar e a minoria sempre crescente de semeadores estelares conscientes da quinta dimensão
mantêm o espaço continuamente para essa cascata de luz ou transbordamento, mantendo a massa
crítica em alinhamento com o tempo de manifestação da ascensão e de modelos de paraíso.

Através de transmissões codificadas como esta, e outras apresentações codificadas de maneira similar,
os semeadores estelares mantendo este espaço são energizados de maneira contínua com luz cristalina
e de pedras preciosas para que eles possam conter o quinto sistema de realidade dimensional e a quarta
dimensão. Para aqueles com essa criação de realidade como parte de sua intenção focada de linha
espiral do tempo, a massa crítica não poderá diminuir e o modelo central da linha de tempo
Armagedom não poderá ser alcançado.
Todos os programas da caixa preta estão saindo pela culatra e mutando de uma intenção sombria em
manifestação de luz. No entanto, existem aqueles irmãos e irmãs que são 'pegos dentro da rede escura’
por assim dizer e nós damos a vocês aqui, dentro desta transmissão, através do nosso canal Magenta
Pixie, pontos-semente e frequência códigos-chave como antídoto verdadeiro e absoluto.
No entanto, não podemos fornecer o antídoto em sua totalidade, pois é um estilo de vida, uma
mentalidade e um caminho espiritual. Nós podemos apenas guiá-los, como vocês também podem guiar
outros. O trabalho, por assim dizer, deve ser empreendido por vocês, os guerreiros espirituais.
Falamos agora aos que são conhecidos como semeadores estelares, que podem construir seus próprios
escudos e oferecer ferramentas de cura e construção à outras pessoas, pois muitos virão com seus
medos e preocupações. Vocês como mestres, como curadores de Gaia, são portanto, mais uma vez,
muito necessários.
Na verdade, vocês sabiam que seria assim, pois esta é sua missão e este é seu chamado.
A dedicação ao caminho cria uma realidade dedicada a você, sua força vital e sua vida e existência em
todos os níveis. Repetimos: Dedicação ao caminho cria uma realidade dedicada a você, sua força vital e
sua vida e existência em todos os níveis.
Dedicação ao caminho de luz cria uma realidade onde você existe como luz, irradia luz e você É luz.
Apresentamos um antídoto àquilo de que falamos dentro de nossa transmissão anterior ‘O Programa da
Caixa Preta e a Chama de Ouro Rosada como antídoto '.
As informações contidas naquela transmissão estão em alinhamento com o que você chama de
coronavírus e a razão é a seguinte:
-O vírus mutante é mais virulento na 'primeira mordida' e de fato essa primeira mordida foi literal.
No entanto, à medida que o vírus migra para o reino humano, a imunidade para ele começa através de
mecanismos que você conhece como ‘efeito do centésimo macaco' ou poderíamos nos referir a isso
como telepatia biológica ou até mesmo magia. No entanto, pragmaticamente e fisicamente isso é, em
sua apresentação mais simples e precisa, comunicação energética em nível coletivo. Na verdade, vocês
são um; vocês são unificados. Portanto, vocês criam o antídoto juntos, no nível coletivo, como um.
Vocês protegem aqueles que não conseguem adicionar sua consciência para esse antídoto.
Já falamos muitas vezes 'a luz está pegando' e queremos dizer isso, neste caso em particular, como
comunicação energética. Onde a imunidade começa em uma área do espaço e do tempo, o mesmo
acontece simultaneamente se manifestando em total correspondência em outra área do espaço e
tempo. Esta é sua pista, seu código-chave e seu ensinamento para criar verdadeira imunidade global. A
vacina é uma imunidade falsa. O seu poder coletivo de luz é que é a verdadeira imunidade. Saber disso

em seus níveis intrínsecos mais profundos lhe dá a imunidade e assim você constrói seu escudo
arquitetônico energético.
Portanto, depois de uma série de 'mordidas' subsequentes - desta vez falamos em metáfora, a mutação
perde sua virulência e potência. Quando o vírus atingir a humanidade como um todo, ele não é mais
ameaça ao indivíduo saudável com forte sistema imunológico.
Repetimos: Quando o vírus atingir a humanidade como um todo, ele não é mais ameaça ao indivíduo
saudável com forte sistema imunológico.
Isso nos leva a outro aspecto da convergência da qual falamos e o antídoto descrito na transmissão
‘Programa da Caixa Preta e a chama de Ouro Rosado como antídoto', que é o que se refere ao Sinal de
5G.
O aspecto eletromagnético do organismo humano é embaralhado ou codificado incorretamente,
criando um organismo humano imunológicamente comprometido quando em proximidade de áreas de
teste de sinal 5G (Original-Puro). Os códices dentro do sistema de DNA humano respondem a bandas
energéticas de larguras e comprimentos de onda planetários e cósmicos, mas a grade do sinal 5G criado
é uma largura de banda e comprimento de onda falsos.
É por isso que existem muitos exploradores dessa situação que dizem que o coronavírus é de fato
envenenamento por 5G. Existe uma verdade parcial nisso, mas isso não é toda a verdade.
Então, o que estamos dizendo aqui é que o (sistema) energético humano se une e mescla com a
sinalização dessas ondas planetária e energética. O sinal 5G (Original-Puro) embaralha o código do DNA
e o biocampo humano se conecta à falsa sinalização energética.
Isso ocorreu na mesma época em que o vírus mutado migrou-se para o reino humano muito embora
fosse um programa de caixa preta diferente e separado que foi posteriormente usurpado e conectado.
Como dissemos, esta situação é uma convergência, com uma multitude de explicações e causas. O
antídoto também é multidisciplinar e multifacetado.
É apenas o 5G (Original-Puro) que causa esse comprometimento imunológico através do sinal de
embaralhamento eletromagnético. O sinal 5G diluído (fraco) pode contribuir para comprometimento
imunológico e embaralhamento do DNA em alguns indivíduos suscetíveis. No entanto, a maioria
permanecem fortes e imunes.
Dizemos novamente que esta é uma causa de vários níveis e o antídoto é igualmente multinivelado.
No entanto, o comprometimento imunológico é uma preocupação entre muitos de vocês, com ou sem o
sinal 5G.
Chamamos sua atenção para a transmissão anterior 'Lições de uma Lemuria Viva ', que contém códigoschave e informações para o estado "livre de karma", que é um estado de alta imunidade. Dentro dessa
transmissão está a linha de base nutricional para a humanidade que está em ascensão. É uma
informação com código-chave para alta imunidade.
Sugerimos ao guerreiro de luz sério com relação à esta situação que você chama de 'coronavírus' para se
envolver em estudo intenso de nossas palavras dentro desta transmissão que entregamos agora, assim

como as duas transmissões anteriores que mencionamos. Códigos-chave e inspirações ponto-semente
para suas próprias criações e trabalhos de cura devem ser descobertos internamente.
Para aqueles que não desejam ou não se sentem chamados a estudar intensivamente essa área, o
'atalho' ou 'a cola', se preferir, é o seguinte:
-Apresentamos aqui abreviações de onde você pode expandir.
Trabalho com figura através do símbolo triquetra ou o que lhe traz conhecimento e conexão com a
trindade, é um aspecto.
Terapia de cores trabalhando com códigos de 'campo de luz de pedras preciosas' e o chakra do coração
superior como cor rosa ou, na realidade, como uma chama Ouro Rosada. Através do trabalho de pedras
preciosas, pode-se utilizar quartzo rosa, rubi pálido ou o que é conhecido como morganita. No entanto,
quando utilizar morganita, use o mais alinhado à berila rosa ou esmeralda rosa, pois a morganita quanto
terminologia é por si só um programa usurpado de infiltração na grade matricial das pedras preciosas.
A infiltração na grade/campo de pedras preciosas está além do escopo desta transmissão, no entanto,
falaremos mais sobre isso em futuras transmissões.
O próximo trabalho é a ativação do sistema nervoso parassimpático de forma regular e consistente,
diariamente para alguns de vocês através de seu próprio trabalho pessoal. Você pode utilizar viagens
fora do corpo, meditação, yoga nidra ou hipnose, psicologia energética, acupuntura ou (QHHT-Quantum
Healing Hipnosis Therapy-by Dolores Cannon) Terapia Hipnótica de Cura Quântica, ou trabalho
semelhante. Utilizar um terapeuta de cura para assistência neste trabalho está em alinhamento para
muitos de vocês, principalmente aqueles semeadores estelares recém-despertados. Este trabalho
neutraliza os sistemas adrenais que levam a possível comprometimento imunológico, ou para equilibrar
a imunidade e reforçar a imunidade daqueles que têm desequilíbrio do sistema nervoso central. Este
trabalho também ajuda a alcançar o que chamamos 'estado livre de karma'.
O próximo trabalho é o caminho nutricional que você chama superalimento ou super erva como
adjuntos à linha de base. Com isso você limpa e desintoxica enquanto constrói simultaneamente
fortalecendo e nutrindo. Existem muitos instrutores trabalhando incansavelmente "ao redor do relógio"
para repassar a vocês estas informações de várias formas e sob diferentes perspectivas.
Suas respostas e antídotos não são encontrados nessas transmissões em si. No entanto, códigos-chave e
pontos-semente energéticos SÃO encontrados através do mesmo canal telepático chamado 'efeito do
centésimo macaco'.
Esta transmissão que entregamos a vocês agora se soma ao antídoto planetário e global como antídoto
verdadeiro. Portanto, esteja ciente e entenda o que essa transmissão é e o que não é.
Mais trabalho deve ser realizado. Repetimos, mais trabalho deve ser realizado.
Este é um modelo guia, uma ativacão chave-codificada para o seu empoderamento pessoal. O
antidodoto é um estilo de vida, um modo de pensar, um equilíbrio emocional, disciplina espiritual, e
de fato um estado de consciência.

No entanto, para ancorar esse antídoto planetário e global, o encantamento que apresentamos deverá
ser suficiente, mantendo com ele o ponto-semente codificado em luz em sincronicidade e magia por
esse trabalho seguinte ou descobertas que mencionamos.

E assim você dirá:
Eu sou imune a aceitar pensamento, semente ou programa aleatórios negativos ou infiltrados, de se
tornarem sugestionamento ou códigos energéticos ou físicos.
Eu sou imune a aceitar infiltrações de fora da minha esfera pessoal infinita e eu mantenho firme esse
limite com a soberania do Codex Excalibur.
Eu peço e chamo a todos os Seres de Luz e Mestres Angelicais Ascensos e estruturas Arcanjos de
polarização positiva da Consciência Fonte para estar ao meu lado e me apoiar em meus esforços como
um(a) guerreiro(a) de luz de Gaia em transição.
Eu seguro firme a luz diamante e os códigos e campos da pedra preciosa arco-íris como um(a)
semeador(a) estelar ativado(a) de consciência multidimensional.
Este é o meu chamado, meu pedido, meu vínculo e meu código para sempre.
Assim deve ser e assim é.
Com isso, permaneço em compaixão, amor e gratidão.

Nós somos The White Winged Collective Consciousness of Nine
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