
MENSAGENS DE P’TAAH ATRAVÉS DE JANI KING

ANO DE 2006 

P'taah é um Ser de Luz que vem até nós pela energia Pleiadiana.  Com grande amor, 
sabedoria e humor ele conversa sobre as mudanças que estão vindo para a 
humanidade e para o Planeta Terra.  Ele nos diz como a humanidade pode escolher 
criar estas mudanças harmoniosamente, com amor e extraordinária criatividade. P'taah 
fala através de Jani King.

Jani King nasceu e se formou na Nova Zelândia. Seu primeiro contato com a entidade 
Pleiadiana P’taah foi em 1947 e aconteceu próximo à distante casa de seus pais entre as 
florestas de pinheiros próximos de Putararu, Nova Zelândia. 

O segundo contato consciente aconteceu em 1961.  A razão para o contato, e as 
emoções e os padrões de pensamento que surgiram daquele contato não fizeram 
nenhum sentido até 1987, quando Jani fez contato com uma entidade canalizada,  St. 
Germain. 

Nos anos de 1962 até hoje, Jani viajou, trabalhou e viveu em muitos países. Ela 
trabalhou como cantora e dançarina ("Não muito boa, realmente",  diz ela),  foi uma 
'esposa', navegou, na radiodifusão e indústria de TV, em restaurantes, "em qualquer 
coisa que não fosse chato". Muitos acontecimentos incomuns aconteceram durante 
aqueles anos, inclusive visões regulares de  Óvnis e comunicações telepáticas com 
baleias e golfinhos... "Nada do qual alguém falasse naqueles velhos dias. Eles levariam 
qualquer uma destas pessoas numa camisa de força. De fato, provavelmente agora 
ainda existem pessoas que gostariam muito de fazer isto!" 



Em 1989,  foi na Austrália, que Jani anunciou publicamente P’taah, e desde então tem 
feito seminários públicos, workshops e consultas pessoais em torno do mundo. No 
momento Jani reside em Queensland, Austrália.

Silvia Tognato Magini - <silvia.tm@uol.com.br>

Mensagem de P'TAAH

Janeiro de 2006

Através de Jani King

FELIZ ANO NOVO!

A mensagem de P'taah deste mês é sobre o medo. Como o mundo seria 
diferente, se o medo não fosse uma parte de sua estrutura básica de crenças. 
Seja o medo de terroristas, ou de pessoas cuja cor da pele seja diferente, ou 
aquelas cujas crenças religiosas, ou formas de expressarem a sexualidade, ou 
quando nos amedrontamos apenas por não usarmos direito a pasta dental, ou 
se dirigimos direito o carro, todos saberemos que não estamos à altura  -  a 
mensagem de hoje provocará.

Uma reação emocional.

Amados, vocês estão tão ligados ao medo. Tanto é uma parte de sua persona, que 
vocês muito freqüentemente não vêem nada além disto. Vocês criam os cenários e o 
universo os apóia absolutamente nestes cenários para mostrar-lhes que o que vocês 
acreditam é verdadeiro, hein? Bem, este é um pequeno apuro, eh? Que jogo 
maravilhoso vocês participam! Vocês estão tão ocupados olhando para fora de vocês, 
para todos os lugares, mas não interiormente, para criarem a transformação que vocês 
desejam.

Vejam, meus amados, não há nada no exterior, além de um reflexo, um espelho. Seja 
qual for o seu foco, vocês verão o espelho. Quando vocês se focalizam no medo, na 
violência, na discórdia, quando vocês dão ouvidos a outras pessoas, que lhes falam 
acerca da realidade, dizendo-lhes que vocês não vivem em um universo seguro, 
dizendo-lhes que devem fazer assim, e desta maneira ser seguro, então 
verdadeiramente vocês criam um grandioso drama. Vocês se ligam em tudo isto. Vocês 
se tornam parte da construção de sua estrutura de crenças, e então é isto exatamente o 
que vocês criarão, porque na realidade vocês criam tudo isto, hein?

Tudo isto é muito familiar a vocês, na realidade. Então é isto, enquanto vocês 
prosseguem no seu dia-a-dia, prestem atenção ao que está acontecendo dentro de 



vocês. Vejam, quando a sua vida está refletindo para vocês paz e harmonia e risos, 
alegria - ouso dizer amor? - não há julgamento. Este sentimento é maravilhoso, e neste 
momento de maravilha, a energia flui e vocês criam o próximo AGORA daquele lugar 
de alegria. Então algo ocorre fora de vocês quando na realidade vocês têm grande 
julgamento negativo sobre todos os centros de energia, estes então se fecham, e então 
vocês experienciam sentimentos de grande desconforto e até dor, que em breve se 
transferem para a dor física e doença.

Então como transformar tudo isto, especialmente quando estiverem se sentindo 
totalmente oprimidos? Bem, primeiro prestem atenção ao "como se sentem?" porque é 
o seu barômetro. É através dos seus sentimentos que vocês sabem o que está 
acontecendo a vocês.

O outro barômetro que vocês têm são os seus julgamentos negativos. Agora todos 
vocês sabem que não deveriam julgar negativamente. Vocês não deveriam! E como 
vocês sabem que não deveriam, então na realidade vocês têm um grande julgamento 
acerca do julgamento. Isto é o que é chamado ser um laço duplo, e quanto mais vocês 
se esforçam para não fazê-lo, mais vocês o fazem. Esta é uma lei do universo. O que 
vocês resistem, persiste absolutamente, humm?

Então lhes dizemos, sempre que se encontrarem em julgamento negativo acerca de 
algo ou de alguém fora de vocês mesmos, quando vocês se surpreenderem, PAREM e o 
abençoe absolutamente, porque estes sentimentos negativos são a sua ferramenta 
divina. Vocês sabem quando estão neste julgamento negativo. "Ah ha!", vocês podem 
dizer, "há alguma coisa aqui que precisa de atenção", porque todos vocês sabem que 
seja o que houver fora, é somente um reflexo para vocês do que está aqui (aponta para 
o coração).

(Algumas pessoas entram atrasadas) Saudações amados! Adiantem-se e acomodem-se. 
Vocês perderam todas as melhores partes (Risos). Estamos quase acabando agora. 
(Mais risos). E todos aqui já estão quase se tornando iluminados (Grandes risadas). 

Bem, certamente a verdade é que vocês são absolutamente iluminados, humm? Vocês 
são todos iluminados. Não é algo que vocês saiam para obter. Esta é uma verdade de 
quem vocês são.

Então, quando vocês tiverem estes sentimentos negativos aflorados,  abençoem-nos 
absolutamente e fiquem tranqüilos e olhem para o que está por baixo deste julgamento, 
heim? É verdadeiramente uma ferramenta divina e quando vocês a abençoam, algo 
extraordinário ocorre. Não há nada mais quando vocês o abençoam. Quando vocês 
aceitam o fato do julgamento negativo, vocês estão imediatamente criando a 
transformação. Isto faz sentido para vocês? Através da aceitação, da bênção, dos 
agradecimentos, vocês transformam este julgamento.



E quando vocês cedem a ele, seja qual for o julgamento que esteja fora de vocês, ele 
cede a um pequeno medo sobre quem vocês são. E vocês sabem, meus amados, é como 
uma coisa minúscula. É muito pequeno. É simplesmente este menininho ou menininha 
que nunca aprendeu que ele merece toda esta maravilha; que ele ou ela vive em um 
universo absolutamente seguro.

Vocês sabem que o universo os apóia absolutamente tanto quanto vocês o permitem. 
Vocês criam a sua realidade de suas crenças acerca da realidade, de sua percepção de 
quem vocês são e quem vocês são em relação a sua realidade exterior percebida. Pois 
tanto quanto vocês acreditarem que não vivem em um universo seguro, então assim ele 
será. Pois tanto quanto vocês acreditarem que o amor se equipara à dor, então assim 
ele será. Esta é a grande verdade.

E vocês sabem, vocês realmente acreditam que o amor se equipara à dor. Esta tem sido 
a sua experiência e vocês a têm herdado. Vocês a têm herdado de muitas maneiras. Do 
seu nascimento. Vocês nasceram em uma situação e em uma estrutura de crenças de 
medo. E em todas as suas existências, vocês têm conhecido o medo e souberam que o 
amor se equipara à dor.

Vocês não estão isolados e é muito extraordinário que cada um de vocês sinta-se 
absolutamente isolado, mesmo onde há um grandioso amor entre vocês. Dentro do 
peito de vocês, vocês se sentem isolados. Bem, a verdade é que vocês nunca estiveram 
separados de nada ou de ninguém. Novamente, o que os mantêm neste sentimento de 
separação é este pequeno medo. Então, seja o que for que estiver ocorrendo em seu 
mundo, seja o que for o que vocês estiverem em falta, tragam-no de volta para o 
sentimento - seja o que for.

Isto deveria lhes dar algo com o que pensar e para começar o novo ano. Então, amados, 
continuem. Enquanto isto, é o suficiente para este dia. É com o maior amor que nos 
juntamos a cada um de vocês.

Namastê.

P'taah

Tradução: Regina Drumond     reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Fevereiro de 2006

Através de Jani King
BEM-VINDOS!



Nos estamos agora em Fevereiro com a sua grandiosa celebração de amor – o 
Valentine's Day (Dia dos Namorados). Para minha grande surpresa, este não é um 
feriado internacional. Eu supunha que fosse. No entanto, em tudo em nossas vidas 
podemos praticar o amor e a mensagem de P'taah deste mês e sobre transformar a sua 
vida com amor e compaixão.

Ninguém criou nada onde você é uma vítima. Você nunca foi uma vítima. Ninguém 
em toda a vida foi uma vítima a menos que vocês permitam isso. Estamos lhes dizendo 
que vocês fazem isto conscientemente.  Até que sejam totalmente responsáveis pela sua 
co-criação de cada situação em sua vida, vocês não irão assumir a transformação.

Vocês não podem transformar o que não possuem,   meus amados. São vocês quem 
criam isso tudo, de uma forma ou de outra. Sei que quando olham para a sua vida, 
vocês pensam, “Como pude ter feito as coisas dessa maneira?” E acabam sentindo 
vergonha ou raiva por terem criado aquilo em sua vida. E nós dizemos à vocês que 
sempre, sempre, vocês fizeram isso da única maneira que sabiam fazer.

Quando vocês irão se conscientizar de que vocês verdadeiramente não tem passado, e 
não tem futuro, somente tem o AGORA, então na verdade saberão que no Agora vocês 
podem transformar tudo. No Agora vocês podem transformar TUDO. Como? 
Simplesmente tendo amor e compaixão dentro de si pelo “você” que não sabia. 

Quanto mais amor e compaixão puderem ter por quem vocês são, mais rápido irão 
transformar a sua vida. Porque, já que podem ter amor e a compaixão por vocês 
mesmos, então de fato, como poderia ser de outra maneira “lá do lado de fora?” 
Quando puderem olhar para a discordância, a violência, a tristeza, a dor, quando 
puderem olhar para fora de vocês e reconhecer que qualquer coisa que “lá fora” não 
for amor, e simplesmente é o produto de alguma menininha ou menininho 
amedrontados que não tem esse conhecimento, isso mudara o seu mundo. Isto faz 
algum sentido para vocês? Mas primeiro é para fazer isto por vocês.

Vocês têm a escolha à cada momento de como irão perceber a sua vida e como 
perceberão a sua realidade visível. E seja o que for que observem, tragam isto de 
retorno para o seu sentir. Tragam isto para o seu sentir. Este é seu barômetro. Tragam 
isto de volta para o seu sentir porque esta é a sua usina de força.

Vocês criam a sua realidade a partir do pensamento potencializado pela emoção --
energia em movimento. E é na emoção que criarão a mudança que desejam. Isto é 
física; energia, energia, energia. Isto é o que vocês são. Vocês são uma conglomeração 
de energia. Do que o seu Universo é composto?  Energia. Toda a sua realidade é 
energia aglutinada. E através da sua energia vocês mudarão o mundo. Bem, muitos de 
vocês, não estão realmente interessados no mundo, e nem deveriam estar, mas em vez 
disso mudarão suas vidas para terem vidas de amor, de alegria, de diversão. É por isso 



que estão aqui. Não existe o “deveria”. Não há nada que vocês “deveriam” estar 
fazendo.

Todos vocês nos dizem, “P'taah, qual é a nossa missão na vida? Por que estamos aqui?” 
E respondemos que vocês criaram à si mesmos aqui nesta vida para a maior missão de 
todas, que é conhecer verdadeiramente quem vocês são; vieram para conhecer a sua 
grande verdade, que são em todos os momentos uma Perfeita e eterna Jóia na Coroa da 
Divindade. Esta é a sua verdade e tudo mais são somente historias.

A vida não foi destinada a ser sofrimento e dor. A vida não foi destinada a ser uma 
luta. E vocês sabem que tem muitas estruturas de crença sobre todas estas besteiras -
crenças que não sabem que ainda mantêm. Vocês acreditam que precisam lutar para 
conseguir qualquer coisa para que tenha valor. Acreditam que precisam trabalhar 
duro; que não serão vistos como pessoas respeitáveis se não estiverem trabalhando 
duro e lutando. Vocês entendem?

Que outras criações são desta maneira? Nenhuma que temos observado na sua 
realidade. As outras criações sabem que são criações perfeitas e não quando todas as 
partes forem consertadas. Vocês são perfeitos Agora, não quando melhorarem cada 
pedaço. Não há nada para se consertar. Sua idéia de perfeição é a de algum tipo de 
produto finalizado. Bem, nada é finalizado, nem mesmo “Deus”.

Vocês não estão finalizados e quando se encontrarem naquele lugar de grande 
transformação chamado de 4ª densidade,  muitos de vocês têm uma idéia disto então 
tudo será perfeito. Vocês todos estarão terminados e não há nada mais que precisem 
fazer. Bem, nós dizemos à vocês que não existe um fim para a sua expansão. Vocês são 
seres ilimitados - ilimitados. E saberão disso TUDO quando alcançarem a 14ª 
dimensão. E o que conhecerão é a sua própria perfeição. E na alegria desta perfeição, e 
neste lugar de existência de não-separação vocês estarão em constante estado de 
expansão; mais e mais bem-aventurança, mais e mais alegria, mais e mais diversão.

Minha recomendação é, comecem agora. Não esperem, hein? Não esperem para ser 
feliz até que as partes estejam arrumadas ou estarão se condenando à ruína por uma 
vida muito longa, e muito, muito infeliz. Assim de que forma sentem isso, hein?

Vocês sabem que é verdade. Quando vocês ouvem o que é verdadeiro, todo o seu ser 
grita, “Sim!” É assim como vocês reconhecem a verdade. Quando alguém vem e fala 
sobre grandes feitos e sobre “faça e não-faça” e sobre “deveria e não deveria”, 
simplesmente pergunte a si mesmo como isto o faz sentir-se. Se sentirem-se 
entusiasmados, expandidos e sentirem-se ilimitados então poderão dizer, “Sim! Esta é 
a minha verdade agora”. É claro que a sua verdade poderá ser outra amanhã. (risos) E 
certamente será aa medida que vocês se expandem e crescem e realmente a sua 
verdade também se expande e cresce.



Mas onde as coisas são baseadas no medo, onde alguém diz à vocês, “Se você não fizer 
deste jeito, irá cometer um engano”, então realmente digam, “Honro sem duvida a sua 
verdade soberana, mas veja você, esta não é a minha verdade”.

Quando souberem que são merecedores de todas as maravilhas simplesmente porque 
vocês existem, então de fato estarão bem adiantados na estrada do conhecimento. Se 
não fossem merecedores de tudo, vocês não existiriam, hein?

Isto parece certo para vocês? Então dizemos à vocês, que devem lembrar-se disto 
diariamente, porque vocês se esquecem! Vocês se agarram nos joguinhos do dia-a-dia e 
se esquecem da sua verdade.  Ficam presos nos dramas. E ficam felizes por ficarem 
distraídos dos seus sentimentos porque há um medo inato no seu interior de que se 
vocês se projetarem em seus sentimentos, irão morrer de dor! Bem, a verdade é, vocês 
morrerão se não forem até os seus sentimentos. Os sentimentos - somente isso é que 
importa. Como se SENTE isso? E toda a faceta é válida. Vocês nunca fizeram uma 
escolha errada, nunca tiveram um pensamento errado, nunca tomaram uma única 
decisão errada, nunca em toda a sua vida. Vocês são grandiosas entidades espirituais 
jogando neste grande jogo chamado vida e qualquer que seja sua escolha, é 
simplesmente para a EXPERIENCIA disto, não há certo ou errado. Você são Deuses e 
Deusas, como pode haver certo e errado? Isso simplesmente é. Simplifiquem meus 
amados, simplifiquem. Tudo bem?

Assim, meus amados, por este dia já é suficiente. Nós os amamos enormemente, e 
emanamos este amor na direção de cada um de vocês. 

Namastê.

P'taah 

Tradução: Silvia Tognato Magini  silvia.tm@uol.com.br

Mensagem de P'TAAH
Março de 2006

Através de Jani King

"Saibam, cada um de vocês nasceu neste tempo, neste Agora, para uma grandiosa
missão. Esta missão é para trazê-los à verdade de quem vocês são, a grandiosa verdade 
acerca da espécie humana.



Vocês são sementes das estrelas, vocês sabem. Sua espécie veio de civilizações muito 
além deste lugar, eons anterior ao tempo. Vocês vieram de um lugar de grande 
conhecimento, e por eons vocês participaram de um jogo chamado, "Eu me esqueci de 
quem eu sou realmente".

Então quem são vocês?

Bem, a verdade é que vocês são poderosos, seres espirituais multi-dimensionais, vindo 
existência após existência, participar de um jogo espiritual chamado "a vida humana 
agora". E vocês estão vindo para uma grandiosa mudança - o fim de um ciclo muito 
extenso que tem 52.000 de seus anos, e o término, também, de um ciclo particular de 
25.000 anos, com os quais vocês estão muito amarrados nesta consciência  - e o início de 
um novo ciclo.

O que é o novo ciclo? É a aceleração da freqüência vibracional que compreende o seu 
ser molecular, emocional e espiritual. Isto afetará não somente os humanos, mas 
também a própria Terra. Vocês e ela co-existem; vocês são interdependentes e parte de 
uma grandiosa consciência. De fato, a verdade é que nada está separado. Vocês não 
estão separados, um do outro. Vocês não estão separados de qualquer coisa, nem 
mesmo do que vocês consideram ser artificial.

Então vocês são, na verdade, poderosos seres espirituais, mesmo se vocês não sentem 
isto tão freqüentemente. Vocês vieram para fazer uma grande descoberta nesta vida, 
conhecer com cada célula do seu corpo e cada fibra do seu ser, a verdade grandiosa. 
Vocês poderiam chamar esta mudança, iluminação ou superconsciência. Tudo isto 
significa que vocês estarão vibrando a um índice mais rápido. Também significa que 
vocês conhecerão a verdade de vocês. 

Naturalmente, nós estaríamos muito felizes se vocês lançassem a palavra "iluminação", 
ou "superconsciência", pela janela. Iluminação é simplesmente o resultado natural de 
amar absolutamente cada faceta de vocês. Tudo o que vocês se esforçam muito para 
serem mais "espirituais", para estarem mais no caminho da iluminação, tudo isto 
pressupõe-se que vocês já não são totalidade. Mas, entendam, a verdade é que vocês 
são o todo. Vocês são o que vocês esforçam-se para se tornar. Está dentro de vocês. É 
parte da estrutura do seu ser, porque a mais grandiosa verdade é que vocês são, em 
cada momento do Agora, uma expressão perfeita, eterna da Fonte. Esta é a sua 
verdade.

Vocês podem dizer, "Se esta é a verdade, como não se sente desta forma? Como eu não 
sou um manifestante magnífico? Por que é que há um padrão recorrente de sabotagem, 
de mágoa, de carência em minha vida? Como é que eu não sinto esta verdade?”.



Bem, vocês se programaram para acreditar que vocês não eram adequados. Vocês se 
programaram para existirem na carência. Vocês se programaram para não conhecer o 
amor, e certamente não amar quem vocês são.

Vejam, meus amados, cada um de vocês nasceu em um lugar de disfunção a algum 
nível ou outro, e disfunção é simplesmente o outro nome para medo. Porque a sua 
consciência não está separada, o que vocês conhecem do útero, através dos seus 
primeiros seis a nove anos, é medo, invalidação e dor.

Na época que vocês estão com seis anos de idade, suas crenças e idéias de quem vocês 
são, são concretizadas. Certamente quando vocês crescem em sua fisicalidade e 
intelecto, muitas destas idéias podem mudar, mas a linha básica, é que vocês são 
emocionalmente regulamentados por um menininho ou menininha, que vive dentro do 
peito de vocês e não conhece a verdade. Então, quando vocês olham para a sua vida e 
vêem como vocês recriam e recriam os mesmos velhos padrões, vocês sabem por que.

Nós lhes lembramos as verdades básicas acerca da sua realidade. A principal, mais 
importante de todas, é que vocês criam a sua própria realidade, absolutamente. Não há 
exceções. Não há tal coisa como coincidência. Não há tais coisas como acidentais. A 
algum nível, vocês criam isto tudo.

Até que vocês absorvam este conhecimento, vocês ficam presos sendo uma das vítimas 
da vida. Assim como vocês são uma vítima do destino, do carma, da circunstância, do 
caos ao acaso, vocês são ineficientes. Do momento, quando vocês se levantam e dizem, 
"Eu sou responsável. Eu criei tudo isto absolutamente”, vocês estão permanecendo em 
um lugar de poder e em um lugar de escolha.

Então, meus amados, isto deveria lhes dar algo sobre o que pensar, hum? 

Até o nosso próximo Agora juntos, nós os amamos intensamente e o lançamos na 
direção de cada um de vocês,

Namaste.

P'taah 

Tradução: Regina Drumond   - reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Abril de 2006

Através de Jani King



"Se vocês prestarem atenção, vocês poderão perceber como é que vocês criam a sua 
própria realidade. Como vocês recriam as mesmas histórias. Como vocês sabotam a 
sua vida. Como vocês fazem escolhas baseadas em uma crença errônea de que vocês 
não são adequados, de que vocês não são dignos, de que vocês não são merecedores".

A forma como vocês criam a sua realidade é pelas suas crenças sobre quem vocês são e 
suas crenças acerca de sua realidade. Isto é o que cria a sua realidade visível. Vocês 
podem dizer que os seus pensamentos, idéias e crenças são como a casa em que vocês 
vivem e tudo ocorre dentro desta estrutura de idéias, crenças e pensamentos.

Sua estrutura, tanto a sua estrutura material como a sua estrutura não física, é criada 
da energia, e energia é consciência. Então, vocês são um corpo de consciência, 
consciência atenta. Esta energia da qual vocês consistem, é eletromagnética em 
natureza. Vocês são realmente um magnetizador grandioso, um grandioso ímã.

Agora, o universo os apóia 100%, seres poderosos que vocês são, então seja no que for 
que acreditarem, ocorrerá. Isto é o que vocês percebem como realidade. Não é, de 
qualquer modo, a realidade no sentido mais amplo, compreendam, mas o que vocês 
percebem é a sua realidade. Quando vocês mudarem as suas percepções, vocês 
mudarão também a sua realidade. É assim como isto funciona.

O outro componente muito poderoso em criar a sua realidade é a sua emoção - e-
moção, energia em movimento. Vocês podem dizer que a emoção prende-se às idéias, 
aos pensamentos e crenças, e o universo a supre.  Semelhante atrai semelhante de 
qualquer modo, não somente as manifestações físicas em sua vida, mas também as 
suas experiências emocionais.

A maioria de vocês veio de um lugar de carência em suas vidas. Não há nunca o 
suficiente, seja o amor ou o dinheiro, um novo trabalho, mais diversão, uma nova casa. 
Quando vocês não obtêm isso, ao lado de suas idéias e crenças sobre quem vocês são e 
sobre o que vocês merecem, vocês estão focalizados no que vocês não têm, e isto é o 
que vocês criam. Esta é a sua freqüência de sua criação. Semelhante atrai semelhante. 
Isto faz sentido para vocês?

Deixem-nos voltar ao quociente emocional aqui, porque é a força diretiva de sua vida. 
A maioria das crenças de sua realidade fazem tanto parte de quem vocês são, que 
vocês nem mesmo percebem que elas são crenças. Vocês acham que tudo é realidade. 
Vocês todos acreditam que o sol surgirá amanhã e ele surge. Vocês sabem que todos 
vocês criam coletivamente os padrões de tempo, tão poderosos que vocês são. 
Entendam, a consciência está ligada absolutamente à consciência coletiva. Ela é uma 
ressonância morfogenética que liga semelhante a semelhante.

Quando vocês nascem, vocês nascem em uma família, e esta família tem a sua própria 
consciência, sua própria mitologia, suas próprias histórias, seu próprio caminho. Ela é 
uma pequena bola de consciência. Sobre esta bola de consciência está a consciência da 



sua cidade ou município, dos seus agrupamentos dentro desta cidade, da religião, das 
fraternidades esportivas, dos negócios. Cada agrupamento tem seu próprio guarda-
chuva de consciência, ligado com suas próprias crenças acerca da realidade. Quando 
vocês têm um agrupamento maior de consciência denominado de seu país, e sobre isto 
está a consciência denominada de sua raça, e sobre a raça, vocês têm a bola completa 
de consciência, chamada de "consciência humana". E tudo isto, tudo isto, está 
absolutamente ligado.

Houve uma vez em seu mundo, com esta consciência ligada, que as pessoas pensavam 
que o mundo fosse plano. Ninguém pensava muito sobre esta crença. Era 
simplesmente a realidade. Então alguém veio com a idéia ultrajante de que o mundo 
era redondo, e vocês sabem, quando mais e mais pessoas se somavam em acreditar, 
esta consciência alcançou a massa crítica e então o mundo inteiro "soube" que o mundo 
era redondo. Quando a consciência cresce e se expande exponencialmente, ela alcança 
massa crítica e então todos são afetados sem estarem de qualquer modo conscientes de 
que isto é assim.

É deste Agora que vocês criarão o futuro que desejarem. Então quando olharem para o 
seu mundo e o que vocês criam, e se vocês perguntassem, "Se eu não acreditasse que 
isto fosse assim, como isto seria então?" Se vocês vão criá-lo de qualquer modo, vocês 
poderiam criá-lo conscientemente, e vocês poderiam também criar amor e abundância 
e saúde e vigor e muita alegria. Isto soa como uma boa idéia?

Bem, nós concordamos e nós desejamos que vocês saibam que são dignos de toda a 
magnificência, simplesmente porque vocês existem. Vocês são em cada Agora, uma 
expressão perfeita, eterna do Deus/Deusa, de Tudo O Que É. Esta é a verdade. E esta 
pode ser a sua verdade, se vocês desejarem isto.

Vocês conhecem, outra palavra para Deus/Deusa, Tudo O Que É, é Amor. Nós não 
estamos falando aqui de uma construção de idéia efêmera, romântica. Estamos falando 
de um poder tão imenso, que é o bloco de construção de multiversos. O amor é o que 
dá vida à estrutura atômica de seus corpos. O amor está em tudo o que vocês 
percebem. Não poderá haver existência sem amor. O amor é o prana, as moléculas de 
energia que vocês trocam a cada inspiração e a cada expiração.

O amor é a sua verdade. O amor é do que vocês consistem. Tudo que não é amor é 
uma ilusão, uma concepção errônea efetuada pela crença errônea de que vocês não têm 
valor, causada porque vocês se esqueceram de que vocês são deuses e deusas, que 
participam de um jogo chamado "a vida humana agora".

O amor é o seu poder. Quando nós falamos de iluminação, é o resultado natural de 
amar cada faceta de vocês absolutamente, nós não falamos sem razão.

Então, amados, muito a ponderar, hum? Nós falaremos mais sobre isto, em nosso 
próximo Agora, juntos. 
Até então, com o maior amor, nos despedimos,



Namaste
P'taah

Tradução: Regina Drumond   reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Maio de 2006

Através de Jani King

Amados, na última vez, nós estávamos falando que o amor é o seu poder e a 
iluminação, é o resultado natural de amar cada faceta sua absolutamente. 
O primeiro passo é assumir a responsabilidade pela sua própria criação, chamada 
realidade. Deste espaço de assumir a responsabilidade, vocês estão em seu lugar de 
poder, de escolha. "Eu escolho o amor”.
Percebam, todos vocês vivem no medo. O medo é a polaridade do amor, e o medo é 

tudo - cada resposta emocional, cada reação emocional - que não seja o amor. Não 
importa qual nome lhe dê. Vocês podem chamá-lo de frustração, stress, raiva, ciúme, 
possessividade, a cobiça após o poder, ganância, abuso. Tudo isto, TUDO o que não 
seja o amor é simplesmente uma manifestação de medo.
Agora, o que acontece quando vocês estão neste lugar de medo? Vocês tentam superá-

lo, repeli-lo, esquivar-se, ocultá-lo, escondê-lo sob o tapete. Vocês aprenderam a agir 
assim, serem fortes, superarem a tudo. Isto é parte de sua programação, entretanto isto 
não funciona. Nada disto funciona. Observem o seu mundo. Não é exatamente um 
parque de amor, é? Então, estão aprendendo como escolher o amor. Tudo isto trata-se 
de transformar a sua vida, escolher o amor, saber como escolher o amor.
Entendam, vocês não podem transformar o que vocês não possuem. Estas facetas suas 

que vocês consideram como inaceitáveis e as quais julgam negativamente, todas estas 
coisas escondidas, são o que passam por sua vida. Quando vocês as possuem, vocês 
têm somente que aceitá-las para criar a transformação. É muito simples. A 
transformação é muito simples, mas trata-se de ter as ferramentas, as receitas. Como 
vocês amam daquilo que se escondem? 
É aprendendo a ser o seu próprio detetive. Isto não será tão difícil, se em cada vez que 

vocês se encontrarem em um julgamento negativo sobre algo fora de vocês, vocês 
poderão dizer, "Ah, há algo aqui para observar”.
Como é isto? Bem, cada um de vocês é o sol central de seu próprio universo. Não há 

nada fora de vocês, além de um espelho que reflete, para lhes mostrar quem vocês são 
e onde vocês estão em qualquer momento do Agora.



Não se diz, "Bem, eu vi um homem batendo em seu cachorro, e eu sei que deve haver 
um reflexo aqui, mas eu nunca antes bati em meu cão”. Isto não funciona assim. O 
reflexo trata da reação emocional. Qualquer resposta, qualquer reação ou emoção que 
não seja o amor, é uma resposta no medo.
Então, quando vocês vêem o abuso e vocês estão cheios de ira, qual é o medo aqui? 

Quando vocês cedem a isto, é o medo da impotência (fraqueza). Vocês se identificam 
com a pequena criatura abusada, pois cada um de vocês conhece o abuso. Nós não 
estamos falando até em agressão física, mas todos vocês conhecem o abuso a algum 
nível. E então quando vocês vêem algo desamparado e impotente, sendo ferido, vocês 
imediatamente chegam a esta reação.
Agora, esta reação de ira não é a reação de um ser adulto e racional. É a reação de uma 

criança ferida, a criança que foi endurecida dentro do seu peito geralmente na época 
em que vocês tinham seis anos de idade. O nome deste pequeno ser que vive dentro do 
seu peito é medo. Toda a sua vida, vocês se esquivaram, invalidaram, e tentaram 
superá-lo porque foi ensinado a vocês como lidar com ele. 

Mas vocês sabem, o medo é quase como uma criança abandonada. Tudo o que a 
criança pequena deseja é ser envolvida em seus braços, para ser mantida junto ao peito 
e ouvir como é amada. Como emitimos anteriormente, estender-se em seus braços e 
unir esta criança a vocês e dizer-lhe, "Amada do meu coração, não tenha medo. Eu 
nunca lhe abandonarei. Eu lhe amo absolutamente. Nós estamos juntos para sempre, 
você e eu, neste universo seguro e maravilhoso e juntos nós estamos chegando ao lar”.
Se vocês mantiverem esta criança em seus braços, até que sintam o calor difundido em 

seu corpo, algo mágico ocorrerá. Vocês criaram um milagre de transformação porque 
vocês estão centrados, seus centros de energia estão abertos e agora vocês estão 
prontos para fazerem a próxima escolha maravilhosamente criativa.
A transformação não diz respeito ao seu intelecto. Se vocês pudessem se transformar 

pelo seu intelecto, seu mundo seria um lugar muito diferente. O intelecto não, não 
pode fazer isto. O intelecto foi designado para ser o empregado do coração, para 
implementar aquilo que é a alegria do coração. O caminho para a transformação é pela 
aceitação, para amar absolutamente esta menininha ou menininho que vive dentro do 
peito de cada um de vocês, que deseja somente o amor absoluto e incondicional.
É também tratar de um coração partido. É o coração partido que causa a doença. Seus 

corpos foram designados a durar centenas de anos. Em outras civilizações além deste 
mundo, na realidade, eles duram centenas de anos. Seus corpos não se desgastam.
Quando vocês não lidam com os seus problemas emocionais, com seus corações 
partidos e com o medo em que vocês vivem, então esta energia 

E-moção, energia em movimento, não é alinhada. Ela está obstruída pelo julgamento 
negativo sobre quem vocês são e não é capaz de mover-se através de seu corpo e fica 
armazenada em sua estrutura celular. Este é o corpo que diz, "Pare. Há algo aqui para 
tratar”. Quando vocês não o fazem, ele armazena mais e mais e mais, até que o seu 
corpo desiste completamente e vocês continuam para a próxima aventura.
Naturalmente a própria morte é uma ilusão. Vocês viveram milhares de existências no 

que vocês chamam de vidas passadas e vidas futuras, todas elas estão ocorrendo 



simultaneamente, porque fora deste continuum tempo-espaço, não há tempo. Vocês 
são tão maravilhosamente multidimensionais que vocês existem em cada dimensão ou 
reino, para o que vocês denominam de reino angélico, para o Vazio da própria Criação.
Se vocês querem guias e anjos, olhem interiormente. Vocês estão absolutamente e 

totalmente conectados com seu Eu angélico, com seu Ser de Luz. Vocês não estão 
separados. São vocês que têm o poder. São vocês que têm o conhecimento. São vocês 
que são os seres poderosos, eternos, espirituais. Vocês. E o seu poder, a sua verdade, é 
o amor. 
Do que isto tudo se trata realmente, é ser capaz de escolher ter mais amor, mais 

alegria, mais divertimento, mais risos, mais maravilhas, mais beleza, mais harmonia, 
mais paz, mais tranqüilidade, em sua vida do dia a dia. A Iluminação se trata disto e de 
amar cada faceta sua. 
Nada disto tem a ver com ser bom. Trata-se de ser a sua verdade. Não há ninguém 

para julgá-los. Vocês são deuses e deusas que participam deste jogo. Não há nenhum 
Deus sentado em uma nuvem lá em cima com um grande livro, que diz, "Oh, oh, muito 
mal. Escolha errada”.

Vocês nunca fizeram a escolha errada e vocês nunca tomaram uma decisão errada, nem 
sempre. Vocês fizeram algumas escolhas da energia do seu/sua Deus/Deusa, e vocês 
fizeram algumas escolhas do pequeno ser muito assustado que vive dentro do seu 
peito, que não sabe que vocês são verdadeiramente entidades espirituais poderosas, 
magníficas, maravilhosas. 
Vocês são isto, meus amados. Todo o conhecimento está dentro de vocês. Vocês não 

estão separados do que chamam de Deus/Deusa, Tudo O Que É. Vocês não estão 
separados disto que é o seu ser de luz, sua energia da alma. Esta energia da alma está 
ligada a uma magnífica escada dourada ou fio que existe através da eternidade. Isto 
são vocês e vocês são únicos. Vocês são, na realidade, um tom, uma freqüência 
vibracional, com som e cor, únicos, reconhecidos nos multi-universos, cada um, a mais 
bela jóia na coroa da divindade.
Maravilhoso, realmente, não é?

Namastê

P'taah 

Mensagem de P'TAAH
Junho de 2006

Através de Jani King

Amados, vocês sabem que todos vocês têm os mesmos quatro medos básicos - Eu não 
sou adequado; Eu sou ineficaz; o amor equipara-se à dor; e o meu mundo não é um 
lugar seguro. E vocês podem ver como a sua vida lhes tem  mostrado estas verdades.



Agora nós dizemos "verdade" porque elas são a sua verdade. Elas não são parte da 
realidade maior, mas elas são as suas realidades pessoais. Realmente, desde a época 
que vocês são crianças, as pessoas e as situações que se apresentam em sua vida, são 
todas simplesmente um presente para lhes mostrar o que vocês acreditam, assim vocês 
podem prestar atenção de que modo sentem isto.

Então como mudar isto. Para mudar a situação externa, é necessário mudar a 
freqüência em que vocês estão. A abundancia de qualquer coisa não é algo que vocês 
saiam para obter, é simplesmente quem e como vocês são e no que vocês acreditam.

Então se vocês querem saber o que vocês acreditam acerca de vocês mesmos, e o que 
vocês acreditam acerca do seu mundo, observem a sua vida. Lá está, alto e claro. Nada 
está escondido. E naturalmente é muito fácil fazer-se de tolo. É muito fácil acusar 
alguém mais por qualquer carência em sua vida, não é?

Mas enquanto estiverem acusando alguém mais, então realmente vocês são ineficientes 
e vocês são uma vítima. Se vocês puderem dar um longo e honesto exame em sua vida, 
está tudo lá. Isso mostra a você a sua vida, exatamente o que vocês acreditam e como é 
sentido. Isto não é excitante?

Assim, se vocês não gostam dela, vocês podem mudá-la. Se vocês não gostam dela, 
vocês têm o poder de mudá-la. VOCÊS têm o poder!

Está certo, nós temos estes quatro problemas básicos que os mantêm separados do 
amor e da abundância de toda a magnificência, assim deixem-nos observar as quatro 
chaves para transformar esta realidade. A primeira é que vocês podem somente 
transformar o que vocês possuem. Pois, enquanto vocês são uma vítima da vida, uma 
vítima do governo, uma vítima de alguém mais - sua família, seu patrão ou seus 
empregados - pois enquanto alguém mais é responsável, vocês são ineficientes! É 
essencial que vocês assumissem a responsabilidade por cada pensamento, cada ação, 
cada situação em sua vida como um co-criador em sua própria realidade. Isto faz 
sentido?

A segunda chave é que vocês podem transformar qualquer coisa AGORA. Não ontem, 
ele se foi; e não amanhã, porque vocês criam o amanhã do agora de hoje. A verdade é 
que vocês não têm absolutamente nenhum futuro, sob qualquer condição, hum? 
Nenhum futuro. Vocês somente têm o AGORA. Este é o seu lugar de poder e deste 
momento do agora, vocês têm escolha; vocês têm o livre arbítrio para escolher o amor 
ou o medo. Nós não podemos enfatizar o suficiente, a importância do Agora. (Pausa).

Pensem em quanto tempo vocês vivem em seu passado. Pense quanto o seu passado 
influencia as suas escolhas de hoje, porque vocês se apoiam lá, e vejam quanto tempo 
que vocês projetam em algum tipo de futuro muito nebuloso e incerto - o terror do que 
poderia acontecer amanhã.

O AGORA é o seu ponto de escolha. Quanto mais vocês puderem se focalizar no 
"Como é agora", o que está ocorrendo agora e como isto é sentido, mais vocês estarão 



em seu lugar de poder e criarão a transformação. Isto faz sentido? Agora, AGORA é o 
lugar de poder.

A terceira chave para transformar o medo é um truque. Vocês criam a realidade de 
suas idéias e crenças mais o sentimento gerado pelas idéias e crenças. A e-moção -
energia em movimento. Isto (aponta para a cabeça), não faz isso. Se vocês pudessem 
fazer isso com a sua cabeça, o seu mundo seria um lugar muito diferente.

Quantos de vocês fazem afirmações? Vocês notaram, elas não funcionam. Por que elas 
não funcionam? Porque as afirmações somente exigem a cabeça. Somente a cabeça é 
requerida, e não o coração, nem o ventre são engajados, nem os sentimentos são 
engajados. Vocês podem somente transformar o medo e a dor enquanto estão sentindo 
isto! No Agora, enquanto vocês estão sentindo.

E a quarta chave é esta. Vocês somente podem transformar o medo e a dor pela 
compreensão absoluta deles. O medo é um pouco como uma enfermidade física. 
Quanto mais vocês o julgarem, mais vocês tentarem rechaçá-lo, mais tentarem se 
libertar dele, mais ele existirá. A Lei do Universo - o que vocês resistem, persiste, hum? 
O que vocês invalidam, vocês capacitam.

A compreensão absoluta. Então como vocês compreendem o medo? Este é um ardil, 
não é? Especialmente quando vocês passaram toda a sua vida esquivando-se dele.

Mais tarde nós observaremos especificamente os seus medos pessoais e como vocês 
podem mudar isto. Deixem-nos simplesmente dizer no momento, que vocês 
absolutamente têm o poder de transformar. Vocês absolutamente têm o poder de 
transformar a sua vida. Vocês são os deuses e deusas participando deste jogo e a 
verdade é que vocês não podem desacreditar disto.

Entretanto a sua vida está, ela está certa, sabem. Não há ninguém sentado lá, dizendo, 
"Oh, oh, marca negra aqui. Isto não está fazendo muito bem", hum? (Risos). Porque 
VOCÊS realmente são os observadores e os executores. Vocês estão fazendo o filme, 
vocês são os artistas e vocês são os diretores deste filme chamado vida.

E neste jogo não há filmes ruins. Todavia, o que nós lhes dizemos é isto. (Falando 
gentilmente). Se é a sua escolha e se vocês podem criar isto de qualquer modo que o 
queiram, por que vocês não escolheriam o amor e a alegria? Por que vocês não 
escolheriam a beleza e a harmonia? Por que vocês não escolheriam a abundância de 
toda a magnificência? Porque realmente vocês o merecem! E vocês o merecem 
simplesmente porque vocês existem. Vocês todos o merecem simplesmente porque 
vocês existem como uma Expressão Perfeita e Eterna da Fonte.

(Pausa). A vida, ela é engraçada? Ela é uma boa brincadeira? Ela pode ser mais 
divertida?

Há mais uma coisa acerca da vida, sabem. Vocês nunca podem ter muito amor e muita 
alegria e muita beleza. Vocês nunca podem ter muitas coisas boas, hum?



Então, amados, algo sobre o que pensar. Eu os amo intensamente e até a nossa próxima 
vez juntos, passo adiante para cada um de vocês, com o maior amor,

Namastê 
P'taah 

Tradução: Regina Drumond   reginamadrumond@yahoo.com.br

MENSAGEM DE P'TAAH
Através de Jani King

Julho de 2006 

P'taah: Nós estamos encantados por estarmos aqui hoje para compartilharmos a 
essência que vocês são. Nós estamos encantados por estarmos aqui para, de uma certa 
maneira,  afetarmos uma lembrança a vocês - uma lembrança de quem vocês são 
realmente, uma lembrança de seu próprio poder extraordinário, seu próprio ser 
extraordinário. E vocês sabem, uma das razões pelas quais vocês foram atraídos para 
prosseguirem neste caminho é porque não importa o que, há isto dentro de vocês que 
ressoa com a sua essência, a verdade mais ampla de vocês.

Vocês podem dizer que as questões essenciais para as humanidades e particularmente 
as humanidades deste tempo, são realmente "Quem sou eu?" e "O que eu estou 
fazendo aqui?" Bem, seria mais expandido dizer, "Quem eu sou e por que eu estou aqui 
novamente - e novamente e novamente e novamente!"

Naturalmente a verdade é que vocês vieram tempo após tempo, existência após 
existência, realmente, simplesmente, para a intensidade da experiência emocional 
chamada de vida humana. Então vocês podem dizer quem vocês são realmente é um 
corpo de energia perfeito e eterno, que se expressa em muitas, muitas estruturas de 
tempo e realmente em todas as realidades dimensionais. Isto é, vocês não podem 
somente vir para terem esta existência e esta e esta e esta, no que vocês chamam de seu 
passado e também de seu futuro, porque está tudo ocorrendo agora, mas na realidade 
vocês existem também nas experiências multi-dimensionais, todas ocorrendo agora.

Vocês podem dizer que vocês existem em todas as realidades dimensionais no próprio 
Vazio da Criação. Isto significa que quando vocês pensam sobre os anjos, os guias e as 
entidades espirituais, vocês são tudo isto, hum? 
É somente nesta pequena estrutura chamada de "realidade de terceira dimensão", que 
vocês de fato, realmente não se lembram muito acerca do restante de vocês. Isto faz 
sentido para vocês? 



E uma das razões pelas quais vocês não se lembram, é para manter a integridade desta 
experiência.

Então, por que vocês estão aqui? 
Vocês estão aqui para terem esta experiência chamada vida, contudo vocês escolheram 
manifestá-la. Agora, vocês escolheram manifestá-la porque vocês criam isto tudo e 
vocês criam tudo isto absolutamente, cada parte disto. Muito disto, vocês criam antes 
do seu nascimento. Isto é, antes do seu nascimento, vocês escolheram a estrutura de 
qualquer experiência da existência. Vocês escolheram o seu gênero, vocês escolheram a 
sua raça, vocês escolheram a sua família, sua herança genética. Vocês escolheram a 
religião, a situação sócio-econômica, e na realidade vocês escolheram o plano de jogo 
de amplo espectro para qualquer vida, hum?

Dentro desta estrutura, dentro destes parâmetros, vocês têm escolha. Vocês têm a 
escolha em cada momento, como vocês SERÃO com este jogo que vocês escolheram. 
Agora, o fato de que vocês escolheram o jogo automaticamente, significa que vocês são 
entidades muito poderosas e se vocês em sua vida do dia-a-dia estão criando uma vida 
da qual vocês realmente não gostam, então realmente, vocês têm o poder de 
transformá-la.

Vocês têm o poder. Vocês não são vítimas. Não, em qualquer modo, vocês são uma 
vítima da vida, hum? 
No momento em que vocês podem possuir isto, no momento em que vocês podem 
possuir a sua vida e vocês podem possuir cada pensamento e cada situação, vocês 
estão em seu lugar de poder para criar a mudança, se realmente mudar é o que vocês 
querem. E a maioria de vocês quer a mudança. Isto é porque vocês estão lendo esta 
mensagem. Vocês buscam uma mudança para mais alegria, mais amor, mais prazer, 
mais abundância de toda a magnificência - não somente dinheiro, mas a maioria de 
vocês realmente gostariam mais disto tudo, também, não gostariam?

Mas, vocês vêem, há duas ressonâncias. As polaridades são realmente, carência ou 
abundância, e seja o dinheiro, ou a alegria, ou o prazer, ou belos relacionamentos, ou 
um emprego prazeroso, ou seja, o que for, vocês estão ou nesta ressonância da 
abundância ou vocês estão na ressonância da carência. A carência vocês podem 
equiparar ao medo e a abundância, vocês podem equiparar ao amor.

Amor. O que é realmente este negócio de amor? 
Bem, vocês sabem, de um modo vocês podem dizer que o amor é simplesmente outro 
nome para Deusa/Deus. O amor é outro nome para a Fonte, para a Mente da Criação, 
seja o que vocês quiserem chamá-lo. O Amor é o bloco da construção da existência. O 
Amor é a luz da criação dentro de cada átomo e molécula, sem o qual na há existência 
sob qualquer condição. 

Então vocês são seres divinos em muitos, muitos níveis. Vocês são certamente seres 
sagrados e divinos em sua bela estrutura física. Cada átomo e molécula, cada célula de 
seu corpo, ressoa com esta luz da criação. Na realidade o corpo é um templo sagrado. 
Dentro de cada célula, dentro de cada átomo, dentro de cada molécula, está a Fonte, na 



realidade, universos. Quando vocês olham para fora para o seu céu  à noite, e vocês 
vêem galáxias e universos, na realidade o mesmo está dentro de vocês.

Então vocês são seres muito impressionantes e isto é somente na realidade física. 
Imaginem o que são na realidade não física. Imaginem o que vocês são realmente -
imaginem o projeto não físico, chamado humano. Este é o projeto que contem o 
potencial total da humanidade e de certo modo, isto é porque próprios nasceram neste 
Agora, porque este Agora é o tempo inicial de um novo ciclo.

Vocês estão chegando ao término de um ciclo muito longo. De fato, nós diríamos a 
vocês que o grande ciclo tem 52000 de seus anos. Vocês são sementes de estrelas. A 
semente da humanidade é a semente de Lyra. É isto que tem vindo através de 
milhares, sobre milhares, sobre milhares de seus  anos de sua história registrada, e esta 
semente é o projeto.

Quando vocês vieram primeiro a este planeta, vocês eram mais propriamente seres de 
luz, vocês sabem. Vocês não eram muito densos. Vocês não eram muito sólidos 
também e vocês se tornaram totalmente enlevados com este belo planeta e realmente 
com a intensidade e com a beleza desta experiência chamada planeta Terra. E quando 
vocês se tornaram mais fascinados e mais excitados por tudo isto, então na realidade 
vocês se tornaram mais presos e tornaram-se mais e mais densos e realmente vieram 
para esquecerem quem vocês são realmente. 
Bem, isto é chamado círculo completo.

Agora é o momento de relembrarem e dentro do peito da humanidade, está batendo 
uma nova ressonância. Há dentro da humanidade uma ânsia de saber mais, de saber 
"Quem eu sou, realmente?" 
( P'taah começa a falar suavemente e gentilmente ) Quem eu sou? De onde eu vim ? 
Onde estou indo?

Bem, vocês sabem, a mais expandida verdade de vocês, é que vocês são Extensões 
Perfeitas, Eternas da Mente da Criação. Esta é a verdade expandida. Qualquer coisa 
menos do que isto não é a sua maior verdade.
( Pausa ). O Amor é a verdade de vocês. O Amor é a verdade de vocês porque vocês 
são a Expressão Perfeita, Eterna da Criação. Qualquer coisa que não ressoe com esta 
verdade, não os preenche, não os satisfaz, não faz o seu coração cantar. Tudo o mais é 
secundário.

Então, amados, eu os amo a todos imensamente e é com o maior amor que nos 
despedimos,

Namastê.

P'taah "

Traduzido por: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br



Mensagem de P'TAAH
Agosto de 2006

Através de Jani King

P'taah: Se vocês quiserem saber o que não estão obtendo em sua vida, é simplesmente o 
conhecimento do Amor. E este conhecimento do amor é realmente o conhecimento do 
amor de quem vocês são absoluta e incondicionalmente.

Amar quem vocês são - vocês podem imaginar tal coisa? Vocês podem se imaginar 
olhando no espelho quando vocês acordam de manhã e ter os seus olhos cheios da 
excitação do amor de quem vocês são? Vocês podem imaginar reverenciando a sua 
própria beleza? Isto é o que é requerido de vocês porque até que vocês possam amar 
quem vocês são absoluta e incondicionalmente como a extensão perfeita da Mente da 
Criação, vocês não podem - não podem - ser completos. Vocês não podem estar na 
unidade e isto é o que seu coração deseja acima de todas as coisas - totalidade,
realização.

O que é que preencherá o espaço vazio aqui (apontando para o coração). Nós lhes 
prometemos que nada fora de vocês pode preencher este espaço vazio, hum? Nem o 
amor de mais alguém, nem todo o dinheiro no mundo, nem todas as diversões, nem 
todas as suas substâncias químicas. Nada pode completar vocês, a não ser o amor - o 
amor de quem vocês são.

Agora, o que os mantêm separados - o que os mantêm separados deste conhecimento -
é o medo de que, de certa forma, tornou-se parte de vocês quando vocês ainda eram 
um bebê. E este é o medo de não ser digno, o medo de não ser adequado.

Nós falamos recentemente sobre transformar o medo. Deixem-nos lembrar-lhes 
novamente de onde vieram estes medos. Quando vocês nasceram nesta realidade, 
vocês nasceram realmente desta realidade não física da totalidade e o conhecimento 
absoluto do Amor, o conhecimento absoluto de que vocês são Perfeitos, Expressões 
Eternas da Fonte, e vocês nasceram em uma ressonância do medo e da dor. Esta é a 
parte da consciência coletiva independentemente de algo mais em que vocês nasceram 
- uma família e para a maior parte de vocês, com um, ou dois pais que os amaram 
absolutamente!

Entretanto, os pais apesar de fazerem o melhor que eles podiam, também viveram em 
seu próprio medo, dor e tristeza. Assim, antes que vocês fossem muito velhos vocês 
aprenderam "Eu não sou tenho valor. Se eu fosse adequado,digno de valor eu seria 
amado total e incondicionalmente." Vocês em sua infância, puderam sentir certamente 
esta ressonância do medo e da dor fora de vocês. Novamente, parte da consciência 
coletiva, mas também parte da ressonância da mãe, do pai, ou mãe e pai substitutos.

Eis aqui a dicotomia - amor por um lado, e medo e dor, por outro. E assim, muito 
tempo antes  vocês chegaram a acreditar que o amor significa dor. E neste 
conhecimento, esta memória da integralidade e totalidade do amor, vocês podiam ver 



esta ressonância fora de vocês e vocês não podiam expressá-lo e mesmo se o pudesse, 
quem os ouviriam? E assim vocês chegaram a acreditar, "Eu sou impotente e eu sou 
impotente para mudar algo." Então, quando vocês tinham cinco ou seis anos, lhes foi 
dito muitas, muitas milhares de vezes que o seu mundo não é um lugar seguro. "Não 
faça isto, você se machucará. Não vá lá, não toque, não blá, blá, blá." Vocês vêem como 
tudo isto começa?

Muito bem, há perguntas?

Pergunta: P'taah, eu sei muito pouco sobre você, mas eu percebo que você é uma velha 
entidade. Você poderia descrever quem você é em relação a nós e por que você 
frequentemente se refere a você como "nós?

P'taah: Realmente. Está certo, "nós". Nós somos um grupo de energia e frequência 
energética que existe em todo o lugar e em cada momento. Agora isto é quem vocês são 
também. A única diferença entre isto que seriam vocês e o que seria eu, é que nós 
estamos em total conhecimento de todas as nossas partes e vocês não - ainda. Então 
nós dizemos "nós" porque descreve convenientemente a plenitude de quem vocês são.

Na realidade isto que é denominado velho, é somente parte de quem vocês são. Vocês 
podem dizer eternos, como vocês. Como nós dissemos, nós somos simplesmente um 
grupo de energia do qual uma porção desta energia envolve a consciência desta 
mulher, para que ela seja capaz de se comunicar desta maneira. De fato, vocês podem 
dizer que a frequência energética é diminuída primeiro através de uma civilização que 
vocês conheceriam como Pleiadianos e desta, diminui mais ainda para permitir com 
que esta comunicação ocorra desta forma. Nós envolvemos a consciência desta mulher 
e usamos o computador - o cérebro, a consciência - para permitir esta comunicação. E 
realmente são os humanos que nos atraem desta maneira para nos comunicarmos desta 
forma. E o que nos tem atraído de certa maneira é este anseio dentro do peito de vocês 
para ser mais de quem vocês realmente são.

Agora, em relação à humanidade, vocês são também grupos de frequências energéticas 
que diminuem através da realidade dimensional. Vocês existem como parte das 
galáxias. Vocês existem como parte dos planetas. Vocês existem como parte de 
acúmulos de energia que vocês chamam de seres de luz ou mesmo o que vocês 
chamariam de anjos.Isto é também parte de quem vocês são. E a frequência é rebaixada 
em acúmulos de energia ao que vocês chamariam de mente suprema. Isto é um 
acúmulo de energia que emite cordões de energia e consciência que vocês chamariam 
de existências do passado e futuro.

Mas, de fato, não há muita diferença entre o que vocês são e o que eu sou, exceto 
quando dissemos anteriormente que nós estamos plenamente em nosso conhecimento 
de quem e como nós somos e a plenitude de nós mesmos, considerando que, a 
consciência da terceira dimensão não tem esta possibilidade, exceto como um conceito 
intelectual.

Pergunta: Então, vocês não foram humanos, alguma vez?



P'taah: Não realmente. Embora nós possamos experienciar a totalidade do "humano", 
como nos apresentamos deste modo e temos realmente feito assim,  por toda a história 
da humanidade - (Pausa) do início realmente, embora nunca houve um início.

Muito complicado, amado, hein?

(Risos)

Pergunta: P'taah, nós o amamos muito, muito.

P'taah: Realmente. Idem, idem, amado.

(Risos)

Está certo, nós encerraremos aqui por este agora. Nós lhes agradecemos pela alegria de 
estarmos com vocês desta maneira e nos despedimos de todos e de cada um de vocês,

Namastê.

P'taah

Traduzido por: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Setembro de 2006

Através de Jani King

P'taah:  Bom dia, amados. Que maravilhosas perguntas vocês têm para nós neste dia?

Participante 1 :  P'taah, você disse que atraímos para nós as energias que projetamos.

P'taah:  Vocês atraem para vocês as energias que vocês são.

Participante 1:  Que nós somos. E nós precisamos nos tornar mais amorosos. Isto é 
assim?

P'taah: O que nós dissemos é  que vocês são um corpo de energia, uma freqüência, uma 
ressonância. E esta ressonância é criada através de suas idéias, pensamentos, crenças e 
emoções. E assim, se a ressonância em que vocês estão, for baseada no medo, isto é se 
vocês forem dirigidos pelo medo e se vocês estiverem focalizados naquilo que vocês 



perceberiam como negativo, então realmente o que vocês atrairão para vocês, serão 
pessoas e situações que se equipararão a esta ressonância. Então quanto mais vocês 
puderem estar em sua sinceridade, mais vocês poderão estar na luz do amor, na 
alegria; quanto mais vocês puderem estar focalizados naquilo que for maravilhoso e, 
na realidade, esta é a ressonância que vocês são, assim vocês atrairão para vocês aquilo 
que se iguala a esta freqüência. 
Isto faz sentido?
Agora, deixem-nos voltar por um momento a esta idéia da ressonância que vocês são e 
como vocês poderão realmente, dia a dia, reforçar esta abundância de tudo. Como 
vocês pensam que poderiam fazer isto? Como vocês pensam que poderiam se avaliar 
em uma forma de ressonância de plenitude e de abundância?

Participante 1:  Não são afirmações.
(Risos). 

P'taah: Não são afirmações, e por que não seria? Porque na afirmação é pedido algo 
que vocês acham que não têm. Isto vem de um medo da carência. Então, o que é então?

Participante 1:  Vir do coração e aceitar o que é. 

P'taah:  "Agradecer" pelo que é. 

Participante 1:  Isto inclui as afirmações? 

P'taah:  Não. Bem, de certa forma, inclui naturalmente, mas não é uma afirmação 
pedindo ou projetando algo que vocês acham que não receberam? Agradecer pelo que 
É - deixem-nos dar-lhes uma forma de agradecer - um grande agradecimento - um 
agradecimento que vocês poderão dizer todos os dias de sua vida:

Façam uma respiração profunda e fechem os seus olhos:

Do Deus/Deusa do meu ser, eu emito os agradecimentos para o amor que eu sou, para 
o amor em minha vida, para o amor que me cerca. Obrigado.
Obrigado pelo milagre da vida que eu sou, por todo o milagre que eu vejo ao redor de 
mim.
Obrigado pelo presente da vida.
Obrigado por este corpo perfeito, pela minha saúde, pelo meu bem-estar.
Obrigado.
(P'taah começa a falar com mais suavidade )
Obrigado pela abundância que eu sou e a abundância que eu vejo refletida ao redor de 
mim.
Obrigado pelos bens e pela riqueza de minha vida e obrigado pelo rio de dinheiro que 
flui para mim e através de mim.
Obrigado.
Obrigado pela excitação e pela aventura dos milhões de maravilhosas possibilidades e
probabilidades.
Obrigado.



Obrigado pela beleza e pela harmonia.
Obrigado pela paz e pela tranqüilidade.
Obrigado pela maravilha, obrigado pela alegria,
Obrigado pelos risos e pela diversão e obrigado pelo privilégio de servir e compartilhar 
o presente que eu sou.
Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Vejam, não há carência contida aqui e como isto parece? Vocês se sentem plenos, hum? 
Quando vocês agradecem, vocês estão nesta ressonância que absolutamente não tem 
carência. E quando vocês estão nesta ressonância, o que vocês acham que atraem para 
vocês? Mais coisas semelhantes a isto, hum? Isto faz sentido? Todos os dias, todos os 
dias, todos os dias, "Agradeçam".

Participante 2:  P'taah, nós estamos expressando os agradecimentos a Deus/Deusa, 
Tudo O Que É, ou nós estamos meramente tentando FICAR nesta ressonância?

P'taah:  Vocês estão agradecendo à parte mais magnífica de quem vocês são.Vocês 
estão agradecendo a tudo "lá fora" que reflita isto de volta a vocês, o milagre da vida 
que vocês são, a beleza que vocês são. Vocês estão agradecendo a todos os seus 
multiuniversos para a experiência que vocês realmente estão co-criando.
E quando vocês estão agradecendo, então vocês estão nesta ressonância. Vocês estão 
sendo quem vocês são, vocês estão sendo magnificamente criativos.

Participante 2:  E estando nesta ressonância, nós poderemos então ser a fonte de 
aumento desta ressonância em outros. É assim como nós servimos aos outros?

P'taah:  Vocês servem aos outros ao serem tudo o que vocês podem ser em cada agora. 
Este é o maior auxílio. E naturalmente onde vocês puderem estender o auxílio, a 
atenção, o apoio, então naturalmente, isto será maravilhoso também. Mas saibam, que 
o primeiro auxílio é ser tudo o que vocês podem ser. E a cada vez que vocês 
escolherem o amor, então vocês estarão auxiliando, porque na realidade vocês estarão 
transformando a consciência do seu planeta. Isto deve estar aqui (aponta para o 
coração), antes que possa estar "lá fora". 

Participante 3:  Em relação às polaridades, você está dizendo que nós não temos que 
receber o mal com o bem? Porque eu conheço muitas pessoas que ultimamente têm 
passado por muitas, digamos, situações tumultuosas, como se fosse uma corrida de 
montanha russa.

P'taah:  Nós não dizemos que vocês não têm que receber o mal. Nós dizemos que vocês 
não têm que continuar criando-o. Isto que vocês julgam ser situações negativas, são de 
fato sempre um presente, hum? Dentro de CADA situação, há um presente para 
conhecer mais sobre quem vocês são e o presente para conhecer mais o amor. Afinal, 
isto é porque vocês estão aqui, conhecer mais o amor, porque isto é quem vocês são, 
realmente.



Assim, realmente neste agora, há muita polaridade e o que ocorre é que vocês olham 
mais a polaridade negativa porque é onde a sua mídia está focalizada. Quanto mais 
vocês se focalizam na guerra, na violência, etc, etc, mais vocês ficam nesta freqüência.

Naturalmente quanto menos vocês prestam atenção a sua mídia, mais vocês podem 
focalizar-se no que vocês realmente desejam experienciar em seu mundo. A nível 
pessoal, vocês podem dizer que este certamente é um tempo de mudança. E neste 
desejo de transformação a um nível coletivo, vocês como uma sociedade -
individualmente e coletivamente - criarão situações que os colocarão cara a cara com o 
que vocês não consideraram antes como uma oportunidade de criar mudança e 
transformação.

Onde vocês verem o que considerariam ser os aspectos negativos da vida, saibam que 
o que vocês estão olhando, é simplesmente a polaridade no crescimento do amor, da 
consciência, da expansão, pois isto realmente é a natureza deste tempo em seu mundo. 
Mas, na realidade, uma montanha russa é realmente uma oportunidade magnífica e 
maravilhosa de compreender isto que não foi compreendido, de olhar realmente no 
que vocês acreditam, de olhar realmente para quem vocês acham que são. (Rápida 
pausa).

Tudo isto é um presente (falando suavemente), se vocês permitirem que assim seja. É a 
sua escolha! Ninguém, ninguém poderá transformar a sua vida além de vocês. 
Ninguém poderá fazer mudanças, somente vocês, porque vocês são deuses e deusas 
soberanos. Somente vocês poderão escolher o amor, e, de maneira interessante, saibam, 
o que escolherem, vocês serão plenamente apoiados. 
O universo os apóia absolutamente. Ele os apóia em 100% - aquilo que escolherem. 
Assim, vocês poderiam escolher perfeitamente o amor e a alegria, heim?

Participante 3:  Sim, realmente.

P'taah:  Assim, meus amados, isto é suficiente para este dia. Nós o amamos 
intensamente e aguardamos ansiosamente pelo nosso próximo momento do Agora, 
juntos. Até então, com o maior amor, nós nos despedimos de todos e de cada um de 
vocês,
Namastê.
P'taah  

Traduzido por: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Outubro de 2006



P’taah Através de Jani King

Questionadora: Você poderia falar sobre como lidar com o peso extra que tantos de 
nós temos?
P'taah: Não há uma resposta, e vocês sabem disto porque vocês têm explorado isso 

extensivamente. Há muitos aspectos disto que é o apego ao que vocês chamariam de 
excesso da estrutura celular. Muito disto tem a ver com a consciência social – o que 
vocês julgam ser belo e o que vocês julgam não ser belo – para todos vocês.

Há também isto que é de certa forma, a proteção. Porque na consciência social, o gordo 
é feio. Se eu sou gordo, ninguém se permitirá em aproximar. Ninguém quererá chegar 
perto.

Esta é uma situação muito forte para muitas pessoas que estão mantendo esta 
obesidade. Grande parte do tempo é um jogo – o que vocês acreditam ser belo e o que 
vocês acreditam não ser belo.

É um jogo muito interessante, este assunto da consciência social do que é a beleza. E 
isto muda. Houve uma época, há não muito tempo atrás em seu passado, onde o 
excesso na própria pessoa era considerado muito belo, realmente. Em algumas partes 
do mundo, ainda é.

Assim, que crenças vocês estão se atendo sobre a beleza ou a falta dela? E amados, 
mesmo se vocês fossem muito magros, o que seria belo? A beleza é algo “lá fora” que 
vocês não podem tocar.

Questionadora: Fale mais sobre isto. Eu não estou certa de que compreendo isto, mas 
acho que é satisfatório.
P'taah: E realmente você tem estado muito magra, hum?

Questionadora: Sim.
P´taah: Mas não por muito tempo.

Questionadora: Certo. (Ela ri as gargalhadas)
P´taah: Assim o que é que coloca esta idéia “lá fora”?

Questionadora: Proteção?
P’taah: (falando mais suavemente) Isto é parte disto – somente parte disto.



Questionadora: Eu não tenho um indício!
P´taah: Está certo! Nós lhe pedimos que contemple isto: Esta beleza é uma coisa à parte 
de você. E mesmo quando você se focaliza e trabalha com muita dificuldade, com 
muito esforço, para alcançar um espaço que é muito belo, então isto vem de você 
novamente. Você compreende? Está sempre fora do alcance de alguma maneira. Você 
pode contemplar isto?

Questionadora: Sim, mas você poderia falar mais sobre esta idéia de perfeição? Você 
disse no passado que somos todos perfeitos, mas parece que queremos ser mais 
perfeitos de certo modo.
P´taah: Realmente. A verdade é que certamente você é perfeita agora. Você realmente 
é perfeição. Ouça, cada um de vocês, é a perfeição revelada até a eternidade. 
Entendam, todos vocês cresceram com a idéia de um ser perfeito, um exemplo a ser 
seguido, de certa forma. É a consciência coletiva que se origina da religião. Vocês todos 
têm que se esforçar para serem perfeitos, para serem dignos do amor de Deus.
É uma mentira, foi e ainda é promovida para mantê-los impotentes porque se vocês 
soubessem que vocês eram perfeitos, certamente não teriam razão para estarem 
envolvidos na religião. Vocês são perfeitos simplesmente porque vocês existem como a 
extensão ou expressão da Criação. A natureza da Criação é a expansão infinita e assim 
são vocês. Não há um fim para vocês, mas vocês nunca serão mais perfeitos do que o 
são neste Agora.
Assim, a idéia do corpo perfeito, da mente perfeita, perfeito blá, blá, blá, é realmente 
uma forma de escravidão. Vocês são perfeitos AGORA. Não quando tiverem perdido 
muitos quilos, nem quando tiverem mudado o seu corpo, nem quando ultrapassarem o 
mais gordo no mundo, nem quando tiverem um corpo que estaria na televisão ou em 
um filme.
(Risos)
(Falando suavemente) Vocês são perfeitos AGORA. Assim esta caçada à perfeição 

origina-se do “Eu não sou digno”.

Questionadora: Discutindo o peso, você se vincula à parte médica ou alguma coisa?
P´taah: Não.

Questionadora: Assim você basicamente não entra na parte médica como se uma 
mulher que tem uma Histerotomia, tende a ser muito gorda.
P´taah: Não, porque o corpo é um espelho para o corpo mental e emocional. 

Questionadora: Mas uma mulher que tenha suas trompas amarradas, isto a inclina a 
ser gorda.
P´taah: Não, não necessariamente, sob qualquer condição. Seja qual for o corpo, ele é 
um espelho para o ser mental e emocional. Qualquer enfermidade física é um espelho 
da doença emocional e mental, não importa como vocês possam rotulá-la.



Questionadora: Você continua a mencionar o Agora. Como nos encorajaria ou como 
você diria para compreender este Agora, sem o medo do passado que está nos retendo?
P´taah: Está certo, esta é uma boa pergunta. O Agora, fundamentalmente, como vocês 
sabem, é praticar trazendo o foco para o Agora. Prestem atenção ao que está 
acontecendo Agora. Prestem atenção ao “como isto se parece?”
Grande parte desta ligação ao passado é hábito. Vocês podem se retrair para prestar 
atenção e focalizar-se no que está realmente acontecendo Agora. Fazer isto para a 
maioria de vocês significa que uma ferramenta é solicitada para lidar com o medo que 
muito freqüentemente se aproximará quando vocês estiverem focalizados no Agora. É 
um pouco mais fácil se esquivar do que realmente lidar com quaisquer sentimentos 
que estejam acontecendo.
Alguns de vocês, naturalmente, esquivam-se do futuro também. Geralmente quando 

fazem isto, não é um futuro tão belo que vocês estão contemplando, mas sim o medo 
de um resultado negativo.

Questionadora: Eu realmente gosto de perceber as metáforas com animais e a natureza 
na vida – as borboletas e as árvores – e eu estou apenas imaginando se você poderia 
comentar isto um pouco mais – como elas se relacionam conosco, humanos, se 
estivermos abertos para reconhecer isto?
P’taah: Tudo em uma realidade física é uma metáfora para a não física. O maior 
exemplo disto é a sua respiração. O que é realmente a respiração? O que a respiração 
significa em sua vida física? Vida. Sem a respiração vocês não estão vivos, hum? 
Mortos, realmente.
O que é a vida no não físico? Deus/Deusa, Fonte, Amor. Assim, quando vocês 

respiram, vocês estão conectados com Deus/Deusa. Esta não é uma bela metáfora? E 
tudo o que vocês vêem em seu mundo externo, na natureza, é uma demonstração da 
Deusa – seus pássaros, suas borboletas, suas árvores e flores, suas montanhas, seus 
oceanos, todo o seu mais maravilhoso planeta. Ele é um reflexo para vocês do milagre 
que vocês são.
Seria um exercício muito bom para todos vocês, contemplarem regularmente o milagre 
da vida que vocês são, o milagre do seu corpo. Assim aqui está a Deusa “lá fora” 
dizendo, “Observem, isto é quem vocês são. Isto é quem vocês realmente são!” E 
quando vocês reconhecerem isto e der graças por isto, vocês estarão absolutamente 
conectados. Vocês fazem parte da unidade.

Questionadora: Eu estou imaginando se enquanto você está conversando conosco 
aqui, há também algo energeticamente?
P’taah: Mas naturalmente, amada.

Questionadora: Você pode descrever isto?
P’taah: Não, você pode senti-lo.



Questionadora: Sim.
P’taah: Como isto lhe parece?

Questionadora: Como se você estivesse rasgando o meu coração.
(Risos)
P´taah: Muito bem. Assim é.

Questionadora: Como isto acontece, exatamente?
P´taah: Isto é chamado Amor.

Questionadora: É apenas você ou é mais.
P´taah: Amor é amor, amada. É tudo o que há. É o Todo de Tudo, não é? Não há nada 
mais, realmente, e assim quando vocês estão na intensidade do amor, automaticamente 
os corações respondem. Isto é simplesmente a maneira dele.
Muito bem, meus amados, é o suficiente para o momento para este dia?  Nós amamos 
todos vocês intensamente e nos despedimos com o maior amor,
Namastê.

P'taah   

Traduzido por: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Novembro de 2006

Através de Jani King

P'taah: Amados, bom dia! Nós estamos reunidos aqui novamente para servi-los e 
responder a quaisquer dúvidas que vocês possam manifestar.

Questionador: O que significam para nós os Crop Circles e a sua simbologia associada?
P'taah: Vocês podem dizer que os símbolos manifestados são aqueles que são criados 
para despertar as memórias. Agora isto, naturalmente, não está a um nível consciente 
realmente, do contrário com os chamados "crop circles que aparecem em seu mundo", 
por todos estes anos, vocês teriam algum tipo de conhecimento em sua mente 



consciente. Entretanto, o que ocorre é que esta memória celular é evocada enquanto 
vocês são presenteados com novos conceitos e desta forma – nós falamos 
particularmente disto que vocês conhecem como consciência quântica – vocês poderão 
aceitar estas, algumas vezes para vocês, verdadeiramente ultrajantes idéias elaboradas. 
Mas naturalmente, este conhecimento vem de tempos muito antigos e de vocês em sua 
existência em outras realidades dimensionais. O véu em muitas ocasiões realmente está 
muito fino – comparado a uma névoa, comparado a uma teia muito tênue. 
Vocês poderão dizer que são vocês quem criaram estes símbolos para se recordarem, 
de modo que vocês estejam, de certa forma, transmitindo através destes símbolos, o 
"conhecimento" de outras realidades. 

Questionador: Se os crop circles estiverem em outra área, se eles estiverem em outra 
área do mundo, eles ainda nos afetarão?
P'taah: Eles afetarão, realmente. Neste momento da comunicação instantânea, 
realmente nada é escondido. Certamente há algumas áreas onde a energia é mais 
facilmente manipulada para criar estas cenas. Mas realmente, eles são para toda a 
humanidade. 
Há também outro modo ao se observar aonde estas cenas, estes símbolos são criados –
e isto é aonde eles poderão mais dar, vocês poderiam dizer, publicidade. Assim estas 
cenas saem destes lugares determinados considerando que se eles estivessem em áreas 
que não fossem populosas ou onde não houvesse interesse, eles na realidade não 
seriam difundidos. Assim, desta forma é que se pode ter a difusão mais ampla possível 
destas cenas ou pinturas. 

 Questionador: Como estes círculos são criados e quem são os criadores?
P'taah: Bem, vocês de certa forma, são os criadores. Mas vocês, de outro modo, 
poderão dizer que estão trabalhando com a energia da Deusa de seu planeta.
Como eles são criados? Eles são criados do pensamento. E eles são criados disto que é a 
fusão com a consciência chamada trigo ou com quaisquer colheitas que estejam sendo 
usadas. Portanto, é desta consciência da Deusa que a estrutura molecular da planta é 
transformada, mas não morta, nem destruída.   Assim, isto tem grande integridade 
desta forma. Vocês poderão também dizer que eles não são criados pela inteligência 
deste reino, mas naturalmente vocês não são também da inteligência deste reino.

Questionador: Eu tenho uma pergunta relacionada. Vocês dizem que nós ou criamos 
ou co-criamos tudo. Quando eu tenho um acidente...
P'taah: Não há tal coisa. (Risos)

 Questionador : Está certo, quando eu quebro um osso. É muito difícil de acreditar que 
eu e o degrau de pedra no qual eu me estatelei, co-criamos o incidente. Eu tenho a 



sensação e o sentimento de que há algo muito incontestável fora de mim mesmo que 
está presente e sobre o qual eu não tenho controle, no qual eu bati. 
P'taah: Bem, quando dizemos, co-criar, vocês co-criam quando vocês criam situações 
com outras pessoas. Certamente que isto que é uma pedra tem uma consciência, mas 
ela não está relacionada com quaisquer termos com os quais vocês estão familiarizados 
em sua consciência. 
Entretanto, amado, vamos dizer isto. Vocês chamam de "um acidente" quando vocês 
caem das escadas, hein? Não é. Vocês criaram isto tudo, seja de um lapso momentâneo
da concentração ou foco. Mas se vocês retornassem ao passado de como vocês estavam 
no momento, o que estavam pensando, o que estava acontecendo em sua vida, que 
parte do corpo foi afetada, e o que isto significava em sua realidade não física, então 
vocês perceberão como vocês atraíram a atenção para algo em sua vida que não estava 
alinhado, que estava solicitando o seu foco através desta enfermidade do corpo. 

Questionador: Por exemplo, quando eu quebro o meu cotovelo, eu nunca estive 
consciente do que não estava alinhado e onde eu deveria colocar a minha atenção. Qual 
é a mensagem para mim?
P´taah: Bem, nós diríamos isto a você. De que lado foi do corpo?

Questionador: Foi o meu cotovelo esquerdo.
P'taah: Está certo. O que representa o lado esquerdo do corpo?

Questionador: Bem as pessoas dizem que são as mulheres. O lado feminino. 
P´taah: Também é realmente o que se refere à intuição, à imaginação, à receptividade. 
E o que representa para você o cotovelo? O que é o cotovelo? O que ele faz?

Questionador: Ele permite o movimento.
P'taah: Realmente. A Flexibilidade.

Questionador: Sim, sim.
P'taah: E nesta estrutura do tempo onde você teve o assim falado acidente, amado, 
como você estava impulsionando a intuição? Como você estava receptivo ao que estava 
acontecendo em sua vida com o seu amado? Entenda, todas estas coisas se relacionam 
com o seu ser emocional naquele momento e com as crenças que você tinha sobre você 
mesmo e sobre o seu mundo naquele momento. Nada ocorre sem que você tenha uma 
crença em torno disto. Isto não se cria por si só sem apoio. Vocês criam tudo isto e ou 
você poderia ser o seu próprio detetive para descobrir o que atrairia a sua atenção ou 
você poderia rejeitar isto e dizer que foi um acidente e que eu não sou responsável. E 
no momento em que vocês não são responsáveis, amados, vocês estão presos. Entende? 
Vocês são uma vítima. Vocês não estão em seu poder. 



Assim, amados, é o suficiente no momento por hoje. Nós continuaremos esta discussão 
em outro agora. Para este agora, com o maior amor, nos despedimos de todos e de cada 
um de vocês. 

Namastê.
P'taah   

Traduzido por: Regina Drumond - reginamadrumond@yahoo.com.br

Mensagem de P'TAAH
Dezembro de 2006

Através de Jani King

Questionador: P’taah, por que é tão difícil eu manter o meu ambiente em ordem? Por 
que eu sempre consigo mergulhar em meus próprios entulhos?

P’taah: Como isto se parece amado, quando criou um espaço muito puro ao seu redor?

Questionador: Muito agradável.

P’taah: Realmente, muito agradável! E como você celebra isso? Como você agradece? 
Veja amado, o que você realmente deseja em seu coração é viver em um espaço que 
tenha beleza e harmonia, não é? Seu espaço é uma coisa sagrada. E ele é também 
consciente. E quando você emite os agradecimentos a este espaço, a sua casa, às 
paredes, ao espaço a sua volta, quando  agradece pela beleza e harmonia, então 
realmente isto estimula a freqüência em que você está. É uma ressonância muito 
bonita. Assim, é uma alegria mantê-la desta forma. Então não é, “Oh, meu Deus, eu 
devo me apressar para fazer este trabalho chamado ‘limpeza’ ”, você compreende? Isto 
então se torna um tipo de atividade sagrada e alegre para criar mais beleza e harmonia 
onde você a vê, para criar o espaço de modo que você possa colocar mais beleza. Como 
isto se parece?

 Questionador: Muito melhor.

P’taah: Está certo. Assim então para manter esta beleza e harmonia o que sente?



Questionador: Eu não posso imaginar isso agora.

P’taah: Apenas sente-se lá e sinta isto por um momento. Feche os seus olhos e imagine 
a beleza e a harmonia desta pureza de seu espaço sagrado. Como isto se parece?

Questionador: Há espaço para trabalhar. É agradável trabalhar lá.

P’taah: Está certo. E como se sente ao estar na alegria de criar desta maneira?

Questionador: Bem.

P’taah: Está certo. E como se sente ao dizer: “Obrigado”?

Questionador: Isto é sempre um prazer.

P’taah: Está certo. Assim lá você tem isso. Veja, sempre há as escolhas. Mas muito 
freqüentemente as escolhas são produzidas por algum tipo de concepção errônea da 
realidade maior. E por isso que muitas vezes o que é chamado de “trabalho” se torna 
algo que é aborrecido, que é estressante e que não é excitante. Quando você muda a 
percepção disto, ele subitamente se torna uma alegria e uma coisa sagrada para 
prosseguir e para ser tudo o que vocês possam possivelmente ser em qualquer 
atividade em que estiverem engajados. Afinal, amado, você sabe que toda a sua vida é 
realmente criativa simplesmente para que possa descobrir mais sobre a alegria e o 
amor, mais sobre o “agradecimento”, mais sobre estar na beleza e na harmonia. O 
amor é a sua verdade e isto é tudo o que vocês desejam encontrar. E o amor é parte da 
beleza e da harmonia, não é?

Questionador: Sim, isto é verdade.

P’taah: Assim onde você não estiver encontrando a beleza e a harmonia ou a alegria e a 
paz ou a excitação ou a fascinação, freqüentemente é devido à concepção errônea sobre 
a atividade, e uma concepção errônea sobre quem você é nesta atividade.

Questionador: Assim isto também se aplica, por exemplo, quando eu faço uma dieta? É 
o mesmo?

P’taah: Realmente. O que você faz é dizer: “Oh, meu Deus, agora eu tenho que estar 
neste regime. Agora eu tenho que estar em privação. Agora vai ser tão aborrecido”, etc. 
Ao passo que quando você estiver na alegria e na excitação de ser gentil com o corpo e 
criar a beleza e a harmonia dentro da estrutura celular e na forma do corpo, então 
realmente tudo o que estiver associado com isto se tornará uma alegria. Isto se torna 



um tipo de excitação quando vocês imaginam os resultados disto ser prazeroso para 
vocês. Pois a maior parte de vocês está firmemente entrincheirada, nesta idéia da dieta, 
e este é o único meio que vocês acham que poderia mudá-los.

Questionador: Eu tentei, mas eu não pude conseguir algo diferente. Eu não sei se as 
dietas são realmente a saída mais fácil, mas elas são um meio plausível.

P’taah: Elas são. É porque elas vem a calhar, elas são co-criativas, com um bloqueio 
imenso de consciência da sua sociedade, um bloqueio de energia – nós diríamos uma 
massa de energia – que se apóia nesta crença. E assim este é um meio muito fácil para 
todos vocês se ligarem. Devido as suas crenças, apoiado a esta massa de energia e 
consciência fica muito fácil para vocês operarem dentro disto.

Questionador: Assim por causa da natureza da consciência, as dietas são o meio mais 
fácil. Mas se eu quisesse fazer isto de outra maneira, como eu deixaria isto?

P’taah: Bem você sabe, é uma questão de transformar a crença de que o seu corpo, a 
massa do seu corpo físico, resulta inteiramente do que é ingerido. Trata-se também de 
observar os medos e o que é chamado de vantagens do modo que está agora – os 
medos que o mantêm lá e as vantagens de mantê-lo lá, como está.

Questionador: Que vantagens estariam lá? 

P’taah: Bem, diga-me você. Qual é a vantagem de estar nesta forma em que você está 
agora? Deve haver uma vantagem ou outra, amado, ou não estaria assim.

Questionador: Isto me dá peso de certo modo. Isto me dá, não força. É mais como se 
fosse uma pedra...

P’taah: É solidez, e uma presença, talvez. Muito bem. Assim, quais seriam as vantagens 
de se mudar a massa deste corpo?

Questionador: Bem, eu acho principalmente que seria mais benéfico a minha saúde e 
para ter mais mobilidade e ser mais flexível.

P’taah: Realmente, e a auto-estima?

Questionador: Sim, também é magnífica, naturalmente.



P’taah: Está certo. Assim, de certo modo é simplesmente, “o que você escolher” e “em 
que velha história você está preso”. Enquanto você permanece preso na massa deste 
corpo o que você preferiria mudar?
Nós sugeriríamos a você que escrevesse talvez o que está bom e o que não está bom, 
nas suas palavras, em permanecer como está e o que é bom e não é bom em 
transformá-lo. Não se trata realmente do que você chamaria de dieta como tal e o que 
isto significaria. Trata-se do resultado final. A dieta é apenas o meio que você vê para 
alcançar um resultado final. Mas você quer realmente o resultado final? Você é digno 
de ser maravilhoso, e, amado, você é realmente maravilhoso agora?
Assim, há isto para observar. Veja como isto é perfeito, mas isto não quer dizer que 
você não possa mudar o que é perfeito. Tudo é perfeito, você entende? Assim observe 
que julgamentos estão se tratam de ser o que você é. É quase como que um ardil, mas 
quando você realmente observa e quando você explora os seus medos e desejos, então 
você escolhe “O que é que eu desejo realmente para mim mesmo?”

Está certo, meus amados, é o suficiente para o momento. Com grande amor, nós nos 
despedimos de cada um de vocês, 

Namastê.

Tradução: Regina Drumond    reginamadrumond@yahoo.com.br
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