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Os Faróis de Luz

Steve e Bárbara Rother

~ O Reservatório de Energia Lemuriana ~
Série da Magia Pratica

15 de Novembro de 2004

Saudações de Casa.

Vocês criaram o Lar neste dia. Vocês estão agora se conectando com todos e com 
cada um de vocês. Vocês estão começando a ver coisas que vocês não viam antes. É 
um novo tempo. É uma nova era. A energia do amor se conecta agora com todos e 
com cada um de vocês. Vocês criaram um milagre no espaço que está agora diante de 
vocês.

O que oferecemos a vocês neste dia, são somente uns poucos e novos jogos para 
jogar dentro deste novo milagre que vocês criaram. Nós lhes oferecemos algumas 
idéias de como vocês podem ativá-los mais adiante e usá-los de uma forma prática. 
Toda a informação que temos dado ao longo dos anos, nada mais é do que palavras 
no papel. A verdade é que, nenhuma delas tem qualquer magia, seja ela qual for, até 
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que vocês usem-nas em sua vida de uma maneira prática. O que lhes oferecemos 
neste dia é uma perspectiva de como usar a Rede de Amor e as conexões que vocês 
têm feito pela magia prática. Há aplicações práticas de como vocês usam esta nova 
conexão.     

Muito do nosso foco de hoje em diante será falar de uma forma mais elevada da 
humanidade. Vocês  perceberam isso, assim como nós. Nós faremos ajustes para 
alcançá-los de um nível mais elevado de hoje em diante, por causa dos suas atos, sua 
vontade, e sua intenção de iniciar suas próprias conexões a partir de seus corações. 
Vocês são a nova humanidade. Vocês são os escolhidos, pois vocês escolheram estar 
aqui exatamente neste momento na hora certa. Vocês são aqueles que fizeram tudo o 
que podiam para certificarem-se que vocês viriam exatamente neste momento, de 
forma que vocês pudessem estar aqui para ajudarem o milagre acontecer. E aqui estão 
vocês. O milagre está se desvelando agora.      

Magia Prática 
Então a mágica prática lhes mostrará este dia o que tem a ver com o fortalecimento 
desta energia que forma a Rede de Amor, pois isto começou. Mas, como qualquer 
criação, qualquer grande pintura, qualquer música que vocês toquem, ou os livros que 
vocês lêem, se a criação perder a conexão com outras pessoas, neste ponto ela se 
dissipa e desaparece. Ela vai para os anais do tempo como "o grande flash que não 
aconteceu". Embora façamos muito poucas predições, nós predizemos que esta nova 
conexão crescerá e não desaparecerá. Agora é para todos e para cada um de vocês 
usarem-na de um modo prático, pois este é o único caminho para ancorar esta nova 
energia no planeta Terra. Mas a verdadeira natureza da Rede do Amor, usando esta 
nova energia em suas vidas irá assegurar que esta conexão seja fortalecida. Então, nós 
compartilharemos com vocês as oportunidades de utilizarem esta energia em uma 
base prática. Esta começará uma nova série de mensagens que chamaremos de Séries 
de Mágica Prática. 

A Distribuição de Energia-Água 
A fim de verem isto de uma perspectiva diferente, deixem-nos levá-los de volta ao 
tempo quando muitas de suas comunidades na Terra estavam começando. Houve 
tempos quando vocês se reuniriam em lugares de alta energia. Estes foram os 
primeiros colonizadores do planeta terra, sendo atraídos para estes focos de energia. 
De fato, ao fazerem isto eles determinaram a localização das maiorias das grandes
cidades que existem até hoje. Muitas pessoas viriam juntas viver na mesma área, 
algumas vezes devido à caça que era boa ou o terreno que fornecia segurança ou 
protegiam vocês dos elementos. Vocês habitavam cavernas em alguns lugares, e em 
outros vocês formaram pequenas cidades simplesmente na terra plana. Todos estes 
povoados começaram porque eles eram pontos energia que conectavam as pessoas 
simultaneamente .De fato, elas foram as primeiras origens do que vocês conhecem 
hoje ser a Rede de Amor.

Ainda assim, sempre houve um desafio quando grupos se estabelecem neste padrão. A 
distribuição da energia que vocês chamam "água", é crítica para um grupo de pessoas 
que se ligam e crescem. É necessário para a água circular uniformemente através da 
comunidade inteira. Se isto foi realizado, então o assentamento estava no seu lugar 
para uma cidade crescer. O mesmo é verdade com a Rede de Amor, embora seja um 
tipo diferente de energia. A água é uma energia básica que deve circular para os 
humanos prosperarem. Nós mostraremos isto em comparação ao que vocês fizeram 
neste dia. A Rede de Amor é um aqueduto que permitirá à água circular.     
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O homem não mais procura um local central para ganhar força em números. Agora 
esta perto de se encontrar formas de se conectar de qualquer lugar onde vocês 
estiverem. Este é o progresso que vocês conquistaram em seu ciclo evolutivo para 
colocar vocês aqui desta vez. Isto é o que está acontecendo. Então quando vocês 
fazem isto, tudo se torna mágica. tudo se torna "magia prática". 

Vocês aprenderam alguma coisa nos primeiros dias da humanidade em sua primitiva 
existência como seres infinitos na forma finita, pois vocês acabaram fazendo algumas 
coisas muito mágicas. Uma das coisas que vocês aprenderam era criar um reservatório 
para assegurar suprimento constante para todos. Aqui vocês criaram grandes 
reservatórios para coletar água para a comunidade, de modo que esta pudesse ser 
distribuída igualmente para todos vocês. Isto ajudou suas cidades a crescer. Isto 
ajudou a fundação de comunidades, conectando corações em um nível muito prático, 
para crescerem para o próximo nível e evoluírem dentro da forma humana. 

A Ascensão Lemuriana
Agora nós lhes pedimos para vocês considerarem aplicar este mesmo conceito à Rede 
de Amor. Na realidade, este é um conceito que tem sido usado desde os dias da 
Lemúria. A Lemúria foi uma civilização adiantada. Ela era tão avançada que os 
Lemurianos não precisavam de muitas das coisas que vocês acreditam necessitar até 
mesmo nos dias de hoje. Muitos de vocês estão aqui desde os tempos da Lemúria e da 
Atlântida. Muitos de vocês têm conceitos acerca de como era e lembranças de porque 
vocês estão aqui e o que vocês estão fazendo aqui. Nós desejamos corrigir alguns dos 
conceitos porque é amplamente escrito que a Lemúria afundou no oceano. Nós lhes 
dizemos que isto não aconteceu totalmente daquela maneira, pois as almas da Lemúria 
eram tão adiantadas na sua sabedoria, que elas tornaram-se inocentes (infantis). 

Quando os humanos tornarem-se tão avançados que eles se tornem infantis, a Terra 
tornar-se-á um lugar muito difícil para se habitar. O continente da Lemúria não 
afundou. Ao contrário, a Lemúria ascendeu a um estado de vibração superior. Mesmo 
hoje, a Lemúria existe no mesmo local físico, como sempre tem sido. É simplesmente 
em um estado de vibração superior que a coloca dentro de uma dimensão alterada de 
tempo e de espaço, que suportará os seres avançados da Lemúria. Isso foi feito, pela 
intenção de todos, pela conexão de cada um, pois foi compreendido que toda a 
humanidade naquele ponto estava alcançando um nível onde era possível mover-se 
para o próximo nível vibracional. 

Aqueles de vocês que estavam lá naqueles mágicos dias  da Lemúria, decidiram seguir 
adiante e manterem a porta aberta. Vocês foram adiante e criaram o espaço, mas o 
que vocês não compreenderam era que a Energia Universal nunca apoiará a 
segregação. Mesmo que vocês fizessem isto de coração, foi uma segregação que foi 
colocada em movimento, que eventualmente conduziu ao afundamento da Atlântida.  

Naqueles dias, houve algumas coisas mágicas que vocês usaram, como almas 
avançadas se desenvolvendo através da energia do coração. Nós compartilharemos 
estas ferramentas com vocês todo o tempo, pois agora vocês estão prontos para ouvir. 
Vocês agora estão prontos  para aplicar novamente estas ferramentas no uso prático.     

O Segredo do Reservatório de Energia Lemuriana
Uma destas ferramentas nós compartilharemos com vocês neste dia. Ela é agora 
possível, desde que vocês tenham ativado a Rede de Amor. É o Reservatório de 
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Energia Lemuriana. Ela tem estado em uso por um tempo muito longo. Muitos dos 
meios que vocês têm encontrado de coletar e distribuir a energia da água em suas 
cidades, vocês agora usarão este mesmo conceito de coletar e distribuir a energia da 
força de vida. 

Nós acreditamos que é muito interessante que o Guardião e o Guardião do Guardião 
estão agora morando em Las Vegas, onde há uma seca há cinco anos em progresso. 
Os residentes aqui estão sendo motivados a encontrar meios de distribuir a água mais 
eficientemente. É esta distribuição que determinará o crescimento futuro desta área. E 
enquanto vocês se movem para isto, vocês têm as mesmas escolhas com a Rede de 
Amor. Criar e recriar o Reservatório de Energia Lemuriana, não é adequado para cada 
um de vocês por causa da Rede de Amor. A conexão—aquela energia do coração que 
permite a cada um de vocês se conectarem com os corações dos outros—está agora 
fortalecida 177 vezes mais do que estava há umas poucas horas atrás.    

Com este acréscimo, permitir a energia se mover através de vocês sem ser oprimida, é 
a sua próxima tarefa ao alcance de sua mão. Esta é a energia que vocês vão 
incorporar enquanto vocês seguem adiante, pois é o uso prático desta energia que 
determinará a sua relevância no seu próprio ciclo evolutivo e no seu lugar na história 
universal. Nós lhes dizemos isto: os Lemurianos, aqueles que ascenderam, estão com 
vocês neste dia. Eles estão observando cada movimento que vocês fazem, pois vocês 
têm agora a oportunidade de tomarem esta energia—este amor, esta conexão do 
coração—e colocá-la em uso prático em sua vida diária. Esta foi sua intenção no 
principio. Talvez agora vocês possam ver a magnitude do ciclo que está se 
completando neste dia. Todos os olhos estão sobre vocês.   

Pois para aqueles de vocês que encarnaram vida após vida, a fim de trazerem de volta 
esta energia lemuriana, o que diremos em seguida, será algo que já sabem no íntimo 
do seu ser. Há um lugar de armazenagem que existe e atravessa dentro de todas as 
dimensões da realidade. Este é o Reservatório de Energia Lemuriana. Como um 
reservatório, quanto mais energia vocês colocam dentro deste aparato de 
armazenagem, mais há para todos. Aumentar as capacidades de distribuição desta 
energia conduz ao avanço mais rápido do todo. Este fator ajudará a vibração coletiva 
da humanidade a aumentar mais do que vocês poderiam saber. 

A Energia Não Conhece Necessidade 
Por favor, saibam que a carência é somente uma ilusão da dualidade. A Energia é a 
expressão da abundância; portanto, não é possível se ter uma carência de energia. É 
somente possível ter uma restrição da distribuição da energia. Então, agora nós lhes 
pedimos que considerem o fortalecimento da sua distribuição de energia da Rede de 
Amor. Usem estes corações para se conectarem com todos nesta Rede de Amor. 
Saibam que há um lugar especial chamado Reservatório de Energia Lemuriana  e o seu 
trabalho, se vocês assim escolheram, é juntar-se a este reservatório.

Tomem um tempo todos os dias, quando vocês se sentirem bem, quando vocês se 
sentirem energéticos, quando vocês sentirem o amor pulsando através de vocês, e 
enviem energia na direção deste reservatório. Vocês acharão o verdadeiro significado 
de "a energia não conhece a falta", pois mesmo que enquanto dão energia, vocês se 
acharão saciados ao mesmo tempo. Nestas ocasiões, quando vocês estão sentindo a 
energia do amor de qualquer fonte, por qualquer razão, tomem só um momento e 
armazenem um pouco desta bela energia intencionalmente. Não, vocês não têm que 
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fazer três horas de meditação para chegarem lá. Vocês podem simplesmente fechar os 
olhos e fazer isto. Vocês são mágicos muito além do que acreditam!

Sendo um humano, podem haver dias quando estão cansados e não estão com 
vontade de juntar-se a este reservatório. Pode haver ocasiões quando vocês não estão 
se sentindo bem, quando vocês caem na polaridade inversa, tentando fazer coisas que 
vocês já fizeram, mas não sendo bem sucedidos, tentam mas não conseguem. Estes 
são os dias que pedimos para que vocês se liguem neste mesmo reservatório, 
permitindo a si mesmo se preencherem completamente a partir dele . Saibam que não 
é possível esgotar o reservatório, pois a energia não conhece a falta. Este é o 
movimento de energia que a faz crescer mais forte. Pratiquem isto, e em breve vocês 
descobrirão que a sua energia pode ser restabelecida em uma batida de coração. Sua 
energia pode mudar, e vocês têm novas habilidades de trabalhar com sua estrutura 
energética dentro de uma bolha física da biologia que vocês não tinham antes. Isto é 
magia prática, e está disponível para vocês em níveis que nunca viram antes devido ao 
milagre que vocês colocaram em movimento neste dia. 

Os Humanos Têm Um Problema com A Realidade 
Os humanos têm um problema com a realidade. Vocês pensam que ela é real. Ela não 
é. Vocês não estão separados uns dos outros. Vocês são parte de cada um. O véu do 
esquecimento que vocês usam permite à vocês participarem do Jogo em uma bolha 
humana de biologia. É o que lhes impede de verem que todos vocês dividem um fluxo 
de consciência o qual conecta todos vocês como um todo. O fluxo está agora mais 
acessível por causa da sua intenção em ativar a Rede de Amor. Compreender o 
conceito do Reservatório de Energia Lemuriana permitirá à vocês por isto em prática 
no dia a dia. 

Como em todas as coisas, não há regras para se acessar o Reservatório de Energia 
Lemuriana. Nós não  diremos: dêem três passos adiante, toquem o chão com o joelho, 
movam-se para a direita, virem a maçaneta, e entrem, pois este não e o modo de se 
chegar lá. Vocês têm que determinar o caminho por vocês mesmos.. Esta é a segunda 
onda de capacitação. O que funciona para vocês? Sua intenção, a sua aplicação prática 
destas ferramentas úteis dependerá inteiramente da sua própria escolha. Divirtam-se 
com isso. Ousem fazer erros como a criança da Lemúria faria. Façam um montão de 
bons erros, e encontrem o que funciona para vocês. 

Ao conhecer o conceito do Reservatório de Energia Lemuriana—que há num lugar no 
meio de toda a Rede do Amor, onde vocês podem armazenar energia para o seu 
próprio uso pessoal e compartilharem com outras pessoas por todo o mundo—é o seu 
primeiro passo para ser um Anjo Humano. Este é o passo no seu próprio processo 
evolutivo, que lhes permite colocar  algo lá fora para alguém mais. Assim fazendo, 
vocês se alimentam muito além da sua compreensão. Isto é o que faz vocês brilharem. 
Isto é o que faz vocês crescerem. Isto é o que faz de vocês Trabalhadores da Luz. 

Redigindo o Grandioso  Plano 
Isto está em movimento neste dia. Nós estamos tão entusiasmados com o seu 
movimento. Nós estamos tão emocionados e tão orgulhosos de vocês. Vocês não têm 
idéia, pois vocês pensam que estão sentados em algum lugar, com um pequeno grupo 
de pessoas ou sozinhos em uma sala. Vocês não estão. Todos os olhos do Universo
estão sobre vocês enquanto conectam seus corações ao mesmo tempo. Sua intenção 
de fazer isto tem elevado vocês. Saibam que não há um grandioso plano em vigor, 
mas vocês mergulharam a pena de escrever na tinta e vocês a mantêm sobre o 
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pergaminho, e nós não podemos esperar para ver o que vocês escrevem. O seu jogo 
está na prorrogação. Agora não há limite para o que vocês possam fazer, pois vocês 
estão se movendo de um nível de serem os humanos para tornarem-se os Anjos 
humanos. Não tardará após isto, que vocês se movam para o reino angélico, e vocês 
tornar-se-ão os anjos do segundo planeta da livre escolha. Isto é o que está 
acontecendo. Vocês estão em treinamento, e nós não podemos esperar para ver as 
frustrações que vocês experienciarão, que nós experienciamos agora. E quando vocês 
ouvirem aquela enigmática risada sobre os seus ombros, saibam que somos nós, pois 
estaremos lá com o maior amor.  

Vocês Acreditam? 
Nós lhes oferecemos a magia prática do Reservatório  de Energia Lemuriana. Ela está 
pronta para vocês, como estão todas as coisas. Ela é simplesmente uma das 
ferramentas que vocês podem usar, que nós consideramos ser magia prática. Nós 
usaremos muito estas palavras nos dias à frente, pois recentemente perguntamos, 
"Vocês acreditam?" E depois nós lhes perguntamos, "Vocês acreditam em magia?".  E 
então nós fizemos à vocês a importante pergunta , "Vocês acreditam na magia de 
vocês?" E todos vocês sacudiram suas cabeças "Sim." Vocês estabeleceram o palco 
para a magia prática que agora se apresenta. Nossa maior intenção é estar aqui como 
anjos abrindo nossas asas, de modo que nós possamos refletir a sua magnificência.  

É com a maior honra que nós nos juntamos a vocês neste dia e observamos o milagre 
que vocês criaram. Vocês têm feito algo além da compreensão do seu próprio nível de 
vibração. Todos os olhos em todos os níveis de vibração têm observado o que vocês 
têm feito neste dia. Fiquem orgulhosos. Permaneçam orgulhosamente no amor do Lar. 
Permaneçam na sua própria verdade. Mantenham a energia de quem vocês são, e 
compartilhem-na abertamente, amorosamente, com todos a quem a levarem. 
Coloquem esta energia na Rede de Amor, e quando vocês tiverem mais do que o seu 
coração possa manter, enviem-na ao Reservatório de Energia Lemuriana e saibam que 
ela estará segura lá e bem distribuída. 

É com o maior amor que nós lhes pedimos para se tratarem com respeito, 
relembrarem o Fator-E, e cuidem uns dos outros em cada oportunidade. Mantenham 
em mente que este é um jogo que vocês estão participando e espera-se que vocês se 
divirtam. Joguem bem juntos. 

Espavo.             

O Grupo. 

~ Abraços da Quinta Dimensão ~
Série da Magia Prática

15 de Dezembro de 2004

Saudações de Casa 

Nós dividimos com vocês a energia do Lar neste dia, pois vocês criaram  espaço para 
que isto acontecesse. Vocês abriram a porta para esta vibração visitá-los mais uma 
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vez. Agora, o que vocês fizerem com esta energia se tornará a sua marca pessoal de 
magia. Alguns de vocês estão incertos com o que  farão com a energia. Vocês olham 
em volta da sala e vêem o que os outros estão fazendo com ela e imaginam como ela 
se relacionará com vocês. Seja como for, ela é sua, sua marca registrada exclusiva de 
magia. 

Nós compartilhamos com vocês a Série da Magia Prática, pois é importante que vocês 
saibam que toda a informação que dividimos com vocês são somente palavras. Não 
são até que alguém leve esta informação e use-a de algum modo para ajudá-los em 
sua vida, assim se tornará realmente mágica. A transição de pensamentos dentro da 
realidade é a aplicação prática da energia do Lar. Isto é o que cria o Céu na Terra. Nós 
compartilhamos com vocês neste dia, as aplicações práticas e ferramentas para 
trabalharem e trazerem esta vibração mais elevada em sua vida diária no Planeta 
Terra. Vocês já existem na quinta dimensão, vocês simplesmente não estão 
acostumados a usarem os atributos de quinta dimensão em sua vida diária. Entretanto, 
nós daremos sugestões e novos conceitos à vocês que lhes ajudarão a verem as 
aplicações práticas da energia do Lar. 

Esgotamento de Energia . . .Tolerância 
Nós lhes dizemos que no seu planeta há muitas coisas mudando neste momento. 
Enquanto vocês continuarem a elevar a sua vibração, tornar-se-á muito mais 
importante para vocês viverem na consciência de Unidade, mais do que no 
separatismo. Há um desafio de tolerância que todos vocês irão experienciar.  Enquanto 
vocês mudam para vibrações mais elevadas, tanto individual quanto coletivamente, 
vocês descobrirão que a sua tolerância para com as energias incompatíveis, diminuirá 
grandemente. Vocês simplesmente não serão capazes de resistir a muitas energias 
incompatíveis que vocês estavam tolerando com êxito há tão pouco tempo atrás. Isto 
pode ser um problema real para vocês, quando agora estas incompatibilidades de 
energia, porque parecerá que saíram do nada e agora se apresentam diretamente 
diante de vocês. Se deixarem de prestar atenção, vocês se encontrarão sendo 
drenados pelas mesmas coisas que vocês foram capazes de tolerar há tão pouco 
tempo atrás. Deixem-nos dar à vocês um exemplo. Uma pessoa que vai trabalhar 
todos os dias, odiando o seu trabalho, está experienciando uma incompatibilidade de 
energia. Embora eles possam ter acreditado que isto é o que eles estavam 
pretendendo fazer, subitamente torna-se intolerável permanecer mais naquele trabalho 
e eles poderão nunca mais saber porque  agora eles se sentem de maneira tão 
diferente sobre isto. Nós lhes dizemos que é o seu próprio avanço que está causando 
este passo acelerado e isso crescerá com mais força nos próximos três anos. 

O Sorriso Tranqüilo da Confiança Espiritual 

Enquanto a vibração coletiva da humanidade aumenta, as pessoas em geral também 
experienciarão uma intolerância total com a falta de alinhamento de energia. As 
maiores incompatibilidades de energia com que vocês estão tão acostumados a viver, 
é em uma base que os coloca em segregação, bem mais do que na unidade. Nos 
próximos três anos, haverá mais de uma oportunidade para todos vocês moverem-se 
de volta dentro da conexão do coração. Este é o propósito para as Séries de Magia 
Prática. Esta é a razão para as ferramentas de magia prática que nós oferecemos. É 
simplesmente a idéia de se reconectarem com a magia do Lar que precipitará o seu 
avanço. A Rede de Amor é um portal imenso para esta conexão que contém muitos 
portais de energia em realidades múltiplas. Ela os provê com uma ferramenta prática 
que vocês podem usar para mudar as suas vidas aqui hoje. Tudo o que lhes pedimos é 
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que vocês a usem e que vocês tenham espaço em suas vidas para utilizar a energia do 
Lar. 

Saibam que este é um presente muito pessoal para cada um de vocês. Por favor, não 
fiquem pregando aos outros a sua verdade, e saibam que não é a sua responsabilidade 
mudar a mente de qualquer pessoa, exceto a de vocês, pois esta não é tarefa de 
vocês. Ao invés disso, observem o que acontece quando vocês colocam a energia do 
seu coração na rede. Aqueles que sentirem o puxão, serão atraídos para ela e 
procurarão vocês. E aqueles que não estiverem prontos, não procurarão respostas. Sua 
disposição para colocar a sua energia como um professor na rede, torna-se agora 
importante. Vocês já podem ver a diferença. Por exemplo, na velha energia vocês iriam 
pelo mundo com sua verdade, vender seus serviços, perseguir adições, e criar os 
cartões de negócios perfeitos. Agora, mais do que antes, chega uma nova ferramenta 
com a arte de permanecerem em sua própria energia, enquanto atraem energia para 
vocês. Agora é para vocês permanecerem tranqüilos e atraírem aqueles que estão 
interessados em vocês. Esta é a forma das vibrações mais elevadas do Novo Planeta 
Terra. Coloquem a sua intenção na Rede do Amor e observem a mágica começar. 

A que estratégia vocês responderiam melhor? À pessoa que permanece em um 
pedestal no canto da rua, dizendo a todos que ouvirem, que grande professor ele é e 
por que as pessoas deveriam ouvi-lo, ou à pessoa que permanece tranqüilamente no 
outro canto da rua, apenas sorrindo com o conhecimento do amor do Lar, calmamente 
atraindo pessoas para ela? É freqüente que o sorriso tranqüilo da confiança espiritual 
atraia seus estudantes para vocês. É freqüente que o sorriso tranqüilo, chame toda a 
energia do Lar e faça todas as conexões. Agora que vocês estão usando as 
ferramentas da quinta dimensão como a Rede do Amor e a Terceira Terra vocês 
descobrirão que as coisas funcionam de maneira diferente. Estes são os passos que 
vocês podem dar para moverem-se para dentro da quinta dimensão. Estas são as 
ferramentas dos professores do futuro.

Cada um de vocês tem uma história única para contar. Cada um de vocês carrega 
dentro de si  uma profunda verdade e vocês todos começarão este trabalho em breve. 
Alguns de vocês podem senti-la, mas não sabem ainda como expressá-la. Alguns de 
vocês tiveram contato com ela, embora não saibam como compartilhá-la. Todos estes 
dons e mais, estarão disponíveis quando vocês intencionalmente criarem a sua 
realidade como criadores que são. Da sua própria maneira, cada um de vocês, têm 
uma peça única do quebra-cabeça, da mesma maneira que todos vocês têm a beleza 
única. Nós lhes dizemos que exatamente como a sua beleza única, cada um de vocês 
tem um raio especial de luz que todos os outros em seu planeta podem ver, a não ser 
vocês. O mesmo é verdadeiro com a sua própria verdade. Outros a verão em vocês e 
poderão até desejá-la para eles mesmos, mas vocês não verão isto claramente. Este é 
o véu em ação e de onde vem o sorriso tranqüilo da confiança espiritual. Há um lugar 
dentro de cada um, onde residem as sementes de Deus. Nós pedimos que vocês não 
analisem isto ou tentem colocá-las em uma caixa, somente sintam-nas no seu interior. 
Mesmo que vocês sejam incapazes de quantificá-la ou explicá-la, tocar esta semente 
trará o sorriso da confiança espiritual que os conectará então com a Rede do Amor. 

Há outras coisas que estão acontecendo neste planeta que vocês compreenderão 
claramente nos próximos três anos. Pois enquanto vocês se movem para uma vibração 
mais elevada e enquanto suas tolerâncias com as incompatibilidades de energia 
diminuem, vocês verão certos eventos acontecerem . Nós desejamos preveni-los que o 
pior que pode acontecer aqui, é vocês assumirem estes eventos muito seriamente. Por 
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favor, compreendam que este é um jogo em que vocês estão participando e a idéia 
total do jogo é divertir-se. Por favor, não carreguem o peso do mundo sobre os seus 
ombros, pois nós não estamos lhes pedindo para mudarem o mundo. Nós estamos 
pedindo que vocês façam algo infinitamente mais difícil. Nós estamos pedindo que 
vocês se modifiquem. Mudem as suas próprias percepções e deixem aquele brilho se 
exteriorizar, pois uma mudança muito leve na percepção faz uma mudança imensa na 
sua realidade. Esta mudança intencional permitirá a vocês transmitirem o sorriso da 
confiança espiritual. 

O Poder do UM
Muitas das guerras em seu planeta foram criadas pelas incompatibilidades de energia 
que começam como frustração. Então as frustrações se constroem dentro da raiva. É 
quando estas pequenas frustrações são construídas e recolhidas na consciência 
coletiva ai é que vocês têm as incompatibilidades em escala global. Então uma pessoa, 
ou um país, passa da frustração para a ação. Uma vez que esse rumo é iniciado, torna-
se mais difícil mudar. Esta inércia começou agora em muitos lugares do seu mundo e é 
muito difícil parar. Vocês se perguntam, "Por que a guerra? Por que precisamos 
experienciar estas atrocidades e o que eu posso fazer a esse respeito? O que nós 
pedimos é que compreendam que vocês estão no controle total da sua própria 
realidade, e que a forma como percebem estes acontecimentos, na verdade, cria o seu 
mundo. E se nós lhes disséssemos que cada um de vocês existe em um mundo único 
da sua própria criação? E se nós lhes disséssemos que o que vocês permitiram neste 
mundo, determinou o que outros mundos com os quais vocês interagiram, 
determinassem a sua experiência? Mudem  primeiro o mundo em seu próprio coração 
e então vocês saberão o que fazer no exterior. Quantos Trabalhadores de Luz são 
necessários para mudar o mundo? Somente um . . .Você. 

Liberando Velhas Crenças 

A mudança de sua percepção conduz à mudança da sua realidade. E se vocês 
compreenderem que toda mudança conduz a algo melhor, então é fácil ver que o ato 
de mudar é a chave do progresso. Agora isto funcionará mais rapidamente do que 
nunca antes, a menos que. . . vocês se apeguem firmemente a suas velhas crenças. 
Nós dizemos à vocês que a grande maioria das guerras em seu planeta vem de 
pessoas segurando-se tão fortemente aos seus sistemas de crenças que eles não 
podem ver o novo mundo que está sendo criado bem diante dos seus olhos. 

Uma Jornada através do Portal Espiritual de Jerusalém

Recentemente o Guardião e o Guardião do Guardião foram para Israel. Um dos 
maiores portais espirituais do mundo está centrado lá em Jerusalém. Andando em 
Jerusalém ele se encontrou em um lugar que ele sempre sonhara em visitar. Ele foi 
criado como um Cristão e estudou a Bíblia quando criança. Nós iremos colocá-lo em 
uma situação embaraçosa e contar à vocês que o seu maior desejo naquela época de 
sua vida era se tornar um sacerdote. . . Sim, nós demos risadas a respeito disto 
também. Quando criança, ele sempre sonhara em ver os lugares onde a história 
aconteceu e subitamente ele se encontrou lá. Ele estava um pouco confuso, pois 
embora ele sentisse a energia do maior portal espiritual  na terra, ele não sentiu o que 
ele sempre pensou que sentiria. Caminhando através da cidade antiga, ele se 
encontrou distraído e confuso, pois a energia não estava alinhada da forma que ele 
esperava que estivesse. De fato, chegou a um ponto em que ele tinha experienciado o 
suficiente, e quis partir. Foi então que compartilhamos com ele que não era o portal 
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espiritual que causou esta confusão, mas as expectativas de todos os visitantes que 
causaram a incompatibilidade de energia. Ele relaxou um pouco então e continuou a 
jornada. 

Logo ele se encontrou caminhando pela Igreja do Santo Sepulcro que abrigou muitos 
dos históricos artefatos do cristianismo. Ele estava vendo muitos dos lugares que ele 
estudara quando criança e durante este tempo, nós prestamos muita atenção ao fato 
de que ele tinha tirado o chapéu. De fato, ele estava carregando o seu chapéu muito 
desconfortavelmente embaixo do seu braço durante todo o tempo em que ele estava 
na Igreja. Em determinado momento nós lhe perguntamos "Por que você carrega o 
seu chapéu embaixo do braço?" Ele respondeu que era uma tradição e era costume 
remover o seu chapéu enquanto estivesse em um lugar de adoração. E nós 
perguntamos, "Qual o significado deste costume?" Ele respondeu, "Eu não sei." Ele 
então começou a procurar dentro dele a razão que havia para ele tirar o chapéu. Então 
nós perguntamos "Isto mantém a magia para você? É uma das ferramentas que você 
tem usado para criar algo especial em sua vida?" Ele respondeu "Não, não realmente. 
Eu só faço isto, porque isso é esperado e eu não quero ofender outras pessoas a 
minha volta. "O Guardião continuou a carregar o seu chapéu sob o braço durante o 
resto do tempo em que ele esteve na igreja. Não muito tempo depois, ele se 
encontrou no Muro das Lamentações na parte Israelita da cidade. Aqui o costume era 
colocar o chapéu. Enquanto ele caminhava para o Muro, nós perguntamos a ele "Por 
que você usa o seu chapéu?" Ele riu e disse "É costume e eu não quero ofender 
alguém , não honrando o costume." Mais uma vez nós lhe perguntamos "Há magia no 
fato de colocar o seu chapéu aqui e tirá-lo em outro lugar? Se houver magia nestas 
ações, nós desejamos passá-las para todos vocês, pois vocês estão procurando por 
ferramentas neste momento da sua evolução." Ele respondeu, "Não, eu só estou 
fazendo da maneira que as pessoas sempre fizeram, de modo que eu possa 
experienciar o modo no qual elas têm tradicionalmente alcançado a Deus." Neste 
momento o Guardião conscientizou-se de como as pessoas em todo lugar podem 
agarrar-se tão firmemente as suas próprias verdades e tradições, de forma que elas 
tornam-se completamente inconscientes de que há outras pessoas ao redor delas. De 
fato, a cidade de Jerusalém mesmo do jeito que é nestes dias, está em um estado de 
separação.

Queridos, nós nada temos contra as tradições. As tradições dão significado e riqueza à 
vida. O desafio vem quando as tradições ou crenças são mantidas tão firmemente que 
elas perdem o seu significado e algumas vezes têm até o efeito contrário. Quando o 
sistema de crenças tal como estes são construídos com base no amor de Deus, dos 
membros da raça humana e da unidade, vocês podem compreender porque temos tal 
dificuldade em compreender o significado da frase "Guerra Santa?" Nós dizemos à 
vocês que nos dias vindouros, a separação se tornará mais difícil de se suportar do que 
nunca. Estas podem ser incompatibilidades de energia em uma grande escala nunca 
antes vista na Terra. Aproveitem as tradições, queridos, criem novas e lembrem-se da 
magia que elas podem manter para vocês. Se vocês esqueceram o significado de uma 
tradição que vocês amam, então dêem um significado novo e próprio. Simplesmente 
compreendam que enquanto vocês evoluem em sua rápida proporção, vocês 
compreenderão que a verdade é um processo evolutivo. À medida que vocês crescem, 
então a sua verdade também crescerá. Os sistemas de crenças que não têm espaço 
para o crescimento, experienciarão um grande stress na Terra nos dias que se 
aproximam. Encontrar os meios de mesclar a magia de crenças diferentes, e estar 
constantemente consciente de como esta mágica pode ser usada para facilitar a 
condição humana, é a verdadeira tarefa diante de vocês como os Trabalhadores da Luz 
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do planeta Terra. Enquanto vocês atravessam a vida e experienciam os desafios e 
sentem as incompatibilidades de energia, a primeira pergunta que nós pedimos que 
vocês respondam é, "Eu estou me apegando com muita força a algo? Há talvez uma 
crença dentro de mim mesmo em que eu esteja me segurando tão firmemente que eu 
não possa seguir adiante?" Esta é a mudança na percepção que mais efetivamente
pode trazer a unidade e a harmonia dentro da sua realidade. Quando cada pessoa 
estiver desejando liberar o seu sistema de crenças o suficiente para objetivamente ver 
outras pessoas ao redor dela, ela verá que todos nós estamos lutando com a mesma 
condição humana. Outras pessoas vestem diferentes roupas, falam idiomas diferentes, 
e têm diferentes costumes e tradições. Mas cada um deles é realmente você... e você 
é eles. A criação da Rede do Amor tornará isto mais evidente do que nunca antes.  

Por causa da nova energia, as diferenças entre a humanidade se tornarão mais 
pronunciadas do que nunca antes, nos próximos três anos. Haverá um dia em que o 
homem começará a se focalizar na maneira em que vocês são parecidos, mais do que 
na maneira em que vocês são diferentes. Este dia será celebrado no Céu muito mais 
do que poderiam imaginar. Nós não mais lhes pedimos para anotarem as ferramentas 
que lhes oferecemos para viverem em uma vibração mais elevada. Nós não mais 
pedimos à vocês que sigam um decreto para alcançarem o Céu. Ao invés disto, nós 
lhes pedimos que façam algo infinitamente mais difícil. Nós lhes pedimos que sejam 
felizes e realizados. Nós lhes pedimos que ousem se divertir hoje. Nós lhes pedimos 
que encontrem a paixão em sua vida e compartilhem-na com os outros. Parece 
simples? Simples é, mas não é fácil. Apesar de tudo, se isto fosse fácil, todos 
desejariam ser um humano. 

Abraços da Quinta Dimensão  

Então aqui estão vocês. Ah, mas e as ferramentas? Se isto é tudo sobre a magia 
prática, onde está a mágica que pode ajudar vocês se focalizarem no modo em que 
vocês são semelhantes, mais do que no modo em que são diferentes? Nós não 
desapontaremos vocês, queridos. Vocês têm a habilidade de mudar a sua própria 
vibração e a sua percepção em um instante. Isto pode ser feito de muitos modos, mas 
agora nós compartilharemos com vocês uma maneira de vocês mudarem a percepção 
de cada um e de resolverem as incompatibilidades de energia muito rapidamente. Isto 
poderá surpreendê-los por acharem que é um atributo humano, e não um espiritual. 
Ter a coragem de tirar as suas asas e de colocar o véu para virem aqui e participarem 
do jogo da polaridade, é reverenciado em todas as dimensões muito além da sua 
compreensão. Vocês são os corajosos que ousaram chegar aqui e sentar-se em frente 
ao espelho e tentar compreender quem são vocês e por que estão aqui. Nesta 
condição humana vocês têm também um dom. Pois mesmo nós, os anjos no Céu, não 
podemos tocar um ao outro da maneira que vocês podem. Sua dança na densidade 
permite à vocês tocarem-se um ao outro de uma maneira que é mágica. Agora vocês 
estão se movendo para vibrações mais elevadas, e a magia está para ser ampliada 
mais ainda. Então eis aqui a ferramenta. Ela é chamada de "Abraços da Quinta 
Dimensão. Nós lhes pedimos que aprendam a usar este toque de magia na Rede do 
Amor. Este presente pode ser usado mais do que vocês podem perceber. 

Imaginem que na base da sua cabeça, atrás do seu pescoço há uma conexão 
energética com a Rede de Amor. A conexão com a Rede de Amor está com vocês o 
tempo todo. Na próxima vez que vocês abraçarem alguém, conscientemente abram 
esta conexão. A energia percorrendo através do seu corpo será inacreditável e tanto 
vocês como a pessoa que vocês estão abraçando sentirão isto, estejam certos. Isto
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moverá vocês dois a um nível mais elevado e isto será um abraço da quinta dimensão. 
Quando vocês o fizerem, descobrirão que o sorriso tranqüilo da confiança espiritual 
pertence à vocês para que a conservem. Pratiquem estes abraços. Pratiquem o fluir da 
energia da Rede de Amor através de vocês com cada abraço que vocês derem. Esta 
prática lhes colocará em níveis mais elevados e se tornará mais fácil para que vocês 
mudem as incompatibilidades de energia, para que vocês vivam em harmonia, para 
que vocês sejam felizes. Nestes tempos quando vocês olharem em volta e 
perguntarem quem vocês vão abraçar primeiro, re-lembrem-se de começar com você. 
Começar com você mesmo, ajudará você a se conectar com os outros. 

Compreendam que os presentes do Lar estarão com vocês o tempo todo. Vocês têm 
somente que se apoiar neles e usá-los. Pratiquem com freqüência e conectem-se com 
a energia do Lar que é seu direito de nascimento. Vocês são os maiores anjos que já 
existiram. Vocês têm a maior habilidade de mudar este planeta e todo o seu jogo ao 
mudarem o seu coração. Vocês carregam a beleza única que é a centelha de Deus. 
Encontrem usos para isto, sempre que for possível e quando vocês tiverem a 
oportunidade de compartilhar um abraço de quinta dimensão. Deus lhes abençoe, 
queridos. Nós estamos muito orgulhosos de vocês. É com a maior honra que lhes 
pedimos para orgulhosamente usarem o sorriso tranqüilo da confiança espiritual, 
tratarem-se uns aos outros com respeito, cuidarem uns dos outros e jogarem bem 
juntos. 

Espavo. 

O Grupo

~ O  Descontentamento Divino ~
Série da Magia Prática

15 de Janeiro de 2005

Saudações de Casa. 

Estamos de novo no Lar, pois vocês criaram toda a energia que está agora diante de 
vocês. Experimentam os picos de energia - os altos, os baixos, as montanhas e os 
vales que criaram e puseram em movimento por si mesmos. Dizemos a vocês que, é 
um tempo bem agora na Terra, onde a tensão esta sendo sentida. Contamos-lhes que 
é o momento em que muitos Trabalhadores de Luz sentem uma energia que esta 
fervendo em seu interior e não sabem o que fazer com ela, não sabem como 
interpretá-la. Tradicionalmente, tinham compreendido que se a energia em seu interior 
se alinhasse adequadamente, sentiriam a descida da ladeira e o vento em suas costas. 
Alguns se sentem ainda como se estivessem subindo uma colina e subindo com 
dificuldade. Muitos têm descoberto que há tensão no ar; existe um sentimento de 
urgência que não estava aí pouco tempo atrás. 

Queridos, estamos aqui para ajudar a explicar isto a vocês, pois nunca antes se viu 
tempo igual a este aqui na Terra. Verão uma energia diferente emergindo do outro 
lado da colina onde estão. Verão que começa uma mudança na dimensão. O processo 
começou. Tiveram a condição de entrar nele e criá-lo. Isso é algo que somente se 
pode fazer no lado humano. É somente através de seu árduo trabalho, de seus 
esforços e da definição de quem são e em quem estão se convertendo, que estão 
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mudando os paradigmas de Tudo O Que É. Estão mudando unilateralmente os 
paradigmas de todas as dimensões. Isso somente é possível utilizando o véu. Somente 
é possível tendo a capacidade de enfrentar o trabalho que vieram fazer em sua vida e 
o que os apaixona. Estão aqui com um propósito.

Além das expectativas. 
Agora, permita-nos explicar-lhes alguns eventos que estão acontecendo globalmente e 
que poderiam ajudá-los a compreender. Em primeiro lugar, saibam que não estão 
sozinhos. Em segundo lugar, saibam que estão aqui com um propósito. Parte do que 
têm sentido recentemente é uma energia necessária para ajudá-los a dar os pequenos 
passos. Os humanos não têm nenhuma dificuldade para dar os grandes passos, ir à 
escola, depois à universidade, preparar-se para um futuro longínquo. Muitos de vocês 
fazem cursos de cura, começando a se encaminhar para o que os apaixona. Ah, mas 
quando chega o momento de dar esse último passo para entrar em ação, 
freqüentemente fica mais difícil. Esse último pequeno salto fora do penhasco, esse 
último pequeno passo para fazer o que os apaixona, em vez de preparar - é o mais 
difícil.

Dizemos que tem o tempo e a energia no planeta Terra neste momento, que pode lhes 
ajudar com esse pequeno passo mais do que imaginam, e vocês o criaram, não nós. 
Puseram-no em movimento por si mesmos, pois planejaram Tudo O Que É até este 
ponto. Estão trabalhando com sua própria energia criativa, criando o caminho sob seus 
pés à medida que avançam. E estamos muito orgulhosos de vocês. Foram muito além 
do que originalmente tinham planejado. 

O Jogo devia estar terminado neste momento. Todos deviam ter ido para casa, 
cumprimentar-se por um trabalho bem feito e rememorado todas as vezes que não 
puderam recordar quem eram quando se encontravam. Seus pensamentos teriam 
trazido para a memória às vezes em que representaram o papel da vítima e alguém 
representou o de assaltante, ladrão, violador. Aqui estão. Com o véu ainda no seu 
lugar e se perguntam, "O que posso fazer agora? O que posso fazer depois? Como 
posso começar a fazer o que me apaixona? Como posso perceber a diferença?". Mas a 
energia está tensa (apertada), e muitos de vocês a estão sentindo como uma restrição. 
Dizemos a vocês que esta restrição foi arranjada por vocês. Quando entenderem a 
física básica, compreenderão a energia cinética. Agora compartilharemos com vocês 
alguns conceitos básicos sobre isso, para que possam compreender o resto da história.

O Descontentamento Divino
Quando um objeto está em movimento, tende a manter-se em movimento. Do mesmo 
modo, quando um objeto não está em movimento, tende a manter-se imóvel até que 
outra força bastante forte interaja com ele para mudar sua condição. Essa é força que 
estão sentindo como restrição na Terra neste momento. Essa força é algo que vocês 
mesmos estabeleceram, para se assegurarem que estariam no caminho que desejavam 
estar. Chamamos essa força de “o descontentamento divino”.

Alguns de vocês sentem-se muito cômodos na sua imobilidade, mas agora está se 
tornando incômodo NÃO se mover. Embora alguns tenham descoberto o que os 
apaixona, se não estiverem gerando o movimento para fazer o que os apaixona, 
sentirão que esse desgosto divino crescerá nos próximos meses. Essa é a energia que 
está se acumulando agora, e que muitos dos Trabalhadores de Luz no planeta Terra 
estão começando a sentir como uma restrição. É o que denominam energia "difícil". 
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Podem perceber que algo não está bem, mas é possível que não saibam exatamente o 
motivo.

Superaram a barreira e agora se encontram á beira do precipício. Têm a oportunidade 
de ter o vento a seu favor, enquanto avançam, ou de encontrar resistência. De 
qualquer forma, por favor, compreendam que é sua escolha. Podem se deter à beira 
do precipício tanto quanto queiram. Podem decidir não se mover mais. Entretanto, se 
se detiverem, necessitarão de uma nova força para ganhar impulso novamente; essa é 
a razão do desgosto divino. O desgosto divino está crescendo, cada dia com mais 
força, para as pessoas que simplesmente estão muito acomodadas comecem a pensar 
em seguir adiante. Essa é a energia que os receberá ao entrar este ano, que os induz 
a entrar em ação.

Por favor, compreendam que não somos nós que fazemos isto. Vocês que o puseram 
em movimento; simplesmente estamos comentando. Fizeram isto para se assegurar de 
levar a cabo seu propósito e o que os apaixona. Agora é o momento de fazer isto, 
agora mais que nunca.l

A Ferramenta dos Mestres

A luz no planeta Terra está para mudar, já que à medida que vocês mudam estas 
dimensões, vão incorporando em maior grau a realidade de quinta dimensão na qual 
vivem suas vidas diárias e essa nova luz se torna incrivelmente importante. Permita-
nos dar a vocês uma ferramenta simples. Uma ferramenta usada pelos Mestres, pois 
esta é a Serie de Magia Pratica. Dizemos a vocês que tudo nestas mensagens deve ser 
realista, com aplicações práticas em sua vida diária, ou do contrário seria inútil. Todos 
os livros que demos ao Guardião para que os escrevesse, todos os Faróis de Luz que 
tem enviado, todos os seminários que dá e as apresentações que realiza, são 
simplesmente idéias que ficam em movimento no ar. Não existe nada mágico nelas, 
até que assimilam algo delas e usam-no de alguma forma em sua própria vida. Essa é 
magia prática. Para isso estão aqui. 

O que estão vendo agora são as ferramentas dos Mestres, pois mudar para a quinta 
dimensão é a parte fácil. Já estão aí. Despertam cada manhã na quinta dimensão. 
Estão em um elevado estado de criação. O problema é que continuam acreditando que 
permanecem na terceira dimensão e, assim, constantemente criam uma realidade de 
terceira dimensão, embora já existam na quinta dimensão. Pedimos à vocês que usem 
as ferramentas e descubram o que funciona que pertença à quinta dimensão, para que 
possam atrair para sua vida diária o que lhes traz paixão e alegria. Estas são as 
ferramentas que os ajudarão a se acostumar à quinta dimensão. Estes são os 
presentes que os ajudam a compreender onde estão e o que fazem aqui.

Mudança da Trialidade
São três as ferramentas dos Mestres... usamos muito a número três. Recentemente 
vocês passaram do campo da dualidade para o da trialidade. Agora existe uma 
conexão mais forte entre o ser superior, o ser inferior e o ser espiritual, pois formam 
parte da totalidade: a luz, a escuridão e toda a escala intermediária de cinzas estão se 
combinando para formar uma expressão única. Passaram do campo de consciência da 
unidade, que era a energia única, para o campo da dualidade - onde participam deste 
maravilhoso Jogo. Agora estão passando ao nível seguinte, o da trialidade. A trialidade 
se torna o desafio, já que ninguém sabe como é, do contrário já estariam escrevendo 
livros sobre isso. Todos querem adivinhar com o que se parece a trialidade, mas 
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dizemos que estão mais perto dela do que imaginam. Somente têm que adaptar a 
energia do Lar à sua vida diária para compreender a trialidade. 

Daremos a vocês uma ferramenta de trialidade muito simples, a ferramenta dos 
Mestres. Toda pessoa que percorreu os níveis de mestria em qualquer de suas lições 
de vida, utiliza estas três mudanças em algum momento de sua vida. Primeiro, é 
preciso mudar a percepção. Se aprender a olhar um pouco a realidade de maneira 
diferente, você a mudará em um instante. A perspectiva sob a qual se observa uma 
situação, determina sua realidade. Portanto, a primeira parte consiste em mudar sua 
percepção. A segunda parte consiste em mudar sua realidade. A terceira parte consiste 
em mudar as dimensões. Essas são as ferramentas de trialidade dos Mestres. 

É realmente sua percepção que determina sua realidade. Esse conhecimento, por si só, 
é condição para quinta dimensão, onde têm o poder de decisão sobre sua própria 
realidade. Se tiver uma dificuldade, quer dizer algo com o qual se choca vez ou outra e 
não lhe é possível sair disso, poderia desejar saber se existe uma espécie de carma 
que o mantém dando com a cabeça na parede. Queridos, algumas vezes isso é certo, 
pois assim estabeleceram para poderem aprender lições específicas. Mas existem 
outras ocasiões nas quais vocês determinaram as circunstâncias, para poder mudar 
sua realidade e aprender a observá-la sob uma perspectiva diferente. No momento em 
que deixam de fazer o que estão fazendo, saem de sua realidade e de sua percepção, 
e observam de uma perspectiva diferente, instantaneamente mudam essa realidade. A 
seguir, a única coisa a fazer é voltar à realidade e trazer consigo essa percepção, pois 
essa é a ferramenta para mudá-la. i

Portanto, o primeiro a fazer é mudar sua percepção, o segundo é trocar sua realidade, 
e o terceiro é mudar dimensões. Essas três ferramentas de trialidade se tornarão mais 
importantes à medida que continuam experimentando o desgosto divino, pois é o que 
os está levando a agir.

O Novo Paradigma dos Anjos Humanos 
Vocês vieram com lembranças incríveis do Lar. Vieram se reconectar à família, ajudar 
outros a se conectarem e a mudar sua realidade de toda forma possível. Vieram ajudar 
a despertar o resto do planeta. Tiveram o grande sonho. Puseram o véu que os evita 
recordar quem são e recordar sua própria magnificência. Foi uma honra para nós 
presenciar isto à medida que começam a despertar do sonho e agora será uma honra 
para vocês. Conforme mudam as dimensões, vão alcançando o reino do Anjo Humano. 
Será uma honra para vocês, desse ponto, ajudar os outros a despertar do sonho. Será 
seu dever estar aí, quando a oportunidade se apresentar. 

Ser evangélicos, pregar não funciona nas vibrações superiores. Não precisam impor 
sua maneira de pensar a outros. Em vez disso, simplesmente permaneçam aí com esse 
formoso sorriso no rosto e, quando eles perguntarem, tenham pronta a informação. 
Esse sorriso de confiança espiritual impregna tudo que fazem. É um verdadeiro indício 
de que têm algo valioso. É o sinal de que têm algo especial que outros vão desejar. 
Essa é a parte que os ajudará a entrar na quinta dimensão, não só vocês mesmos, 
mas também ajudará a abri-la para todos os que vocês entrarem em contato. Bem-
vindos ao Lar meus queridos, Bem-vindos ao Lar.

Estão aqui com um propósito. Nada é acidental no planeta Terra. Nos dias que virão, 
muitos de vocês verão a si mesmos com mais clareza que nunca. Muitos descobrirão 
essa tranqüila acomodação que estabeleceram a seu redor e, em muitos outros, 



16

crescerá o desgosto divino. Permitam que essa energia os motive. Deixem que seja 
sua força de impulso. Deixem que seja o vento a seu favor, à medida que começarem 
a descer a montanha sem esforço. Saibam que a vida ficará cada vez mais fácil, 
conforme ganha impulso. Querem saber exatamente "Para onde estou indo? Com que 
pareço? Para que estou aqui?” Pediram-nos que lhes disséssemos "vão por esta rua, 
virem à direita e batam nessa porta, e estarão no Lar". Se lhes disséssemos
exatamente isso, se aproximariam e, então, iriam em outra direção, pois a realidade é 
que, para expressar-se como criadores, devem criar seu próprio caminho.o. 

Todas as Portas conduzem ao Lar - Todas as Mudanças conduzem à Ascensão
Pedimos a vocês que, à medida que se aproximam dessa rua, olhem para ambos os 
lados, pois há muitas portas laterais que conduzem a distintas direções. É imperativo 
descobrir essas portas laterais. Encontrar essas portas laterais pode ajudá-los a 
descobrir seu caminho para o Lar. A parte interessante é que todas as portas levam ao 
céu. Todas as portas conduzem ao Lar. Todas as portas conduzem ao que os 
apaixona, de uma ou outra forma. Sim, já dissemos isso antes e não quiseram escutar: 
todas as mudanças conduzem a algo melhor, embora não pensem necessariamente 
isto quando estão no meio da mudança.

Vocês estabeleceram a energia que os encaminharão para o descontentamento divino. 
Descobrirão que as lembranças do Lar os motivarão a ir mais longe. A força que virá e 
ajudará a mudar seu caminho será sua própria força, pois a forma como dirigirem isto 
e de se moverem em direção a essa energia vai determinar seus resultados. Portanto, 
tenham primeiro o mérito de olhar em todas direções e, antes de reagir a algo, 
procurem a perspectiva mais elevada. Às vezes, têm somente meio segundo para fazê-
lo, mas antes de reagir, antes de tomar partido sobre algo, observem todas as 
possibilidades: "Onde posso obter os melhores resultados? De que outras perspectivas 
posso ver este mesmo evento?" Então determinem qual delas escolherão primeiro. 
Caso a escolhida não preencha suas expectativas ou não lhes seja útil de todo, 
atrevam-se a escolher de novo. Têm a possibilidade de escolher, a habilidade, o direito 
e têm o dever de escolher a alternativa mais elevada.

Nós os Desafiamos a Serem Felizes
Atrevam-se a desfrutar disso tudo com alegria, pois está a seu alcance. É sua escolha. 
É sua oportunidade de permanecer na energia mais elevada possível. É sua 
oportunidade de ter tudo o que desejarem não só no mundo físico, como também em 
seu coração. Pois quando dão o passo para a plena abundância e a aceitam, a energia 
flui através de vocês e muito rapidamente passam à quinta dimensão. A energia do Lar 
conhece a plena abundância. É sua ilusão de polaridade no tabuleiro de jogo que faz 
com que vocês utilizem a palavra "abundância", já que não usamos essa palavra no 
Lar. Não vemos a carência do mesmo modo que vocês. A energia não conhece a 
carência. Compreendam que sua percepção até o momento incluía a ilusão de 
carência. Agora os convidamos a ver através dos olhos do Céu. Bem-vindos ao Lar. 
Estão criando isto hoje.

O presente do Lar está diante de todos e de cada um de vocês. Começaram e se 
conectaram à Rede do Amor. Criaram a Terceira Terra. A Terceira Terra é um padrão 
de pensamento que acumula todas suas esperanças e seus sonhos. No momento em 
que esse padrão de pensamento chegar à cúspide e alcançar o nível no qual recolheu 
todas as formas pensamento da Terra, recobrará a forma pensamento original com a 
qual foi formada a Terra. Nesse instante terão reprogramado a Terra.



17

Isto se apresentará diante de vocês mais cedo do que acreditam, por isso atrevam-se 
a manter suas visões mais elevadas. Atrevam-se a enviá-las através da Rede do Amor 
à Terceira Terra. A Rede do Amor é uma conexão de natureza humana, pois foi criada 
por vocês. É uma rede feita pelo homem que está ligada com toda a Terra, conectando 
os corações em todas partes. Usem essa energia para atrair, para dar, reduzir e fluir. 
Quando tiverem essa energia extra, mandem-na à Rede do Amor e deixem-na ir em 
direção à rede sem restrição. Quando sentirem esse amor do Lar, permitam que ele 
retorne a vocês, pois essa é a conexão com a Rede do Amor que cada um tem. 
Compreendam que estão sentindo a energia do coração, pois é o que está conectando 
a energia do Lar. Compreendam que estão se conectando diretamente com nossos 
corações.

Vocês sabem quem são? Nós sabemos sim. Manteremos essa visão de nosso amor por 
vocês e sua magnificência, até que chegue o dia em que possam sustentá-la por si 
mesmos. No interior das borbulhas biológicas do seu corpo físico, não podem perceber 
a magnificência do que são de verdade, mas nós sim, podemos. Esse é nosso trabalho. 
Essa é a razão por que lhes apresentamos estes conceitos neste momento. Estão 
preparados para isso. 

Muito em breve se verão desenvolvidos para a dimensão seguinte, porque primeiro 
aprendem a perceber. Mudam sua percepção, logo aprendem a aceitá-la em sua 
realidade e a transformar sua realidade. Essas ações geram uma mudança em seu 
nível dimensional. Quando mudarem seu nível dimensional, o primeiro que farão será 
ajudar outros a ver sua própria magnificência. Muitos de vocês se perguntam agora 
"por que não fazemos isso justamente agora?" Isso é exatamente o que lhes 
perguntamos. 

Descobrindo a Beleza Única
Cada um de vocês tem uma beleza única que é incrível. Cada um é diferente do resto. 
Quando a descobrem dentro de si mesmos ou no outro, podem compartilhá-la e refleti-
la para ajudar o outro se sustentar em sua própria energia. Embora não seja possível 
retirar o véu para mostrar-lhes o que são verdadeiramente, é possível dar-lhes avisos. 
É possível que possam dar um indício de sua essência real e sua beleza verdadeira. 
Dizemos lhes que também têm a possibilidade de brindar outras pessoas com esse 
dom. São as ações do Anjo Humano, que os conduzirão muito rapidamente à quinta 
dimensão e à magia que põe tudo em movimento.

A partir desse momento, quando tiverem tempos difíceis, quando sentirem o desgosto 
divino, quando quiserem saber se estão no caminho certo, perguntem-se: "Existe 
alguma forma de mudar minha percepção? Se houver, existe alguma forma de mudar 
minha realidade?" Então, podem descobrir que ao trocar de dimensão, o que era 
problema não é mais problema depois de tudo. Pode dissipar-se por si mesmo ou 
transformar-se em algo maravilhoso. As ferramentas dos Mestres funcionam bem. 
Mudem sua percepção. Permitam que se converta em sua realidade. Isso fará que 
mudem para as dimensões mais elevadas do Novo Planeta Terra.

Os dias futuros serão calorosos no Planeta Terra. Os próximos dias aquecerão os 
corações dos que receberem a nova energia. Podem descobrir a confusão - podem 
descobrir dificuldades nas energias comprimidas que agora se encontram em seu 
planeta – ou podem descobrir uma razão para se abrirem para novas possibilidades. 
Bendigam a energia negativa e mudem essa perspectiva. Puseram-na aí por uma 
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razão. Descubram os usos positivos para toda essa energia negativa e avançarão em 
direção à mestria cada dia.

Bem-vindos ao Lar, bem-vindos ao Lar, bem-vindos ao Lar. Compartilhamos com vocês 
as ferramentas maravilhosas, as idéias, a magia prática, e os conceitos do Lar, porque 
estão em treinamento, queridos. Estão no ponto de sua evolução onde acontecem as 
vibrações mais elevadas e, por isso, estão se convertendo nos Anjos Humanos que 
algum dia assumirão nosso trabalho. Já não nos corresponde interceder em seu mundo 
com intervenção angélica. Agora, a tarefa de permanecer disponíveis para outros, 
quando for necessário, é de vocês. Estão aqui para começar a trabalhar com e para os 
outros e não passará muito tempo antes que assumam as funções angélicas e se 
convertam nos anjos do segundo planeta de livre-arbítrio. 

Enquanto permanecem sentados no topo, sentindo a energia acrescentada, o desgosto 
divino, todas as possibilidades, o entusiasmo do que está por vir, e observam o 
caminho diante de vocês, lembramos lhes para que simplesmente desfrutem do 
passeio. Não se trata de dirigir-se a um lugar. Não se trata do quê encontrar ao descer 
a colina, nem do que farão ao chegar alí. Trata-se de desfrutar da viagem. Essa 
viagem começa com o desgosto divino que sentem neste dia. Desfrutem-no. Entrem 
nele. Abracem-no fortemente. Deixem que seja seu. 

É com a maior honra que compartilhamos estas mensagens com vocês na esperança 
de que peguem uma dessas jóias e a apliquem em algum momento de sua vida diária. 
Usem-nas para melhorar sua vida de alguma forma, para tornarem-se mais 
apaixonados, para serem mais felizes à medida que caminham nessas borbulhas de 
biologia, para que desejem menos o Lar, porque vocês são o Lar e agradecemos por 
estarem aqui. Honrem o que são, caminhem orgulhosamente cada dia e lembrem-se 
de tratar uns aos outros com respeito. Cuidem-se mutuamente em todo momento. 
Recordem-se de que isto é um Jogo que é suposto a ser divertido... e joguem bem 
juntos.

Espavo. 

O Grupo

~ O Segredo do Guardião ~
Série da Magia Prática

15 de Fevereiro de 2005

Saudações de Casa. 

Meus Queridos, à medida que observam ao seu redor, podem ver claramente a magia 
nos olhos dos outros, mas não vêem a magia em si mesmos. Compreendem que são 
uma peça importante do quebra-cabeças? Vocês mesmos foram os que se situaram 
num tempo linear para participar do jogo. Queremos compartilhar com vocês nossa 
perspectiva da experiência humana. Mas antes de fazê-lo, vamos começar 
apresentando alguns conceitos sobre a linha de tempo na qual se colocaram. Um 
destes conceitos se apresentou em nosso trabalho há um tempo atrás e nós o 
chamamos “Caminhando em Retorno no Tempo”. Vamos retroceder no tempo a partir 
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deste momento e lhes contar uma parte do final desta mensagem. Ao final de cada 
mensagem, quando todos estão secando suas lágrimas e assimilando a energia, uma 
das tarefas do Guardião é colocar nas mensagens um título descritivo. É parte de seu 
trabalho. Como estamos caminhando de retorno no tempo, vamos dar esse nome 
desde o começo. O nome desta mensagem em particular é “O Segredo do Guardião”. 
Oh sim, há um diálogo interno acontecendo neste momento. O Guardião quer saber 
exatamente o que vamos revelar. Faremos que ele espere, pois estamos 
verdadeiramente avançando de volta no tempo, não estamos?

A Ilusão do Tempo Linear
Assim vamos compartilhar com vocês a nossa visão de como a “linha do tempo” se 
parece. Vocês são seres infinitos, não têm princípio, nem têm fim, e não há separação 
entre cada um de vocês ou entre nós. Para participar do jogo de re-lembrar era 
importante que escondessem este fato de si mesmos. Assim, seu caminho nesta Terra 
se faz em um campo de polaridade, em um campo de definição onde podem se definir 
como os criadores, pretendendo estar em uma bolha física de biologia. Para poder 
fazer isto, uma parte de vocês tem que se converter em finito. Têm que ter um 
princípio e um final e colocar-se na ilusão de um marco de tempo linear: passado, 
presente e futuro. Essas são ilusões, já que no Lar, e vão compreender isso logo, nada 
disso existe. É possível saltar a qualquer lugar que escolhamos no calendário. Estamos 
no que chamariam um tempo circular, onde todas as coisas estão empacotadas juntas 
e simplesmente escolher aonde queremos estar, localizando-nos instantaneamente 
nesse ponto do tempo, na ilusão da sua linha de tempo linear. Quando entenderem 
estes simples conceitos, vão começar a compreender a realidade do que vocês 
chamam “viajar através do tempo”. Neste momento, a verdade sobre viajar através do 
tempo é ainda muito simples para que a compreendam. Isto, entretanto, isto não esta 
tão longe da realidade como poderiam pensar. Agora mais que nunca, essas coisas são 
facilmente visíveis devido aos seus progressos recentes, e por causa das mudanças 
que a vibração coletiva da humanidade está produzindo nesta Terra, neste momento.

Orientação do Destino
Existe uma ilusão que acontece como resultado de se colocar um ser infinito de forma 
finita para que participe do jogo de um marco de tempo linear. Isto faz com que 
dificulte muito aos humanos compreender sua verdadeira natureza em relação ao 
tempo, e vamos falar disso agora. Sua ilusão de estar nesse marco de tempo linear faz 
vocês acreditarem que devem chegar a algum destino. Sempre estão procurando a 
resposta final. Procuram um destino, o qual acreditam intrinsecamente, que vai lhes 
trazer tudo o que acreditam que lhes faz falta. Procuram esse instante no qual 
chegarão a esse destino e o terão tudo. Quando tiver esse automóvel, serei feliz. 
Quando tiver uma casa o suficientemente grande para que minha família e eu vivamos 
cômodos, vou ser feliz. Quando tiver esse trabalho no qual ganhe suficiente dinheiro, 
serei feliz. Essa é a ilusão que se cria quando se joga em um marco de tempo linear. 
Que tal se lhes disséssemos que não há destinos? Por favor, entendam que no 
momento que alcancem qualquer meta que se propôs, esta perde sua efetividade, e de 
fato, perdem a magia de sua criação. Não estamos pedindo que cheguem a um nível 
de vibração para que possam ascender ao céu. Esse não é o propósito pelo qual 
estamos aqui. Estamos aqui para lhes ajudar a compreender a magia da viagem. Para 
lhes ajudar a compreender que o que estão fazendo aqui neste instante, hoje, é mais 
importante que qualquer destino ao qual podem chegar.

O que nós gostaríamos que pudessem compreender é que o marco de tempo linear 
cria oportunidades únicas na travessia do caminho para que possam se conectar com 
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seu Ser Superior, com a parte espiritual de seu ser. Imaginem que estes são os 
buracos no véu que lhes permitem ver e recordar seu Lar em algumas ocasiões. Mas o 
espírito, ao estar em tempo circular, não tem a mesma ilusão que vocês, e ali é onde 
se encontra a brecha da comunicação. Se conseguirem imaginar qual parte de seu ser 
é espírito e qual parte de seu ser está participando deste jogo da ilusão do marco de 
tempo linear, compreenderão o conceito e a razão pela qual custa tanto para vocês re-
lembrar o que são na realidade. Procurar oferecer a vocês alguns dos conceitos e 
refletir seu próprio amor e sua magnificência, à medida que participam deste jogo, se 
torna muito difícil devido às diferentes relacionamentos com o tempo. Acreditam que 
quando se propõem uma meta e se esforçam, vão conseguir alcançá-la. Nós lhes 
dizemos que alcançar a meta ou não, não é o importante; é o ato de por suas 
habilidades criativas em ação, que conecta seu espírito com o Lar. Esse momento 
mágico em que vocês aproveitam o poder Universal da criação, é o instante único em 
que todas as possibilidades se tornam reais. No exato instante em que a meta é 
alcançada, uma parte de vocês morre.

Por que eu estou aqui?

Não estamos pedindo que eliminem suas metas. O que estamos lhes pedindo, é que 
compreendam que a magia da criação jaz no instante em que visualizam a meta em 
primeiro lugar, seguida pelo processo criativo. Isso acontece quando criam um 
universo de possibilidades ao seu redor. Perguntamos, o que inflama mais essa parte 
do seu espírito? Alcançar seu sonho mais elevado, ou sonhar a respeito de suas 
possibilidades mais elevadas? Quando esse poder criativo se ativa, transformam-se no 
centro do seu próprio universo, e todo um universo começa a formar-se magicamente 
a seu redor. Tudo se cria ao seu redor no instante em que têm a coragem de conceber 
as possibilidades que têm diante si. São criadores por natureza própria. São os filhos e 
as filhas do rei que joga às escondidas. Muitos de vocês refletem sobre a pergunta 
“POR QUE ESTOU AQUI?” Compartilhamos com vocês que estão aqui para 
experimentar esses instantes de possibilidades criativas. Não é o cumprimento dessas 
possibilidades ou alcançar um determinado nível de vibração o que cria a diferença; o 
ato de criar é o que dá sentido a sua alma. portanto, pedimos que procurem a maneira 
de desfrutar do caminho em vez de olhar para onde ele os conduz. Se concentrar em 
desfrutar do dia, é a chave para olhar suas experiências na Terra da perspectiva do 
tempo circular do espírito. Assim estarão usando as qualidades da quinta dimensão na 
sua vida atual. Tenham em conta que, da perspectiva do espírito, o sonho é o real. Os 
humanos sempre tiveram um problema com a realidade, pois continuam pensando que 
é real. Acreditam que é divertido que estejam confundidos por uma ilusão que vocês 
mesmos criaram. A magia se encontra no próprio sonho e se expressa como sua 
criação em seu marco de tempo linear. Nesse instante, todas as realidades de todos os 
lugares, juntam-se no grande marco de tempo circular do espírito e começam a alinhar 
a energia, para formar um universo a seu redor que apóie sua criação. A história se 
escreve novamente, novas possibilidades futuras se alinham, e o cenário se prepara 
para que encontrem nele tudo o que necessitem para pôr em marcha a nova criação. A 
isso é ao que nos referimos quando lhes dizemos que vocês são o centro de seu 
próprio Universo. Atuem de acordo com isso e serão os donos de sua verdadeira 
herança. 

“Harmonia”: um Conceito Infinito. 
Vocês são um produto da Energia Universal e trabalham em harmonia com a Energia 
Universal. Essa é a conexão que une todos os corações em um só. Essa é a conexão 
que faz que formemos parte de vocês, a vocês que formem parte de nós e a vocês que 
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formem parte de outros. Essa é uma verdade que não se pode negar, embora alguns 
de seus governos não pensem assim, porque se vêem consistentemente separados uns 
dos outros. Inclusive há momentos nos quais sentem medo de sua própria sombra. 
Estão começando a trocar isto, porque apesar de que o descontentamento divino está 
espremendo a energia e fazendo que aquelas coisas com que costumavam se sentir 
cômodos já não continuem igual, mas desconfortáveis, isso precipita a mudança 
necessária para que se vejam como seres infinitos. Simplesmente re-cordem: Os seres 
infinitos não produzem sombras.

O infinito não é um conceito que possam sustentar realmente em seu próprio cérebro 
devido a sua natureza finita; estão participando do jogo como se este fora finito. Estão 
em um corpo físico que contém as propriedades finitas que lhes ajudam a esquecer 
seu ser infinito. Dizemos a vocês que o infinito abrange tudo. É Tudo O Que é. Não há 
palavras que o definam, pois até suas linguagens são finitas. Usam o conceito de “ser 
sem princípio e sem final” para descrever o conceito do infinito. Imaginem esse ponto 
onde tudo se une junto em um e que essa parte de vocês, que se senta nesta cadeira 
aqui, harmoniza e se comunica com essa parte de vocês que se senta no outro 
extremo do salão. Esta harmonia é o que conecta o ser superior com o ser inferior, o 
ser espiritual com o ser físico, e o finito com o infinito. Quando uma destas peças 
expressa seu espírito, as faíscas se expandem em todas direções. Começa a magia da 
harmonia. As possibilidades começam a se revolver e as energias criativas fluem e 
acendem a Energia Universal. Todos se alimentam dessa ignição. Todo mundo se 
alimenta da criação nesse momento.

A Criação que Flui – Criar em Tempo Circular 
Aproveitar a jornada da criação significa aprender a ver o processo de uma perspectiva 
diferente. Como mencionei antes, o destino é a conclusão da criação. Por certo, isto se 
parece muito a um bom livro. Imaginem-se lendo um livro maravilhoso que lhes 
comove o coração, apreciando cada minuto, e não podem esperar para retornar ao 
livro para ler o próximo capitulo. E logo viram a página, somente para se dar conta que 
só faltam 10 páginas. Uma tristeza chega até vocês. Quando chegam à última página, 
quase não querem ler essas ultima palavras, porque vai ser como se estivessem 
perdendo um bom amigo. Igualmente, isto é o que acontece quando a criação chega a 
sua conclusão. O que sugerimos aqui, é imitar a criação infinita e em vez de se apegar 
ao resultado, procurem maneiras de alterar a criação para que continue fluindo.

Muitos de vocês aprenderam através dos anos a fixar determinadas metas e ser 
específicos à respeito dessas metas. Ao ser específicos sobre os pontos poderão medir 
o alcance das mesmas. Até este ponto do avanço humano, funcionou muito bem. 
Agora começamos a lhes pedir que troquem alguns desses pensamentos, e que 
imaginem as possibilidades de uma criação que flui sempre e que não está apegada a 
nenhum resultado. É o apego ao resultado que coloca isto de maneira tão rígida no 
marco de tempo linear. Aprender a criar com seu ser infinito significa trabalhar com 
criações que não têm fim. Uma dessas criações é desfrutar do passeio.

Vocês estão se tornando seres de quinta dimensão. Estão compreendendo melhor a 
cada dia, as idéias e os conceitos da quinta dimensão. Estão usando eles em suas 
vidas, o qual é o propósito do que nós chamamos a Série de Magia Prática. A razão 
pela qual estamos aqui é para lhes dar conceitos que possam servir a vocês em sua 
vida diária. Um dos conceitos que lhes vamos pedir que considerem com sua própria 
compreensão, é a idéia da criação que flui, que se move constantemente. Se virem 
que sua criação necessita modificações, adicionem a ela aquelas coisas que façam 
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falta, e se depois de testarem isto por um momento, elas não funcionarem, jogue-as 
fora. Se apegar as suas criações ou visualizar um resultado nas vibrações mais 
elevadas do Novo Planeta Terra, produzirá na realidade o efeito de negar a magia que 
inerentemente lhes pertence. Atrevam-se a sonhar. Atrevam-se a ser donos de suas 
criações. Atrevam-se a brincar, e se em algum momento não estão se divertindo com o 
processo, atrevam-se a voltar a criar. Atrevam-se a cometer enganos com suas 
criações. Têm idéia da reação que temos neste lado do véu quando cometem um 
engano? Muitas vezes se auto castigam dizendo “Sou mais inteligente que isso. Eu 
sabia. Por que fiz isto? Foi uma tolice minha. Nunca voltarei a fazer isto”. Vocês tentam 
plantar uma semente em algum lugar do seu marco de tempo linear que diz: ”Se isto 
me acontecer outra vez, esta semente vai se ativar e não cometerei o mesmo engano 
duas vezes”. Nos estamos no outro lado do véu aplaudindo vocês por esse belo 
engano, não porque o resultado a que chegaram se deu por acidente, não pelo 
acontecimento negativo que aconteceu, mas sim porque vocês estão em um processo 
evolutivo que muda de um segundo para o outro. À medida que passam de um nível 
vibratório ao outro, ele se move com vocês e começam a trocar suas criações de forma 
mais fluída, todos os dias. É nesse ponto quando começam a criar em num tempo 
circular. Esse conceito abrirá agora mais portas para vocês do que já alguma vez 
tiveram antes.

A Criação versus o Ser
Sabemos, que há confusão. Sabemos que vocês não necessariamente conhecem a 
linha divisória de quando permitir e quando criar. Sabemos que estão confundidos às 
vezes pelos conceitos, porque muitas pessoas dizem “A este nível vocês criam e neste 
nível só têm que ser e não têm que fazer nada”. A maior parte do debate tem a ver 
com a semântica porque consideramos o estado de ser como uma criação. Por isso, 
para ajudar vocês a responder a sua própria pergunta, temos outra simples pergunta. 
A pergunta para que determinem quando deixar ser e quando criar é: Vocês são 
felizes? São felizes em ser? Se não, pedimos a vocês que tenham a coragem de criar 
novamente – escolher outra coisa, ter outro sonho, pôr em movimento outra coisa e 
criar um universo novo. Isso é o que entusiasma o seu espírito. Isso é o que traz 
esperança aos espíritos disfarçados de bolhas físicas de biologia.

Deus Simulando Ser Finito

Muitos de vocês pediram para rejuvenescer. Acreditam que existe um nível que vão 
alcançar onde vão começar a retroceder. Por favor, não tentem “salvar” seus corpos 
como se fossem coisas que se tornam gastas, porque isto reforça as propriedades 
finitas do físico, em vez das propriedades infinitas do espírito. No passado, era 
freqüente que alguém trabalhasse duro toda sua vida, antecipando o dia de sua 
aposentadoria, só para abandonar o jogo da Terra quase imediatamente depois de se 
aposentar. Muitas vezes, isso é simplesmente o caso da perda do ânimo de expressar 
o espírito. Quando expressam o ser infinito, ou o ser espiritual na forma física ativam o 
rejuvenescimento. Vocês não são definidos pelo tanto que seu corpo é jovem quando 
retornam ao Lar. São definidos pela maneira como expressam seu espírito na forma 
humana. Nesse momento é quando a linha do tempo começa a se enrolar ao redor e 
se tornar circular. Nesse ponto, compreendem por completo o conceito de caminhar 
retrocedendo no tempo. Nesse ponto, o tempo não tem as mesmas características que 
acreditam que ele tem agora.

Cada passo nessa linha de tempo é Deus simulando ser finito. Se puderem aprender 
que cada passo tem magia, aprender a arte de descobrir essa magia em cada passo, 
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terão o domínio da jornada da criação. Troquem sua percepção e trocarão sua 
realidade. Não tem a ver com o que vocês têm consumado ou em que nível de 
vibração estão ou os títulos que possuam ou a quantidade de dinheiro que ganhem. 
São felizes com o processo em que estão agora? Agora vamos compartilhar com vocês 
uma verdade universal, da qual lhes falamos muitas vezes. Esta verdade é tão simples 
que a maioria dos humanos não pode compreendê-la, e, entretanto vamos 
compartilhar ela com vocês agora. Se em algum momento não se sentem felizes com a 
realidade que criaram... tenham a coragem de escolher novamente.

O Espírito Centrado

Alguns de vocês poderão pensar que isso está muito centrado em si mesmo, na pessoa 
e dizemos a vocês que sim, que assim é, porque se centrar primeiro em sua própria 
energia, corresponde ao Reino dos Céus. Nesse estado, permitem que o universo se 
construa ao seu redor, não como uma ilha solitária, mas sim como uma parte única de 
Deus. E para poder expressar isso no espírito humano, primeiro têm que descobrir o 
centro de suas necessidades. Coloquem isso primeiro e todo o resto, magicamente, 
tomará o lugar que lhe corresponde. Estão se movendo adiante em passos muito 
rápidos, e num futuro próximo, não será importante o quão longa seja a sua vida já 
que isso enfatiza o ser finito. Vocês não são definidos pela quantidade de respirações. 
O que os define é a quantidade de experiências que lhes tiram o fôlego. São criadores. 
São amados. São os escolhidos que concordaram em participar do jogo de Tudo O Que 
É, e representar o céu no marco de tempo linear da Terra.

O Segredo do Guardião

Ah! Mas e sobre o segredo? Só por um momento o Guardião pensou que nós nos 
esquecemos. Não esquecemos. Ele está preocupado, porque muitas vezes o 
envergonhamos contando suas histórias pessoais na frente de centenas de pessoas. 
Não fazemos isso agora, já que o segredo do Guardião não se trata de quem 
chamamos “o Guardião” que é o portador desta mensagem. Trata-se da maneira como 
o seu movimento flui através desta linha de tempo à medida que atravessam suas 
criações. Na forma de se criar com fluidez, sem apegos ao resultado, como pode uma 
pessoa se prender as suas criações? Embora a criação infinita não tem a ver com 
acumular, haverá criações que escolherão guardar. Ao se criar com fluidez como 
alguém pode guardar algo? Ah! Só existe uma forma. Só existe uma forma de realizar 
qualquer instante nessa linha de tempo fluida, porque para poder guardar algo terá 
que dá-lo. Para que possam ser guardiões e guardar algo, descubram a forma de 
acender os outros. Um dos homens mais ricos de seu planeta – e não só nos referimos 
ao dinheiro – tinha uma fórmula para o êxito que funcionava sempre e ele a dava 
gratuitamente. Dizia que a forma mais fácil de enriquecer era encontrando a forma de 
dar às pessoas aquilo que desejavam em suas vidas. Um homem muito sábio, porque 
para poder conservar algo, descobriu a maneira de entregá-la. Muitos dos que 
observam isto e os que estão presentes nesta sala são grandes curadores e 
professores. Vocês estão ligados de certa maneira. Alguns de vocês não têm o ego 
para levantar-se e dizer, “Tenho algo valioso”, embora estejamos trabalhando nisso, 
mas vocês têm um conhecimento valioso. Há ocasiões em que aprendem algo na sua 
própria experiência como uma grande manifestação divina e vocês seguem e dizem, 
“Ah ha!” Nesse instante o primeiro pensamento que lhes ocorre é: “Como posso aplicá-
lo a minha vida?” E o seu segundo pensamento é: “Como posso colocar isto em uma 
caixa e dá-lo para alguém mais?” Esses são os professores, e suas características são 
tais que tudo aquilo que descobrem ou aprendem ensinam aos outros. Essas são 
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grandes almas. O Segredo do Guardião: Para conservar algo, encontrem a forma de 
dá-lo. Encontrem a forma de oferecê-lo. Encontrem a forma de difundir essa luz, 
porque não se trata de um destino; é a forma em que viaja a luz. É a forma em que 
viaja, é o movimento da energia da criação o que os define em sua forma humana 
como os anjos mais belos que já tenham participado do jogo alguma vez.

Sabemos que esta não é uma posição fácil para vocês. Sabemos que isso é difícil às 
vezes. Sabemos que vestem o véu e embora tenham alcançado um estado de 
iluminação, tornam-se tão sensíveis que se olham ao espelho em seus quartos e se 
perguntam quem são e o que é que verdadeiramente fazem aqui. Sabemos que por 
momentos se perguntam, “Isto é real ou eu inventei isso? A resposta é que estão 
inventando, fazendo. Por favor, continuem. Essa é a verdade da matéria. Essa é a 
realidade expressa em um marco de tempo linear.

O Segredo da Criação

O segredo da criação em seu jogo da Terra é singelo, como são as verdades básicas: A 
vida é uma profecia que se auto concretizou. Agora que já sabem a resposta, poderiam 
desejar re-formular a pergunta, porque todas as respostas da vida se encontram no 
seu interior, ao seu dispor para o momento que as necessitem. Como suas respostas 
estão em seu interior, somente têm que re-lembrar suas perguntas. Vocês são a 
expressão de Deus na forma finita. São anjos infinitos participando de um jogo de 
marco de tempo linear, fingindo que somente vão estar aqui por um tempo limitado e 
que têm que executar algo durante esse tempo; sempre procurando aquilo que 
deveram fazer. Que tal que lhes disséssemos que o melhor resultado seria ser feliz, 
agora mesmo? Isso faria o seu ser superior mais feliz do que pudessem imaginar. Isto 
ocasionaria o novo campo da trialidade. Isso atrairia a conexão com seu ser superior, 
seu ser da escuridão e seu ser de luz. O campo da polaridade se enrolaria e atrairia um 
campo de trialidade no qual jogariam a seguinte etapa do jogo. Nesse campo, a 
criação de tudo fluirá. Isso daria começo à criação em um marco de tempo circular e 
vocês compreenderiam o verdadeiro significado da felicidade. Criem freqüentemente, 
queridos. Aproveitem a viagem.

Nós dissemos a vocês que quando voltarem para Casa não lhes faremos perguntas a 
respeito do que vocês fizeram. Vamos fazer duas perguntas: Vocês dançaram com a 
sua paixão? Vocês brincaram com sua alegria? Desejamos a vocês uma jornada 
prazerosa. Esperamos que dancem em cada instante de suas vidas. Nos momentos 
que vem, quando se sentirem tristes, saibam que esse sentimento humano de tristeza 
é uma expressão prazerosa do criador no marco de tempo linear. Se puderem, 
compreendam que inclusive nesses momentos tristes, existe verdadeira beleza. 
Inclusive naqueles momentos em que se sintam perdidos e não possam ver quem são, 
as possibilidades maiores de toda a criação estão ali, lhes esperando. Saibam que 
muitas de suas grandes peças de arte inspiraram-se nas profundidades de um espírito 
deprimido. E se sempre vocês se acham em desespero, ou estão á beira do precipício 
com alegria, aspirem isso e saibam que ambas são expressões do espírito humano de 
Deus jogando o jogo dentro de uma bolha física de biologia. Por mais que tentem, 
possivelmente nunca re-cordem com exatidão o que são ou a razão pela qual 
chegaram aqui, embora isso não importe. Em vez disso, experienciem a alegre 
jornada. Toquem os outros com freqüência para que re-lembrem o Lar, porque vocês 
são os maiores anjos que existem.
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Re-lembrem o Segredo do Guardião. Re-lembrem a beleza do que vocês são aqui, para 
que a usem. Re-lembrem que estão aqui para se tocarem uns aos outros. Isto é parte 
do vieram fazer. Inclusive os anjos do céu não podem tocá-los da forma que se vocês 
podem se tocar uns aos outros. Assumam a tarefa do Anjo Humano e trabalhem com 
cada pessoa, de uma em uma, e o céu estará na Terra mais cedo do que imaginam. 
Estamos muito orgulhosos de vocês, porque sabemos as dificuldades que vocês têm 
com o véu. Estão fazendo a diferença agora, e esperamos que compreendam a alegre 
jornada, porque só com esse conceito poderia se diminuir o conflito no planeta Terra.

É com grande felicidade que pedimos a vocês que se tratem com respeito, cuidem-se 
uns dos outros em cada oportunidade, re-lembrem que este é um jogo em que estão 
participando e aproveitem a alegre jornada. Joguem bem juntos.

Espavo

O Grupo

~ 11 Dias de Milagres ~
Série da Magia Prática

15 de Março de 2005

Saudações de Casa. 

Visitamos vocês neste dia com a alegria de trazer as vibrações do Lar. Muitos de vocês 
tentaram afinar o véu, olhar bem alem dele e ver de onde vieram. Vocês tentaram 
olhar além das circunstâncias que acreditam que controlam seu destino, para re-
lembrar a sua verdadeira natureza. Queridos, nós dizemos que vocês são os filhos e as 
filhas do Rei. Vocês guardam a energia de uma linhagem direta de Deus/ Deusa. Vocês 
fazem parte do todo, e como resultado, vocês estão jogando um jogo de forma que 
Deus/Deusa possa ver a Si mesmo/Si mesma, pois em um estado infinito não é 
possível achar definição; então, partes de Deus se tornaram finitas para que se 
tornassem cientes de si mesmas. Partes de Deus assumiram uma forma por um breve 
período em uma bolha física de biologia. 

Vocês têm feito isso muito bem. Vocês caminham de um lado para o outro tentando 
entender por que vocês estão aqui. Vocês olham para dentro de si, enquanto pensam, 
“eu sei que eu estou aqui para fazer algo, mas o que é?” Por favor, entendam que não 
importa o que vocês sintam às vezes, vocês estão aqui por um propósito. Na realidade 
vocês acharam sua direção e poderão pôr um caminho na frente do outro com 
sabedoria, e haverá outros tempos que vocês sentirão como se perdessem seu senso 
de direção completamente. Por favor, saibam que muitos contratos são completados 
sem o seu conhecimento direto. Na realidade, muitos contratos são completados ao se 
conectarem com outros que estão no seu caminho: compartilhando um sorriso, por um 
ato de bondade, ou por um ato como um “anjo humano”. Para passarem para o 
trabalho de anjos humanos será útil ter acesso à magia que deixaram no Lar quando 
partiram de Casa quando no principio vieram jogar o jogo do ser humano.
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Magia prática

Desejamos falar com vocês neste dia sobre o uso da magia prática. Vocês acreditam 
que são bolhas físicas de biologia com um começo e um fim. É esta crença que os faz 
perder a sua magia. Vocês perdem os milagres em sua vida quando procuram aquele 
momento para poderem se validar. Vocês sabem intimamente em seu coração que são 
um ser mágico, contudo vocês não podem ver isto com seus olhos físicos. Quando 
vocês vêem algo acontecer que não pode ser explicado por uma lógica ou pelas leis de 
ciência, vocês chamam isto de milagre. Lembrem-se que vocês são o milagre. Ser 
capaz de levar a energia infinita de Deus e tentar fazer isto finito é um milagre além de 
descrição. 

Todos os olhos estão agora em vocês para que movam este jogo para o próximo nível. 
À medida que seguem através deste período evolutivo, vocês causam um movimento 
em todos os níveis dimensionais. Vocês abriram as portas em todos os níveis 
dimensionais por todo lugar para evoluírem de acordo com vocês. Vocês abriram as 
portas da evolução, e isso está acontecendo agora como um resultado direto das suas 
escolhas. Assim deixem-nos compartilhar com vocês um pouco sobre milagres, porque 
eles ficaram por muito tempo evasivos e misteriosos. 

Foram escritos muitos livros sobre milagres. Nós vamos lhes oferecer uma chance este 
dia de criar o seu próprio milagre. Ah, sim; nós entendemos o que vocês estão 
pensando: “Como é que aquele processo de criação funciona novamente?” Vocês 
podem se lembrar dos oito passos de criação que nós oferecemos para ajudar vocês a 
re-lembrar; apesar de tudo nós lhe oferecemos algo completamente diferente este dia. 
Sua energia mudou a terra, e tudo ao seu redor mudou por causa da sua vontade de ir 
adiante. A mudança esta bem a caminho, devido a sua vontade de intervir tanto como 
curador como professor. Por causa disto, vocês estão nos tempos mais desafiadores de 
suas vidas. Sim, o Descontentamento Divino ainda é sentido na Terra. Todos estão 
sentindo a pressão da energia sobre suas vidas. Este pode ser um tempo difícil para 
alguns suportarem, contudo nós lhes dizemos que é durante este tempo mágico que 
vocês podem descobrir o que vieram fazer aqui. E muitos de vocês irão se conectar 
com a sua paixão. 

Sim, nós sabemos. No momento em que falamos sobre encontrar a sua paixão, vocês 
tentam compreender como vocês ganharão o seu sustento. Nós amamos quando 
pensam como humanos. Deixem-nos explicar que alguns de vocês terão seu sustento e 
alguns de vocês não terão. Todavia, nós não lhes pedimos que pensem tão à frente. 
Tudo que pedimos que façam é mudar a direção da sua paixão. Achem modos de dar 
alguns pequenos passos nesta direção, e de cooperarem com sua paixão. E quando 
vocês tiverem aquela energia dentro de seu próprio coração, nós lhes pediremos que 
façam algo que não estão acostumados a fazer, que é manter isso como algo que lhes 
pertence, aceitar isso completamente, e permitir que isso seja quem vocês são. 

Como nós dissemos no mês passado, em “O Segredo de Guardião” é muito simples: 
para manter qualquer coisa, vocês devem achar uma maneira de passar isso adiante. 
Mas como vocês entregarão isso com serenidade? Às vezes é com um sorriso; às vezes 
com um conhecimento interno; às vezes com sua palavra; às vezes é com os seus 
livros; às vezes com seu ensinamento. E às vezes simplesmente em ser, enquanto 
vivem e caminham em suas vidas diárias com uma sabedoria de alma que levam as 
vibrações e recordações do Lar.  
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Milagres Práticos

A confidência da alma está agora disponível devido à pressão do Divino 
Descontentamento. O que está acontecendo agora é que vocês têm a oportunidade de 
alcançar um nível de confiança de alma  como nunca antes houve na forma humana. É 
algo que cada um de vocês pensa e procura, então nos deixe oferecer à oportunidade 
de que experienciem isto por si mesmos. Nós lhe oferecemos agora uma oportunidade 
para criar milagres em sua vida. 

Milagres são fáceis quando vocês os entendem. Não pensem muito nisto, porque os 
humanos pensam muito sobre ele. Nós entendemos que vocês tem que complicar as 
coisas o tempo suficiente para trazê-las ao seu mundo, mas os milagres não são 
complicados. Eles são puras formas de pensamento que se manifestam 
interdimensionalmente. Milagres simplesmente são eventos que são inesperados e não 
podem ser explicados em sua dimensão de realidade. O que nós pediremos que façam 
é simples. Nós lhes pedimos que fixem um período de tempo no qual vocês receberão 
aquele milagre. Declarem sua vontade para receber o presente, e libertem o 
pensamento. Isto acontecerá em outras dimensões, seus próprios eus alternados 
manifestarão a criação para vocês e as mágicas aparecerão em seu mundo. 

Vocês criam milagres diariamente em sua vida. O que acontece é quando estes 
milagres se manifestam, vocês não sabem aceitá-los. Ao seguir o caminho da menor 
resistência, como o faz toda a energia, quando esta energia volta a você, reconhece a 
resistência e simplesmente salta fora e vai para a próxima pessoa que está aberta para 
recebê-la. Está é a razão pela qual algumas pessoas em sua vida parecem ter sorte. 
Há épocas que vocês trabalham muito para adquirir algo e finalmente conseguem, só 
para  descobrir que o seu vizinho conseguiu sem esforço. Isso é frustrante? O que está 
acontecendo é que seu vizinho esta acostumado a receber. Na realidade, eles podem 
ser tão bons nisto que eles recebem toda a energia que salta fora dos outros. Assim 
nós pedimos para que vocês criem milagres em sua vida, estabeleçam uma margem de 
tempo de ao menos quatorze dias nos quais vocês receberão estes milagres. 

Ah...nós entendemos. Muitos de vocês estão procurando seus padrões de pensamento 
agora e estão tentando olhar em sua vida diária, perguntando, “O que é que eu vou 
criar?” Nós pedimos que deixem isso de lado. Se vocês realmente desejam criar, 
deixem seu próprio ser superior formar a criação, porque seu Ser Superior sabe muito 
mais como trazer a sua alegria e paixão à vocês em vez de vocês mesmos. Deixe isto 
ser a criação do Ser Superior que é aquela parte de vocês que transpõe todas as 
dimensões de realidade. 

O que nós sugerimos à vocês é que criem uma margem de tempo de onze dias nos 
quais vocês receberão este milagre. Estabeleçam esta margem por um período mínimo 
de quatorze dias a partir de agora. Durante este prazo de onze dias, nós pedimos que 
deixem isso em movimento e façam um compromisso com seu Ser Superior que tudo 
que chegar no seu caminho, vocês irão receber e aceitar com graça. Seu compromisso 
é aceitar o milagre com a honra do seu espírito, não importa de onde isso venha. Nós 
pedimos a vocês que desconectem seu cérebro por um período de tempo para 
simplesmente receber a energia. Há muitos de vocês que estão ficando bons neste 
processo. Vocês serão o que os outros chamam de afortunados. Nós pedimos que 
vocês simplesmente permitam que isto fluía através de vocês sem apegar-se aos 
resultados.
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Nós compartilhamos isto com vocês primeiramente de forma que vocês possam validar 
seu próprio poder como criadores que se encontram ocultos numa bolha de biologia no 
Planeta Terra. Vocês fazem parte do Lar e o Lar faz parte de vocês. Nós sabemos que 
vocês passam o tempo todo tentando entender como diminuir o véu diariamente, 
como fazer um buraco no véu, para justamente poder olhar o outro lado por um 
segundo – para assim poder re-lembrar de Casa. Dizemos que aqueles de vocês que 
de forma bem sucedida afinam o véu, carregam uma profunda tristeza quando 
percebem que não estão lá. Nós também dissemos que o Lar não é mais o mesmo 
desde que vocês partiram, assim nós os encorajamos a entrar no papel de anjo 
humano e criar o Lar onde vocês estão agora. Não esperem vir para Casa; criem o Lar 
onde vocês estão neste momento. Saibam que vocês estão aí com um propósito e que 
ele é o propósito mais elevado que um anjo humano pode ter.

Agora, como vocês criam o céu na Terra? Como vocês criam a experiência do Lar em 
sua vida diária? Criação é fácil; conservar a criação leva prática. Por isso lhes pedimos 
para re-lembrarem de “O Segredo do Guardião”.  Achando modos de ajudar os outros 
à criar o Lar em suas próprias vidas, sendo úteis e caminhando no papel de um Anjo 
Humano é o modo mais fácil de vocês manterem a criação por vocês mesmos. Para 
colocar esta criação em movimento, simplesmente façam um compromisso para serem 
colocados no tempo e espaço certo onde vocês possam fazer a diferença na vida de 
outra pessoa. Peçam uma oportunidade onde vocês possam confortar alguém, 
encorajar alguém, dar-lhes um presente, ou ajudá-los a acreditar neles mesmos. É 
onde vocês estão agora, e esta é a sua missão este dia. Quando vocês determinam o 
período de onze dias e fazem um compromisso para aceitar tudo o que chega no seu 
caminho, vocês verão milagres reais acontecerem em suas vidas.

Liberando Polaridade e a Trialidade

Agora, nós oferecemos à vocês uma outra sugestão para os seus milagres. Por favor, 
entendam que vocês são os criadores; nós estamos simplesmente oferecendo um 
exercício para ajudá-los a ver as criações que fazem todos os dias. Todos os humanos 
vivem, pelo menos parcialmente, dentro de um campo de polaridade. Vocês vêem as 
coisas como em cima ou embaixo, justo ou injusto, bom ou ruim, e  amor ou medo. É 
seu estado natural andar por ai neste planeta em forma finita. Dualidade foi  de fato 
uma parte necessária do véu até este ponto. Agora vocês estão evoluindo além da 
necessidade de tal ilusão. Vocês agora estão começando a avançar mais para um 
campo da “Trialidade” enquanto saem do campo da dualidade. “Trialidade” é um 
equilíbrio da luz, escuridão e do Ser Superior.

Quando vocês incluem o seu Ser Superior na percepção da sua realidade, naquele 
processo de onze dias, vocês entenderão o processo do milagre. Nós pedimos que 
considerem ver tudo durante os onze dias de milagres pelo ponto de percepção do seu 
Ser Superior. Isto ativará um campo de Trialidade. À medida que fazem isto, tudo o 
que entrar em suas vidas será usado para o mais elevado propósito, mesmo que seja 
positivo ou negativo. 

Ah..., mas agora vocês estão pensando nós que mudamos as regras,  já que suas 
crenças são que todos os milagres devem ser sempre positivos. Não, este não é o 
caso, pois seres humanos em um campo de polaridade vêem as coisas e realmente 
aprendem mais a partir do negativo do que do positivo. Esta é a sua natureza. O 
positivo é fácil. O positivo é a Casa. Vocês vieram trabalhar na Terra de forma que 
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vocês tivessem a única oportunidade para terem experiências negativas. Quando vocês 
preparam suas próprias lições de vida e vocês precisam de um catalisador para entrar 
em suas vidas para puxar o tapete debaixo de vocês, de forma que vocês possam 
aprender a lição de vida da Confiança, geralmente vocês acharão que o catalisador 
negativo faz um trabalho melhor do que o catalisador positivo. Esta é a razão para 
atrair os negativos em suas vidas. 

Assim entendam o processo dos milagres no período de onze dias, nós agora pedimos 
que olhem através do seu Ser Superior, de uma perspectiva onde não há o positivo ou 
negativo. Qualquer um que trabalha com energia sabe que a energia negativa não é 
energia ruim e a positiva não é boa. Simplesmente é energia. Na realidade, nós 
falamos que o processo de mestria que vocês estão fazendo neste planeta, neste 
momento, é sobre ser capaz de empregar toda a energia, inclusive energia negativa, e 
achar usos positivos para ela em suas vidas. Ver as experiências de vida desta 
perspectiva lhes permite ver o círculo inteiro de energia que inclui os dois, o positivo e 
o negativo. Isto está libertando a necessidade de ver qualquer coisa em um estado de 
dualidade e efetivamente lhes permite entrar em um campo de Trialidade. Durante o 
período de onze dias, com os eventos entrando em suas vidas, simplesmente 
observem-nos a partir de um estado de não-julgamento, sempre procurando pelas 
oportunidades mais elevadas. 

Milagres intencionais

Sabendo disto, pedimos que comecem o processo de milagre-intencional reservando 
este espaço de tempo de onze dias e observando como os onze dias de milagres fluem 
em suas vidas. Mesmo se parecer que há algo negativo que está acontecendo durante 
aquele tempo, vocês acharão um uso positivo mais rápido do que vocês imaginam. No 
momento em que vocês mudam o negativo em positivo, vocês mudam a sua 
percepção. A realidade é um produto direto das suas próprias percepções, e aprender 
a movimentar a percepção para obter o melhor ângulo da câmera da sua própria 
realidade é tudo do que a vida se trata. Isto não é simplesmente pensamento positivo. 
Isto é um processo usado aqui no Lar pela maioria de todos os anjos.

Agora que vocês estão chegando a um estado elevado de vibração, vocês começarão a 
usar ferramentas diretas como estas. Vocês podem até mesmo se referir a isto como 
“o processo de criação angélico”. Estes são os onze dias de milagres. Fixem um prazo 
de onze dias que começará pelo menos em duas semanas. Digam a vocês: “Entre esta 
data e esta data, eu receberei todos os milagres em minha vida, e não importa quais 
presentes são trazidos à mim, mesmo que eu os considere positivos ou negativos, eu 
farei uma mudança profunda em minha vida com esses presentes”. Seu espírito 
reviverá, porque vocês são os criadores. Vocês são os maiores anjos que já viveram 
alguma vez. Porque vocês abandonaram suas próprias asas e colocarem o véu em seu 
rosto, desceram aqui e deram de cara uns com os outros tentando compreender que o 
jogo é quase todo sobre tomar coragem muito alem da sua compreensão. E nós os 
aplaudimos todos os dias de suas vidas, porque vocês são os maiores anjos que já 
existiram.

Agora pedimos que tragam esta energia para a sua própria vida, pois quando a 
recebem a vida fica mais confortável. Com a vida mais confortável, fica mais fácil 
começar a criar o céu na Terra. Se vocês olharem ao redor de vocês, para seus 
amigos, sua família, as pessoas que diariamente estão em sua vida vocês saberão que 
existem carências. Vocês sabem que são paredes de tijolo que as pessoas encontram. 
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Isto só acontece por causa dos pontos de percepção. Ofereçam outra visão quando 
forem perguntados. Criando assim o céu na Terra agora. É quando nós unimos a 
vocês, porque nós, também, estamos em um processo de evolução. Ao acontecer isso, 
a cada dia de sua vida iremos nos conectando com vocês com maior força. Abram um 
espaço para que aconteça e assim será, pois vocês são sempre os maiores anjos. 

Divina Abundancia

Recebam-na bem, guardem-na dentro de seus corações, pois cada um de vocês tem 
as chaves do céu aqui na Terra, e à medida que permitirem receber a sua abundância 
plena, vocês estarão imitando o céu. Não há carência no céu, a energia não conhece a 
carência. A Carência é uma ilusão da polaridade. Não deixem que a sua polaridade 
despreze mais está visão. Entendam que vocês têm a abundância divina do Lar. É seu 
direito inato e não ficará escondido da visão no campo da Trialidade. Permitam que 
flua através de vocês e criarão o Lar agora. Pratiquem e ajam “como se" e vocês 
criarão o espaço para que os milagres cheguem em sua vida. Provem para  si mesmos. 
Façam assim nestes onze dias de milagres e joguem com isto livremente,  porque isso 
é magia prática. Quando virem as suas próprias criações, voltem-se para o seu redor e 
compartilhem com outras pessoas como vocês criaram a sua própria paixão. 
Compartilhem como criaram seus próprios sonhos em suas vidas, e o céu estará na 
Terra antes que vocês saibam. 

A Terceira Terra

Nós compartilhamos com vocês antes, queridos, sobre a Terceira Terra. Desejamos 
mencionar alguma coisa agora, porque existe uma mudança em todo esse processo. 
Para aqueles que não estão familiarizados com a Terceira Terra, dizemos que 
simplesmente se trata de um padrão mental.  É um pensamento de Deus, porque 
todas as coisas começam com um pensamento de Deus, e vocês sendo parte de Deus, 
criaram a Terceira Terra. A Terceira Terra é um holograma de luz. Isso é tudo. É do 
mesmo modo que a Primeira Terra começou—um processo de pensamento. 

Agora pedimos que tomem seus mais elevados sonhos de tudo que desejarem em suas 
vidas, tudo que vocês gostariam de ter como um ser humano evoluído, e enviem esta 
imagem para a Terceira Terra. Ela se tornará um receptor de sonhos e se um tornará 
receptor  de pensamentos. Se tornará parte da rede de Amor e se conectará com cada 
um dos seus corações. E à medida que isso cresce, aquele holograma de luz virá e 
visitará a Terra e ofuscara e reprogramará o holograma original que foi chamado de 
Planeta Terra, pois ela também, começou como um pensamento de Deus e um 
holograma de luz. Assim, à medida que recebem os milagres destes onze dias, se eles 
os faz sorrir levemente, enviem está energia para a Terceira Terra e acreditem por um 
momento como seria se vocês vivessem diariamente nesta energia. Estão mais perto 
do que pensam, e essa será a criação da Terceira Terra que trará o céu à Terra mais 
rápido do que se imaginam. 

Por favor, saibam que enquanto caminham neste lugar, quando colocaram o véu; 
quando vocês olham o coração de um e de outro para fazer a conexão, de que vocês 
nunca estão sós. Vocês têm tantos anjos e guias ao redor assistindo seus movimentos 
que vocês não podem cair nem se tentassem; e ainda, sabemos que alguns de vocês 
ainda tentam. Mas sabemos que com orientação suave, os anjos e guias não estão ao 
redor de vocês para impedir de ter experiências negativas. Eles estão para ajudar a 
equilibrar o negativo no positivo. Eles estão para ajudar a tornarem tudo em um 
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sorriso em sua face e em um milagre em sua vida. Eles vão ajudar a achar a paixão 
em seus olhos do que vocês desejam fazer e de como vocês podem criar a energia do 
Lar agora. Aprender a escutar e confiar neles é a parte difícil. 

Sua própria canalização aumentará agora. Sua própria conexão com o seu espírito 
superior aumentará substancialmente durante os próximos quatro anos. Esperamos, 
até mesmo nós, que temos canalizado através do Guardião, que algum dia ele achará 
uma palavra melhor do que essa, porque nunca nos importamos com esta palavra 
“canalização”. É uma palavra muito misteriosa para este processo simples. A realidade 
é, todos vocês têm conexões com seu próprio eu superior,  com o espírito, com o outro 
mundo de onde vieram. Usem esta conexão. Joguem com ela. Experimentem. Sintam 
a conexão e acreditem que vocês criarão o céu na Terra hoje. 

È com grande honra que nos foi permito trazer estas mensagens hoje para vocês. Este 
é o milagre que vocês criaram, isso nos permite estar no lugar da nossa paixão. Nós 
estivemos aqui durante eons  tentando abrir as nossas asas para refletir a sua 
magnificência, e foi somente por um tempo muito curto na escala da humanidade que 
vocês escutaram; e estamos extremamente emocionados com o que está acontecendo 
no Planeta Terra. Não acreditem no que vocês vêm na CNN. Vocês estão fazendo a 
diferença agora, e é com a maior honra que nos sentamos com vocês hoje.  

Nós deixamos vocês agora com três recordações simples: pedimos que se tratem com 
respeito, cuidem-se uns dos outros a cada oportunidade, pois estão cuidando à si 
mesmos; re-lembrem que este é um jogo e joguem bem juntos.  

Espavo.

O Grupo

~ Sentindo o Futuro ~
Série da Magia Prática

15 de Abril de 2005

Saudações de Casa. 

A Mudança do Véu

Nós compartilhamos com vocês as ferramentas da magia prática para os magos do 
Tabuleiro do Jogo. Vocês sabem quem vocês são? Nós sabemos. Nós lhes dizemos que 
vocês têm sido honrados além da sua compreensão por seu trabalho, pois vocês 
tiveram a coragem de colocar estes véus e fingir não saber onde vocês estavam indo. 
Nós desejamos compartilhar com vocês hoje uma outra ferramenta prática para usar 
nas vibrações mais elevadas do Novo Planeta Terra,  pois o véu está afinando. Vocês 
sentem isso. Vocês têm esperado pelo dia quando ele afinaria. Vocês têm pedido para 
isto acontecer, desejando ver o outro lado e movimentarem-se entre as realidades 
dimensionais. E então, quando isto lhes é dado o medo se acende.  Aciona a reação do 
medo em todos os humanos.  Por favor, não se menosprezem por sentirem isto, ou 
por terem esta ansiedade. Compreendam que este é um processo normal. Como vocês 
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chegam ao céu? Prática,  prática,  prática.  Consiste em assimilarem estas energias em 
seu ser físico a fim de tentarem e imaginarem o que funciona. Não o que funciona para 
todos, mas especificamente o que funciona para você. Quando vocês encontram este 
gatilho, vocês são capazes de se conectar, e vocês se sentem mais centrados do que 
nunca vocês já se sentiram antes. Vocês se sentem com menos desequilíbrio menos 
ansiedade, menos medo e menores dificuldades. Isto os fará sentir como se vocês 
estivessem dominando a experiência humana e andando sobre a água? Não, sinto 
desapontá-los, mas não. Vocês projetaram isto, então vocês nunca se sentirão desta 
forma. Vocês duvidam de si mesmos? Provavelmente. Vocês, entretanto,  ficarão 
confortáveis com o fato de que vocês não podem saber todas as respostas. 
Compreendam que estes pensamentos são respostas humanas às conexões espirituais. 
Embora, com muita freqüência, vocês já provocam uma pequena faísca de luz que 
mostra à vocês quem vocês são realmente.  Por este breve momento, vocês têm um 
espelho refletindo a magnificência da sua magia, sua beleza e seu poder.

Quando vocês chegam, cada um de vocês carrega o espírito de cima, aquela parte de 
Deus que é unicamente sua. Pois como flocos de neve, não há duas partes de Deus 
semelhantes. Ao encontrar e conectar esta única parte sua,  permite a sua beleza 
individual se exteriorizar e ser expressa. Algumas vezes é na forma como vocês se 
apresentam; algumas vezes, é nas palavras que vocês falam ou escrevem; algumas 
vezes é no sorriso dentro de uma sala cheia; algumas vezes é um presente; ou 
algumas vezes é um toque. Serem capazes de expressar aquela faísca do espírito, lhes 
dá uma confiança espiritual. Expressar seu espírito único e ser capaz de dividir isto 
com outra pessoa, é o processo total neste estágio de sua evolução. 

Caminhando de Volta no Tempo, 
Parte 2: Movimentando-se através de um Multiverso 

Então aqui nós desejamos colocar algo sobre a mesa. Há mais de um ano atrás, nós 
começamos a falar sobre uma semente que nós especificamente queríamos plantar. O 
Guardião se sentiu muito frustrado quando ele fez isto, pois nós simplesmente pedimos 
a ele que enviasse a informação sem explicação nenhuma. Quando as pessoas se 
aproximavam dele e perguntavam o que isto significava, ele não tinha todas as 
respostas. E isto foi muito frustrante para ele. Ele ainda está frustrado com isto, mas 
ele se recuperará disto. Nós falamos, há cerca de um ano atrás, sobre voltar no tempo. 
Agora que estas sementes foram plantadas muito profundamente na psique coletiva, 
agora que estas sementes estão começando a evoluir no seu processo evolucionário, 
nós podemos explicar um pouco mais alem sobre o que isto significa. Vocês estão se 
tornando seres interdimensionais como nós falamos. Muitas vezes nós temos 
compartilhado com vocês que há vidas paralelas e universos paralelos - multiversos -
esgotando-se simultaneamente. Nós também lhes dissemos que haverá um tempo 
quando vocês, como um espírito evoluindo na forma humana, serão capazes de 
moverem-se de uma realidade a outra e trazerem algo de volta com vocês. Isto 
poderia ser conhecimento, um pensamento, ou uma emoção, e eventualmente vocês 
serão capazes de transportar o tempo físico para trás e para frente. O que nós nunca 
falamos é sobre o movimento dimensional lateral na linha do tempo. Pois vocês 
estiveram ontem em uma dimensão diferente da que estão hoje. Este é o propósito da 
linha do tempo. Não é possível para vocês voltarem completamente e viverem o ontem 
mais uma vez. Mesmo tendo a habilidade de viajar ao seu passado, vocês levarão o 
conhecimento de suas viagens consigo e então este conhecimento alterará a sua 
experiência. Quando vocês começam a liberar as ilusões do tempo linear, vocês então 
verão essa viagem de maneira como se estivesse acontecendo lateralmente no tempo, 
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ou dentro do que nós chamamos "realidades alternadas". O conhecimento que vocês 
ganham e carregam como um ser humano altera e evolui a sua experiência de tempo. 
Primeiro, vamos dar-lhes a seqüência de números 7-3-6-5 e pedir para memorizarem 
esses números. e depois nós pedimos a vocês que esqueçam esses números. 
Compreendam que como alma, não é possível perder o conhecimento 
intencionalmente. Por mais que tentem, não é possível para a sua alma esquecer nada. 
Sim, mais tarde à noite, vocês acordarão com esta seqüência percorrendo através dos 
seus pensamentos: 7-3-6-5. 

Ativando seu  Infinito Você

Vocês participam do jogo de fingir ser humanos na forma finita. Em outras palavras, 
vocês têm um começo e vocês têm um fim, ou assim vocês pensam. De fato, nós lhes 
dizemos que durante o estágio de planejamento de cada vida, pensa-se com muitos 
detalhes na maneira de quando e como vocês entrarão e sairão do tabuleiro do jogo 
da vida. Isto cria o paradoxo de um ser infinito fingindo ser finito. É muito difícil para 
um humano na forma finita, até mesmo de compreender o conceito verdadeiro de 
infinito, pois vocês estão no lado finito do véu, mesmo que o seu espírito seja infinito. 
Aquela parte de vocês na forma de espírito nunca acaba, nunca tem um tempo 
externo, nunca para de aprender e ganhar conhecimento. Ao contrário, ele se move de 
uma forma de energia para uma outra, enquanto desliza através do universo na 
questão evolucionária de uma alma. Este paradoxo tem causado grandes desafios para 
a maioria de vocês em suas existências.

Agora deixem-nos dar-lhes algumas aplicações práticas para como vocês podem usar 
este mesmo paradoxo de caminhar de volta no tempo.  É maravilhoso pensar sobre 
mudanças de dimensões de tempo e espaço, mas o que vocês podem realmente fazer 
com isso? Esta é a Série da Mágica Prática, e mesmo havendo palavras maravilhosas 
em todos os livros que o Guardião escreve, tudo isto é inútil se vocês não puderem 
achar um uso prático para isto em suas vidas diárias. Nós oferecemos isto a vocês 
como algo para fazer o seu sorriso mais brilhante, algo para fazer a sua vida um pouco 
mais confortável ou mais apaixonada.. Então deixem-nos dar-lhes esta sugestão de 
início. Nós não pretendemos dar-lhes todas as respostas do Universo, pois vocês não 
formularam as perguntas ainda. Sim, vocês têm todas as respostas dentro de vocês. 
Vocês têm somente que relembrar suas questões. Uma vez que formulem a pergunta, 
vocês são capazes de compreender a resposta que então será revelada à vocês.  
Agora, deixem-nos ajudá-los a formular as suas perguntas acerca do completo 
conceito de caminhar de volta no tempo. 

Movendo-se Lateralmente no Tempo 

A viagem no tempo é inteiramente possível hoje? Nós lhes dizemos que sim, é.  É 
possível mover-se adiante ou atrás assim como lateralmente. Como seres infinitos, o 
seu verdadeiro relacionamento com o tempo é muito diferente do que vocês acreditam 
que seja. O primeiro movimento no tempo para a maioria de vocês não será para a 
frente ou para trás, mas lateralmente.  Mover-se lateralmente no elemento tempo 
dentro de outras realidades dimensionais é tão real e útil quanto mover-se para frente 
ou para trás no tempo. Ambos estão se tornando mais possíveis do que antes. Há duas 
maneiras que vocês podem trabalhar com esta energia. Se vocês se consideram estar 
no agora ou no presente, então há obviamente o futuro e o passado com os quais 
vocês podem trabalhar, então deixem que nos dediquemos a isto primeiro. Vocês estão 
conscientes de que os humanos re-escrevem a história a cada dia? Se vocês não 
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acreditam nisto, falem com alguns de seus próprios historiadores. Falem com alguns 
dos editores que forneceram os livros de histórias para suas próprias escolas. A história 
esta constantemente evoluindo  - não somente a de onde vocês estão e para onde 
vocês vão - mas também do que já aconteceu. 

Isto está errado? Não, nós achamos que não, pois vocês são criadores. Vocês criam 
tudo a sua volta em todas as dimensões de tempo e de espaço, assim o início de 
caminhar de volta no tempo está entrando em sua própria história e escrevendo um 
script que os apoiará enquanto vocês caminham para o futuro em seu próprio tempo.  
Então, enquanto vocês caminham para o futuro, vocês fazem isso com uma confiança 
em sua alma que vocês podem não ter recebido quando criança. Há oportunidades 
para vocês agora voltarem em sua própria história e relembrarem e reescreverem 
eventos que desencadearam certos selos de energia dentro de vocês que fazem com 
que vocês sejam o que são hoje. 

Deixem-nos indicar o ponto mais importante de reescreverem a sua própria história: 
todos os eventos em sua vida têm um propósito. Há um presente em cada evento que 
atravessa o seu caminho.  A fim de reescreverem a história, vocês devem primeiro 
receber o presente. Se vocês não tiverem recebido o presente, vocês não podem 
mudar o ponto em que se encontram no relacionamento com a linha do tempo. Então 
o primeiro ponto é encontrar o valor na experiência ou circunstância que vocês 
desejam reescrever.     

Agora comecem o processo. Esperem um momento e caminhem para fora do seu 
corpo. Isto pode ser realizado com uma respiração profunda simples e a intenção 
focalizada em um lugar tranqüilo. Permitam se conectarem com a sua própria alma 
como se houvesse alguém fora de vocês que vocês estivessem encontrando pela 
primeira vez. Saúdam esta pessoa e sintam o amor e a confiança entre vocês. Agora 
focalizem a sua energia nos presentes que vocês têm recebido durante o jogo e 
perguntem a sua alma se vocês receberam o presente pretendido. Ouçam a resposta 
dentro de vocês. Então vocês comecem a deixar isto ir, abençoando e agradecendo 
este presente pelo maravilhoso papel que ele desempenhou fazendo que vocês sejam 
quem são neste dia. Voltando à consciência do "agora", vocês se permitem 
caminharem em frente com confiança. Mesmo se vocês aspiram a confiança primeiro, 
a confiança da alma construirá e oferecerá seu apoio que nunca tiveram antes. Nós 
percebemos que este processo é tão simples que a maioria de vocês não tentará 
colocá-lo em pratica. Embora nós tenhamos dado a vocês os primeiros passos 
concretos para caminharem de volta no tempo. 

Mudando do Destino para a Jornada da Consciência

Agora, mais do que nunca, muito de vocês estão sentindo a compressão do tempo e o 
espaço ao seu redor. Estas coisas que costumavam trazer a vocês grande alegria não 
são de alguma forma tão agradáveis como costumavam ser.  A pior coisa que pode 
acontecer com um humano é obter tudo o que quiseram.  E agora? Pois isto não é 
sobre alcançar um destino.  Não é sobre adquirir algo.  É sobre aproveitar a viagem. É 
sobre estabelecer os objetivos, não conquistá-los. É sobre sonhar sobre o que vai 
acontecer quando vocês alcançarem o seu objetivo. Isto nos traz para a próxima parte 
de caminhar de volta no tempo.  

Os humanos têm uma perspectiva do passado de tudo. Para trabalharem na ilusão de 
um campo de polaridade, é necessário mudar algumas coisas em volta, a primeira 
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delas é o seu próprio conceito de tempo. Imaginem que enquanto vocês estão 
caminhando em uma linha de tempo linear, onde há um passado atrás de vocês, um 
presente onde vocês estão no momento, e o futuro na frente de vocês. Mas isto não é 
realmente como vocês caminham, é? Muitas vezes vocês não caminham de volta com 
seus olhos mais na direção do passado do que na do futuro?. Vocês podem ver o seu
próprio passado mais claramente do que vocês podem ver o seu presente, não é? Isto 
requer grande esforço de vocês, olharem baixo, para os seus próprios pés e verem 
onde vocês estão no seu próprio caminho, e isto requer bem mais esforço para 
possivelmente examinar o seu futuro. Então vocês já estão caminhando de volta no 
tempo. Para voltar e fazer o que nós chamamos de caminhar de volta no tempo, 
significa ter uma perspectiva clara do futuro e colocarem isto em movimento. Oh, sim, 
nós sabemos. Muitos de vocês têm os seus objetivos estabelecidos. Houve alguns de 
vocês que previram tudo o que vocês procuravam na época em que tivessem 55 anos, 
e nós lhes dizemos que funcionou muito bem até um ponto.  Mas vocês estão 
evoluindo tão rapidamente, que até algumas das coisas que foram trazidas a vocês 
com grande sucesso em suas vidas, não mais funcionam da mesma forma que há um 
pouco tempo atrás. Então agora nós lhes oferecemos uma nova ferramenta.  Divirtam-
se com ela.  Não joguem tudo fora e liberem todas as coisas que têm funcionado com 
vocês até este ponto e adotem uma nova verdade. Simplesmente peguem algumas das 
sugestões que nós oferecemos e divirtam-se com elas.  Encontrem o que funciona para 
vocês,  pois será diferente para cada um de vocês. 

Sentindo o Futuro 

Para vocês voltarem e caminharem de volta no tempo significa que vocês olharão o 
futuro. Visualizar o futuro através de um objetivo estabelecido é um modo da velha 
energia. Funcionou bem no passado, mas enquanto vocês caminham para um status 
vibracional superior, vocês alcançarão verdades superiores para apoiarem suas 
vibrações mais elevadas. Agora nós lhes pedimos que considerem que aquele objetivo 
estabelecido pode realmente limitar o seu próprio eu superior na realização de suas 
criações. Mesmo na velha energia, não muito tempo atrás, era necessário para vocês 
serem específicos acerca do que eram os seus objetivos: visualizar a cor daquele novo 
carro; saber exatamente quanto dinheiro vocês iam ter no banco, e saber exatamente 
a data em que isto ia ocorrer. Agora nós lhes dizemos que o espírito, seu próprio eu 
superior, pode estar muito frustrado por alguns destes modos da velha energia, 
porque isto significa que vocês limitam o seu próprio eu superior no que e como a 
manifestação pode se desenrolar. Então, nós lhes pedimos isto: Não estabeleçam os 
objetivos. Ao contrário, plantem a semente de como vocês se sentirão quando vocês 
estiverem planejando o seu próximo estágio de evolução. A mágica real repousa no 
excitação e na antecipação de planejarem os objetivos em primeiro lugar. 
Compreendam que o seu eu infinito tem percebido estes objetivos no momento em 
que eles são cristalizados no pensamento. As emoções preenchem a lacuna na linha do 
tempo. Tragam a energia para o seu ser emocional, pois esta é a ligação que vocês 
têm entre o eu finito e o infinito. Trazendo esta energia através do seu ser emocional e 
experienciando como ele se sente ao estar projetando os seus próximo objetivos, 
estabelece a maior das possibilidades. 

Saltando Adiante no Tempo 

Na sua ilusão do tempo linear, vocês vivem realmente fazendo tudo ao contrário. 
Vocês vêem o seu passado mas não podem ver o futuro diante de vocês no caminho. 
Muitos poucos de vocês estão mesmo conscientes do seu presente. Entretanto, 
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caminhar de volta  no tempo realmente significa caminhar intencionalmente para o seu 
futuro e tomar seu poder como um criador hoje. Uma vez que vocês compreendam 
que vocês estão se movendo em uma direção mas defrontando-se com outra, na 
ilusão do tempo linear, vocês podem compreender que recuar no tempo é realmente 
mover-se para o futuro. Mas este movimento não funciona mais do mesmo modo que 
costumava funcionar. Sempre que vocês se encontrarem em qualquer situação difícil 
vocês podem se mover adiante no tempo para ver—e criar—o resultado.  Por exemplo, 
vocês estão em um avião e vocês estão tendo dificuldade em tal espaço apertado. 
Sentindo-se muito ansiosos, vocês imaginam se podem suportar o resto do vôo. A 
turbulência no ar e o balanço do avião se juntam a sua ansiedade. Preparem-se para 
compreender como vão se sentir após este evento terminar.  Recuando no tempo em 
uma estrutura de tempo linear, vocês pulam para o futuro. Visualizem-se situados 
seguramente no chão tomando uma xícara de café em uma cafeteria onde costumam 
ir, conversando com uma pessoa na mesa próxima a sua sobre a viagem turbulenta 
que vocês experienciaram. Inspirem profundamente profundamente e sintam como é 
sentar-se naquela mesa após o evento. Sim, foi assustador, mas vocês estão bem 
agora.  Agora, o que vou fazer hoje? Qual é o meu próximo objetivo e como ele me faz 
sentir? Vocês já pularam adiante no tempo. Isto é caminhar de volta no tempo e isto é 
mágica prática. 

Além dos Dias da Atlântida 

Vocês têm mais capacidades para trabalhar com isto hoje do que nunca antes. A 
energia a sua frente apóia suas próprias criações. Vocês se recordam de grandes dias 
quando vocês estavam no auge da sua mágica. Vocês se recordam dos tempos da 
Lemúria e da Atlântida. Vocês se recordam todos com um grande amor em seu próprio 
coração , mesmo que alguns destes tempos  maravilhosos mais tarde conduziram à 
conseqüências difíceis como resultado. Ainda nós lhes dizemos que com todas estas 
maravilhosas memórias, aqueles dias não são nada comparado ao que vocês têm 
criado hoje. Vocês já ultrapassaram estes tempos mágicos.

Todos os olhos estão sobre vocês, meus queridos. Vocês estão estabelecendo o tom 
para Tudo O Que É para caminharem para o próximo nível. Não olhem para quão difícil 
isto possa ser, ou quais são as suas responsabilidades, olhem para como vocês vão se 
sentir quando vocês disserem que vocês fizeram isso. Vejam como vocês vão se sentir 
quando vocês disserem, "Ok. Isto acabou. Agora o que é que eu vou fazer? Agora o 
que é importante para mim? Agora o que ilumina a minha paixão? Agora o que é 
excitante para mim?" Este é o gatilho da criação que começa a movimentar tudo. 
Vocês já experienciaram 11 dias de milagres e se vocês não o fizeram, voltem e se 
permitam recebê-los. Voltem e escrevam o script e ousem ir até o futuro e
compreender qual é o sentimento. "Agora que está tudo acabado, o que eu vou fazer? 
Quais são as possibilidades?" As possibilidades são o que ativam o seu ser infinito. 
Deixem-se ficar excitados acerca das possibilidades, pois vocês são os maiores 
criadores que já passaram no Planeta Terra.     

Saibam que o amor e a luz do Lar estão sempre sobre os seus ombros. Saibam que 
nós temos um processo com vocês que nós chamamos Luz Superior, que significa que 
nós não mais interferimos com o seu mundo, mostrando-lhes o caminho, pois vocês 
estão fazendo muito bem por vocês mesmos. Ao contrário, nós brilhamos uma bela luz 
sobre os seus ombros de forma que vocês possam ver o seu próprio caminho um 
pouco mais claramente, assim vocês podem caminhar em frente sem ter medo da 
escuridão, e para que vocês possam compreender a beleza do Lar que vocês estão 
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criando na Terra. Peguem estas ferramentas: brinquem com elas, divirtam-se com 
elas. Se elas trouxerem até mesmo um pequeno sorriso para  uma só pessoa, então 
nós teremos sido bem sucedidos em ajudá-los a relembrar de Casa.   

É com a maior honra que nós lhes pedimos para se tratarem uns aos outros com 
respeito. Cuidem um do outro em cada oportunidade que vocês possam. Lembrem-se 
que é um jogo maravilhoso que vocês estão participando e é necessário que estejam 
se divertindo.  Joguem bem juntos. 

Espavo.                    

O Grupo

~ O Quinto Estágio da Vida~
Série da Magia Prática

15 de Maio de 2005

Saudações de Casa. 

Da Destinação à Jornada da Consciência

Nos reunimos hoje com vocês a seu pedido, não para dizer que caminho tomar ou 
dizer o que você está fazendo de certo ou de errado, mas para segurar o espelho em 
sua frente de maneira que você possa ver quem realmente é.  Você lembra quem é?  
Nós lembramos. Viemos aqui com o propósito específico de ajudá-lo a ver o que veio 
para fazer e mostrar-lhe onde se encontra nessa jornada.  Agora você está 
perguntando, “Como posso seguir em frente para vibrações mais elevadas e como 
posso estar em meu propósito enquanto um criador intencional”  Ahh, mas a coisa não 
termina aqui, porque muitos de vocês encontraram seus propósitos.  Muitos de vocês 
encontraram sua paixão ou pelo menos parte dela.  Mantenha em mente que aqui não 
se trata de entrar em sua paixão;  e sim de estar se movimentando em direção a ela, 
saindo da consciência da destinação para a consciência da jornada, porque sair da 
consciência da destinação e entrar na consciência da jornada é sua evolução natural e 
o por quê de estarmos aqui. Dessa maneira podemos até dizer que toda a vida é sobre 
aprender a curtir a viagem.

Pode ser interessante a você saber que todos vocês estão indo pro mesmo lugar.  
Vocês estão indo pra Casa novamente... Mas não antes de criar o lar na Terra.  Em 
primeiro lugar essa é a razão porque vieram pra cá.  Estamos fazendo o melhor que 
podemos pra dar sugestões de maneira que você veja a si mesmo de uma perspectiva 
diferente a fim de poder relembrar partes que esqueceu.  Hoje, vamos dar mais um 
passo.  A magia prática é nossa paixão.  Toda informação que o Guardião libera, todos 
os livros, seminários, DVDs com os quais ele adora brincar são simples idéias no éter.  
As idéias não têm qualquer sentido até que alguém pegue alguma e a utilize numa 
aplicação prática para tornar sua vida melhor.  Isso é magia prática.
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Uma Nova Perspectiva sobre os Sete Estágios da Vida

Hoje nós oferecemos a vocês mais uma parte da magia prática, ainda que o que 
oferecemos hoje vá além de nossa mensagem pra vocês nesse momento. Vai se 
estender por um período de três meses.  Primeiro nós vamos partilhar com você uma 
visão de si mesmo da perspectiva do espírito olhando para o humano.  Demos muito 
da informação que o Guardião chama Psicologia Espiritual, mas permita que 
partilhemos com você o próximo passo nessa evolução.  Há sete estágios de vida.  
Você passa por cada um incrementando, com propósito, para pegar oportunidades 
específicas de maestria. Estes estágios não são definidos pelos anos, mas por sua 
evolução vibracional.  Os humanos estão evoluindo.  Vocês não são mais as pessoas de 
vibração mais baixas que costumavam ser há pouco tempo atrás.  Agora estão 
procurando a verdade maior para apoiar suas vibrações mais elevadas.  Enquanto você 
evolve de um nível para o seguinte, começa a ter novas idéias; você começa a ver a si 
mesmo de um jeito diferente. Queremos oferecer a você hoje uma sugestão sobre 
como ver a si mesmo nos próximos três meses.  É um jogo, mas toda a vida é uma 
brincadeira, então nós oferecemos a você um novo jogo e uma nova maneira de ver os 
três últimos estágios de sua vida.   O quinto, o sexto e o sétimo estágio de vida podem 
ser vistos agora numa nova linha de tempo.  Ao evolver, você não terá mais nenhum 
novo estágio acrescido. Ao invés disso, você começa tudo de novo no mesmo corpo 
físico.  Você renascerá dentro da mesma fisiologia; a conexão com o espírito terá uma 
nova ignição e você será capaz de passar a outra vida no mesmo corpo físico. 

Buscador Iluminado para Sabedor Iluminado

O processo de renascimento e movimento para o próximo nível pode começar hoje.   
Vamos partilhar com você como olhar para os três próximos estágios de sua vida. No 
quinto estágio de maturidade, as coisas começam a mudar pra você.  Você para de 
procurar sua verdade fora de si mesmo e começa a aceita-la internamente pela 
primeira vez.  Ao invés de ser o buscador, você se torna o ‘sabedor, conhecedor’.  A 
evolução desse quinto estágio da vida é a oportunidade que você tem de entender que 
é Deus, que é um criador e que tem uma responsabilidade por Tudo Que É para usar 
esses poderes de criação.

Sim, sabemos.  É difícil pra você compreender isso.  Sabemos que seu ego entra no 
caminho e você tenta mantê-lo de fora e fica difícil pra você ver quem é.  Também 
sabemos que há uma dificuldade pra você entender a diferença entre quando você cria 
e quando você permite.  Vamos lhe oferecer uma solução bem simples para a questão, 
embora tudo isso seja uma questão semântica, porque mesmo um estado de ser é 
uma criação.  Vamos oferecer a você uma sugestão simples.  Quando criar e quando 
permitir é respondido por uma única pergunta:  você está feliz onde está?  Se estiver, 
então assim seja.  Se não estiver, então ouse escolher novamente e criar uma 
realidade diferente.  Nós simplesmente dizemos a você que toda mudança leva a algo 
melhor.  Sim, sabemos.  Os humanos não gostam de mudança.  Eles resistem com 
grande esforço; entretanto, toda mudança leva você a evoluir.

A Pergunta do Quinto Estágio: O que é realmente Importante?

A um certo ponto de sua evolução você começa a ver a verdade ao nível da alma.  É 
quando você começa a dirigir sua própria mudança e a ativar suas próprias mudanças 
e criações.  O que oferecemos a você agora é a oportunidade de colocar isso em 
prática.  É quando você se torna o criador com responsabilidade por sua própria 
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felicidade e paixão.  É quando você se torna de melhor utilidade para o Universo que 
você pode ser.  É onde a magia se encontra.  O quinto estágio da vida se torna a 
questão de encontrar essa verdade dentro de si mesmo.  A pergunta feita por todos no 
quinto estágio de vida é: O que é realmente importante? O buscador começa a buscar 
no terceiro estágio da vida.  Encontrar a verdade internamente e, se tornar um 
sabedor iluminado não acontece normalmente até o quinto estágio da vida.  Encontrar 
o ponto de conexão, a habilidade de criar, a oportunidade de tomar responsabilidade 
por suas próprias criações e manter aquele pequeno senso de paz é o que está diante 
de você hoje.  Pedimos que considere estabelecer suas intenções e entrar nesse 
estágio da vida conosco agora, não importa onde esteja.  Os sete estágios da vida são 
o curso normal que cada alma toma numa jornada de evolução dentro de cada vida. O 
que estamos sugerindo agora é que você intencionalmente passe pelos três últimos 
estágios junto conosco nestes próximos três meses.  Este exercício oferece a almas 
avançadas a possibilidade de experimentar criação intencional. 

Começar Novamente Sem Morrer

Vamos oferecer sugestões bem simples, mas antes disso, nos permita levá-los de volta 
na estrada, já que adoram voltar no tempo.  Vamos partilhar com você o que 
falaremos nos próximos três meses. Cada estágio da vida tem um propósito específico 
para a evolução da alma.  Nem sempre é realizado na ordem que especificamos, nem 
todos os estágios são completados em cada vida.  Os estágios são simplesmente um 
guia geral de vida que seu espírito estabeleceu para sua evolução em cada vida.  Ao 
levarmos você pelos três últimos estágios de vida, a cada mês, é útil saber o que 
acontecerá depois dessa jornada. Como vai evoluir e onde termina?  É muito simples.  
Não termina; você simplesmente recomeça do início.  O estágio um é o estágio de 
planejamento onde a maioria dos contratos é elaborada antes da encarnação.  Você 
consegue imaginar o que seria planejar sua próxima encarnação enquanto ainda está 
na forma física? Vamos oferecer a você oportunidade de ver como isso pode ser 
aplicado em sua vida diária agora, não importa em que estágio da vida esteja 
atualmente.  Levando você  através da incorporação daquelas partes, vai fazer  com 
que  re-escreva seu jogo – recomeçando e renascendo e florescendo em uma nova 
flor.  Vai permitir a você a oportunidade de passar pelo processo de evolução e o que 
temos chamado ascensão.  Hoje falamos com você sobre o nível da maturidade, sobre 
alcançar uma oportunidade onde possa encontrar a essência de seu ser e o que é 
realmente importante.

Determinando O Que É importante

Uma das sugestões que oferecemos é que você imagine que tudo foi tirado de você.  
Se sua família é importante, tire-a do caminho por um momento. Se seu trabalho é 
importante e ajuda a defini-lo, deixe-o de lado por um momento.  Se suas posses são 
aquilo a que mais  desesperadamente se atém, esqueça-as por um momento. O que 
resta?  Essa é a pergunta que pedimos que faça a si mesmo nos próximos 30 dias, 
porque passando pelo quinto estágio da vida abrirá a porta para que tudo o que resta 
movimente-se à frente e você possa entrar em seu próprio processo evolucionário 
hoje.  Então não é necessário remover fisicamente essas coisas, pedimos que você 
remova energeticamente  sua ligação com todas as coisas que você considerou 
importante e que as libere com amor.  Depois e somente depois você pode realmente 
determinar o que é realmente importante ao nível da alma.  Adoramos jogos.  
Estivemos observando seus jogos com enorme intensidade e divertimento sempre que 
possível.  Amamos entrar em seu jogo quando nos convida.  Estamos fazendo isso 
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agora, mas é o seu jogo.  Estamos aqui como espelhos para evitar que você esqueça 
quem realmente é.  Estamos aqui para tirar você do chão de vez em quando a fim de  
lembrar a você sua magnificência.  Estamos aqui para varrer a poeira de maneira que  
veja sua própria luz e entenda o efeito que você faz nos outros e sua responsabilidade 
de criar.  Esse é o papel dos anjos – refletir a magnificência dos humanos.  Pedimos a 
você nesse dia que se mova para o quinto estágio da vida, siga em frente e imagine-se 
numa situação em sua vida onde tudo precisa ser reavaliado.  Tudo o que você viu de 
verdadeira importância em sua vida.

Quando As Coisas Que Possui O Possuem

Não faz muito tempo que o Guardião e a guardiã do Guardião se mudaram.  Moraram 
em um lugar por 27 anos.  Ele chamava a si mesmo de coletor e ela chamava-o de 
colecionador de coisas inúteis.  Ele catava tudo que significava alguma coisa “porque 
algum dia talvez fosse precisar”.  Nós dizemos a você, chega um tempo em que suas 
coisas o possuem, e pedimos que observem isso agora.  Pedimos que vejam não 
apenas as posses, mas também as relações e todas as coisas que você acredita serem 
importantes pra você.  Quando você libera a necessidade por todas as coisas fora de 
você  pode curtir muito mais do que aquilo que tinha antes, porque somente então 
você entende o verdadeiro lugar delas em sua vida. Este é o processo que abre a porta 
e é normalmente definido no quinto estágio da vida.  Introduz a oportunidade para 
você entrar no sexto estágio da vida, onde você pode experimentar uma verdadeira 
existência lemuriana.  Cada um de vocês passa por ela quando se torna infantil.  
Vamos falar disso no próximo mês, porque é uma parte importante de seu processo 
enquanto seres humanos evoluindo de volta para a alma e liberando o corpo.  O 
caminho evolucionário é que você entra como um espírito e pula num corpo e passa 
por todo esse tempo na Terra no processo de perder o mesmo corpo.  No quinto 
estágio estamos apenas tentando ajudá-lo a lembrar o que é realmente importante e 
quem você realmente é.

Por Trinta Dias... Avalie Tudo

Durante os próximos trinta dias, em tudo que encontre, pedimos que observe a 
verdadeira relevância para seu espírito e descubra o que é realmente importante.  Não 
significa que você precisa liberar.  Não significa que precisa largar tudo.  Não significa 
que precise encher dois caminhões como o guardião fez.  O que significa é que você 
está mudando sua realidade ao transformar sua percepção.  Descubra o que é 
importante pra você liberando toda a ligação e aí vai começar a entender o que é 
importante para  seu espírito através de seu eu superior.  A conexão com seu eu 
superior é muito mais íntima do que pensa.  Muitas das decisões em sua própria vida 
não são feitas pela consciência inferior, mas em conjunção com o eu superior.  O 
processo da morte não é uma decisão consciente na maioria das vezes. Esta e muitas 
outras importantes decisões são feitas a partir da junção do eu superior e do eu 
inferior.  Quando esta conexão está no lugar, seu próprio eu superior o libera da 
necessidade de carregar o corpo.  O quinto estágio da vida é o primeiro passo nesta 
direção.  Normalmente é a conclusão da vida.  Agora, não se trata de partir.  É 
retornar ao espírito.  Não se trata de lembrar o Lar ou ir pra lá.  Trata-se de criar o Lar 
onde você se encontra agora.  Essa é a expressão de Deus, que você tem a 
capacidade que ninguém mais tem pra isso.  Mesmo nós - os anjos no céu - não 
podemos fazer as coisas mais lindas  que só podem ser realizadas atrás do véu.  Não 
podemos  abraçar outra pessoa. Isso é reservado a vocês. Não podemos tocar outra 
vida. Não podemos acionar outra alma olhando em seus olhos e ajudando-a a lembrar 
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através de um olhar físico quem realmente é.  Vocês podem, e é por isso que estão 
aqui – para trabalhar consigo mesmo e acionar sua própria luz e virar e olhar dentro 
dos olhos de outra pessoa.  Pra fazer isso, pedimos que olhe pra sua vida e 
experimente tudo que entra em sua vida nos próximos trinta dias e veja o que é 
realmente importante pra você.  A parte interessante é que não faz nenhuma diferença 
o que escolher.  Sua alma não está buscando  o resultado da decisão.  É simplesmente 
a experiência de rever.  Não é o destino; é a jornada.

O Caminho de Merlin

Dê um passo atrás no tempo e transforme sua realidade, pois ao fazer isso você vira 
Merlin e volta no tempo.  Sua visão está voltada para seu passado.  Se você estiver 
muito presente, sua consciência verá onde está, mas você não vê seu futuro, então, de 
fato você está sempre caminhando de volta no tempo. Quando pedimos que caminhe 
intencionalmente de volta no tempo, significa virar e entrar em seu futuro.  É o que 
você estará fazendo agora nos próximos trinta dias.  Mais capacidades do que nunca 
estão disponíveis agora no planeta devido à elevação coletiva da vibração em vocês, 
devido a energia que partilham.  Ponha isso em movimento hoje e observe a magia 
acontecer.  Ouse olhar a sua volta a tudo que acontece e tudo que entra em sua vida –
cada pessoa que encontra, cada coisa que descobre ter importância em sua vida – e 
simplesmente avalie seu verdadeiro significado e verdadeira utilidade  para sua alma.  
Vamos caminhar por estes três últimos estágios da vida bem efetivamente e muito 
rapidamente a fim de que você possa começar uma nova sessão de planejamento – o 
primeiro estágio da vida.  Com propósito faça seu script para o que chama ascensão.

Queridos, vocês estão aí uns para os outros.  Encontrem-se sempre. Mantenham seu 
poder.  Não o dê pra nós.  Não nos procure atrás de todas as suas respostas.  Não 
ouçam cada palavra que falamos.  Pegue algumas partes que ressoam com seu 
coração, porque vocês são os que precisam manter o poder.  Tenham  discernimento 
sobre o que é correto pra vocês e criem magia. Tirem-na de tudo quanto é lugar e 
observem seu mundo mudar para melhor. Se você acha que isso  é nada mais do que 
caminhar na paz de mente e com um sorriso na face, pedimos que considere que 
provavelmente era isso que tinha em mente quando entrou neste planeta.

É com grande honra que sentamos com vocês para oferecer estes lembretes de Casa.  
Esperamos eras por esta oportunidade.  Se pudermos segurar o espelho, tirar a poeira 
de maneira que você tenha um lampejo de si mesmo, então fizemos nosso trabalho e 
estamos em nossa paixão. Deixamos vocês com esses simples lembretes:  tratem-se 
bem com o maior respeito.  Alimentem uns aos outros em todas as oportunidades 
porque estão alimentando a si mesmos.  E lembrem-se isto é um jogo; joguem bem 
juntos.

Espavo,

O Grupo

~ O Sexto Estágio da Vida ~
Série da Magia Prática
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15 de Junho de 2005

Saudações de Casa.

Visitamos vocês nesse dia com a maior alegria porque agora estamos na presença de 
mestres. Mestres que jogaram nesse Tabuleiro de Jogo, ousando esquecer sua 
maestria, sua herança e sua própria linhagem real. Seu desejo de fazer isso pôs em 
movimento todo um processo de evolução jamais alcançado. Sentamos a seus pés e 
honramos vocês. Vocês sabem quem são? Nós sabemos. Queremos apenas espalhar 
nossas asas hoje para que possam ter uma pequena sensação de como é ter essa 
energia de Casa. Toda vez que cada um de vocês está em sua paixão em seu coração 
e segue mais adiante em seu desenvolvimento, cada um de vocês chega um 
pouquinho mais perto. Estão fazendo isso mesmo agora porque ao prosseguirem em 
sua evolução, vão ver as mudanças acontecendo no próprio processo do sétimo 
estágio da vida. 

O Estágio Final da Vida

Foi no último mês que pedimos a você para se ver passando pelo quinto estágio da 
vida e para experimentar o processo de mestria como é experimentado no estágio de 
vida conhecido como maturidade. Ao invés de ser o grande buscador, você se tornou o 
buscador iluminado. Quando cada um de vocês começa a fazer isso, começa também a 
entender o que é realmente importante em sua vida, pois chega um momento em que 
suas coisas tomam conta de você. O que acontece é que elas desviam você de seu 
próprio propósito principal e de sua paixão e de sua alegria. Ter a coragem de passar 
intencionalmente por mudanças, abre a porta para você receber as dádivas do quinto 
estágio da vida. Tendo experimentado isso durante esses trinta dias, permita-nos leva-
lo ao sexto estágio da vida, pois é pra isso que estamos aqui hoje. 

Na série que chamamos Mágica Prática, queremos oferecer a você um insight de como 
é passar por esses três estágios finais, mas sem parar aí. Não fazemos segredo e lhe 
dizemos que deixaremos você no terceiro e último mês com o desafio de re-escrever 
sua próxima vida, de entrar no seu próximo e novo eu, o qual você vai criar 
intencionalmente. Cada momento que seu pé pousa no chão, você está criando a 
grama embaixo de seus pés. A estrada só é criada a sua frente porque você está indo 
naquela direção com a expectativa que a estrada esteja ali. A vida é uma profecia 
auto-preenchida. Não é interessante essa equação? Agora você vai ainda mais longe 
nisso e mais longe nos potenciais e possibilidades que você tem diante de si neste 
momento. Vamos falar sobre o sexto estágio da vida. Permita-nos mostrar o que pode 
ser esse processo porque é indescritivelmente lindo.

A Simplicidade da Verdade Universal

No primeiro estágio de vida, quando o recém-nascido chega, detém as memórias e 
vibrações de Casa. Já como criança você tenta se ajustar às vibrações e a memória 
celular do Planeta Terra. É como ter um pé em cada mundo. O sexto estágio da vida é 
parecido, pois é o tempo de preparo para a transição e a simplificação. O quinto 
estágio de vida era para determinar o que era verdadeiramente importante em sua 
vida, com isso preparando para o processo de simplificação no sexto estágio. Nos dias 
de Lemúria, vocês avançaram tanto enquanto sociedade, que todos eram como 
crianças. Isso somente é possível quando você simplifica tudo. Nos dias de Lemúria a 
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vibração coletiva de todos os lemurianos chegou a um estágio de evolução onde vocês 
existiam na simplicidade. As complicações da vida são um sub-produto do véu, que 
vocês usam. Por favor, saibam que toda verdade em sua forma mais pura é simples. 
Imagine que há muitos diferentes níveis de entendimento e, portanto diferentes níveis 
daquilo que conhecem como verdade. A chave para ir a um nível mais elevado de 
entendimento é sempre procurar a simplicidade na verdade. Para acessar o próximo 
estágio de entendimento e verdade partilhados por todo o universo, a vibração coletiva 
da humanidade naturalmente irá simplificar ao evoluir.

Deus é Simples

Houve um tempo que o Guardião nos pedia respostas. Ele costumava fazer isso muito. 
E ele nos perguntou, "Do que se trata tudo isso? Mostrem-me como tudo funciona". 
Ele achava que era um desafio interessante o que nos propunha e, respondemos. 
Nesse momento ele se viu sentado numa nuvem, olhando pra baixo pro Planeta Terra, 
observando o tabuleiro do jogo da terra. Enquanto observava começou a entender 
tudo que via. Ele compreendeu tudo que era capaz de perceber e entendeu como 
todas as conexões são feitas. Neste momento ele olhou para nós e disse, "Vocês não 
vão me deixar lembrar disso, não é?" E nós respondemos, "não do jeito normal". Então 
ele começou a barganhar conosco, o que achamos muito cheio de imaginação. Ele 
disse, "Deixem que eu pegue uma parte que me fará lembrar como tudo é tão 
simples". Até hoje tudo que ele lembra é que tudo é tão simples. A vida é tão simples 
que deixaria a maioria dos humanos aborrecida, então tentamos complicar o suficiente 
para se engajarem. É com freqüência que partilhamos com vocês o embelezamento 
em torno da verdade, mais do que, às vezes dar a vocês a verdade. No planeta da livre 
escolha somente é possível encontrar sua própria verdade e isso é conseguido através 
da ilusão da complexidade. Complexidade é o véu que você usam para jogar o jogo. 
Ao avançarem, tudo se torna mais simples. 

Simplifique e você se torna uma criança. Simplifique mais e você se torna deus.

Devido ao seu recente avanço enquanto um coletivo, vocês não precisam mais das 
complicações do véu da maneira como precisaram antes.

Exercício do Sexto Estágio:

Trinta Dias de Simplicidade.

Durante os próximos trinta dias desafiamos vocês. Se você quiser jogar o Jogo que 
oferecemos, ache um jeito de encontrar a simplicidade em tudo que você 
experimentar. Por trinta dias, encontre maneiras de se tornar simples e vai entender 
que todas as experiências de vida que teve até esse ponto vêm a ser apenas muito 
poucas coisas. Pelos próximos trinta dias olhe para essa energia.

Siga a energia pois ela lhe dirá onde encontrar simplicidade. A energia em todas as 
formas é simples. Toda forma de energia busca o caminho da resistência menor. 
Falamos da água divina. Falamos do fluir divino, pois a água é uma forma de energia. 
Jamais morre. Jamais é criada. Apenas é transmutada de uma forma para outra. Como 
energia, todas as formas de energia, sempre encontra o caminho da menor resistência. 
Se você seguir o caminho da resistência menor em suas escolhas, em sua vida, na 
própria valorização de seus relacionamentos, em tudo que faz, você irá encontrar a 
simplicidade em sua vida. Observe por onde flui a energia em sua própria vida e vai 
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descobrir as motivações que estão por trás dela. Se entender isso, tudo o mais se 
torna simples. Pelos próximos trinta dias pedimos que busque o caminho de resistência 
menor em todas as coisas. Isso vai ajuda-lo a desenvolver o hábito da simplicidade. Na 
experiência humana o sexto estágio da vida é importante para que o sétimo estágio da 
vida tenha um efeito maior.

A Simplicidade é igual a Verdadeira Beleza

Quando você encontra a simplicidade, na próxima vez que encontrar qualquer coisa 
complicada, mais fácil vai ser chegar a sua verdadeira essência. Encontrar a verdadeira 
essência em qualquer coisa permite a você ver a verdadeira beleza em todas as coisas. 
Sorria bastante durante os trinta dias porque isso vai ajuda-lo a simplificar tudo. Vai 
ajudar a energia a seu redor a apresentar apenas o cerne da essência. Curta a viagem.

Perguntas e Respostas do Grupo:

Neste momento reservamos um espaço, já que muitos de vocês têm perguntas:

Pergunta: Por que é importante equilibrar a energia masculina e feminina dentro de 
você?

O Grupo: É muito simples. No outro lado do véu não há divisão entre masculino e 
feminino. Não há separação entre indivíduos. Você ainda detém uma personalidade 
essencial que é unicamente sua. Algumas vezes você tem um palhaço que vive toda 
sua vida contando piadas pras pessoas. Alguém que adora rir e adora fazer truques. 
Então ele morre e vai para o outro lado do véu. Toda vez que você olha pra alguma 
coisa que ele pode ter usado pra fazer truques ou gozação, você pensa sobre ele e ele 
está bem sobre seu ombro. Ele ainda carrega a mesma essência de personalidade 
mesmo que esteja no outro lado do véu. A realidade é que ele está fazendo os 
mesmos truques no céu. Ele está se divertindo por lá, assim que mantém a mesma 
essência de personalidade enquanto perde a divisão ilusória da polaridade.

Para jogar o Jogo de ser finito quando na realidade você é infinito, é necessário que 
você jogue num campo de polaridade. A consciência da polaridade faz você achar que 
há um em cima e um embaixo, uma esquerda e uma direita, um bom e um mal e um 
preto e um branco. Não há tais coisas. Há apenas uma essência de personalidade 
(alma) se expressando num campo de polaridade. A cada vida, cada um de vocês pega 
um trabalho e desce para jogar o Jogo com um sexo ou outro. Você faz assim para 
equilibrar a energia. Na Terra você joga num campo de polaridade e a polaridade é 
expressa na forma humana como masculino e feminino. Então ao evoluir de volta ao 
espírito, você evolui para o próximo nível de vida e para o próximo processo 
evolucionário. O equilíbrio da energia masculina/feminina vai ajuda-lo a seguir adiante 
na evolução e a emular o Lar. Não importa quem você seja, não importa a forma 
sexual que seu corpo físico tomou, a energia do masculino/feminino equilibrada vai 
ajuda-lo a passar para as vibrações mais elevadas do Novo Planeta Terra com mais 
facilidade e conforto.

Vocês estão cientes que todas as suas guerras no Planeta Terra foram causadas por 
um desequilíbrio da energia masculina/feminina? Não é difícil ver isso se você parar 
pra pensar. Dos dias atuais ao passado, tudo tem como referência o mesmo 
desequilíbrio. Atualmente suas sociedades estão sob o domínio da influência 
masculina. Isso está mudando. Houve tempos em que a energia feminina era 
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dominante no planeta. E isso causou tantos problemas quanto os que experimentam 
agora. Não se trata aqui do aumento da energia feminina para mais uma vez dominar. 
É a elevação da energia feminina para equilibrar o planeta. Esse é o trabalho de Merlia, 
a parte feminina de Merlin, pois ela está de volta. Ela está aqui para deter seu poder 
junto com vocês, uma vez que a convidaram a ser parte de suas energia. As mulheres 
irão equilibrar o lado masculino também a fim de ter uma energia equilibrada para 
seguir em frente. Isso será realizado com a ajuda de Merlin e Merlia. Estes tempos são 
mágicos. Convide os mágicos. Brinque com a energia. Encontre seu próprio equilíbrio e 
curta a viagem. Agradecemos a você pela pergunta.

Pergunta: Gostaria de perguntar ao Grupo sobre o espaço seguro que nós criamos 
ontem. Ele já existia em outras dimensões e nós o colocamos na terceira dimensão e 
queremos que exista aqui. Sentimos a presença do Grupo. Poderiam dizer alguma 
coisa sobre isso? 

O Grupo: Sim. Vocês caminham entre realidades dimensionais. Não há apenas onze 
dimensões de tempo e espaço como também há onze dimensões de você. São partes 
de você fazendo escolhas levemente diferentes em cada dimensão. Quatro de vocês 
estiveram embaixo daquela árvore ontem, fazendo escolhas levemente diferentes. 
Estamos dizendo a vocês que surge a oportunidade de criar um espaço sagrado para 
conectar todas as onze dimensões de tempo e espaço. Foi o que fizeram ontem. 
Muitas vezes vocês chamam isso de portais ou vórtices ou mudança de tempo 
dimensional - como quer que nomeiem, isso é um espaço seguro e confortável. 
Quando você sai de uma vida na terceira dimensão, de um campo de polaridade onde 
tudo deve ser branco e preto, em cima e embaixo, pra frente e pra trás para um 
campo de unidade, as coisas podem ficar bem aterrorizantes para os humanos. 
Aqueles entre vocês que começaram a atravessar essas fronteiras vão dar no que 
temos chamado de sala sagrada. Esse é um lugar que vocês criaram para quem sai do 
campo da polaridade.

Essas conexões podem significar mais do que possam imaginar. Há mais. Há mudanças 
necessárias a esse planeta e elas não são erradas e não são catastróficas. Vocês viram 
algumas recentemente com os Tsunamis. Falamos recentemente de mudanças em 
andamento em relação ao nível das águas da Terra. Vocês estão especialmente 
vulneráveis aqui na Holanda, e mesmo assim dizemos a vocês que são o Planeta da 
Livre Escolha. Há coisas que podem fazer e uma delas é criar o espaço seguro. Quando 
se reúnem como um pequeno grupo de Trabalhadores da Luz podem estabelecer uma 
intenção e conectar essa intenção através da Terra. Suas conexões com a Terra da 
maneira que seja, através de uma árvore, um labirinto, ou um vórtice no quintal de 
casa, essas conexões irão suavizar e alterar essas mudanças. O que estamos dizendo é 
que vocês já alteraram o resultado final porque falamos desses mesmos eventos 
quatro anos atrás e eles já estão muito menos traumáticos do que quando falamos 
deles. Vocês já fizeram com que fossem bem menos, muito menos catastróficos do 
que poderiam ser. Mesmo assim as águas continuam a subir. Estejam cientes disso. 
Não tenham medo. Não é com esse propósito que falamos disso. É pra dizer que 
quando se reúnem como Trabalhadores da Luz, vocês mudam sua realidade. Vocês 
permitem a Terra mudar gentilmente e não com dureza. Está dentro de sua 
compreensão hoje ao se reunirem em grandes ou pequenos grupos. Conectar os 
corações através de uma intenção centralizada muda não apenas sua realidade, mas 
também a própria Terra.

Pergunta: Poderiam falar mais sobre os walk-ins?
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O Grupo: Walk-ins. Assunto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre eles, mas 
antes de mais nada, dizemos a vocês que eles são reais. É inteiramente possível a um 
espírito deixar um corpo sem ter que morrer. É doloroso e não é fácil para o espírito. 
Ele passa por uma verdadeira distensão pra fazer isso. Quando isso acontece, há um 
período de cura pelo qual a alma deve passar para estabelecer a energia. Às vezes é 
mais fácil partir intencionalmente do que passar por situações que podem ter evoluído 
para além dos desafios que estabeleceu para si mesmo. É uma opção viável para 
algumas pessoas, mas não é fácil para uma nova alma entrar naquele corpo como 
muitos pensariam. Assim que há relativamente poucos walk-ins - muito menos do que 
se pensava. Os walk-ins geralmente são quietos e muito poucos ousam ficar no palco 
por serem muito sensíveis. É difícil pra eles reter suas próprias fronteiras. É difícil pra 
eles estar aqui na Terra e continuar mantendo a alta vibração que têm que manter. 
Alguns serão professores, mas normalmente serão professores calmos e quietos. 
Quando você os encontrar dê sua atenção. Você não precisa consertar o mundo deles. 
Não precisa fazer nada certo. Tudo o que precisa fazer é reconhecer que eles são uma 
alma em necessidade e que você os vê e agradece a eles pelo trabalho que estão 
fazendo, pois estão ajudando a mudar sua realidade muito rapidamente. Eles são os 
grandes, mas tranqüilos professores.

Pergunta: Minha família está passando por muitas mudanças. O que dá muita 
depressão e medo. Isso é porque eu não sigo com o fluxo ou é isso são dificuldades...

O Grupo:Nós temos a dizer que nesta sua vida a família tem sido pra você uma grande 
energia que o mantém com os pés no chão. Tem sido uma das coisas pelas quais você 
veio para trabalhar e o desafio é que se você trabalha com uma lição de vida de 
adaptação, qualquer mudança nessa energia se torna muito difícil. Mesmo que haja um 
bocado de mudança acontecendo em sua família nesse momento, todas elas serão 
muito, muito curtidas - os potenciais que estão para se apresentar devido a estas 
mudanças começarão a se apresentar nos próximos 6-8 meses e você vai se 
emocionar com as possibilidades e potenciais que estas mudanças apresentarão. Sim, 
sabemos, é negativo e não é fácil observar as coisas. Pedimos que tenha paciência. 
Não há nada errado. Está no caminho da mudança e em breve poderá ser maravilhoso. 

Pergunta: Estou vivendo uma linda relação amorosa com um homem maravilhoso que 
ainda tem problemas com álcool o que me preocupa um bocado. Hoje tive uma forte 
sensação de que estou numa lição de vida de confiar e pronta para seguir para a da 
verdade, mas tenho medo de deixa-lo numa posição muito vulnerável e sem condições 
de encontrar seu próprio poder e talvez de aceitar. Não estou certa se estou pronta 
para isso. 

O Grupo: Vamos falar sobre dois assuntos diferentes mas correlatos. Número um, você 
está se responsabilizando por algo que não é seu. Estamos mostrando a você a 
possibilidade de que talvez, ao proteger alguém em seu campo, você na realidade não 
está permitindo que ele trabalhe a lição a que veio. Houve tempos quando os cientistas 
trabalharam com insetos para melhorar a natureza. Uma das experiências foi fazer um 
casulo para uma lagarta que cresceria muito rápido. Eles criaram um casulo artificial 
onde seria mais fácil para a lagarta transformar-se na beleza esperada. O casulo tinha 
pouca resistência de maneira que mais energia pudesse ser usada sem dificuldades 
para a transformação. Chegou finalmente o dia do fim da gestação e eles abriram o 
casulo. Naquele instante uma borboleta fraquinha caiu no chão porque nunca construiu 
a força necessária para bater suas próprias asas. Às vezes, o que fazemos para ajudar 
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as pessoas, as restringe dificultando seu trabalho com suas próprias lições. A única 
maneira de checar seu equilíbrio para ver se está por demais envolvida na energia de 
alguém é perguntar, isso está servindo a você?

Segundo, por favor entenda que há uma emoção humana muito inútil que continua a 
existir na humanidade chamada culpa. Essa emoção não tem uso nas vibrações mais 
elevadas do Novo Planeta Terra. Aprofundando seu trabalho nesta área, você começa 
a entender que não é responsável por ninguém. Você se coloca em primeiro lugar e 
todos a seu redor farão o que for necessário para passar ao próximo nível de trabalho 
com suas lições. Honramos você por estar entrando na verdade e é emocionante 
observar.

Queridos, agradecemos por nos chamar nesse dia, pois se estamos aqui é porque 
vocês criaram o espaço para que nos uníssemos a vocês. Vocês criaram o espaço ao 
pedir para lembrar o Lar. É uma honra pra nós saudar esse pedido e estar aqui para 
refletir sua magnificência. Vocês sabem quem são? Nós sabemos. Vocês são os anjos 
mais grandiosos que jamais existiram. É uma honra oferecer a vocês apenas três 
lembretes. Tratem-se com o respeito do mais alto nível. Alimentem uns aos outros a 
cada oportunidade porque estão ajudando Tudo Que É. Lembrem-se que este é um 
Jogo maravilhoso e brinquem bem juntos.

Espavo.

O Grupo

~ O Sétimo e Último Estágio da Vida ~
A Conclusão da Série da Mágica Prática

15 de Julho de 2005

Saudações de Casa.

Pondo de Lado o Véu

Queridos, a energia é impressionante já que criaram mágica nesse dia. Entramos em 
seu mágico espaço, criado por vocês porque nesta oportunidade vamos ajudá-los a ver 
a si mesmos. Vocês vieram pra cá para colocar o véu. Fingir que não sabem quem são, 
e bater uns nos outros e jogar o maravilhoso Jogo de Deus, escondendo-se de Si 
Mesmo, procurando por Si Mesma. Há momentos em que desejam desesperadamente 
ver o outro lado do véu e relembrar o Lar novamente. Essa energia é uma validação de 
tudo que sabem em seus corações. Porque vocês têm um entendimento da energia de 
Casa, apenas não a tem sentido por um tempo muito longo. Àqueles que percebem o 
véu se adelgaçar, muitas vezes há uma tristeza que se espraia por tudo que você faz, 
porque a tristeza é causada pelo fato de você estar aqui e não lá. Então nesse dia 
queremos retirar um pouco o véu, o suficiente para mostrar a vocês as oportunidades 
os aguardando. Vamos levá-los através do sétimo estágio da vida.

Experimentando o Último Estágio da Vida
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Durante os últimos dois meses levamos vocês através do quinto e sexto estágios da 
vida, a sim que possam ver como a energia se constrói para criar uma oportunidade 
para vocês de experimentar esse movimento final. Nos próximos trinta dias pedimos 
que experimentem exatamente o que cada alma experimenta durante sua transição e 
retorno ao Lar. Nós dizemos a vocês que o processo evolucionário não mudará os sete 
estágios da vida. Não haverá um oitavo ou um nono, ou um décimo estágio a mais. O 
que ocorrerá é que você estará passando pelos sete estágios, mas ao invés de morrer, 
você passará pelo sétimos estágio ainda enquanto está vivo. Em algum momento ao 
prosseguir em sua evolução, você irá então re-fazer o primeiro estágio da vida e 
começará todo um novo ciclo de vida enquanto ainda está aqui no corpo físico. Isso é 
o que chamamos ascensão. Esse é o processo que está no caminho enquanto os 
humanos elevam suas vibrações através do processo evolucionário agora presente. 
Hoje pedimos que você inspire profundamente e finja por um momento enquanto 
expira, que esta é sua última respiração humana.  

Os Saudadores

Naturalmente há uma luta, pois você tem uma estrutura impressa com um mecanismo 
de sobrevivência que faz você se agarrar fervorosamente a vida, embora este seja um 
estado inatural para seu espírito. O instinto de sobrevivência entra quicando quando 
alguém está perto da morte e, é por isso que os membros do time de transição são de 
tanta ajuda ao dizer, "Tá tudo bem, papai. Você pode se deixar ir. Vamos ficar bem". 
De fato muitos de vocês têm contratos com pessoas a seu redor para permitir que 
partam no momento apropriado, assim que retornar ao Lar se torna muito importante. 
Depois há todo um outro processo que se inicia, pois mesmo que você saia do corpo, 
você ainda não está em Casa. Há um portão pelo qual deve passar e isso deve ser 
feito por sua livre vontade. Para chegar lá você passa por um tubo, um túnel, um vale 
ou qualquer coisa que você escolha chamar, mas é um caminho que precisa ser feito e 
só pode ser feito por uma só alma. Mas antes de você iniciar a jornada para o portão, 
você começa a ver os saudadores que vieram persuadi-lo a sair do físico. Seu saudador 
pode ser o Tio Carlos que você conhecia muito bem quando criança ou o vovô ou a 
vovó. Às vezes, será alguém de quem você nem lembra, pois nunca a encontrou, 
mesmo assim ele fez um contrato com você durante o primeiro estágio de vida de 
saúda-lo quando o momento chegasse. Seus saudadores são aqueles que estão lá, 
encorajando você, "Tá tudo bem. Você pode dar o último suspiro. Pode liberar. 
Estamos aqui para segurar sua mão. Você está seguro". E então você dá o passo para 
fora do corpo e sente-se livre, mas não está em Casa. Você simplesmente está no 
outro lado. Está simplesmente em outro estado vibracional que não é humano, mas 
ainda não está em Casa. 

Entrando pelo Portão

Quando você chega ao portão, está livre para seguir direto. Não é possível a ninguém 
persuadi-lo a passar pelo portão. Pelo contrário, você precisa passar por sua livre 
vontade. É aqui que as almas ficam travadas ou confusas. Às vezes, elas estão num 
acidente de carro ou num acidente de bicicleta e saem de seus corpos físicos, sem 
saber que estão mortas. Uma vez que estão do outro lado da humanidade, embarcam 
num estado natural de criação que todos vocês possuem quando não estão mais 
impedidos pela ilusão de ser humano ou pela ilusão do corpo físico, quando suas 
habilidades criativas estão altamente elevadas.
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O desafio chega quando você fica confuso e sai do corpo sem perceber que está 
morto. Você não deseja ir pra Casa, passando pelo portão porque é possível a você 
criar uma realidade que faz você pensar que ainda está vivo. Por favor, entendam 
queridos, que mesmo nesse estado não há nada de errado. Na verdade não há nada a 
que estejam travados porque mesmo nesse estado tudo é livre escolha. Muitas vezes, 
entretanto, nas grandes tragédias, as pessoas ficam confusas e seguem a grande 
horda de almas que estão literalmente indo pra lugar algum ao invés de pensar em ir 
pra Casa. Na maior parte das vezes isso é causado por uma simples falta de 
conhecimento. Afinal de contas, essa simples verdade não é ensinada nas escolas, é? 
Muitas vezes a educação e conceitos como esses podem fazer uma diferença muito 
maior na evolução da humanidade do que a maioria jamais saberá. É por isso que 
tanto honramos os Membros do Time de Transição, pois eles são alguns dos maiores 
curandeiros que movimentam a humanidade pra frente em saltos quânticos.

Encontrando Seu Tutor  

O que acontece em seguida? Quando você sai do modo sobrevivência, deixa seu corpo 
físico e entra pelo portão. Você está em Casa. Então encontra seu tutor. Essa é uma 
alma cujo contrato com você é simplesmente lembrá-lo de sua própria magnificência e 
ajudá-lo a alcançar o Céu. Seu tutor lembra a você como tudo é simples e o leva pelo 
processo inteiro de como as coisas funcionam no Céu e ajuda-o a se re-adaptar ao Lar. 
Esse tutor mostra a você os diferentes processos de que se constitui a realidade e 
ajuda a limpar as teias da memória de sua experiência humana.

O Sétimo Estágio da Vida 

Assimilação

Então chega essa parte importante que chamamos de sétimo estágio da vida. Depois 
que você se sente e está confortável em Casa, você passa pelo processo que 
chamamos assimilação. É uma integração de alma de tudo que você experimentou em 
sua última vida. Cada acontecimento que experimentou é avaliado em termos da maior 
utilidade para a sua alma. O que é útil para o caminho evolucionário de sua alma é 
integrado a essência da personalidade da alma e o que não é mais necessário é 
gentilmente liberado.

Quando você tinha nove anos e alguém da turma tomava seu lanche, te deixava com 
um olho preto e dizia que se você contasse a alguém, ele voltaria e bateria não só em 
você como também em sua irmã. Você não contou nada pra ninguém e escondeu isso 
dentro de si por toda sua vida, sempre temendo a pessoa que possuía uma energia 
inesperada e abusiva. A coisa engraçada é que você a chamou continuamente para 
sua vida. De fato, você casou com duas dessas pessoas. A parte interessante é que 
nós criamos essas coisas vezes sem conta enquanto humanos jogando o Jogo, 
enquanto espíritos fingindo ser humano. Ao criar esse processo, quando vai pra Casa, 
a primeira coisa que você faz é passar por todas essas experiências uma por uma. 
Não, não é um flash de memória acontecendo enquanto deixa o corpo físico. Isso é 
muito diferente. Esse é um processo prolongado e você precisa sentir-se confortável na 
energia do Lar para que a assimilação seja efetiva. Este é o sétimo e último estágio de 
qualquer vida.   

Em suas antigas escrituras isso foi mal interpretado como o dia do julgamento. 
Ninguém julga você. Afinal de contas, quem julgaria Deus? Apenas Deus pode julgar 
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Deus. Em seu desenvolvimento inicial, enquanto alma fingindo ser humana, a 
polaridade do julgamento foi útil. Agora estamos dizendo que em seu caminho 
evolucionário você não precisa mais a ilusão da polaridade. Pedimos que agora 
considere trocar o julgamento pelo discernimento. Ele é a primeira ferramenta para se 
viver nas vibrações mais elevadas do Novo Planeta Terra. Em vez de chamar uma coisa 
de ruim e uma coisa de boa, o uso do discernimento permite a você fazer escolhas 
sem julgamento. O sétimo estágio da vida utiliza apenas discernimento. Sua alma 
passa por cada uma daquelas experiências, discernindo sua futura utilidade para seu
caminho de alma. Neste estágio da vida você não apenas revê cada uma dessas 
experiências como também chama a essência de alguma alma que tenha estado 
envolvida na experiência para sentar-se com você, mesmo que ela possa estar na 
Terra nesse momento. Você senta com elas e objetivamente re-visitam a experiência. 
Você diz, "Não foi engraçado? Cara eu não lembrava de você de jeito nenhum. E olha 
só você me batendo. Você lembra disso? Obrigado por fazer papel tão difícil". E eles 
dizem, "Sim. Da próxima vez, posso fazer o papel de amigo? Não gostei de fazer o 
papel do cara mau pra você, mas eu te amei bastante pra fazer isso".

O Núcleo da Personalidade  

A essência de sua própria alma é chamada de núcleo da personalidade, porque a 
essência do que são como alma é a culminação de todas as experiências que sua alma 
incorporou até esse ponto. Quando você está no tabuleiro do jogo da vida, você leva 
todas as experiências como parte do que você é. O bom, o ruim e o feio tudo é parte 
do que você leva por aí a cada dia de sua vida. Se você carrega experiências negativas 
como selos de energia, elas afetam cada pensamento e relacionamento que tenha. Se 
você escolhe trabalhar em direção a evolução, você utiliza essas experiências para 
dominar sua lição principal de vida. Uma vez dominada você pode liberar o selo 
negativo da experiência e de fato re-escrever sua própria história. Você nunca apaga 
completamente a experiência porque ela será sempre uma parte de você, mas você 
libera o selo de energia que o mantém extremamente sensível e reativo. Esta é a 
maior cura conseguida na Terra e é sempre realizada internamente. Embora a 
humanidade esteja evoluindo a uma taxa jamais vista através de Tudo Que É, a 
maioria desses selos de energia jamais é usada. É nesse sétimo e último estágio da 
vida que a alma re-estabelece esses selos de energia em preparação para a próxima 
vida, mantendo os selos de energia (experiências) que podem ser úteis em vida 
futuras e liberando aqueles não mais necessários. Quando a alma mantém um selo de 
energia, ele é armazenado como uma memória celular pronta a ser engatilhada da 
próxima vez e ser utilizada para dominar uma lição de vida.  

Aceitando a Dádiva

Por favor, entenda que você vive num campo de polaridade. Você tem as ilusões do 
encima e em baixo, bom/mal, certo/errado e medo/amor. Essa polaridade não existe 
no Lar, assim que às vezes essas experiências humanas chamadas negativas são 
escolhidas para permanecerem porque serão úteis em futuras vidas. É por isso que 
muitos de vocês têm experiências de vidas passadas ou padrões que podem ser 
traçados desde muitas, muitas vidas passadas. Você, como alma, escolheu manter 
esse selo de energia em sua memória celular. Não é bom nem ruim. Simplesmente é. 
De fato é um modo muito efetivo de fazer as coisas.

Ás vezes, você vai liberar tanto as experiências positivas que teve, quanto as 
negativas, porque elas não são mais úteis a você. Mas no liberar de qualquer 
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experiência há um momento em que você vai querer reconsiderar. Nós estamos 
dizendo que há uma dádiva que você escondeu em cada experiência de vida. Se você 
libera tudo, precisa primeiro encontrar a dádiva da experiência. Todos os eventos 
contêm uma dádiva. Encontrar e aceitá-la permite a você assimilar a energia maior em 
todas as experiências. Uma vez que a dádiva seja recebida, o selo de energia, que 
pode controlar sua vida, pode ser liberado facilmente.   

Trinta Dias no Sétimo Estágio de Vida

Durante os próximos trinta dias você tem a chance de experimentar o sétimo e último 
estágio da vida sem morrer. Isso vai representar o processo evolucionário que toda a 
humanidade irá experimentar enquanto a vibração coletiva avança para um status de 
vibração mais elevado. Durante os próximos trinta dias você tem a oportunidade de 
assimilar e discernir o novo você. Vamos pedir que ache um tempo para sentar e 
passar por diferentes porções de sua vida e intencionalmente trazer à tona as 
memórias e experiências que fizeram você ser quem é. Durante o exame de cada uma 
delas, você decide quais experiências você deseja manter e aquelas que já concluiu. 
Tenha em mente que uma experiência jamais deixa você, apenas o selo de energia 
que controla sua vida o deixará. E se você quer liberar o selo, isso pode ser feito no 
momento em que encontrar a dádiva e não precisar mais o selo para ajudá-lo a 
dominar uma lição de vida. Essa é a razão pela qual você escreveu o papel no qual 
atuar para que isso acontecesse.  No momento em que encontra a dádiva na 
experiência - seja o que você chama positivo ou negativo - esse é o momento em que 
você incorpora a dádiva no que você é. Você pode então escolher liberar o selo de 
energia dessa experiência, porque ele não precisa mais controlar sua vida. Você tem 
uma escolha. Devido a seu avanço, você não precisa mais esperar até o sétimo estágio 
da vida após a morte pra fazer isso. É por isso que conduzimos você por essa 
experiência nesses últimos três meses. É uma oportunidade pra você hoje, tomar 
posse de sua vida e intencionalmente levar sua alma adiante.

A Grande Pergunta: Por que Estou Aqui?

Você veio pra cá para encontrar sua paixão. Queremos apenas refletir sua 
magnificência porque parte do véu impede que você re-lembre quem realmente é. 
Essa é a maneira como você escreveu. Mesmo lindo e único como cada um de vocês é, 
vocês se olham no espelho e dizem, "Por que estou aqui? Eu sei que há uma razão, 
mas o que estou fazendo aqui? Eu sei que há um significado pra vida, mas qual é?" E 
se você ouvir com atenção vai escutar uma estrondosa gargalhada no outro lado do 
véu quando fizer essa pergunta, porque isso significa simplesmente que o véu está 
funcionando. Você está tendo essa experiência por causa do véu. Demos a você uma 
das ferramentas para remover temporariamente o véu. 

Empregue um tempo e passe por cada segmento de sua vida durante os próximos
trinta dias. Puxe o espírito de cada pessoa com a qual teve interação. Faça-as sentar-
se com você enquanto você observa e cataloga cada experiência nesta vida. Peça a 
seu eu superior e ele mostrará tudo que você precisa perguntar. Está tudo escrito nos 
arquivos akáshicos. É uma parte de seu ser. Está armazenado em sua memória celular 
até que você decida liberá-la. Mantenha sua revisão nesta vida porque mesmo que 
você leve algo para a próxima, nós lhe dizemos, você sempre terá uma experiência em 
cada vida que será reativada pelo mesmo selo de energia. E embora seja maravilhoso 
voltar e ter a compreensão do por que ter tentado algo em muitas vidas passadas, 
você tem tudo que precisa aqui, hoje para evoluir enquanto alma. Quando você passa 
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em revista a vida e traz a essência das pessoas que tiveram um papel em sua vida, em 
sua experiência, você senta com elas, os dois olhando para a maravilhosa seqüência 
de eventos acontecendo em frente de vocês. Você vai gritar, fazer piadas e rir. Você 
vai lembrar a alegria que foi o momento quando originalmente escreveram juntos a 
história. Pela primeira vez, você provavelmente vai ver a verdadeira conexão que teve 
com essa pessoa, da maneira especial que ela participou em sua vida. Desse ponto em 
diante, você encontra a dádiva. Uma vez tendo encontrado a dádiva, você decide se a 
experiência vai se tornar parte do núcleo de sua personalidade ou se deseja liberar os 
selos de energia em torno dela. Essa é a sua escolha hoje. Você não tem mais que ir 
pra Casa para realizar isso. Essa é a razão por que mostramos a vocês toda essa série 
da mágica prática, assim dizemos que a série da mágica prática está completa hoje.  

A Varinha Mágica

Agora entregamos a você a varinha mágica. Não é mais pra gente mostrar pra você. 
Ela é sua. Sempre foi. Pegue-a. Use-a em sua vida de alguma maneira. Encontre uma 
aplicação prática para trazer mais sorrisos a sua face. O que você veio fazer aqui? Qual 
é sua mais alta intenção enquanto alma para entrar e colocar esse véu e participar 
desse Jogo? E se a gente dissesse que sua mais alta intenção era andar por aí com um 
sorriso no rosto? Sim, sabemos, alguns de vocês não são capazes de compreender 
isso. Os humanos precisam complicar um pouco para entender, mas a verdade é 
simples. Quando você está sorrindo, quando está feliz, quando está em sua paixão, 
quando está curtindo a alegria, você está refletindo Deus. Você brilha com a Luz de 
Casa e todos que te olham experimentam a parte única de Deus que é sua. É isso que 
veio procurar. É por isso que aqui está. É quando você se torna da mais alta utilidade 
que pode ser para o Universo. Dê um passo a frente, pegue a varinha mágica em sua 
própria mão e use-a agora.  

Deixando Espaço Para o Pesar

Durante esse período que estamos juntos queremos fazer uma pausa porque há muita 
emoção por aqui. Há três de vocês aqui, especificamente nesta sala, que perderam 
pessoas para o outro lado véu nos últimos seis meses e elas estão sobre seus ombros 
agora, tocando-os, esperando para ouvir como vocês aceitam essa informação. Há 
pessoas entre os que estão vendo essa transmissão, assistindo esse farol de luz que 
entendem que elas estão aqui ao redor de vocês quando vocês pensam nelas. Pois é 
isso que acontece depois do sétimo estágio da vida. Você não entra numa fila enorme 
ou fica em fila de maneira a dar a volta e retornar. Você retorna quando você decide 
retornar mas, por favor, entenda que o tempo no outro lado do véu é bem diferente 
do tempo linear que vocês fingem aqui em seu Jogo. Porque passado, presente e 
futuro estão juntos como um só e você não precisa passar do Passo A para o Passo B 
tudo de uma vez.   

Sua evolução como uma alma continua mesmo em Casa porque o Jogo continua e no 
momento em que alguém pensa em você na Terra, seu espírito é chamado. É claro 
que você tem a escolha de ir ou não ir, mas sua energia é chamada e, como muitos de 
vocês estão pensando sobre o que partiram recentemente, eles estão bem em cima de 
seus ombros abraçando-os. Estão aí abraçando vocês, mantendo sua energia para 
você. 

Vamos contar um outro segredo que você vai aprender no sétimo estágio da vida 
porque ajuda aos humanos, jogando o Jogo diariamente, saber isso: na evolução da 
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alma, quando você atravessa e vai pra Casa, uma das coisas que você - enquanto uma 
alma - pode se interessar em fazer é visitar as pessoas a quem tanto amou. Você não 
sente saudade delas porque você é uma parte delas mais do que possa saber. A 
separação e a ilusão da separação se vão nesse ponto, mas você está lá. Você, às 
vezes está sentado no quarto delas vendo-as dormir a noite, mas não pode interagir 
com elas de nenhum modo se elas ainda estão com pesar. Durante o processo de 
lamento, se uma alma interage com você, a única coisa possível é tornar o processo 
ainda mais doloroso do que facilitá-lo. Então humanos, sua tarefa com todos que 
retornam ao Lar e partem é encontrar a dádiva e as maneiras pelas quais eles vivem 
em você. Depois e somente depois eles dançarão com você em seus sonhos. Eles 
estarão sobre seus ombros cada segundo do dia, sorrindo. Eles se sentarão em seu 
quarto à noite, e observarão você dormir com um grande sorriso no rosto. Chegarão a 
um centímetro de seu rosto e abrirão um enorme sorriso e em seus sonhos você vai 
dar um grande sorriso de volta. Dessa maneira eles interagem com você. O pesar é um 
dos processos mais difíceis por que passa a humanidade, mas é uma das grandes 
essências do espírito porque significa que você confia no espírito que você é. Liberar 
essas almas permite que elas prossigam em seu próprio caminho evolucionário desse 
ponto em diante.  

Vocês vieram pra cá para ser os executores da Luz. Colocaram o véu e fingiram ser 
humanos. Vocês não se lembram que são os maiores anjos que jamais existiram, mas 
vão lembrar. É nosso trabalho ajudá-los a lembrar das memórias de Casa, de seu 
verdadeiro propósito e seu mais alto estado vibracional aqui. Se você puder praticar o 
sétimos estágio da vida hoje aqui, sua vida renascerá mais uma vez e você vai 
encontrar menos restrição em sua vida e mais alegria. Você vai dar largos passos em 
direção a uma vida de vibrações mais elevadas no Novo Planeta Terra. Dê esses 
passos, cada um de vocês. Permita-se dar um passo a frente e ser o Anjo Humano que 
você realmente é e o Lar começará aqui hoje. É para isso que veio. É isso o que seu 
sorriso cria. Encontre a dádiva em cada coisa e o Lar estará aqui a sua volta agora.  

Enquanto cada um se movimenta para sair desse espaço, saibam que vocês levam 
uma energia especial. Há uma reunião de família acontecendo, não apenas nesse lado 
do véu, mas em todos os jogos por todas as partes. Precisamos lhes dizer que nos 
breves momentos em que estiveram reunidos, essas salas ficaram realmente lotadas. 
De fato, temos um pouco de problema com o estacionamento, mas podemos ajeitar 
isso. Os níveis supradimensionais, os níveis supratonais que estão a sua volta se 
encheram porque dizemos que isso não é sobre você. É sobre Tudo Que É. Se se 
aquietarem, ouvirão o mais estrondoso dos aplausos. Queridos, vocês já ganharam o 
Jogo. Agora estão sentados e se perguntando, "O que posso fazer em seguida? Como 
posso servir?" Entrem no sétimo estágio da vida nos próximos trinta dias e tentem. 
Brinquem. Por favor, lembrem-se que tudo o que fazem é um grande Jogo. Não é 
possível cair, mesmo que tentem. Vocês são os mestres do tabuleiro de Jogo. 

Pedimos que lembrem apenas três coisas. Tratem-se com o maior respeito porque 
vocês estão se vendo no espelho. Alimentem uns aos outros porque estarão 
alimentando a si mesmos. Lembrem-se que é um grande Jogo e brinquem bem juntos.  
Espavo.   < Clique em Espavo para saber mais sobre seu significado

O Grupo



54

Steve Rother
Porta voz do Grupo

Nota de Direitos Autorais: 

Por favor, inclua esta nota quando utilizar este material.

Direitos autorais 2005. Steve Rother. Esta informação está disponível para circular e 
pode ser disseminada livremente no todo ou em parte, desde que contenha este texto 
incluído. Este material pode ser utilizado com a condição de que todos os direitos sobre 
o material traduzido sejam mantidos com o detentor dos direitos sobre os originais. 
Mais informações sobre o Grupo pode ser encontrada em: 
http://www.Lightworker.com ou através do Lightworker no (702) 871 3317.

Obrigado por ajudar a espalhar a Luz!

Fonte: http://lightworker.com/beacons/transbeacon/portuguese_translations.html


