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̃Liberando Velhas Ferramentas̃

Usando Nosso Verdadeiro Poder

15 de Janeiro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

De Steve:  

 Entrar em uma nova realidade com um novo ano também significa fazer 

ajustes em nossos hábitos e em muitas áreas de nossas vidas pessoais. 

Mover-se para um status evolutivo Superior significa carregar nossos 

verdadeiros poderes como Criadores mesmo que ainda estejamos firmemente 

ancorados em uma experiência física. Isto nem sempre é fácil. 

Nós agora estamos começando a perceber que o gap de tempo em nossas 

próprias criações é muito curto. Realmente precisamos prestar atenção em que 

pensamentos permitimos residir em nossas mentes à medida que se tornam 

nossa próxima realidade no tempo registrado. Com este novo poder também 

vêm novas responsabilidades. Do ponto de vista dO Grupo, eles compreendem 

por que estamos tão perdidos sem podermos ver onde estamos indo. Eles 

dizem que projetamos exatamente desta maneira, já que era nosso maior 

desejo nascer na experiência física e estar totalmente confuso. Como eles 

amam dizer: "Vocês têm sido extremamente bem sucedidos!"

Agora que estamos definindo nosso próximo passo, é muito útil repensarmos 

muitos de nossos velhos hábitos. Até mesmo as verdades às quais nos 

agarrávamos nas baixas vibrações podem nos segurar enquanto nos movemos 

adiante. Em minha vida, O Grupo se assegurou de que eu tivesse um exemplo 



3

muito pessoal. Quanto entrei neste trabalho pela primeira vez, eles me 

mostraram as ferramentas que usaria. Eles me deram uma espada "Excalibur", 

que eu utilizava para mostrar às pessoas o seu poder pessoal. Barbara e eu 

viajamos com aquela espada por todo o globo, compartilhando-a com as 

pessoas em todos os lugares a que fomos. Tornou-se uma parte muito pessoal 

de minha vida e de minha conexão com o Espírito.

No ano passado, eles me disseram que deveria dizer adeus para a espada e 

liberá-la para sempre. Na conferência Espavo de 2002, eles me disseram que 

deveria utilizá-la mais duas vezes e depois liberá-la. Poucos dias depois, 

estávamos programados para levá-la em um seminário de uma semana de 

duração realizado na França. Foi então que soube que deveríamos levar a 

espada de volta ao Monte Shasta e deixá-la nos bosques da montanha. Esta 

não era uma partida física, mas uma liberação simbólica, já que até mesmo as 

ferramentas que haviam me ajudado a me mover para o meu poder poderiam 

agora me segurar enquanto caminhava adiante para vibrações mais elevadas. 

Eles frisaram que criar a intenção de liberar as velhas ferramentas nos capacita 

a ver nossa verdadeira realidade como criadores. Então, mesmo que 

escolhermos usar as ferramentas, elas não têm mais poder sobre nós.

A canalização que estão prestes a experienciar foi realizada na conferência 

Espavo de 18 de setembro de 2002. Foi apresentada no Monte Shasta, no 

lugar a que O Grupo chama de "Gramado da Criação" (uma parte dos 

Gramados da Pantera). Depois da mensagem, todos nós que escolhemos dar 

um passo adiante, puxamos a espada da pedra e sagramos uns aos outros. 

Depois disto, coloquei a espada de volta na pedra e todos nós partimos do 

gramado, deixando uma velha amiga para trás. Nós agora compartilhamos com 

vocês as palavras do Grupo naquele dia no gramado, o que todos 

consideremos como um passo acima.

Steve Rother
Porta voz do Grupo 
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Saudações de casa

Vocês criaram o Lar em seus próprios corações no dia de hoje, e fundiram com 

a Mãe. Agora vocês continuarão a fazer assim, pois não têm idéia de quantos 

os seguiram até o gramado. Vocês não têm idéia de quão cheio está o 

gramado. A excitação deste lado do véu, à medida que os humanos começam 

a assumir seu poder está além da sua compreensão.

Havia muitos que estiveram conosco no início do Jogo, e enquanto criávamos 

este jogo especial, dissemos: "Vamos retirar todas as regras. Vamos deixá-lo 

selvagem, sem nenhuma direção, portanto. Deixem-nos ver se podem 

encontrar o Lar apenas carregando a centelha do Criador dentro de vocês." A 

idéia toda era encontrar sua própria centelha. A idéia toda era elevar aquela 

parte de vocês internamente dentro de si mesmos, e então, quando 

encontrassem, poderiam utilizá-la para acender a vela uns dos outros. E aqui 

estão vocês, assumindo seu poder, carregando sua própria energia, e 

assumindo a responsabilidade por seu próprio poder. E temos apenas uma 

palavra para dizer a vocês, meus queridos: Espavo. Do coração da Família de 

Miguel: Espavo. Quando vocês sustentam sua energia, vocês se tornam os 

criadores. Vocês se tornam aqueles que sustentam a energia em seus 

corações. É aí que vocês se conectam com uma grande Família de Luz. Vocês 

são o segmento de nossa família que assumiu a forma na biologia física.

À medida que elevam sua vibração, as bolhas de biologia podem ser difíceis 

para alguns de vocês. Vocês percebem lágrimas rolando e não sabem por quê. 

Vocês dizem: "Quando isto irá terminar? Quando sentirei o poder sem as 

lágrimas?" E nós dizemos que esperamos que nunca terminem. Enquanto 

começam a experimentar a diminuição do véu, vocês começam a sentir o Lar. 

Vocês têm procurado tanto por isto, e agora que ele está aqui, tudo o que 

podem fazer é chorar. Isto pode ser muito arrebatador quando começa a 

acontecer.
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Lembrar-se da verdadeira beleza de Casa, sabendo que ainda estão na forma 

física, pode ser no mínimo frustrante. Este sentimento é a parte de nós que vai 

direto ao coração. Muitos de vocês se encontraram até mesmo caindo em 

depressão depois de terem experimentado o Lar. Não se julguem por isto, pois 

é um processo normal e experimentado por muito mais de vocês do que podem 

imaginar. Por favor, compreendam que, à medida que continuam a 

experimentar o Lar, se acostumarão a estas vibrações e elas não mais os 

sobrecarregarão, mas, ao contrário, irão inspirá-los. Dêem-se um tempo e 

apóiem-se uns nos outros neste ínterim. Sejam Anjos Humanos uns para os 

outros durante estes momentos.

Agora pediremos ao Guardião que compartilhe sua visão com vocês. [Neste 

momento os olhos de Steve se abrem.] Enquanto escutam o sopro da brisa 

entre as árvores, meus queridos, saibam que esta mesma brisa está clareando 

suas próprias almas. Ela está pegando aquela parte de vocês que sustenta a 

energia de Casa e misturando-a com nossos corações. A mágica está aqui no 

dia de hoje, porque vocês a criaram. Vocês caminharam para este lugar com 

grandes expectativas, e a magia está começando porque vocês a criaram com 

suas expectativas. Agora, através do Guardião, nós abrimos nossos olhos e 

compartilhamos nossa energia diretamente.

Agora pedimos que façam algo que nunca fizemos antes. Comecem com uma 

profunda respiração. Enquanto o Guardião mantém seus olhos abertos, 

pedimos que fechem os seus. Permitam-se viajar além do seu corpo 

colocando-se energeticamente sobre os ombros do Guardião. Vocês agora 

estão em uma posição muito similar à qual ficamos quando falamos com vocês 

desta maneira. Olhem para si mesmos através dos olhos do Guardião e vejam 

a si mesmos da perspectiva de Casa. Agora vocês começam a ver a beleza 

que vemos enquanto olhamos para vocês. Por apenas um momento, 

coloquem-se nesta bolha de biologia física e olhem para a beleza de cada um 

de vocês. Está além de qualquer descrição. Quando vêem as cores, quando 

vêem a glória, quando todos e cada um de vocês se der um momento para 
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sentir como é isto, vocês se lembrarão de Casa. Ao fazerem assim, terão 

aberto seu coração integralmente.

Vocês o abrem tanto que às vezes machuca, mas vamos esticá-los ainda mais; 

portanto, acostumem-se, pois é aí que carregam o Lar com vocês. Isto é o que 

são. Quando vêem a si mesmos através dos olhos do Guardião, vêem a si 

mesmos da maneira como nós os vemos e da maneira como realmente são. É 

útil saber que, enquanto estão na forma física podem ver os outros, mas nunca 

podem ver a si mesmos. Agora vocês sabem qual o sentimento de Deus. Todo 

o propósito do Jogo era ver se Deus poderia encontrar definição na forma física 

e, portanto, ver a si mesmo. Enquanto retornam ao seu corpo físico, lembrem-

se desta experiência e ousem procurar por aquela mesma beleza a cada 

momento que olharem para si mesmos através de seus próprios olhos.

Respirem profundamente e sintam o amor que criaram dentro de seu próprio 

coração no dia de hoje. Enquanto deixam este lugar, carreguem esta energia 

com vocês. É a sagrada energia de Casa, e carregá-la é sua maior tarefa. 

Lembrem-se desta energia na próxima vez que procurarem pela maior 

experiência que acreditam vá de alguma forma preencher sua vida e torná-los 

completos.

Nosso momento favorito é quando um de vocês pergunta: "Qual o significado 

da vida?" Vocês não fazem idéia da gargalhada que se ouve deste lado do véu 

quando fazem esta pergunta. Mas contamos a vocês algo que talvez nunca 

tenha sido conhecido antes. Nem todos poderiam vir e jogar no Planeta da 

Livre Escolha. O Jogo da Livre Escolha foi colocado em movimento apenas 

como uma tentativa incomum para se ver a natureza de Deus. Veio a ser como 

uma grande experiência, depois que muitas experiências não obtiveram 

resultados. O que queremos dizer é que apenas os mais elevados escalões de 

almas evoluídas desejavam vir e colocar os véus. Em toda a eternidade e em 

tudo o que vocês vêem lá fora como outros mundos, dizemos que o melhor do 

melhor está aqui. É por isso que os chamamos de os Mestres do Tabuleiro, 

pois vocês são de fato os mestres que criaram isto dentro de si mesmos. A 
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partir de suas próprias escolhas de remover seu conhecimento de quem eram 

para vir aqui e trombarem-se uns com os outros, vocês mudaram Tudo o que 

É. Vocês mudaram o paradigma de Tudo o que É, a partir de suas escolhas, 

providenciadas pelos esbarrões uns nos outros. Agora começam a ter 

vislumbres de sua verdadeira realidade, não é mesmo?

Começamos a ver uma grande mudança na humanidade durante os últimos 

seis meses. Vocês estão começando a compreender. Estão começando a 

entender a piada cósmica. Enquanto fazem isto, mudarão alguns dos hábitos 

que os ajudaram a abrir mão de seu poder.  Os Mestres do Tabuleiro do Jogo 

estão começando a sustentar seu poder de uma maneira nunca ocorrida antes 

e que jamais foi prevista. Em sua realidade, vocês vêem escritos sobre as 

profecias apocalípticas que os impediram de ir naquela direção, mas raramente 

vêem histórias de como será a vida no próximo estágio de evolução. Isto está 

prestes a mudar, pois as Crianças da Vibração Cristal abrirão estas portas com 

sua própria presença.

Isto ficará muito excitante, pois apenas ao alto escalão dos espíritos evoluídos 

foi permitido vir para cá e jogar seu jogo. Este foi de fato um jogo difícil. Vocês 

não têm direção. Não há predeterminação sobre onde vão ou o que fazem. 

Vocês têm total escolha e podem até escolher não jogar o Jogo. No entanto, 

aqui estão vocês, não apenas jogando o Jogo e se encaminhando para sua 

mais elevada conclusão, mas aqui estão vocês dizendo: "O que eu posso fazer 

agora? Como posso ajudar? Onde está minha paixão, para que eu possa ser 

da mais alta utilidade para outros aqui neste universo?" Existe muita alegria 

deste lado do véu, pois vocês estão conquistando o título de Anjos Humanos 

enquanto fazem isto. Nós os presenteamos orgulhosamente.

Tomem a espada como o Símbolo de Miguel. Nós sagramos cada um e todos 

vocês que pediram por isto. Vocês não têm idéia do que colocaram em 

movimento. Vocês não têm idéia da alegria que é sentida deste lado do véu à 

medida que vêem a si mesmos nos reflexos das belas ferramentas que usaram 

por tanto tempo. Nós dizemos "Obrigado", pois ajudaram uns aos outros 
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imensamente. Com seu cuidado e amor, cada um e todos vocês fizeram a 

diferença neste planeta. Mas não termina aqui. Agora podem liberar as 

ferramentas, se assim escolherem. Vocês as carregam dentro de si e isto é o 

que importa.

Apenas durante o momento em que escutaram nossas palavras vocês se 

moveram por muitos níveis vibratórios. Vocês saem desta experiência como 

pessoas diferentes. Se desejarem caminhar adiante com suas ferramentas, 

elas terão um significado diferente e vocês não mais se apoiarão nelas. Não é 

mais necessário que encontrem o mais novo vidente ou o grande curador que 

dará a vocês o significado de sua vida. Essa pessoa são vocês. Muitos de 

vocês aqui sentiram a conexão. O que não sabem é que vocês são a espada 

da verdade. É por isso que se sentem tão atraídos por ela. É por isto que 

sentem a conexão. Vocês são a Espada de Miguel e sempre foram. 

Carreguem-na bem. Levem-na com vocês neste dia e sempre. Lembrem-se de 

Casa enquanto se retiram deste lugar. As energias de todas as matrizes 

energéticas estão começando a se fundir. As grades estão se unindo como 

uma só em uma consciência de Unidade, como nunca antes. E enquanto isto 

acontece, cada um e todos vocês têm a habilidade de entrar em contato com 

seu Eu Superior. Agora se tornará mais fácil para que cada um carregue seu 

poder.

Dentro deste jogo maravilhoso, vocês superaram até mesmo os dias de 

Atlântida. Lembrem-se daqueles dias, meus queridos. Lembrem-se dos desvios 

energéticos, pois eles ainda são possibilidades para vocês. Os dois desvios 

principais são muito simples:

1.     Vocês falharam em assumir seu poder como criadores e a 

responsabilidade por usar aquele poder. Vocês falharam em entender que 

vocês, como indivíduos, têm participação no que acontece em seu planeta.

2.     Vocês caíram em competição espiritual, pensando que um nível de

vibração era melhor que o outro.
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Vocês têm aquela mesma situação no planeta, mais uma vez nos dias que se 

seguem. Mesmo que tenham superado os níveis de vibração dos últimos dias 

de Atlântida, com sua visão limitada, ainda estão passíveis de cometerem os

mesmos desvios. Portanto, é muito apropriado termos pedido ao Guardião para 

liberar a espada neste momento. Este símbolo de capacitação veio de um 

tempo em que a espada significava poder pessoal. Coloquem a espada de 

volta na pedra, pois vocês não precisam mais dela para clamar seu poder. Ao 

fazerem isto, iniciam um novo ciclo em realidades alternativas.

Neste ato, a espada só pode ser removida por aqueles de coração puro. 

Pediremos a cada um de vocês para virem para cima e puxarem a espada da 

pedra. Então, expressem sua intenção e liberem-na, colocando-a de volta na 

pedra de novo. Finalmente, vocês deixarão este lugar. A espada ficará. 

Escolham sua vida conscientemente, e exercitem seu poder enquanto deixam 

este local, pois cada um de vocês tem agora a conexão direta ao coração de 

Miguel.

E, à medida que se torna mais fácil, por favor, abram espaço em suas vidas 

não apenas para suas habilidades criativas, mas também para que aqueles ao 

seu redor exercitem seus poderes de criação, pois este foi o segundo desvio 

que afundou Atlântida. Sim, meus queridos, a piada está sobre vocês. Vocês 

procuram fora de si mesmos. Vocês perguntam qual é o significado da vida. 

Vocês pedem para ver Deus. Olhem-se no espelho. Apenas lembrem-se: vocês 

não são o único Deus. Então, vocês criarão o Lar exatamente onde estão hoje.

Não podemos lhes dizer o quão transbordantes de alegria estamos por 

desempenhar a função de abrir suas próprias asas, pois as asas angelicais de 

Miguel são apenas para refletir a magnificência dos humanos. Vocês sentiram? 

Aquela não foi nossa energia; foi a sua. Vocês foram tocados pelo maior dos 

Anjos. Vocês mesmos. Passem isto adiante.
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É com a maior honra que nos sentamos com vocês no dia de hoje enquanto 

conectam os corações de uma maneira nunca feita antes. Pedimos que se 

tratem com respeito, alimentem-se uns aos outros e joguem bem juntos.

Espavo!

Um Grande Abraço e Gentis Toques

" o Guardião" 

Conectando o Coração

Saindo de Minha Zona de Conforto

De Barbara

Enquanto escrevo este texto, me encontro a apenas alguns dias antes de 

Steve e eu começarmos nossa apertada agenda de viagens para 2003. Isto 

significa que estaremos fora de casa metade de cada de mês durante a maior 

parte do ano. Eu, especialmente, espero me conectar com a família espiritual,

sendo alguns em regiões familiares, outros em lugares aos quais iremos pela 

primeira vez. Estou vivendo minha paixão realizando este rabalho juntamente 

com Steve. Mesmo que esteja esperando anciosamente por cada nova 

aventura e lugares que visitaremos, me encontro precisando ajustar meus 

pensamentos.

Me encontrei um tanto acomodada com o confortável sentimendo de casa. Este 

é um lugar onde vivemos por vinte e seis anos, criamos uma família e 

experimentamos a vida em seus momentos mais belos e difíceis também. É o 

lar. A não ser por uma semana em St. Louis, Missouri, no início de dezembro, 

temos estado em casa desde 1° de novembro. Tem sido fácil me encontrar me 

tornando uma "dona de casa". Os feriados aqui eram os momentos perfeitos 
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para nos conectarmos com a família e os amigos. Curtia todas as coisas fora 

de mim e me encontrei caindo de volta a minha zona de conforto. Este não é 

um mau lugar para se estar. É um grande lugar para se "visitar". Mas, não 

desejo mais me permitir ficar aí. O Lar sempre será o lar, maravilhoso como 

sempre, mas após algum tempo me encontro sem crescimento. Tenho certeza 

de que se não viajasse, eu poderia tomar aulas, procurar por outras pessoas, e 

crescer em outras áreas que estão disponíveis por perto. Mas, tenho me 

sentido envolvida em um casulo, aguardando o momento apropriado para sair 

para fora de novo. Este período de centramento tem sido uma benção, meu 

período de aterramento. Mas agora encaro o novo ano preparada e ansiosa 

pelo desconhecido, procurando canalizar a mim mesma, crescendo como 

pessoa a cada passo.

Devido à natureza de nossos seminários me defronto com meu próprio 

crescimento espiritual constantemente. É aí que realmente cresço como 

pessoa. É aí que encontro a paz interior tendo muito mais a oferecer aos que 

estão à minha volta. Sei que sou divinamente inspirada, como todos nós, e 

guiada para estabelecer meu curso neste novo ano. Sei também que a direção 

que minha vida tomar neste ano se desenvolverá da maneira perfeita, trazendo 

o bem ilimitado para mim mesma. Estou preparada para receber o melhor que 

a vida tem a me oferecer porque sei que estou criando a com meus 

pensamentos e meu coração. 

Eu, assim como muitos de vocês, inicio este novo ano escolhendo maneiras de 

me melhorar. Chame-os "Resoluções do Ano Novo" ou apenas novos 

começos, eu agora sei que sou perfeita do jeito que sou e só posso me 

melhorar a partir daqui! O pensamento mais importante que carrego para este 

novo ano é o de que estar em harmonia com a vida é um estado de ordem em 

minha mente. Quando estou centrada em meu interior, a vida se manifesta da 

forma mais mágica possível. O Grupo nos lembra de que as ferramentas estão 

dentro de nós. Não precisamos mais nos apoiar em nada que esteja fora de 

nós mesmos. Sei que criamos a realidade com nossos pensamentos
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Sou grata por ter tido estes momentos para apenas "ser" e curtir. Agora estou 

pronta para começar a aventura de minha vida mais uma vez! Ao ir para dentro 

de mim mesma, tocando meu Espírito, acalmo minha mente e direciono meu 

pensar. Desta forma, o mundo externo e o centro do meu Ser trabalharão em 

harmonia. Agora estou pronta para 2003!

Desejo a todos  vocês alegria neste novo começo. 

Com todo meu amor e luz,

Barbara Rother

̃ Harmônicas ̃

Graça em Tempos Turbulentos

15 de Fevereiro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃ 

De Steve  

No Quartel General da ONU, NovaYork 

Estamos orgulhosos por estarmos celebrando o sétimo aniversário dos Faróis 

de Luz. Estou realmente honrado por estar atuando neste maravilhoso papel. 

Recentemente Bárbara e eu começamos nossa agenda de viagens para 2003. 

Nós adoramos nos conectar com Trabalhadores da Luz por todo o globo e  

realmente amamos o que fazemos. Depois de nossa primeira viagem para 

Massachusetts, paramos em Atlanta para um dia de autógrafos e uma 

entrevista na TV. Então, voltamos para casa alguns dias antes de nos 

encaminharmos de novo para Atlanta para um seminário.

Ao voltar para casa, adoeci com o pior caso de gripe vibracional que jamais 

experimentara. Esta foi a “gripe vibracional plus”, pois veio acompanhada de 
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uma febre muito alta. Eu raramente adoeço, portanto, isto foi muito incomum 

para mim. De cama, incapaz de trabalhar ou dormir, percebi que tinha muito 

tempo para refletir sobre como havia chegado àquela situação. Como 

metafísico, tenho a tendência a olhar para o significado mais profundo de todas 

as coisas. Freqüentemente, é nestas situações que O Grupo apenas sorri para 

mim e diz: "às vezes um copo de café é apenas um copo de café!" Estava 

esperando esta resposta deles, mas desta vez O Grupo fez o favor de me 

mostrar as origens dessa doença. Eles levaram-me de volta apenas alguns 

dias atrás, ao seminário que apresentamos em Attleboro, Massachusetts, onde 

estava falando sobre a quinta dimensão e o nosso novo relacionamento com o 

tempo e espaço. Uma das questões que estava abordando era o curto gap de 

tempo em nossas criações. As coisas vêm para nossa realidade muito 

rapidamente depois do primeiro pensamento, e nós realmente precisamos 

estar conscientes do que permitimos residir em nossos pensamentos.

Um pouco depois daquilo, eles me lembraram de outro breve momento, 

quando estava explicando um dos doze paradigmas da facilitação. Foi o quarto 

paradigma, que diz: "Como curadores, vocês precisam compreender que a 

doença nem sempre é um sinal de que as coisas estão erradas. Há momentos 

em que a doença facilita a mudança, e seu papel é o de facilitar este processo. 

Percebam também que a doença é apenas um estado da saúde. Trabalhem 

com todos os estados para criar ambientes em que a saúde seja possível, se 

assim for escolhida." Enquanto falava sobre esta questão, uma breve memória 

de muitos anos atrás fluiu através de minha mente, quando tive uma gripe 

passando dois dias na cama, descansando e vendo filmes. Mesmo que aquele 

pensamento nunca tivesse sido expresso em palavras, eles disseram que a 

doença foi colocada em movimento naquele instante nos reinos etéreos. O 

pensamento daquela experiência, misturado com as emoções prazerosas de 

uma memória agradável, havia sido colocada na fita da criação naquele 

momento. Aquela foi a parte etérea da doença, colocada no éter por meus 

pensamentos.
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No dia seguinte ao seminário, tivemos uma folga e decidimos sair para 

observar a paisagem. Nossa querida amiga Nancy Mott levou-nos para vermos 

uma das mansões de New England, na Rhode Island, em Newport, e nós 

perambulamos através daquela enorme mansão com um grupo de vários 

turistas. Com a ajuda dO Grupo, me lembrei de ter prestado atenção a uma 

garotinha de sete anos de idade, com uma tosse incrivelmente profunda e 

seca, pensando o quão inusitado era o fato de aquela tosse tão profunda estar 

vindo de uma criança tão pequena. Ilustrando isto, tendo plantado 

pensamentos no éter, tudo foi preparado, e O Grupo me mostrou como eu 

havia seguido aquela garotinha através da grande escada e como nós dois 

havíamos passado nossas mãos pelo corrimão, o que me deu oportunidade de 

fisicamente absorver os germes que facilitariam a minha criação. Naquele 

instante, a criação passou dos éteres para o físico, já que as sementes de 

minha doença estavam agora firmemente plantadas em minha biologia.

Depois de voltar para casa, me deparei com um vírus tão poderoso que não 

podia nem mesmo ver televisão. Nos cinco anos em que tenho realizado as 

sessões particulares, esta foi a primeira vez que precisei cancelar e reagendar 

as sessões. Bárbara ligou para as pessoas envolvidas e reagendou-as para 

três dias mais tarde. Mais uma vez percebi que trabalhar na comunidade 

metafísica tem seus benefícios especiais, e fui sobrecarregado com ofertas de 

cura em muitas modalidades. Estava honrado, mas sabia que estava 

melhorando. Notei como os mestres curadores saíram da moita. Aparecera 

uma oportunidade para oferecerem sua cura. Também percebi que quase 

todos eles assumiram que havia algo errado e procuraram o significado mais 

profundo, como eu havia feito originalmente. Engraçado como nós humanos 

pensamos. 

Em dois dias, comecei a me sentir melhor, e como o parceiro amoroso e 

generoso que sou, sem egoísmo algum compartilhei meus germes com 

Bárbara, que em pouco tempo estava de cama tossindo exatamente como 

aquela garotinha de sete anos de idade que encontramos na mansão. Pela 

primeira vez em dois dias fui para meu escritório e comecei a ler meus e-mails. 
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(Aqueles entre vocês que me conhecem bem sabem como eu deveria estar 

realmente doente!) Estava muito feliz com todos os e-mails que havia recebido 

de pessoas me desejando melhoras, enviando-me pensamentos de cura e 

oferecendo seus serviços como curadores. Também estava surpreso como 

aquela notícia havia se espalhado tão rapidamente! Então li um e-mail de 

alguns amigos da Holanda, em cuja linha de assuntos se dizia apenas: 

“Doenças”. Ele foi curto e amoroso. Simplesmente dizia:

Querido Steve,

Soube que estava doente.

Curta o momento de estar doente que freqüentemente é o momento para se 

pensar sobre as coisas.

Não se preocupe sobre as atividades de hoje ou de amanhã, simplesmente 

curta o momento. (Mesmo que a permanência dos sintomas requeira alguma 

paciência.)

Mas é claro que desejamos rapidez e graça em sua recuperação.

Amor e luz,

Fokje & Peter

De alguma forma, quando li estas palavras, elas me trouxeram uma profunda 

compreensão de que, na verdade, “o copo de café era apenas um copo de 

café”. Apesar de estar claramente melhorando, eu realmente curti o resto dos 

dias que tive, me recuperando da tosse e dos sintomas de resfriado 

remanescentes da gripe vibracional. Pela primeira vez, curti a experiência de 

apenas ser, sem julgamento; e sobre aquele significado  "profundo", nunca 

encontrei um outro senão o fato de que eu precisava de mais descanso, o que 

deu aO Grupo uma oportunidade de mais uma vez ilustrar o processo em dois 

passos de como nós trazemos as coisas para a realidade física. A seguir, 

vocês perceberão como eles pegaram este processo e aplicaram para outras 

áreas de criação da nossa realidade.
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Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de casa.

Nós saudamos vocês com as memórias de casa, pois é o nosso maior 

potencial ajudar-lhes a se lembrarem de sua magnificência e assumirem o seu 

poder. A grade da ascensão está agora tomando sua forma final enquanto as 

últimas conexões estão sendo feitas. Isto está sendo sentido por todos vocês 

neste exato momento e será claramente visto enquanto olham para trás para 

toda a história da humanidade. Por favor, compreendam também que alguns 

que acreditam que estão no comando sentem que estão perdendo o controle e 

podem reagir facilmente. Por favor, não os julguem, ou a vocês, já que todos 

eles estão simplesmente trabalhando sob o sistema de crenças das realidades 

de vibrações inferiores a partir das quais vocês estão evoluindo. Ao contrário, 

pedimos que aproveitem esta oportunidade para examinar e limpar sua própria 

casa e seu próprio coração das ilusões do pensamento tridimensional.

Atributos da Quinta Dimensão

A verdade é que vocês estão totalmente no comando de sua própria realidade 

a cada momento. Se observarem as notícias diárias e pensarem que são parte 

do que vêem, seu poder como criadores instantaneamente cria aquela própria 

realidade. Nas altas vibrações da quinta dimensão, todos os seus poderes de 

criatividade aumentaram drasticamente. Até mesmo enquanto a grade da 

ascensão agora se conecta e se movimenta para sua nova localização, ela 

assim faz apenas para ajudar vocês a carregarem o seu verdadeiro poder 

como criadores enquanto ainda estão nas bolhas de biologia as quais habitam. 

Por favor, estejam conscientes de que todos os seus poderes de criação foram 

aumentados recentemente. Estejam também conscientes de que todos os 

poderes de criação de todos os humanos foram aumentados também, pois não 

é possível que um se mova sem os outros. Portanto, dizemos a vocês que o 
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uso intencional de suas habilidades como criadores é necessário agora. Este é 

o seu chamado para a luz. Como Trabalhadores da Luz, vocês têm a intenção 

de espalhar a luz de Casa em todas as oportunidades. Agora esta 

oportunidade está à sua frente de uma forma grandiosa.

Nós pedimos que primeiro criem a realidade de seu próprio coração e de 

dentro de seu próprio coração irradiem para fora, para o mundo ao seu redor. 

Comecem criando o mais elevado e o melhor para si mesmos, pois é então que 

vocês se tornam da maior utilidade para o universo. 

Fundindo Realidades

Por favor, tenham consciência de que agora é um momento como nenhum 

outro para que compreendam o fluxo da Energia Universal. A Energia Universal 

é a energia que permeia todas as coisas e está até mesmo presente quando 

todas as formas de energia são removidas em um vácuo. Sendo energia, a 

Energia Universal está por natureza em constante movimento. Ao observar o 

movimento, vocês perceberão que todas as coisas têm escolhas sobre quando 

colocam a si mesmas no fluxo da Energia Universal e quando se opõem a ela. 

Nas altas vibrações da quinta dimensão, o fluxo da Energia Universal e o seu 

alinhamento com ela se tornará mais importante do que sabem agora. 

Portanto, nós pedimos que comecem a observá-la e a comparar todas as suas 

ações, pessoal e coletivamente, com a Energia Universal.

A Energia Universal é infinita; portanto, desde que vocês estão na forma finita 

não é possível para vocês compreender completamente algo tão simples como 

a Energia Universal. É devido a este fato que iremos complicar tudo isto o 

suficiente para que compreendam. A Energia Universal é a base para todas as 

coisas em seu mundo e em seu jogo. É como um pedaço de papel equilibrado 

em uma linha: se colocar o seu dedo em um lado do papel, haverá um efeito 

igual e oposto, visto simplesmente como uma curva no outro lado do papel. 

Esta é a mecânica do que vocês chamam de "lei de causa e efeito”. A causa foi 

o fato de tocarem o dedo no papel, e o efeito foi o movimento no outro lado. Da 
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mesma forma, quando seu jogo foi criado, vocês, como seres infinitos, 

tomaram forma em corpos finitos. Isto gerou uma reação na Energia Universal 

que estará atuando por tanto tempo quanto seu jogo exista. Portanto, a Energia 

Universal está sempre em um movimento de fundir aquilo que estava separado 

para que possam jogar seu jogo em um campo de polaridade. Portanto, de sua 

perspectiva, a ação da Energia Universal é a ação de fundir.

No campo de polaridade ou a dualidade na qual jogam o jogo, vocês vêem a si 

mesmos como separados uns dos outros, quando, na verdade, vocês não 

estão. Cada ação de cada pessoa em todo o planeta tem um efeito em todas 

as outras pessoas. Vocês são na verdade um Ser agindo como indivíduos. 

Esta é a natureza do jogo, pois é esta individualidade que permite que Deus na 

forma finita veja a si mesmo. Essa individualidade permite o que vocês 

chamam de definição de "Deus".

Por favor, compreendam que vocês têm um problema com a realidade: vocês 

pensam que ela é real. Vocês são, na verdade, todos partes uns dos outros e 

não separados, como seus olhos dizem. Já que vocês agora se movem para a 

quinta dimensão, isto está se tornando mais evidente do que nunca antes. 

Portanto, ações que fluem contra o movimento de fusão da Energia Universal 

irão causar mais reação do que aquelas mesmas ações apenas dez anos 

atrás. Há menos tolerância para o mau direcionamento da energia devido à sua 

evolução. Agora mesmo, mais do que nunca, os pensamentos mantidos dentro 

de seu próprio coração fazem mais diferença na consciência coletiva do que 

qualquer um pode prever.

A energia cristal tem se infiltrado em sua realidade nos últimos dois anos. Ela 

ajudou a providenciar a base para que vocês se movessem para um status de 

vibração elevada. Para muitos de vocês isto tem ajudado bastante. Também 

tem ameaçado outros que desesperadamente tentam se agarrar às velhas 

maneiras. Atualmente, alguns estão mostrando resistência de uma maneira 

bem pública. Por favor, compreendam que mesmo que isto esteja acontecendo 

ao seu redor, vocês não precisam jogar esta parte do jogo.
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Ressonância Harmônica

Primeiramente e antes de tudo, mantenham a conexão para todos os outros 

em sua realidade pessoal, e suas ações individuais o colocarão firmemente no 

fluxo da Energia Universal. A isto nós chamamos de "Arte das Harmônicas”. As 

pessoas que estão de acordo com seu pensamento estão vibrando na mesma 

razão que vocês. Falando de outra forma, elas estão no mesmo nível. Aqueles 

que não estão em seu nível estão diferentes de vocês, e a primeira reação dos 

humanos é encontrar faltas neles de forma que tenham uma referência para a 

experiência de estar em níveis diferentes. Isto também serve para justificar seu 

próprio nível. Ao invés de tentar mudar a vibração deles ou a sua, é muito mais 

fácil encontrar uma ressonância harmônica entre os diferentes níveis. Uma vez 

que esta simples fibra esteja no lugar que conecta o seu nível de vibração com 

o deles, os dois começam a ver as similaridades ao invés das diferenças.

Colocar a si mesmos em ressonância harmônica com outras pessoas os coloca 

no fluxo da Energia Universal. Então, mesmo que o mundo pareça ruir e cair, 

não irá tocá-los. Vocês caminharão através dos destroços e não serão tocados 

porque não serão parte da sua realidade. Nós, portanto, pedimos que não 

acreditem em tudo o que lêem, vêem ou escutam. Criem sua mais elevada 

realidade trabalhando com as harmônicas, e isto se espalhará para todos que

estão ao seu redor.

Recentemente, alguns de vocês têm se juntado para orar pela paz. Isto é 

admirável e todas as vezes que se juntam com a intenção combinada, vocês 

fazem uma diferença em seu mundo. Oferecemos algumas sugestões para 

fazerem isto nas altas vibrações da quinta dimensão. Por favor, compreendam, 

o universo não compreende a negativa. Esta é uma ilusão criada pelo véu, útil 

para se viver dentro de um campo de polaridade. Negativas não existem fora 

da dualidade. Por mais que amem a palavra, dizemos que de certa forma Paz 

em si mesma é um conceito negativo. Paz é a falta de discórdia ou a falta de 
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guerra. A falta em si mesma é uma ilusão da polaridade, e, dentro da quinta 

dimensão, onde vocês residem agora, o conceito de Harmonia seria mais útil.

O conceito de Harmonia honra a conexão a todas as coisas e todas as 

pessoas. Isto está relacionado à elevada primeira lição de vida da Graça. 

Quando alguém se torna mestre na lição da Graça, isto significa que ele 

caminha em plena harmonia com todas as coisas ao seu redor. Estas são de 

fato pessoas poderosas, pois se conectam com a harmonia de tudo e todos 

que encontram. Praticar a Harmonia e a Graça também os coloca firmemente 

no fluxo, à medida que honram e imitam o movimento de fusão da Energia 

Universal. 

Ação Ativando Intenção

O outro desafio é que, quando vocês oram pela paz e fazem demonstrações 

por ela, não há nenhuma ação por trás disso que mantenha um compromisso 

em movimento depois da ação inicial. Portanto, nas altas vibrações do Novo 

Planeta Terra, um movimento pela paz parecerá nunca ganhar momentum da 

forma como fazia poucos anos atrás. Demonstrar e lutar pela paz não terá os 

mesmos efeitos que tinha no passado. Nós pedimos, portanto, que pratiquem a 

arte das harmônicas em um nível individual, intencionalmente encontrando 

maneiras de chegar a uma ressonância harmônica com aqueles com os quais 

estão tendo dificuldades. Se há discórdia em seu mundo em qualquer área, 

assumam a responsabilidade de estudar as maneiras e os estilos de vida 

daqueles que parecem estar em discordância com vocês. Estudem-nos e 

adquiram uma compreensão de suas crenças. Mesmo que seu nível e suas 

crenças sejam diferentes, este fio de harmônicas pode construir uma ponte 

sobre um grande abismo. Ao adotar uma atitude global com relação à 

humanidade, vocês rapidamente compreenderão que estão, na verdade, muito 

mais próximos do que pensam.

A piada é verdadeiramente sobre vocês. Com tantas guerras como vocês 

experimentaram durante seu jogo, nós dizemos que se fosse feito um contato 

por uma raça de seres alienígenas de outro jogo, os humanos do planeta Terra 
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se uniriam instantaneamente, e rapidamente desmanchariam todas as linhas 

imaginárias que colocaram na areia, e que tão orgulhosamente defendem. 

Então, terráqueos orgulhosos permaneceriam de pé, ombro a ombro, irmão 

próximo a irmão, e as linhas se dissolveriam.

Pratiquem a arte das harmônicas e estudem aqueles que não compreendem na 

Terra. Ao educarem a si mesmos, vocês elevam a sua vibração. Assim como o 

Trabalhador da Luz chamado Einstein uma vez canalizou: "Não é possível 

resolver um problema no mesmo nível no qual foi criado.” Primeiro elevem sua 

própria vibração, fazendo o melhor uso dos atributos da quinta dimensão que 

rodeia vocês atualmente. Façam isto educando a si mesmos sobre as crenças, 

os hábitos e as necessidades daqueles que parecem se opor a vocês. Então 

encontrarão as harmônicas ressonantes e encontrarão as fibras de luz que 

conectam vocês a eles. Uma vez que estas fibras harmônicas se conectarem, 

todos começarão a ver o início da verdadeira consciência de unidade 

desenvolver-se no planeta Terra. À medida que isto progride, não haverá lugar 

para a guerra nunca mais.

O trabalho dos Trabalhadores da Luz é mais importante agora do que nunca 

antes. Muits de vocês têm passado por grandes dificuldades e atribulações 

apenas para se colocarem aqui, exatamente nesta interseção do tempo e do 

espaço. Vocês estão aqui para fazer uma diferença neste planeta. Nós 

lembramos a vocês que a melhor maneira de começar é criando harmonia 

dentro de seu próprio coração e de sua própria realidade. Está em nossa maior 

realidade lembrá-los de se tratarem com respeito, orientarem-se uns aos 

outros, e jogarem bem juntos.

ESPAVO

O Grupo

Grande ABRAÇO e gentis toques
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" o Guardião"

Conectando o Coração

Comunicação

De Barbara

Este é o mês em que se celebra o amor. Nos Estados Unidos, o dia 14 de 

fevereiro é o dia dos namorados. Este é um dia especial para honrar aquela 

pessoa especial em sua vida. Eu peço a cada um de vocês para reconhecer o 

amor dos outros ao seu redor mas, mais importante, o amor que você merece 

dar a si mesmo durante o ano inteiro. Se podemos oferecer esta benção a nós 

mesmos, então temos mais para oferecer aos outros. Sinta seu chakra do 

coração brilhar com o amor sentido por todo o mundo. Este é o verdadeiro 

sentido de "conectar o coração"! Eu reconheço meu amor por Steve. Eu 

celebro o amor que compartilhamos. Eu sinto o amor que compartilhamos com 

os Trabalhadores da Luz por todo o globo. Celebro nossos sete anos dos 

Faróis de Luz. 

Steve e eu sempre dissemos, "Por que o Espírito apenas não nos conta sobre 

as lições da vida, sem que precisemos experimentá-las?" Eu sei que 

precisamos experimentar tais atributos humanos de forma que possamos 

aprender nossas próprias lições pessoais. Nos mostra que não estamos sós. 

Estamos nisto juntos para os momentos "bons ou ruins". Isto é a vida. Portanto 

frequentemente quando compartilhamos algumas lições de vida, escutamos de 

muitas pessoas que elas tem passado pelas mesmas coisas. A percepção 

destas experiências é a maneira como crescemos.

Steve disse a você sobre sua recente doença. Eu realmente nunca o vi tão 

doente. Felizmente para todos ele preparou sua mente para se colocar acima 

disto tão rápido quanto pudesse. Eu adoro compartilhar a vida com Steve, mas 



23

poderia ter ficado sem estes germes! Meu corpo e mente decidiram que eu 

poderia me juntar à experiência da doença, portanto eu não apenas 

compartilhei os germes de Steve mas levei os para o próximo nível. Acabei 

pegando uma gripe no topo deste resfriado. Acabei perdendo a voz por toda 

uma semana!

É sempre desafiador não poder falar, mas isto aconteceu durante nosso tão 

esperado seminário em Atlanta, Georgia. Esta foi minha lição sobre 

comunicação. Fiquei muito frustrada durante os dois dias do evento e os dias 

ao redor. Steve e eu fundimos nossas energias durante nossos eventos, e 

ambos nos expressamos ao longo dos seminários. Steve fez um maravilhoso 

trazendo a informação que tinha a oferecer, e é claro, a mensagem do Grupo, 

mas me encontrei precisando me manter um passo atrás devido à constrição 

em minha voz. Uma parte irônica desta experiência foi que a entrega de nosso 

equipamento de som também se atrasou. Se tivéssemos nosso microfone 

meus sussurros poderia ter sido ouvidos!

Enquanto me sentava atrás, escutando ao Steve e observando o grupo 

especial de Trabalhadores da Luz que haviam se juntado a nós no final de 

semana, me perguntei o que precisava aprender com esta experiência. Sem o 

uso de minha voz, me focalizei em irradiar a energia do meu coração para 

aqueles que estavam ao meu redor. Em um momento durante o seminário, 

Steve compartilhou comigo que uma pessoa havia vindo até ele e dito que eu 

falava muito claro com meus pensamentos e coração, mesmo que minhas 

palavras fossem silenciosas. 

Steve e eu temos um filho que é interprete da linguagem de sinais e tem uma 

namorada totalmente surda. Tem sido uma maravilhosa experiência conhecê-la 

e me comunicar com ela sem palavras. Pensei nela durante todo este final de 

semana. Ela tem uma forma de se comunicar com o seu sorriso e seu humor. 

Nuca dediquei meu tempo para aprender a linguagem dos sinais, portanto 

éramos limitadas em nossas formas de comunicação, mas nos 

comunicávamos. Experimentei esta forma de comunicação no final de semana 
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passado. Gargalhadas, sorrisos, amor e a extensão do seu coração, pode 

torná-lo tão próximo quanto qualquer palavra; talvez até mais.

Agora estou começando a me sentir saudável de novo e recuperando o uso de 

minha voz. Eu realmente aprecio esta forma de comunicação e estou 

consciente da importância da fala e das palavras que usamos. De alguma 

forma, sinto que as utilizarei de uma maneira diferente agora. Me lembrarei do 

tempo quando estava sem voz e expressei meu coração primeiro. Farei cada 

palavra contar e pensarei sobre o que estou dizendo. Mais importante, irei 

realmente escutar ao que os outros ao meu redor estão dizendo. Depois, 

responderei a eles com as palavras que vem do meu coração.

Com todo o meu amor e luz,

Barbara Rother

̃ Equilíbrio de Poder ̃

15 de março de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃ 

De Steve:

A mensagem deste mês é decididamente diferente das mensagens típicas dO 

Grupo. Mais uma vez é sobre os eventos mundiais, já que este é um 

importante momento neste planeta, para todo mundo, em todos os lugares. Ela 

foi escrita em um dia muito especial, 03-03-03, um dia que, segundo O Grupo, 

seria um momento para celebrarmos a finalização dos ajustes na grade 

magnética o que forma a grade de ascensão. É engraçado o fato de alguns de 
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nós ainda não sentirmos como se estivéssemos fazendo um brinde. Ao nos 

defrontarmos com os eventos mundiais atuais, nós realmente nos perguntamos 

se estamos fazendo a diferença. Com relação a isto, O Grupo diz, "Estamos no 

caminho certo."

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa 

Vocês acabaram de passar uma marca importante na evolução da 

humanidade. O jogo que jogam está agora em outra encruzilhada que é mais 

importante do que imaginam. Muitos de você têm aguardado com expectativa 

pela finalização das grades e pela nova energia que as grades de ascensão 

provêm. Dizemos a vocês que isto está pronto agora e as conexões finais 

estão sendo feitas neste exato momento.

A grade tem estado em movimento por vários anos, e agora que os ajustes 

finais estão sendo feitos, a mudança na energia está sendo sentida por todos. 

A alegria que sentimos deste lado do véu, o que chamamos de “O Lar”, está 

além de qualquer descrição. No dia de hoje os anjos dançam alegremente. Por 

favor, saibam que foram os avanços em se conectarem com seu próprio 

Espírito que tornaram estes ajustes possíveis. O ajuste das grades magnéticas 

para a grade de ascensão está promovendo a capacitação para cada um de 

vocês caminhar como espíritos poderosos sobre a Terra, em bolhas de 

biologia. O trabalho a partir deste lado do reino angelical, especificamente o 

trabalho de Kryon nestes ajustes, tem sido de fato maravilhoso. Saibam que 

apenas com o suporte de todo o Reino angelical e com o suporte da maioria da 

humanidade, este trabalho foi possível. É por isso que dançamos hoje.

Usando uma de suas frases, "A bola está com vocês.” Desde o início deste 

“Lembretes de Casa”, temos falado sobre capacitação humana. No início 

dissemos ao guardião que nossa informação era a “segunda onda” de 
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capacitação, tendo sido a primeira, "Siga o Líder" e a segunda onda sendo 

"Siga a si Mesmo.” O novo poder está agora à sua frente, e cabe a vocês usá-

lo livremente. Por favor, não pensem que há uma forma certa ou errada de usá-

lo, pois isto é apenas uma ilusão da polaridade. Vocês podem ver isto ilustrado 

claramente nas questões mundiais que estão se desenrolando neste exato 

momento. Cada lado acredita estar certo, quando o certo é apenas uma ilusão 

criada de uma perspectiva limitada de dualidade.

Três Pontos Para se Relembrar

Há três pontos importantes - sobre os quais já falamos muitas vezes - que 

gostaríamos que considerassem nos dias a sua frente: Primeiro, "Verdade” é 

uma evolução e não um padrão fixo. À medida que os humanos evoluem para 

os níveis vibracionais elevados, eles buscam verdades elevadas para suportar 

as altas vibrações, portanto, pedimos que considerem a possibilidade de que 

até mesmo as verdades que ajudaram vocês a chegar aos níveis no qual se 

encontram precisarão de ajustes durante o próximo nível. Portanto, uma mente 

aberta é essencial para o seu avanço a partir deste ponto em diante. Por favor, 

saibam também que o passo se acelerou e sua evolução está em um modo 

rápido neste momento. Segundo, a Energia Universal é a energia que permeia 

todas as coisas. A ação natural desta energia básica é se fundir. O fato de 

jogar o seu jogo em um campo de polaridade foi o que criou esta ação. De sua 

perspectiva, a Energia Universal está reunindo aquilo que foi separado para 

criar a ilusão da polaridade em seu tabuleiro de jogo; portanto, a ação da 

Energia Universal é se fundir de novo na unidade. Nós repetimos que nas 

elevadas vibrações do Novo Planeta Terra, as ações que estiverem de acordo 

com a Energia Universal serão suportadas e aquelas que se oponham a ela 

encontrarão grande resistência. 

Ahh, sim! Agora nós vemos sua mente correndo para perceber seus eventos 

mundiais e decidir quem está de acordo com esta energia e quem não está. 

Antes que cheguem a alguma conclusão, pedimos que se lembrem do primeiro 

ponto: não há certo ou errado. Na segunda onda de capacitação, nós pedimos 

que apliquem o alinhamento com a Energia Universal para si mesmos em 
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primeiro lugar e antes de tudo. Portanto, chequem suas próprias ações contra 

esta energia base e não as ações de seus líderes. Na segunda onda de 

capacitação, por favor, saibam que os líderes encontrarão novos papéis como 

servidores do povo. Esta era a sua intenção original. É um atributo humano da 

primeira onda de capacitação - desejar dar o seu poder para outros e, portanto, 

evitar a responsabilidade por sua própria realidade ‒ o que definiu o palco para 

que ocorresse em primeiro lugar.

Em terceiro, o equilíbrio do “poder” é a responsabilidade. A equação é simples: 

Para aumentar o seu poder pessoal como um criador, encontre maneiras de 

aumentar a sua responsabilidade pessoal. Isto inclui criar uma realidade de sua 

própria escolha e não uma entregue a você como um default através da falta 

de ação, ou ditada por um líder ou qualquer outro.

Puxe o Tapete

Os movimentos finais da grade estão completos, e agora vocês entram em 

uma fase diferente de movimento adiante. Foi necessário que os ajustes 

fossem feitos lentamente em sua linha de tempo, já que o próprio movimento 

ameaça aqueles que se agarram firmemente para controlar a energia. Isto 

certamente afetou a maioria dos líderes mundiais, que se agarram firmemente 

às crenças da primeira onda. Até mesmo aqueles de vocês que não controlam 

a energia, mas são muito sensíveis a ela, percebem isto como se "o tapete 

tivesse sido puxado de debaixo de vocês.” Saibam que mesmo enquanto 

mudam as suas perspectivas como indivíduos, movendo-se para a segunda 

onda de capacitação, as mudanças vistas da perspectiva da coletividade 

humana precisam também ser lentas ou também representarão uma ameaça 

causando o efeito oposto do que se espera.

Agora, em seu mundo, vocês se deparam com eventos que tem desencorajado 

muitos de vocês, fazendo os pensar que o jogo está prestes a dar vários 

passos atrás no processo evolutivo. Por favor, saibam que de uma perspectiva 

maior, vocês estão bem no caminho. Primeiro compreendam a grande cena 

que estão vendo. Com a segunda onda de capacitação, é importante que se 

tornem cidadãos do universo em primeiro lugar e antes de tudo. E saibam que 
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mesmo enquanto percebem os eventos se desenrolando, nenhum deles 

representa nem mesmo a maioria das pessoas dos países que estão 

envolvidos.

As crianças da Nova Terra estão assumindo seu poder agora. Em todo o 

mundo, os primeiros Índigos estão começando a se mover para posições de 

administração e poder político. Os milagres adiante trarão um regozijo celestial 

do nosso lado do véu que será escutado por éons. Estas bravas almas estão 

prontas para fazer uma diferença como nunca viram antes. Agora, o planeta 

está se preparando para que as crianças de Cristal se movam para suas 

posições, e mesmo que não estejam aqui em grande número, a preparação 

para liberar vocês mesmos do medo está a pleno vapor. Isto tornará o planeta 

seguro para as crianças de vibração Cristal e para o seu próximo passo 

evolutivo como humanos. Estas belas e sensíveis expressões do Espírito na 

forma humana só são capazes de existir se forem suportadas por um mundo 

de amor e não de medo. Esta é claramente uma mudança no estado da Terra.

Um Equilíbrio de Poder

O guardião se mexe desconfortavelmente em sua cadeira à medida que 

iniciamos a próxima parte de nossa mensagem a vocês. Ele sempre se sentiu 

um pouco desconfortável na área da política, e nós dissemos a ele que 

faríamos seus desejos e ficaríamos longe deste tópico. Agora estamos prestes 

a esticar sua zona de conforto um pouco mais. Esta mensagem é uma 

oportunidade para que todos vejam da nossa perspectiva, e pensamos que é 

apropriado aumentar a perspectiva incluindo a política que tem tanta influência 

sobre o seu mundo neste momento. Ao fazer isso, por favor, mantenham estes 

pontos em mente: nós não vemos o futuro, pois vocês ainda precisam escrevê-

lo. Nós apenas podemos ver a direção na qual estão indo e quais contratos 

estão a postos. Enquanto falamos deste jogo da política, por favor, saibam que 

ele é na verdade um microcosmo muito pequeno do que realmente está 

acontecendo em seu planeta. O fato de ter a maior parte da atenção de seus 

meios de comunicação é muito desproporcional em relação aos eventos 

verdadeiros.
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Mantenham também em mente que o certo e o errado são ilusões da 

polaridade e que as pessoas deste país ou daquela terra nunca podem ser 

representadas por uma pessoa em qualquer posição. Nós falamos sobre o 

realinhamento de poder em seu mundo. É isso que está acontecendo neste 

exato momento. Afirmamos que se este curso permanecer, haverá a 

emergência de um poder mundial para promover o equilíbrio que tem estado 

fora do lugar por muitos anos.

Este equilíbrio de poder mundial virá à tona no campo da economia, a princípio, 

e também já está em andamento. O curso atual terá efeito em algumas 

economias locais e mundiais que estabeleceram o palco para que um equilíbrio 

de poder emirja integralmente. Atualmente há apenas uma “superpotência” 

econômica em seu planeta. Se o curso dos eventos continuar na direção em 

que está, isto mudará. O novo equilíbrio de poder não será um equilíbrio 

alcançado pela oposição, mas, ao contrário, pela cooperação. Começará na 

área econômica porque ela é um reflexo acurado da energia. Aqueles que 

estiverem alinhados com a Energia Universal da fusão se encontrarão 

integralmente suportados e se elevando ao poder para alcançar o equilíbrio 

apropriado.

Isto tem sido tentado, e até certo ponto conseguido, pelos governos coletivos 

do mundo no que vocês chamam as “Nações Unidas”. A fusão de pessoas, 

costumes, crenças, e economias já começou naquela área. As “Nações 

Unidas” será um valioso projeto a partir do qual os governos futuros serão 

construídos. No entanto, por mais pura de coração que seja a intenção, esta 

organização, neste momento, não é independente economicamente e, 

portanto, geralmente estará limitada em algum nível. O equilíbrio do poder 

neste momento provavelmente virá do que vocês chamam a “União Européia”, 

pois ela montou o palco para se mover para o poder alinhando-se mais 

decisivamente com a Energia Universal da fusão. A direção atual deste 

governo coletivo é servir e não liderar ou policiar, permitindo uma capacitação 

completa e, portanto, a responsabilidade de cada país individualmente 

estabelecendo suas próprias leis de acordo com o coletivo. A longo prazo, as 

possibilidades são enormes se esta agência permanecer fiel à sua intenção.
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Mesmo que estejam às vésperas de uma guerra, pedimos que vejam de nossa 

perspectiva por um momento. Enquanto vêem os eventos atuais como 

desafiadores, nós dizemos a vocês que todo o mundo nunca esteve tão 

envolvido e tão eloqüente. Esta é uma grande oportunidade para a 

comunicação global. Vocês têm agora uma forma de governo que lembra muito 

a forma de governo existente nos dias de Mu (o nome que O Grupo dá a 

Lemúria). Esta é uma forma de governo que apenas funciona com seres de 

vibração muito alta, onde não há leis, apenas costumes. Neste momento na 

Terra, vocês ainda não estão prontos para esta forma de governo, já que ela 

requer um nível de responsabilidade difícil para que a maior parte dos humanos 

alcance.

No entanto, esta forma de governo já emergiu em outra forma de comunicação 

para mostrar as possibilidades. Isto é o que vocês chamam de Internet. Aqui, 

um ser humano pode falar livremente com outros, sem leis ou restrições. 

Mesmo que goste de pensar diferentemente, nem o governo é responsável 

pela forma de comunicação a que vocês chamam a Internet. Mesmo que ainda 

não seja totalmente global ela será em breve. Então todos vocês verão que, na 

verdade, ela funciona porque ninguém está no comando.

Adoraremos o momento quando forem capazes de verem se a si mesmos da 

perspectiva dos anjos. Então, vocês verão que são todos muito parecidos. Na 

verdade, é essa similaridade que os torna tão intolerantes uns com os outros. 

Sim, vocês falam linguagens diferentes, usam roupas diferentes e têm 

costumes diferentes. Devido aos seus vários backgrounds, vocês percebem 

“Deus” diferentemente, no entanto, todos vocês têm as mesmas crenças 

básicas. A piada está aí, já que sua busca por Deus pode ser preenchida ao 

olharem-se no espelho. Suas experiências na dualidade os tornam críticos a 

respeito das menores diferenças uns nos outros, enquanto, freqüentemente, 

vocês deixam as grandes diferenças passarem desapercebidas. Pedimos a 

cada um de vocês, como trabalhadores da luz, para usarem este momento 

especial para assumir total responsabilidade pelo que carregam em seus 

corações, pois cada um de vocês carrega o projeto de um melhor amanhã. Por 

favor, compreendam
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que o que acabamos de dar a vocês não é uma predição dos eventos por vir, 

mas, ao contrário, um instantâneo da direção atual na qual estão indo. Nós 

observamos o equilíbrio de poder se estabelecendo desta forma neste

momento, no entanto, também é importante compreenderem que vocês 

mudaram esta realidade a cada dia nos últimos dois meses. Vocês evitaram a 

guerra um dia após o outro. A cada dia vocês estão descobrindo que decidem 

a sua própria realidade. Nós estamos realmente orgulhosos de vocês por isto. 

Vocês NUNCA Estão Sós

Saibam que não estão sós e que todos os olhos no Céu estão sobre vocês, em 

total suporte, enquanto as cortinas se abrem para o próximo ato desta peça. 

Vocês são os anjos humanos, que pediram para estar aqui exatamente nesta 

encruzilhada do tempo e do espaço para fazer uma diferença no jogo da livre 

escolha. O último alinhamento da grade de ascensão está no lugar, e agora o 

seu desejo foi atendido. Peguem suas asas e aprendam a voar. Não se 

julguem por cair, já que isto pertencia às velhas maneiras; ao contrário, olhem 

para cada queda como uma oportunidade para voar de novo, e vocês se 

elevarão. Nós estamos muito orgulhosos de seu trabalho e de seu desejo de 

colocar estes véus sobre suas faces para desempenhar este papel neste 

momento. Por favor, saibam que permanecemos próximos a cada um e todos 

vocês, lembrando os de que são da Família de Luz. Mantenha a sua luz bem 

no alto e com orgulho, e então não haverá mais sombras sobre a Terra. É com 

o maior amor por vocês que pedimos que se tratem com respeito, orientem-se 

uns aos outros e joguem bem juntos.

ESPAVO

O Grupo 

 Um Grande ABRAÇO e gentis toques

"O Guardião"

Conectando o Coração
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Pessoas em nossas Vidas

De Barbara

Eu tenho dito sempre, "Há uma razão para cada pessoa que toca nossas vidas 

em cada momento." Estes encontros fazem uma diferença em nosso caminho. 

Em cada seminário que apresentamos, faço um comentário no início para dizer 

a todos, "Olhem ao redor da sala, olhando profundamente nos olhos uns dos 

outros. Há um motivo pelo qual este grupo de pessoas em particular se 

encontrou hoje. Nós somos família espiritual, e nos encontramos para 

reconectar, mesmo que estejamos juntos por este curto período de tempo. 

Peço a todos para realmente olharem nos olhos uns dos outros, acessando 

suas almas. Compartilhem um sorriso, talvez um abraço, e saibam que há uma 

razão pela qual vocês se conectaram aqui hoje. Seja este um evento de 

apenas um dia ou de uma semana, sempre há uma magia no ar quando as 

pessoas se conscientizam da importância deste tão propalado "Encontro 

casual."

Os amigos são interessantes reflexos para cada um de nós. Cada alma que 

consideramos um amigo desempenha um papel muito importante de fato. Eles 

são espelhos que refletem nossos seres verdadeiros. Cada amigo trás uma 

diferente dimensão de nosso ser, como um diferente ângulo do espelho. Tenho 

amigos desde que tinha 14 anos de idade. Nós compartilhamos a conexão 

especial de temos crescido juntos e nos tornado o que somos juntos. Estes são 

os tipos de amizade em que podemos não nos ver uns aos outros por anos, no 

entanto, quando nos encontramos, é como se nunca estivéssemos estado 

separados. Há alguns amigos que sinto ter conhecido por toda uma vida e com 

quem também sinto a mesma conexão, mesmo que nosso tempo juntos tenha 

sido relativamente curto. Há também amigos com quem compartilhamos 

relacionamentos íntimos e amorosos no dia-a-dia. Não há uma aproximação 

maior do que compartilhar suas experiências diárias com outro espírito. Me 

sinto muito afortunada, não apenas por ter me casado com Steve, mas por ter 

aberto minha vida para esta maravilhosa família. Cada um deles traz uma 

contribuição única para minha vida. Tenho amigos que fazem aflorar o meu 

lado cultural, ajudando me a apreciar a arte; fazendo me desejar levantar a 



33

minha própria bandeira de vida. Outros incitam minha mente, à medida que 

grandes discussões se desenvolvem. E outros ainda, ajudam me a me 

conectar com meu lado mais leve me relembrando do presente do sorriso. Eu 

adoro alimentar todos os relacionamentos, mesmo que nem sempre tenha o 

tempo que gostaria de dedicar a eles. 

A família biológica é uma conexão interessante. Às vezes me pergunto por que 

escolhi a família na qual nasci. Eu aprecio minha família biológica e sou muito 

próxima a alguns deles, mas outros me trouxeram meus maiores desafios e 

oportunidades de crescimento. Eles me proporcionaram muitas lições valiosas 

que se conectam com a família espiritual à qual nos sentimos atraídos neste 

trabalho de luz. Esta é a família que escolhemos.

Há pessoas que entram em nosso campo e nos presenteiam com experiências 

desagradáveis. Lembrem-se da importância dessas conexões, pois elas podem 

ser espelhos muito úteis. Será que você não está vendo um lado de si mesmo 

através deles, um lado que não compreende em você mesmo? Cada um em 

nosso campo revela um dado importante de nós mesmos, o que nos torna 

completos. Mais tarde, você pode perceber as importantes lições que eles 

ensinaram através deste conflito. Desentendimentos com outros podem criar 

uma área de crescimento. Dê um passo atrás e considere o lado da outra 

pessoa. Lembre-se: não existe certo ou errado, apenas perspectivas diferentes. 

Quando você aproveita os dois lados, então tem uma verdadeira fusão da 

humanidade. Estes conflitos podem vir de amigos conhecidos ou de líderes 

mundiais. Permitindo a flexibilidade, aprendemos a fundir e a crescer fora do 

nosso próprio mundo pessoal e nos abrimos para grande cena do que 

realmente é a vida.

Eu busco nossa atarefada agenda de viagens com nosso trabalho de luz. Eu 

sei que iremos nos conectar com pessoas fascinantes e juntos 

compartilharemos nossos mundos. Eu estenderei meu coração, olharei em 

seus olhos e oferecerei um sorriso, da mesma forma que encoraja a todos que 

façam no início de nossos seminários. Continuarei a me lembrar da importância 

de cada um que vem para minha vida.

Com todos aqueles que entram em sua existência diária, dê-se um momento e 

aprecie as pessoas que compartilham uma conexão com você. Mesmo aqueles 
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nos jornais durante este momento desconfortável podem se tornar um 

maravilhosa reflexo se estiver aberto para isto. Envie sua compreensão a eles 

e tente ver a sua perspectiva, não importa o quanto possam se opor às suas. 

Nós estamos neste grande jogo juntos. Vamos todos trabalhar em direção a 

uma consciência de unidade. Nós somos Um.

Com todo o meu amor e luz,

Bárbara Rother.

Com todo o meu amor

Barbara Rother

̃ Abraços Mágicos ̃

15 de Abril de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃ 

De Steve: 

Barbara e eu estamos em Zeist, Holanda, neste momento e acabamos um 

workshop maravilhoso de três dias com 144 Anjos Humanos de nossa família 

espiritual. Nossos corações estão abertos e hoje meus braços estão realmente 

doloridos de tanto abraçar. Mesmo que seja uma dor física, é um sentimento 

maravilhoso. Ontem, o Grupo falou muito sobre o toque e como o corpo físico 

carrega e compartilha a energia do Lar. O que se segue não é a canalização de 

ontem. Nós a colocaremos à disposição quando a equipe de transcrição do 

Lightworker terminá-la. Neste ínterim, eles queriam que estas informações 

chegassem até vocês o mais breve possível, então eu as trouxe esta manhã no 

lugar do que eu tinha planejado para o encontro deste mês dos Faróis. De fato, 

a mensagem é tão recente que eu tenho que lhes pedir para, por favor, nos 
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desculpar erros de ortografia e digitação, já que ela nem foi enviada aos 

nossos revisores. Nós a oferecemos em amor.

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa 

Nós provocamos todos vocês nestes últimos dias, tentando fazer com que se 

iluminem. Nós os tocamos com nossas asas, abraçamos vocês pelas costas e 

colocamos nossas mãos em seus rostos, já que não conseguem ver quem são 

ou quem os toca. Tentamos jogar seu jogo do nosso lado do véu. Neste tempo 

que passamos juntos, criamos um espaço de tempo interdimensional. 

Enquanto vocês estão nestas vibrações, se estiverem lendo ou ouvindo estas 

palavras, estarão completamente imersos nas vibrações de Casa. Bem-vindos 

ao Lar. Bem-vindos ao Lar. Bem-vindos ao Lar. 

Enquanto estamos juntos, desejamos lhes dizer qual o próximo passo como 

Anjos Humanos porque vocês estão agora levando o processo por si. Nós lhes 

dissemos que há um segundo planeta da livre escolha que já se iniciou. Vocês 

passaram para um status graduado e esse Planeta da Livre Escolha não está 

mais na mesma lição coletiva que estava há algum tempo. Vocês entraram 

firmemente na quinta dimensão. Vocês viram que as regras mudaram. Vocês 

mesmos as mudaram. Vocês estão se acostumando a carregar o poder dentro 

de si; embora este seja um novo atributo. Cada um de vocês está aprendendo 

a carregar esse poder, mesmo que os véus permaneçam firmes no lugar. 

Vocês se perguntam se estão fazendo certo. Vocês se perguntam se estão 

cometendo erros, e nós dizemos que sim, que vocês estão fazendo tudo isso. 

Não temam os erros que cometem. Nós lhes pedimos que fiquem bem com os 

erros que cometem porque esses erros os conduzirão para o Lar. 

Caminhando como Anjo Humano 
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Nós queremos levá-los ao tempo em que tinham um ano de idade. Do

momento em que nasceram como um bebê até o primeiro ano de graduação 

em seu primeiro aniversário no planeta. Esse é o segundo estágio de vida e é 

uma época muito importante porque nesse tempo vocês aprenderam lições que 

permanecerão com vocês para sempre. Nesse período, vocês adquirem 

atributos e traços de energia que podem carregar com vocês vida após vida. 

Em cada etapa que cumprem, a energia de vocês fica impressa. Em cada 

etapa que cumprem, vocês levam essa energia consigo para sempre. Nós lhes 

dizemos que, se um humano no planeta Terra atravessasse seu primeiro ano 

sem ser tocado, ele morreria pouco tempo depois, porque é uma necessidade 

da vida ser tocado por outros seres humanos. E agora vocês estão aprendendo 

a imprimir intencionalmente uns nos outros as vibrações do Lar por meio do 

toque. Um bebê nasce no mundo e uma pessoa muito sensata olha para o 

recém-nascido nos olhos e diz de coração aberto: 

“Bem-vindo à Terra. Não há manual de instruções para ler, porque nem este 

jogo nem mesmo seus pais terão todas as respostas. O segredo do jogo que 

você iniciou é confiar em si, porque todas as respostas estão dentro de você. 

Aproveite a sua estada, cometa muitos erros e saiba que você nunca está 

sozinho.” Isto é seguido de um simples, porém mágico, abraço. 

Podem ver a nossa empolgação? Podem sentir a alegria que sentimos quando 

os vemos compreendendo um conceito que tentamos compartilhar com vocês 

por tanto tempo? Vocês estão aprendendo a fazer o que nós fazemos. Como 

pais que olham seus filhos quando estes dominam um atributo da vida, nós 

olhamos com empolgação enquanto vocês dão o próximo passo adiante em 

sua própria evolução. 

Temos muita honra em estar na sua presença, porque vocês são 

verdadeiramente os mestres do Tabuleiro de Jogo. Caminhem altivos com esse 

poder. Caminhem altivos com esse conhecimento e dêem lugar para os outros 

mestres. Lado a lado, cada um de vocês carrega o poder interior e a orientação 
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interna. Ahh, amamos tanto isso que, quando vocês cometem um erro e dizem: 

“Eu sabia. Por que eu fiz aquilo? Eu sabia, eu senti no fundo do coração.” E 

nós dizemos, sim, vocês sabiam. Aprender a confiar nesses gentis toques do 

fundo do coração é a parte mais difícil para os humanos. Vocês concordaram 

em usar os véus do esquecimento e isso faz com que seja difícil confiar no 

sussurrar do espírito quando ele passa tão sutilmente pela imaginação de 

vocês. Se vocês ouvem uma voz que vem do alto, vocês confiam nela sem 

dúvida e a proferirão aos quatro ventos. Mas se acreditam que seja sua própria 

imaginação, então vocês desconsideram as mensagens porque acham que são 

menos que perfeitas. Vocês agora podem ver nossa frustração já que lhes 

falamos, na maioria das vezes, através de sua própria imaginação. Aprender a 

confiar nesse toque gentil dentro de vocês e depois ajudar uns aos outros a 

confiarem em si mesmos é o papel do Anjo Humano. 

Nós nos sentamos no Paraíso e tentamos tocá-los com nossas mensagens. 

Mesmo que na maioria das vezes elas sejam rejeitadas. Mesmo que não 

possamos entrar em seu mundo e interagir do modo que uma vez podíamos, já 

que nas vibrações mais elevadas do Novo Planeta Terra isso tiraria o poder de 

vocês. Desta forma, nós não faremos mais isso, pois vocês agora detêm o total 

poder de sua própria divindade e nós estamos lhes ensinando a usá-lo. Nós 

lhes dizemos estas coisas porque vocês estão aprendendo o que nós fazemos 

e agora estão fazendo isso uns com os outros. Esse é o segredo das eras, pois 

vocês estão aprendendo a se tornar Anjos Humanos uns dos outros, e quando 

vocês vêem um anjo caindo, vocês correm para ajudá-lo a se levantar. Vocês 

são necessários mais do que podem imaginar nesta época. Há muita coisa 

acontecendo enquanto mais pessoas passam para a quinta dimensão e 

vivenciam os novos atributos das vibrações mais elevadas do Novo Planeta 

Terra. Haverá muito medo no Planeta Terra. Vocês já presenciaram muito 

disso. Ainda assim, vocês, que encabeçam a aprendizagem, vão segurar muito 

tranqüilamente a sua vibração e a sua luz, e quando forem solicitados, vocês 

terão a oportunidade de pegar a mão de alguém e ser o Anjo Humano para 

esse alguém. Vocês buscam em nós orientação porque fomos os anjos que 

trabalhamos com os humanos no Planeta Terra durante todo o tempo. E nós 
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lhes dizemos, nunca aconteceu isto antes. Vocês estão escrevendo os livros 

em suas mentes enquanto lêem estas palavras, porque estamos plantando 

sementes de Luz nesta mensagem. Muitos de vocês escreverão os livros. 

Muitos de vocês ajudarão outros a serem Anjos Humanos para que eles 

ajudem a tocar outros mais. Nós lhes pedimos para se reunirem e 

compartilharem suas experiências e recursos, porque esta atitude vai acelerar 

a evolução dos Anjos Humanos mais do que qualquer outra coisa. Vamos lhes 

dar uma sugestão importante para serem Anjos Humanos hoje. 

Abraços Mágicos 

Nós lhes dizemos que há algo de mágico que vocês fazem que está além de 

sua compreensão. Vocês não entendem o poder de um simples abraço. O 

abraço é a mágica dos anjos que só pode ser expressa na forma humana. 

Quando vocês se juntam em um toque físico, vocês têm a capacidade de ativar 

e despertar outros anjos humanos. Experimentem. Algumas vezes nós os 

envolvemos em nossas asas e os seguramos e seguramos a energia de quem 

vocês são, e não temos o toque físico que vocês têm. Nem com toda a força 

dos Céus, não é possível para nós tocá-los do modo com que cada um de 

vocês pode tocar o outro. Nós chegamos em seu mundo e tentamos ajudá-los 

a re-lembrar quem vocês são e nós lhes damos as piscadelas cósmicas, e 

roçamos seu rosto com nossas asas. Nós os seguramos em nosso abraço 

quando vocês não conseguem re-lembrar de quem vocês são. Mesmo com 

todo o nosso poder, tudo que vocês sentem são os cabelos dos braços 

arrepiarem ou uma leve brisa tocar seu rosto. Nós não podemos tocá-los do 

modo maravilhoso com que vocês podem tocar uns aos outros. Essa é a 

primeira e a mais mágica das ferramentas do Anjo Humano. 

Toque de um Anjo 

Vocês têm a capacidade, como Anjos Humanos na forma física neste estágio 

de seu desenvolvimento, de fazer a diferença e plantar as sementes da paz, 

em um nível físico, através de sua própria bolha física de biologia. Vocês fazem 
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isso por meio do toque. Nós lhes demos o toque do anjo e vamos reiterá-lo 

aqui porque ele significa mais do que vocês imaginam. Juntem os dois dedos 

do meio e deixem-nos esticados enquanto os dois dedos de fora ficam 

levemente levantados. Toquem o coração de outra pessoa com os dois dedos 

do meio e estarão usando o toque de um anjo. Este ato coloca os anjos do 

Paraíso em ação e a energia deles é então canalizada através de seus dedos 

para o coração da pessoa. O toque de um anjo é uma forma de os anjos 

interagirem com vocês em uma base mais pessoal. 

A mágica real acontece quando vocês combinam o toque de um anjo com um 

abraço mágico. Enquanto estiverem abraçando uma pessoa, usem o toque de 

um anjo no chakra cardíaco nas costas dela. O Guardião (Steve Rother) usa 

esta técnica em cada abraço, porque é uma maneira bastante discreta de dar o 

toque de um anjo. Por causa disso, ele é agora conhecido como “O Guardião 

dos Abraços”. 

O Segundo Planeta da Livre Escolha 

Tocar alguém intencionalmente, encontrar um meio de capacitar as pessoas, 

dar a elas a dádiva da energia que elas possuem refletida de volta para elas 

são coisas mais poderosas do que vocês pensam que são. É a verdadeira 

essência dos Anjos Humanos, e vocês estão fazendo isso muito bem. Muitos 

de vocês também estão dizendo: “Não podem estar falando de mim. Não 

podem estar falando de mim porque não sou um facilitador.” Nós lhes dizemos 

que cada um de vocês que está lendo, recebendo esta mensagem tocou as 

pessoas como um Anjo Humano de algum modo. Cada um de vocês tem um 

contrato como mestre na cura do despertar, se assim quiser. Vocês têm feito 

isso por tanto tempo que se perguntam se há mais alguma coisa aguardando

por vocês. Aonde isso vai levar? Qual é o propósito disso? Vamos agora ficar 

só ajudando os outros humanos no planeta? Ahh, não é só isso. Vocês estão 

em treinamento, queridos. Porque quando vocês vêem um anjo caindo vocês 

os ajudam. Vocês trabalharão com outros humanos para que eles se tornem 

Anjos Humanos, mas não é aí onde a coisa pára. Porque existe um Segundo 



40

Planeta da Livre Escolha. Vocês agora se tornarão anjos para o Segundo 

Planeta da Livre Escolha. E essa foi a intenção dos portais pelo caminho, pois 

eles serão as passagens para o Segundo Planeta da Livre Escolha, onde 

vocês verão e vivenciarão as mesmas frustrações que nós quando tentamos 

roçar seu rosto com nossas asas ou envolvê-los em nosso abraço. 

Alguns de vocês aqui se perguntam como vão pegar esta energia e fazê-la 

trabalhar com vocês amanhã quando retornarem ao trabalho. Oh, é muito fácil 

fazer isso quando se está entre Trabalhadores da Luz. “Mas como vou fazer 

isso com um chefe que me causa problemas? Como vou fazer isso com 

alguém que me tira do sério?” Nós lhes dizemos, fiquem espertos. Se vocês 

trabalharem com o coração, nessa área, sustentando a energia de quem vocês 

são, vocês poderão fazer isso primeiro com um sorriso. Vocês poderão plantar 

a energia dos Anjos à sua frente antes de entrarem numa sala, tocando vocês 

mesmos com o toque de um anjo. Vocês podem plantar, da mesma maneira, a 

energia dos Anjos em seu caminho antes de atenderem ao telefone, antes de 

passarem um e-mail. Por favor, re-lembrem do lema de um Anjo Humano: 

“Antes da Graça de Vocês, Venho Eu.” Coloquem-se em primeiro lugar no fluxo 

de energia e re-lembrem de que vocês estão aqui também para ajudar as 

outras pessoas. Quando cruzarem com alguém no corredor, se não puderem 

abraçar a pessoa, coloquem a mão sobre ela. Se estiverem falando com 

alguém, peguem sua mão. Se tiverem oportunidade, toquem as pessoas com o 

toque de um anjo que vocês deixarão uma impressão permanente. Alguns de 

seus advogados nos questionarão e ainda assim nós lhes dizemos para fazer 

dessa maneira. Compreendam que vocês não estão tirando o poder de 

ninguém nem criando algo para ninguém ou mudando alguém de modo algum. 

Com este ato, vocês estão criando um espaço de pura energia para que as 

pessoas caminhem se assim escolherem. Vocês estão criando o espaço do 

Lar, que é algo que vocês todos compartilham conosco, e, fazendo isso, as 

pessoas têm, então, a opção entre querer tirar proveito desse espaço ou querer 

simplesmente passar por ele sem se deter. 

Compartilhando o Toque 
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Uma verdade não compartilhada é realmente uma verdade? Não, não é, 

porque vocês são parte integral uns dos outros. Compartilhem sua energia com 

os outros. Compartilhem seu coração. Compartilhem seus abraços. 

Compartilhem seu toque. Muitos de vocês no planeta têm o dom do toque, mas 

não tocam o suficiente. Talvez vocês tenham bloqueios de energia que os 

colocam na defensiva. Muitos têm frágeis estruturas de energia angelical, 

assim como as crianças de cristal, o que as torna vulneráveis e sensíveis. 

Porque alguns toques físicos podem ser difíceis. 

Vocês podem ter crenças acerca de seu corpo físico que os fazem pensar que 

são intocáveis de alguma forma. Ahh, amamos a sua ingenuidade. Vocês 

arranjam alguma desculpas maravilhosas. Façam de qualquer jeito. Voltem-se 

para dentro de si e aumentem seus limites. Toquem os outros com o toque de 

um anjo sempre que puderem. Abracem as pessoas em nosso nome. Voltem 

ao dia em que nasceram e que ficavam chorando até que fossem tocados. Nós 

temos toda a força nos céus, mas ela não significa nada que sejamos capazes 

de dar a vocês. Peguem sua dádiva exclusiva e usem-na. Toquem as outras 

pessoas com freqüência. Re-lembrem-se de nós quando assim o fizerem, 

porque estaremos com vocês vivenciando o seu toque. Sempre que dois ou 

mais se juntam com o toque angelical, nós estamos lá. Somos parte de sua 

energia. Estamos juntando vocês de modo que possam misturar sua energia 

por meio do toque. 

Há muito trabalho a ser feito, queridos, porque não é fácil ser um anjo. Há uma 

razão pela qual vocês se sentam bem na frente. Há uma razão pela qual vocês 

escolheram estar aqui exatamente nesta época, e muitos de vocês pularam 

sem um razoável descanso as encarnações apenas para que pudessem estar 

aqui. Alguns têm carregado tanto a energia que se sentem sufocados enquanto 

respiram, como se tudo fosse uma batalha. E alguns têm tido disfunções de 

energia e vivido situações de inversão de polaridade por causa disso. E para 

vocês dizemos obrigado. Porque vocês ousaram estar aqui exatamente no 

momento certo do tempo para fazerem uma diferença no Planeta Terra. Para 
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se tornarem os Anjos Humanos. Para mudarem o resultado do Jogo, algumas 

vezes através de sua própria cura. Vocês adentraram a quinta dimensão. Bem-

vindos ao Lar. Bem-vindos ao Lar. Bem-vindos ao Lar. 

Vocês são os mestres mágicos do Tabuleiro do Jogo. Vocês são os Anjos 

Humanos que estão agora passando para o próximo nível. Nós nos sentimos 

muito honrados de estarmos em sua presença. Todos os olhos se voltam para 

vocês, queridos. E assistem a isso com muito amor. Nós assistimos a vocês, 

oferecendo muito amparo. Apóiem-se uns nos outros agora. Encontrem meios 

de ajudarem os outros a passarem para o próximo nível sem tirar deles o poder 

que a eles pertence. O que vocês podem fazer para criar espaço neste planeta 

para as Crianças de Cristal? Vocês podem criar espaço para que vocês 

mesmos se capacitem. Isto é do que mais precisamos. Peguem seu lugar 

como Anjo Humano. Fiquem de pé orgulhosamente. Hasteiem sua luz e, então, 

não haverá mais sombras no Planeta Terra. 

É com grande honra que passamos este tempo com vocês. Nós lhes dizemos 

que durante estes momentos que passamos juntos, vocês não envelheceram. 

Nós lhes dizemos que durante estes momentos vocês sentiram as vibrações de 

Casa enquanto elas eram refletidas por toda a biologia de vocês. Peguem a 

energia que está aí. Peguem o coração que está aí, e criem este momento em 

todo lugar que puderem e vocês criarão um espaço não só para vocês, mas 

para todos que virão. E nós agradecemos por terem a coragem de fazer isso. 

Seu trabalho e treinamento começaram. Por favor, re-lembrem da magia de um 

abraço, de quando vocês tinham um ano de idade e menos de um ano, desse 

primeiro ano de vida, em que o toque foi inacreditavelmente importante. O 

toque de um anjo é surpreendente, ainda mais se aplicado no chakra cardíaco 

de um humano. Toquem alguém com ele. Toquem uma criança com o toque de 

um anjo e vejam a mágica acontecer. Nós lhes pedimos para tocar alguém com 

esse toque porque ele nos honra e honra o reino angélico inteiro cada vez que 

assim o fazem. Ah, de fato, vocês se prendem tanto ao lugar em que vocês 

acreditam estar em determinado momento que não entendem que, para dar 

doze passos à frente, às vezes vocês podem dar quatro passos para trás. 
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Abençoem esses passos, sabendo que, eventualmente, eles os conduzem 

para frente. Ousem dar outros passos para frente, colocando um pé depois do 

outro. Ousem carregar o poder dentro de vocês, porque é aí que vocês nos 

encontrarão. É aí que nós vivemos, nos gentis toques que vocês sentem todos 

os dias. É aí que está o Lar. Bem-vindos ao Lar. Bem-vindos ao Lar. Bem-

vindos ao Lar. 

Queridos, é com grande honra que nós lhes pedimos para re-lembrarem estas 

três simples ferramentas: Tratem-se com respeito, todos vocês são um com 

todos. Orientem-se uns aos outros e encontrem meios de criar espaço para a 

capacitação humana, e re-lembrem o fator “E”. E o mais importante: Joguem 

bem juntos. 

ESPAVO

o Grupo

Grande ABRAÇO e gentis toques

" o Guardião"

Conectando o Coração

De Barbara

Estou sentada no pátio do nosso hotel perto do aeroporto de Schipol, em 

Amsterdam. Está um dia agradável de primavera com uma brisa fresca. Um 

lindo chafariz está à minha frente, bem como uma miniatura de um moinho de 

vento rodeada por tulipas de abril. Eu me sinto como se estivesse no Paraíso 

dos Países Baixos! A Holanda sempre foi um dos meus lugares favoritos para 

visitar. Enquanto aprecio este momento, reflito sobre a semana passada, sobre 

o que aconteceu desde que chegamos. 
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Eu adorei nossa estada em Zeist, Holanda. Steve e eu queríamos apresentar 

nosso seminário de três dias lá com Ronna Herman. Nosso evento em conjunto 

excedeu minhas expectativas. Eu admiro Ronna e a vejo como um exemplo, 

uma querida irmã e amiga. Teremos um dia de folga em Amsterdam antes que 

ela retorne e nós continuemos nossa jornada pela Europa. 

Meu chakra cardíaco foi bastante ampliado. Os Trabalhadores da Luz que em 

especial se juntaram a nós em Ziest esperavam um milagre e todos nós 

recebemos um. Soubemos assim que subimos no palco e olhamos para a sala 

cheia de rostos que demonstravam a expectativa de que essa mágica 

aconteceria nos próximos três dias em que estaríamos juntos. Não era só por 

causa das informações que Ronna, Steve ou eu mesma compartilharíamos. 

Era a mistura da consciência da unidade com a re-união desta família 

espiritual. Abraços e sorrisos tinham em abundância, bem como lágrimas e 

risos. Ronna se apresentou no primeiro dia, terminando com uma mensagem 

de Miguel que mexeu com todos. Steve fez uma meditação no fim para ancorar 

as pessoas, porque elas se sentiam como se estivessem flutuando! Steve e eu 

apresentamos nosso trabalho no segundo dia, que foi bastante proveitoso uma 

vez que interagíamos uns com os outros, e depois nos acomodamos para a 

minha meditação e a mensagem especial de Steve e o Grupo. O terceiro dia foi 

preenchido com uma canalização de Ronna e depois outra de Steve. A energia 

estava em alta! Fechamos o resto da tarde com uma caminhada de anjos 

composta de 144 pessoas. Eu só posso explicar isto como sendo uma enorme 

“lavagem de amor”. Todos estávamos em estado de graça ao final. Eu sabia, 

quando o seminário chegou ao fim, que eu não sentiria tristeza, porque nós não 

estávamos dizendo adeus a este grupo magnífico de Trabalhadores da Luz. 

Nós guardaríamos sempre cada um no coração. 

Steve e eu vamos à Turquia em seguida por uma semana. 150 novos rostos 

maravilhosos esperam por nós lá. Será fantástico sentir a energia e o amor 

dessa terra. Retornamos à Holanda para um evento de um dia e depois 

terminamos a temporada na Bélgica. Tivemos a oportunidade de apreciar a Luz 

deste país há seis meses e queríamos voltar. 
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Voamos de volta à Califórnia apenas para ficarmos três dias antes de voar a 

Reno, Nevada, para um outro evento com Ronna! A vida tem ficado cada vez 

melhor, já que vivemos nosso sonho nos conectando com esses maravilhosos 

Trabalhadores da Luz onde quer que eles vivam! 

Com todo o meu amor, luz e paz, 

Barbara Rother

̃ Mudanças nos Relacionamentos ̃

Em algum lugar sobre o arco íris

15 de Maio de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃ 

De Steve: 

Barbara e eu aterrissamos em casa por duas semanas. Uau! Desde meados de 

janeiro ficamos em casa num total de 21 dias. Parece que fizemos viagens 

demais, mas, na verdade, nós dois amamos o nosso trabalho e as 

oportunidades de conectar a família por todo o mundo. Eu sempre quis ter um 

emprego em que mal pudesse esperar para levantar de manhã. Eu estou feliz 

em dizer que o tenho agora.

É claro, como em qualquer coisa, existem momentos e momentos. Como 

recentemente, quando a van do aeroporto estava nos pegando às 5 da manhã 

e eu só tinha tido três horas para fazer as malas para uma estada de três 
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semanas na Europa e organizar as devoluções do imposto de renda. Noutra 

vez, estávamos deixando o país e já tínhamos suspendido a entrega de 

correspondência. Pagar nossas contas particulares no meio da noite já faz 

parte do curso normal dos eventos, mas desta vez nós tivemos que levar 

nossas contas para despachá-las do aeroporto, uma vez que o serviço de 

correspondência já estava suspenso. Chegando ao Aeroporto Internacional de 

Los Angeles, descobrimos que não era mais possível despachar 

correspondência de nenhum aeroporto dos Estados Unidos por medida de 

segurança. Então, lá estávamos nós, no American Airlines Admirals Club 

(Clube de Comandantes da American Airlines), implorando aos atendentes 

para levarem nossas correspondências para casa com eles e depositá-las na 

caixa de correios no dia seguinte. Eles ficaram com pena de nós e assim 

fizeram.

Quando falamos com outras pessoas, todas perguntam: “Vocês não ficam 

cansados de viajar tanto?” Quando eu paro para pensar a respeito disto, eu 

não fico realmente nem um pouco cansado. Eu amo isso! Eu acho realmente 

que é porque sou abençoado por ter um relacionamento com alguém que me 

apóia e uma companheira que viaja comigo. Isso torna tudo diferente no 

mundo. De fato, desde que nossos filhos estão criados e já se viram sozinhos, 

a maior parte de nossa vida tem sido na estrada.

Aqueles de vocês que estiveram conosco numa conversa, num seminário ou 

num treinamento sabem que Barbara significa uma parte enorme do trabalho. 

Ela não é só alguém que faz todo o trabalho paralelo e por trás dos panos. Ela 

fica no palco comigo e apresenta a parte feminina da mensagem. Eu estou 

muito orgulhoso dela e da dimensão inteira que ela acrescenta a este 

importante trabalho. De fato, nós quase sempre recebemos comentários a 

respeito do equilíbrio que temos em nosso relacionamento, uma vez que 

realmente ele se faz presente em nossas apresentações.

Muitas vezes íamos a estúdios de televisão ou rádio onde só tinham um 

microfone e uma cadeira para a entrevista; mas isso não acontece mais, 
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porque não permito que privem nossos telespectadores e ouvintes da 

oportunidade da presença de nós dois. Sim, eu posso ser o que canaliza o 

Grupo, mas não seria tão fácil viver a vida de um humano capacitado sem tê-la 

ao meu lado; e viver como um humano capacitado é simplesmente tão 

importante quanto dizer aos outros como eles podem se tornar capacitados.

Em minhas sessões particulares, recebo muitas perguntas sobre 

relacionamentos e como criar um. O Grupo diz que não é possível criar um 

relacionamento; só é possível atrair um; e vocês só podem fazer isso estando 

conscientes das vibrações que estão emitindo. Eles não concordam com o 

conceito de “almas gêmeas” e de haver uma pessoa especial feita 

perfeitamente para nós. O que eles dizem é que todos os relacionamentos 

precisam ser “construídos”. E isso significa mudança.

No ano passado, Barbara e eu comemoramos trinta anos de casados. Eu não 

digo isso para impressionar ninguém, mas para ilustrar que, durante esses 

trinta anos, nós tivemos que fazer nosso relacionamento “crescer” para manter 

nosso crescimento enquanto indivíduos. Muitas vezes, ele foi esticado ao 

limite. Muito crescimento surgiu quando passamos para este trabalho. Afinal de 

contas, ela não se casou com um “canal”. Nós vemos isto cada vez mais; 

alguém “explode” nesta energia e seu relacionamento não sobrevive à 

mudança. Nem todos os relacionamentos, entretanto, são necessariamente 

feitos para sobreviver; na verdade, o Grupo me mostrou muitos 

relacionamentos que se estabeleceram originalmente apenas para que uma 

pessoa pudesse se definir o bastante para então partir.

A questão dos relacionamentos continua a ser enorme à medida que seguimos 

em nossa evolução. Nós acabamos de iniciar uma nova série de seminários 

que incluem uma sessão inteira sobre relacionamentos na nova energia. São 

os relacionamentos construídos a partir da capacidade de se crescer junto. É o 

que chamamos de “mudanças nos relacionamentos”. (N. da T.: Jogo de 

palavras em inglês entre relationships, que significa relacionamentos, e 

relationshifts, onde shift significa mudança, originando o termo “mudanças nos 
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relacionamentos”, em português.) Eis a mensagem em que o Grupo diz o que 

devemos esperar.

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa

A Terra hoje está evoluindo mais rápido do que qualquer um poderia ter 

imaginado. Vocês estão criando o Lar enquanto alcançam verdades mais 

elevadas que dão suporte às suas vibrações mais elevadas. Por causa das 

perguntas que vocês estão fazendo agora, vocês abriram a porta para uma 

realidade que só tinham sonhado até então. O novo Planeta Terra começou, e 

vocês têm um pé bem firme em cada um dos dois mundos.

Vocês têm se preocupado muito sobre onde vocês estão. “Eu ainda estou na 

terceira dimensão? Eu estou na quarta ou estou na quinta?” Ahhh. Nós 

amamos quando vocês se esforçam para designar atributos humanos para o 

nosso lado do véu. Os humanos são tão imaginativos. Alguns de vocês 

chegam a dizer que o nível dimensional real da Terra neste momento é de 

4,4324. Achamos isso uma característica maravilhosa em vocês. Embora nós 

lhes digamos que não há mensuração que possa abranger sua evolução 

coletiva, pode também ser útil saber que todos estes conceitos são verdadeiros 

de certo modo. Por favor, saibam antes de qualquer coisa que o ponto 

importante que não pode ser esquecido é que vocês estão evoluindo na 

velocidade do amor e que ela é substancialmente mais rápida do que a 

velocidade da luz.

Nós realmente precisamos lhes dizer que vocês abriram uma porta e estão 

agora caminhando firmemente para dentro da quinta dimensão enquanto 

humanidade como um todo. Vocês sentiram a resistência de alguns que não 

estavam prontos para seguir em frente. De qualquer jeito, vocês estão prontos 
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para prosseguir mais uma vez. Uma das canções favoritas do Guardião (Steve) 

entitula-se Somewhere Over the Rainbow (Algum Lugar sobre o Arco-íris). 

Ficamos honrados em lhes dizer que vocês acabaram de dar os primeiros 

passos “sobre arco-íris”.

Sexo como uma Expressão da Dualidade

Vamos recapitular e lhes contar sua história, de modo que compreendam para 

onde estão indo. Aconteceu um processo interessante quando vocês 

começaram o jogo de Esconde-Esconde. O grande jogo da Livre Escolha 

começou em um campo de Consciência da Unidade, porque vocês eram um e 

também uma parte inseparável uns dos outros. O grande jogo de Esconde-

Esconde começou quando vocês decidiram colocar um véu do esquecimento e 

caminhar pela segunda dimensão para chegar a um lugar estacionário na 

terceira dimensão.

Quando passaram pela segunda dimensão, vocês se separaram em partes de 

vocês mesmos e ganharam ilusões da dualidade. Nesse campo de polaridade 

ou dualidade, vocês encontraram coisas que rotularam como “certo ou errado”, 

“em cima ou embaixo”, “preto ou branco”, “esquerda ou direita”, “bom ou ruim”, 

“medo ou amor”. Vocês então escolheram aumentar ainda mais a ilusão da 

dualidade, dividindo-se ao se definirem em um único sexo para cada 

encarnação na forma física. Isto foi necessário para criar a completa ilusão da 

dualidade dentro do jogo. Também tem sido fonte de grande confusão para 

vocês enquanto estão evoluindo.

Efetivamente, vocês se dividiram na ilusão de serem dois: um masculino e um 

feminino. Isto leva à crença de que vocês são apenas metade de uma pessoa, 

não um ser inteiro, e fez com que vocês acreditassem que há um par exato 

para cada um de vocês esperando magicamente em algum lugar longe do 

alcance. Todo o conceito de “alma gêmea” e “cara-metade” baseia-se na ilusão 

da dualidade. Esta ilusão de separação foi importante para suas primeiras 

lições de vida.
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Por favor, tenham em mente que, quando o grande jogo da Livre Escolha foi 

posto em andamento, vocês eram os únicos que determinavam o quão 

espesso o véu seria. Na realidade, foi um grande desejo de vocês entrar na 

forma física pensando que eram apenas meia pessoa. Essa é uma das razões 

pelas quais rimos tanto e tão alto. A piada está em vocês, porque, como podem 

ver agora, suas criações foram mais bem sucedidas do que vocês imaginaram 

a princípio.

A ilusão da dualidade está agora diminuindo, e uma nova realidade está sendo 

contemplada. A trindade terá um significado mais profundo à medida que se 

moverem para a próxima fase de evolução.

Relacionamentos = Atração Harmônica

É por esta mesma razão que lhes dizemos que a chave para passarem 

confortavelmente para as vibrações mais elevadas do novo Planeta Terra é 

equilibrar o masculino e o feminino dentro de cada um de vocês. O conceito de 

energia “que precisa de complemento” não está do lado de fora, mas sim 

dentro de seu ser. Equilibrem o masculino e o feminino em seu interior, e então 

vocês vão atrair um relacionamento harmônico complementar para dentro de 

seu campo ou aprimorar o relacionamento que têm agora.

Pode ser útil saber que não é possível criar um relacionamento; só é possível 

atrair uma vibração harmônica para si. Quando vocês se tornam totalmente 

conscientes do padrão vibracional que estão emitindo, então vocês podem 

compreender facilmente o que chega até vocês em troca. O Universo só tem 

uma resposta para todas as perguntas: “E assim é.” Agora que vocês sabem a 

resposta, talvez possam procurar refazer a pergunta. Este processo é a atração 

harmônica e é a base de toda a criação. O primeiro passo da atração 

harmônica está se tornando agora uma parte importante de sua evolução a 

esta altura.
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A Energia Cristal continua a entrar do Sol Central, fluindo pelo seu sol 

enquanto fornece a nova energia necessária para a evolução da humanidade. 

A Energia Cristal foi profetizada por muitos anos, e, embora o seu retorno 

tenha sido mal interpretado pelos teólogos, está, sem dúvida, bem em 

andamento.

Por favor, entendam que esta é a razão pela qual alguns em seu mundo estão 

vivenciando guerras, agressões, confusões e privações rigorosas nesta época. 

É a primeira reação ao se sentir a Energia Cristal. Enquanto a Energia Cristal 

se equilibra perfeitamente com as energias masculino-feminino, é sentida como 

uma ameaça para essa maioria sem equilíbrio no interior. Nós achamos muito 

interessante que haja tão poucos líderes do sexo feminino na Terra. Este é um 

exemplo perfeito do seu desequilíbrio coletivo nesta área, e podemos prometer-

lhes que, à medida que sua vibração coletiva aumentar, isto também mudará.

Relacionamentos de Amor

Mesmo que cada um de vocês até certo ponto se sinta sozinho, vocês não 

estão. De fato, vocês são cada um uma parte integral uns dos outros. Portanto, 

será útil compreender que todos os relacionamentos são pessoais. Também 

pedimos que entendam que os relacionamentos de qualquer forma são, na 

realidade, um meio de alcançar o outro lado do véu e se conectar à Energia 

Universal que une todas as coisas. Esta Energia Universal é que é a fonte de 

toda a criação, e tudo que está ligado a ela aumenta a elevação da consciência 

de vocês.

Todas as experiências dos humanos são transmutadas novamente em Energia 

Universal, encontrando por fim seu caminho de volta à Consciência da Unidade 

como experiências de Deus na forma humana. São estas experiências que 

permitem a Deus ver a si próprio. Isto os leva de volta à velha pergunta: “Se 

uma árvore cai na floresta e ninguém ouve, ela realmente caiu?” A resposta é: 

“Não”, porque não estava conectada à Energia Universal através da 

experiência compartilhada. Portanto, uma experiência que não é compartilhada 
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é uma experiência infundada no coletivo da Energia Universal. Esse é o 

verdadeiro propósito dos relacionamentos de todos os tipos. O ato de 

compartilhar experiências dentro de um relacionamento conecta as 

experiências à Consciência de Unidade, conectando-a à Energia Universal. O 

relacionamento mais difícil de se manter e o mais eficaz neste processo é o 

relacionamento de amor, porque ele fundamenta todas as experiências em 

uma energia base de amor.

Numa observação mais pessoal, devido à infusão de Energia Cristal, muitos 

agora vivenciarão mudanças drásticas em seus relacionamentos pessoais. 

Mais uma vez, essas pessoas com desequilíbrios na energia masculino-

feminino verão a primeira mudança e a mais acentuada delas. Enquanto 

evoluem, elevando seu nível vibracional enquanto indivíduos, vocês 

naturalmente perdem a tolerância que uma vez tiveram para desencontros 

vibracionais. A intolerância na área do desequilíbrio entre o masculino e o 

feminino atinge um nível crítico, e muitos relacionamentos sentirão este 

desgaste. Alguns sucumbirão a ele e se separarão. O Guardião costuma dizer: 

“Enquanto vocês evoluem, a sua tolerância para as bobagens vai embora.”

Comunicação: A Chave para Fazer os Relacionamentos Crescerem

Agora, mais do que nunca, há uma necessidade de trabalhar conscientemente 

o crescimento dos relacionamentos. Se vocês desejarem fazer com que o 

relacionamento passe para o próximo nível enquanto evoluem, ele precisará 

crescer. Isto pode ser feito com um esforço extra para usar a comunicação do 

coração, colocando-se primeiro em todas as coisas. A comunicação em todos 

os níveis se torna cada vez mais importante, já que este é o primeiro passo 

para equilibrar as energias do masculino e do feminino dentro de cada um de 

vocês. Trabalhem o aperfeiçoamento da comunicação por meio de palavras, de 

atos e da magia do toque. Façam isto antes que a comunicação se torne crítica 

em um relacionamento, e haverá menos desgaste quando o relacionamento 

começar a passar para o próximo nível.
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Os humanos têm a estranha capacidade de se convencerem de que eles não 

precisam mudar, mesmo diante de grande sofrimento. Diferente de muitos 

outros jogos que existem ao longo de Tudo o que É, os humanos têm total livre 

arbítrio em cada etapa de suas experiências como espíritos em um jogo na 

forma humana. Por causa desta relação com a livre escolha, vocês quase 

sempre se sentem confortáveis em não fazer qualquer mudança. Na verdade, 

mesmo diante de um grande sofrimento, vocês aparentemente podem se 

convencer de que mudar é pior do que a dor em si. É quando vocês 

milagrosamente se acostumam à dor, ao sofrimento.

Vocês são uma raça interessante de seres! Por favor, saibam que esta 

estranha capacidade de se acostumar à dor não será mais tão fácil como era 

antes, devido à diminuição da tolerância. Vocês estão em um estado 

extraordinário de evolução, e seu eu superior merece muito mais do que muitos 

de vocês têm dado a ele. Agora é o momento de amarem a si mesmos e 

permitirem que sua luz brilhe, mesmo que isto signifique confrontação ou 

mudança drástica. Na realidade, vocês merecem ser felizes.

Luz Atraente

Saibam que, para alguns de vocês que escolhem não mudar, o aumento da 

vibração que estão vivenciando emitirá um chamado para um encontro 

harmônico mesmo sem seu conhecimento ou sua intenção. Para simplificar, a 

sua luz fica mais forte e vocês se tornam mais atraentes para os que estão ao 

seu redor. Mesmo que possa não ser sua intenção, será muito comum atrair 

inesperadamente alguém que representa uma vibração harmônica. Nesta 

situação, pode ser muito desgastante se seu compromisso com outra pessoa 

impedir que o relacionamento aconteça ou contaminar um ou outro 

relacionamento ou ambos com a mais inútil das emoções humanas: a culpa.

Em vez disso, pedimos que vocês se preparem para a sua evolução agora, 

sabendo que esta é uma forte possibilidade. Liberem o conformismo com a dor 

e saibam que, quando permanecem em um relacionamento que não 
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acrescenta mais nada a vocês, ele só serve para obscurecer intencionalmente 

a sua luz e diminuir a sua vibração. Isto causa mais danos do que podem 

imaginar a todos aqueles que estão à sua volta. As crianças pelas quais vocês 

desejam sacrificar sua própria felicidade recebem uma impressão destorcida do 

que realmente é um relacionamento. Elas podem estar fadadas então a repetir 

o mesmo direcionamento errôneo de energia diversas vezes até que elas 

aprendam a passar por cima deste estigma de energia. Se vocês as amam, por 

favor, poupem-nas dessas experiências dolorosas e dêem-nas permissão para 

encontrar a felicidade, buscando destemidamente para vocês mesmos a 

felicidade. Se vocês estão em um relacionamento que não lhes serve mais, 

comprometam-se em mudá-lo para o próximo nível ou liberem-no com amor e 

ousem seguir em frente.

Atraindo Novos Relacionamentos

Para aqueles de vocês que vivenciaram dificuldades para atrair 

relacionamentos harmônicos no passado, estamos em um tempo em que estes 

padrões podem mudar com facilidade. Por favor, saibam que ninguém precisa 

de um relacionamento para ser inteiro. Na verdade, se vocês estão trabalhando 

com esta suposição, vocês estão destinados a um relacionamento 

“dependente” desde o início. Acreditando nisto, vocês só podem atrair alguém 

que precisa depender de vocês ou que vocês dependam dele. Entretanto, se 

vocês estão buscando compartilhar sua vida com alguém que possa caminhar 

lado a lado com vocês e compartilhar uma experiência de amor, isto pode ser 

tão lindo que não dá para descrever. Se esta é sua escolha, por favor, 

comecem com vocês mesmos, verificando a vibração que estão emitindo para 

o universo, em vez de procurar alguém com este atributo ou aquela qualidade. 

No lugar de procurar vibrações que entrem em seu campo, primeiro examinem

e mudem as vibrações que emanam de vocês.

De novo, um esforço consciente para equilibrar sua própria energia masculino-

feminino estabelecerá o estágio para uma mudança em sua experiência do 

coração. Sejam valentes e superiores, e não escondam sua luz de ninguém. 
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Ousem deixar que todos os vejam nesta época, e sintam sua força maior, 

permitindo-se estarem completamente vulneráveis. Sua verdadeira força 

nestes relacionamentos de vibrações mais elevadas vem de sua capacidade de 

estar vulnerável. Permitir que alguém veja completamente o seu interior é o 

maior presente que um humano pode dar a outro. Façam isto sem reserva, 

sabendo que de fato não há mais segredos, e suas fraquezas constatadas 

rapidamente se tornarão suas maiores forças. Sua beleza real brilhará para 

que todos a vejam, e um relacionamento harmônico se alinhará magicamente.

Sexo nas Vibrações mais Elevadas

Há muita coisa acontecendo enquanto a evolução começa, porque a quinta 

dimensão contém atributos diferentes daqueles aos quais vocês se 

acostumaram. Grande parte do que verão nos dias que se seguem é uma 

mistura de energias. Mesmo as energias sexuais se misturarão mais do que 

antes, porque há muito aqui que não é compreendido. A magia do toque é uma 

expressão do amor divino somente disponível na forma finita como o corpo 

humano. Com todo o amor do Paraíso, nem mesmo o maior dos anjos pode 

tocar os outros do modo com que vocês podem. Utilizem isto como uma 

expressão divina de amor e comunicação, para fortalecer seus 

relacionamentos. Os desafios com o sexo vieram, na maior parte das vezes, do 

seu uso como um dispositivo de controle. Usem-no como uma expressão de 

amor incondicional e vocês descobrirão o que de mais elevado virá em troca.

Enquanto vocês caminham “sobre o arco-íris”, muitos de seus paradigmas 

mudarão em relação à expressão sexual. Nós falaremos de alguns desses 

agora, porque eles são importantes para a compreensão de vocês. Nos dias 

que estão por vir, vocês irão ver mais a combinação da energia do masculino e 

do feminino em todas as áreas. Isto significa que haverá mais compreensão 

das necessidades e dos desejos de cada um. Nesta condição, a experiência 

sexual elevada será mais comum, uma vez que desta forma um nível mais 

profundo de comunicação é possível. Serão tempos de mudança nos 
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relacionamentos; quando suas mentes não puderem mais falar, seus corpos 

terão a capacidade de se comunicar de um modo belo.

Nos dias que se seguem, vocês verão um aumento nos relacionamentos com 

pessoas do mesmo sexo e com múltiplos parceiros. Vocês verão mais 

expressão de amor incondicional nos relacionamentos com compromisso e nos 

relacionamentos abertos, que serão verdadeiramente abertos e não apenas 

que evitam compromisso. Eventualmente, haverá menos medo destas belas 

expressões de amor, quando a verdadeira beleza de todos os relacionamentos 

se tornar mais compreendida e almejada.

Por favor, entendam que a expressão sexual não é necessária para uma vida 

bem sucedida neste jogo. É uma ferramenta finita para ajudar a re-lembrar as 

vibrações do Lar enquanto na forma física. Durante as experiências de 

expressão sexual, vocês se elevam para o nível vibratório em que nós vivemos 

o tempo inteiro. Embora não seja uma necessidade, pedimos que vocês não 

descartem esta ferramenta eficaz sem considerá-la. As experiências que vão 

do amor-próprio à expressão sexual própria podem ser utilizadas como uma 

ferramenta de criação que vocês ainda não descobriram integralmente. Alguns 

de vocês acreditam que vocês alcançarão um estado elevado em que o sexo 

não fará mais parte de sua experiência. Por favor, saibam que, enquanto 

estiverem na forma finita, vocês terão esta ferramenta disponível para re-

lembrarem do Lar e de quem vocês realmente são.

Sobre o Arco-íris

Enquanto caminham “sobre o arco-íris”, existem coisas mágicas que vocês 

estão prestes a vivenciar e descobrir. Vocês cometerão erros? Claro que sim. 

Vocês aprenderão com eles? É claro! Joguem com eles agora, queridos, 

porque vocês estão em uma nova realidade dimensional, e enquanto começam 

a atravessar o arco-íris, é imperativo que assumam seu poder e criem sua 

própria realidade.
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Meus queridos, a estrada não tem sido fácil. Vocês não eram capazes de ver 

quem são, e ainda assim trabalharam tão diligentemente, tendo apenas aquela 

pequena centelha de alguma coisa bem no fundo chamando por vocês, 

guiando vocês para Casa. Vocês sentiram o puxão de Casa, sentiram a tristeza 

profunda, sentiram o fato de que tinham se separado do seu verdadeiro Lar e 

que não eram capazes de encontrar o caminho de volta. Saibam que vocês 

estão exatamente à beira de prosseguir sobre o arco-íris e que não estarão 

voltando para Casa; vocês estarão criando o Lar onde estão agora. Bem-

vindos ao Lar, queridos. Bem-vindos ao Lar. Bem-vindos ao Lar. Estendam a 

mão e toquem uns aos outros com o toque de um anjo, e ousem fazer a 

diferença em sua realidade, começando primeiro com sua própria felicidade 

nos relacionamentos. Segurem bem alto a sua luz, e não haverá mais sombras 

no Planeta Terra.

Vocês deram os primeiros passos sobre o arco-íris. Agora, vocês verão que os 

sonhos realmente se tornam realidade. É com grande amor que pedimos que 

se tratem com respeito, orientem-se uns aos outros e joguem bem juntos.

Espavo

O Grupo

Para dar crédito ao que é devido, eu peguei emprestado o termo “tolerância 

para as bobagens” de Patricia Squires, de Atlanta, Ga. Obrigado por 

compartilhar!

Grande ABRAÇO e gentis toques

" o Guardião"

Conectando o Coração
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Amor para Escutar

De Barbara

Eu costumo dizer, quando se trata de relacionamentos, que a comunicação é a 

chave para o sucesso. Seja um relacionamento de amor, de mãe ou pai com 

filho ou filha, de amizade ou simples relações casuais, a comunicação é 

imperativa.

A coisa mais preciosa que podemos dar àqueles que amamos, ou a qualquer 

um que venha para nossas vidas, é nossa presença, nossa total atenção. 

Steve e eu fazemos sempre uma brincadeira um com o outro: Eu o acuso de 

não me escutar. Eu lhe digo algo e mais tarde ele jura que nunca ouviu isso, 

então para implicar eu o acuso de não ouvir! Até certo ponto é verdade, é claro; 

eu fui culpada disso também. Eu sei que nós dois temos muita coisa na cabeça 

e nem sempre estamos totalmente presentes um com o outro. Isto é 

particularmente verdade quando Steve está se conectando com o Grupo! Eu 

aprendi a observá-lo para ver ser ele está totalmente comigo quando eu quero 

ter uma conversa importante.

Uma pessoa se sente insignificante quando nota que não a estão ouvindo. 

Quando uma pessoa fala está compartilhando pensamentos, muitas vezes 

vindos do coração, que devem ser honrados. É um insulto se alguém sente que 

seus pensamentos em palavras não foram ouvidos. É como se o que tivesse 

dito não fosse importante. Isso é muito pessoal. Normalmente, é só uma 

questão de a outra pessoa estar preocupada com seus próprios pensamentos. 

Ela pode muito bem respeitar você de qualquer jeito, mas por não escutá-lo, 

pode não parecer que é assim.

Com tanta freqüência, ficamos vivendo no passado ou no futuro e não estamos 

totalmente no momento presente. Quando os Budistas falam sobre estar 

atento, eles se referem a um estado de consciência que está inteiramente no 

momento presente. Enfoquem o momento presente e conectem-se 
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verdadeiramente com a pessoa com quem vocês estiverem. Assim é a 

verdadeira comunicação. Se estiverem sozinhos, conectem-se com vocês 

mesmos e honrem as conversas que vierem à cabeça. Isto é o que eu costumo 

chamar de “ouvir o lado interior”. Quando nós honramos a importância de 

nossas próprias palavras ou pensamentos, então nós podemos honrar tudo o 

que é dito em volta de nós. Namaste. O Deus em mim honra o Deus em você.

Eu fiz um voto para escutar mais atentamente como um ato de amor, não só 

com aqueles com quem tenho algum tipo de relacionamento, mas também com 

todos que eu encontrar na minha vida. Quando alguém fala comigo, eu pratico 

o ato da verdadeira escuta. Em vez de enfocar no que eu direi quando for a 

minha vez, eu tento escutar sinceramente a pessoa que estiver falando 

naquele momento. Às vezes, recaio nos velhos padrões, e então rapidamente 

percebo que não honrei de verdade a pessoa no que ela estava dizendo. 

Quando isto acontece, eu respiro fundo e olho nos olhos da pessoa, dentro de 

sua alma, e me conecto profundamente. Então, toda a minha atenção se volta 

para o que a pessoa está dizendo. Estarei, desta forma, dando à conversa o 

meu inteiro respeito e atenção e, em troca, espero o mesmo privilégio quando 

for a minha vez de falar. Com isto, ambos nos beneficiamos da conversa.

É sobre isso que trata a verdadeira comunicação. Nós todos temos tanto a 

oferecer uns aos outros, seja em um relacionamento de amor ou com uma 

pessoa que encontramos na rua. Geralmente em nossos seminários eu presto 

atenção às pessoas que se juntaram a nós e digo que adoraria ter uma hora 

com cada uma delas para ver o que poderíamos compartilhar e aprender uns 

com os outros. Eu digo isto de coração. Todos nós temos experiências 

diferentes das quais podemos aprender alguma coisa se escutarmos.

Com muita freqüência, uma pessoa pode não perceber que tem a dádiva de se 

expressar, quer seja porque é tímida ou porque não tenha coragem de falar e 

reconhecer que o que tem a dizer é importante. As pessoas bem intencionadas 

que estão à volta dela podem resolver julgar e decidir que sabem até onde os 

pensamentos da outra pessoa vão. Muitas vezes elas não são capazes de 
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estar em sintonia com os pensamentos e a energia dessa pessoa, mas, ao 

contrário, são capazes de refletir suas próprias verdades nessa pessoa porque 

não ouviram a comunicação. Embora estejamos desenvolvendo a dádiva de ler 

os pensamentos uns dos outros, freqüentemente seguimos em nossos próprios 

pensamentos e decidimos rotulá-los como sendo o pensamento do outro. 

Falem a sua verdade de modo que os outros possam claramente ouvi-los, e 

ousem discordar se eles não compreenderem vocês. Sejam fortes em seu 

poder, e tenham coragem de fazer com que os outros escutem o que vocês 

têm a dizer com amor. É quando o fluxo da comunicação começa.

Todos os relacionamentos dizem respeito a compartilhar. Queremos nos 

comunicar de muitas maneiras, transmitindo desde pensamentos corriqueiros 

até detalhes mais importantes de nossas vidas. Por isso devemos respeitar o 

espaço de cada um. É importante compreender a energia da outra pessoa e 

saber se ela precisa ficar sozinha com seus próprios pensamentos ou se está 

aberta para compartilhá-los naquele momento. É importante compartilhar 

pensamentos, mas procurem perceber se ambos em um relacionamento estão 

prontos para conectarem a mente um do outro por inteiro; neste estágio, é 

quando a verdadeira comunicação pode acontecer. Pratiquem a arte de escutar 

e então estejam prontos para compartilhar de coração. Comuniquem-se 

usando o corpo, a mente e a alma. Esta é a arte da comunicação. É assim que 

são feitos os relacionamentos, quer seja um relacionamento com vocês 

mesmos ou com todas as pessoas maravilhosas que estão ao seu redor.

Com Amor e Luz,

Barbara

̃ Verdadeira Beleza ̃

Experimentando o Lar

15 de junho de 2003
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̃ Lembretes de Casa ̃ 

De Steve: 

Há apenas alguns dias atrás, o Grupo falou sobre o mês de maio de 2003 e de 

como este tem sido um dos momentos mais difíceis para os Trabalhadores da 

Luz. Alguns sentiram suas emoções tensionadas ao limite enquanto outros 

estavam fragmentados e incapazes de terem um foco. A manifestação parecia 

estar bloqueada e o caminho para a paixão se tornou enevoado. 

Comunicações que normalmente nos alcançam durante estes momentos 

também estavam difíceis. De acordo com o Grupo, existe uma razão prática 

para isso. Primeiro, nós experimentamos o eclipse lunar e, mais importante, a 

intensa energia da lua cheia, que mexeu com nossos corações antes e depois. 

Depois, enquanto esta energia louca começava a se equalizar, nós tivemos um 

grande aumento na Energia Cristal entrando em nossa Terra através das 

chamas solares em nosso sol.

O Grupo tem falado sobre a entrada da Energia Cristal em nosso planeta 

desde outubro de 2000, e nós temos uma apresentação dos fatos científicos 

por trás disso com informações da Nasa em nosso seminário de um dia, Bem-

Vindo ao Lar. Esta é a energia que dará suporte à nossa vibração elevada na 

forma física. Normalmente a Energia de Cristal não é sentida enquanto entra 

em na Terra e é armazenada nas placas tectônicas; ela é sentida à medida que 

é liberada para nossa atmosfera. Mas a influência da lua cheia nos deixou 

sensíveis a ponto de fazer com que sentíssemos a energia enquanto ela vinha 

diretamente do Sol. No período entre 22 e 28 de maio tivemos uma série de 

“chamas solares de Classe X” que nos bombardeou com uma grande infusão 

de Energia Cristal. Depois, nos dias 9 e 10 de junho, tivemos grandes 

projeções de novo.

Esta energia está sendo sentida por todos, e é por isso que temos visto as 

pessoas expressando seus medos. Os recentes eventos em Israel mostram 
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como podem ser estas reações. A energia que estamos sentindo agora mesmo 

é um grande catalisador de diversas maneiras. Pessoas estão sendo 

empurradas para a mudança como nunca antes à medida que esta energia se 

infiltra em nosso mundo. Eventualmente esta energia irá nos dar um grande 

suporte, mas este era o momento apropriado para que houvesse uma grande 

infusão. Recentemente o Grupo nos deu uma dica de que agosto será o 

momento em que nos aclimataremos com esta nova energia, já que ela irá 

formar um escudo nos protegendo de outros tipos de energia cósmica. 

Enquanto isto, eles também disseram que nossos passos em direção ao nosso 

trabalho real terão um potencial dez vezes maior. As palavras literais que o 

Grupo usou foram, "Agora é o momento de sair da moita, sabendo que a ponte 

irá se formar magicamente debaixo de seus pés."

Agora o Grupo fala sobre um dos significados mais profundos em nossa vida: a 

procura pela "Verdadeira beleza." Às vezes, ao sermos puxados e empurrados 

de um lado para outro podemos ficar em uma postura de autodefesa, não nos 

permitindo pensar sobre as coisas importantes. Aqui eles aproveitam a 

oportunidade para nos lembrar do que é realmente importante.

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa,

Estamos gratos por estarmos com vocês enquanto dão os próximos passos 

logo à sua frente no jogo da livre escolha. Nós iniciamos cada uma destas 

mensagens com as três palavras que mais acuradamente refletem o amor de 

casa. A frase "Saudações de Casa," e particularmente a palavra "Saudações," 

é uma assinatura vibracional que todos os seres em todas as dimensões 

reconhecem como tendo o mesmo significado. Estas palavras são gatilhos que 

trazem de volta as memórias de sua própria origem. Quando vocês escutarem 

ou lerem estas palavras, por favor, permitam-se sentir o impacto integral 
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enquanto elas unem todos as linhas de tempo nas quais vocês vivem, 

colocando-os instantaneamente no estado do Agora. Mais uma vez nós 

dizemos, "Saudações de casa".

O Véu Semi-Transparente

O véu que vocês têm usado por tanto tempo e que os impede de ver a sua 

verdadeira natureza está agora começando a se afinar. Este é um evento no 

qual têm trabalhado por muito tempo; no entanto, agora que ele começa a 

acontecer, o efeito imediato é, de certa forma, diferente do que vocês 

imaginaram a princípio. Enquanto vêem o véu se afinando, a sua tolerância 

para incompatibilidades vibracionais e ações de baixa vibração está se 

tornando cada vez mais curta. O efeito mais perturbador de um véu que se 

afina é o sentido de tristeza interior que carregam depois de se lembrarem de 

Casa.

Nós compreendemos a sua saudade de Casa. Enquanto eram crianças, muitos 

de vocês se encontraram dentro de uma bolha física de biologia e depois 

gritaram, "Eu quero voltar para Casa." Por favor, compreendam que enquanto 

sua evolução continua, vocês começarão a ver em outras dimensões do tempo 

e do espaço. Também chegará um dia quando caminharão com um véu semi 

transparente. Vocês estão treinando para isto agora, e esta é a razão pela qual 

muitos de vocês sentem a nuvem da tristeza que obscurece sua realidade. Os 

primeiros lampejos de Casa, vistos através do véu semi transparente, trazem 

de volta uma enxurrada de memórias da verdadeira beleza que ficaram ocultas 

por muito tempo.

Verdadeira Beleza

Ao entrar em seu jogo, foi necessário esconderem de si mesmos as memórias 

de Casa e a verdadeira beleza que permeia tudo que existe aqui. Esta foi a 

decisão mais difícil para alguns de vocês e o sacrifício supremo; no entanto, foi 

uma decisão necessária para capacitar vocês a jogarem o jogo de esconde-
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esconde. O que aconteceu nas primeiras encarnações da Terra foi que vocês 

esconderam a beleza dentro do Tabuleiro de Jogo. Vocês sabiam que não 

poderiam existir sem infusões regulares da verdadeira beleza, portanto, 

cuidadosamente colocaram aberturas no véu, as quais poderiam encontrar 

enquanto jogavam o jogo. Foram como cristais que colocaram em seu caminho 

para que os encontrassem mais tarde. Na verdade, muitos de vocês são 

motivados inteiramente pela procura pela verdadeira beleza. Nas primeiras 

eras em sua evolução humana vocês sabiam que a preservação da beleza era 

parte importante para se trazer o Céu para a Terra. Essa é a razão pela qual 

descobriram a importância da preservação das artes em suas sociedades. As 

artes são importantes cristais que vocês colocaram em seu próprio caminho 

para que pudessem encontrá-las no momento exato quando precisassem 

delas. A procura pela beleza ao longo da história é algo compartilhado por 

todas as culturas.

O que compartilhamos com vocês agora é que todas a beleza é um reflexo 

direto das memórias de Casa. O tempo gasto em se criar e apreciar a beleza 

em qualquer forma é uma das experiências mais espirituais da humanidade. 

Ela rejuvenesce o espírito interior porque os relembra de Casa. Foi uma 

maneira de garantirem que nunca a esqueceriam completamente de Casa. 

Muito do que percebem como sendo a Terra é projetado como um reflexo 

direto de Casa, da mesma forma como vocês são um reflexo direto do que 

chamam Deus; e portanto, encontrar a beleza no espelho da Terra é 

particularmente rejuvenescedor.

Existem muitos níveis de vibração sobre a Terra. Para o propósito desta 

mensagem, limitaremos esta discussão para apenas alguns níveis que vocês 

percebem. Os minerais, as plantas e os animais são todos diferentes tipos de 

vibração que existem dentro da mesma realidade dimensional na qual vocês 

jogam o jogo. Cada nível vibracional é na verdade um diferente reflexo da 

verdadeira beleza que existe dentro da vibração unificadada de Casa.
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Já que a verdadeira beleza em seu mundo e um reflexo de Casa, vocês imitam 

esta ação refletindo-a ainda mais. Quantos poemas foram publicados tentando 

se descrever a beleza de uma árvore? Quantas paisagens foram pintadas para 

se capturar a verdadeira beleza disponível para cada um de vocês quando 

olham pela janela? Quantas músicas foram escritas tentando se capturar a 

beleza do amor? Uma vez que todas as experiências fazem sua conexão final 

à Energia Universal através da experiência compartilhada, estas são maneiras 

efetivas de se refletir a beleza de Casa na experiência humana. Da mesma 

forma, já que “a beleza está nos olhos de quem contempla”, aqui vocês não 

apenas vêem o reflexo da beleza de Casa, mas também a verdadeira beleza 

da pessoa que a reflete.

O Presente dos Olhos Reversos

Se vocês compreenderem que suas emoções são condutos entre o seu Eu 

Superior e o seu ser físico, vocês compreenderão porque se emocionam cada 

vez que percebem a beleza em qualquer forma. Esta é também a razão pela 

qual nós os encorajamos a sentir, já que é a maneira mais rápida de se 

moverem para um estado elevado. Tudo que sentem quando vêem algo belo 

em seu mundo desperta a mesma memória vaga da verdadeira beleza que 

carregam escondida em seu interior. Quando presenciam a beleza em qualquer 

forma, suas emoções são ativadas e elevadas.

Desde o dia em que o guardião despertou, ele tem percebido um fenômeno a 

que chama "Olhos Reversos." Ele sempre se percebeu como sendo 

"predominantemente masculino," no entanto, desde seu despertar, a cada vez 

que é tocado com a verdadeira beleza em qualquer forma, suas emoções se 

expressam através das lágrimas. Ele chama a isto de olhos reversos, pois não 

chora quando sente dor ou está triste; chora quando vê algo realmente belo. 

Ele ainda tenta esconder isto às vezes, mas nós já estamos trabalhando nisso.

Na quinta dimensão, o atributo humano das emoções irá desempenhar um 

papel muito maior do que jamais representou, pois a verdadeira beleza não 
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pode ser vista; pode apenas ser sentida. Este é o equilíbrio das energias 

masculina e feminina dentro de cada um de vocês. Saibam que quando seu 

coração palpita e você sente a beleza inundando toda a sua alma, levando-o às 

lágrimas, você está na verdade vendo o Lar. À medida que o véu se afina ainda 

mais, esta beleza será sentida e poderá tanto fluir através de vocês em uma 

poderosa expressão, quanto poderá ser resistida e mantida em seu interior, 

para então ser expressa como frustração. A criação de Casa, agora depende 

de cada um de vocês, sentindo e expressando esta beleza dentro de si 

mesmos.

Equilíbrio e Kundalini

Enquanto se movem para as vibrações elevadas, existe uma necessidade de 

se equilibrar as energias masculina e feminina, já que isto encoraja o fluxo da 

beleza através de todo seu Ser. Se você estiver muito envolvido na energia 

feminina, o fluxo da verdadeira beleza irá sobrecarregar seus circuitos 

emocionais e tornar esta mudança ainda mais difícil do que ela precisaria ser. 

Se você estiver muito envolvido na energia masculina do poderoso guerreiro, 

você poderá nunca ver a beleza e perderá toda a oportunidade de uma só vez. 

Nós pedimos que equilibrem o seu poder básico com suas sensíveis emoções 

e observem enquanto a transformação mágica acontece.

Estas também são formas nas quais a energia sexual pode ser mais 

efetivamente utilizada. A energia Kundalini é ativada quando todos os chakras 

estão abertos e fluindo. É também neste momento que a alma pode mais 

facilmente equilibrar sua energia física. Isto é sentido pela maioria dos 

humanos como a energia sexual e é muito mal compreendida devido a velhos 

sistemas de crença. A intenção de uma alma tomando forma como um ser finito 

é experimentar a beleza de Casa de maneiras que apenas podem ser feitas 

desta forma. O desafio vem do fato de que sua experiência de tempo é linear; 

portanto, vocês sempre vivem no passado ou no futuro achando difícil estar no 

Agora. A verdadeira beleza só pode ser experimentada no momento do Agora, 

pois na verdade, é a única parte do tempo linear que não é uma ilusão. A 
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experiência da energia sexual ancora a alma instantaneamente dentro do corpo 

físico e puxa os aspectos inter dimensionais do Ser para a experiência do 

Agora. Quando uma alma experimenta orgasmos na forma física, ela é 

instantaneamente centrada no Agora. Esta é uma experiência da beleza de 

Casa, já que o Agora é tudo que existe em nosso lado do véu. Esta experiência 

também permite um equilíbrio natural das energias masculina e feminina.

Acima de tudo, quando tentarem equilibrar sua energia, é muito importante não 

se levarem muito a sério. Assim como tudo que é espiritual, vocês têm um 

mecanismo interno de equilíbrio que será ativado quando for necessário, se 

vocês não o estiverem sobrecarregando intencionalmente devido a um sistema 

de crenças que tentam manter. Quando vocês sentirem a beleza em qualquer 

situação, simplesmente permitam a si mesmos penetrarem nela 

completamente e experimentando integralmente a paixão da expressão da 

beleza enquanto ela flui através de vocês. Então curtam o equilíbrio e a 

experiência do Agora. A expressão da verdadeira beleza através de seu Ser os 

colocará em um elevado estado de criatividade. Vocês então encontrarão 

maneiras de expressar a verdadeira beleza em cada passo que dão e em todas 

as situações. Esta é a criação do Céu na Terra e está a caminho neste exato 

momento.

A Mudança de Quadrante

A verdade é que muitos de vocês se moveram vibracionalmente, mas ainda 

estão vivendo o seu dia-a-dia nos padrões das baixas vibrações que 

estabeleceram para si mesmos. Esta é a razão pela qual perceberão muitas 

mudanças em suas vidas pessoais nos próximos três anos. Vocês passaram a 

marca final para finalizar o grande planeta de livre escolha a aproximadamente 

três anos atrás. Vocês agora estão estabelecendo um novo padrão coletivo 

para toda a humanidade. Os estágios desta mudança são divididos em quatro 

partes e se estendem do ano 2000 até o ano 2012. Agora vocês estão 

completando o primeiro quarto do processo de estágio inicial.
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Saibam que quando o jogo da livre escolha foi colocado em movimento, o ano 

2000 seria o momento pivô quando a cena final do jogo seria determinada. O 

mais elevado cenário possível era mudar drasticamente o seu padrão 

vibracional e dar um passo para uma nova dimensão de tempo e espaço 

enquanto permanecem nas mesmas bolhas de biologia que habitam. No 

entanto, no início da mudança, um evento interessante aconteceu: vocês 

começaram a se mover mais rapidamente do que se esperava. Isto criou uma 

grande excitação através de todas as dimensões, e a mudança para preparar 

uma nova estrada adiante começou. Vocês notaram que muito poucos de seus 

escritos proféticos se estendem além do ano 2012. E mesmo agora vocês 

perceberão que muitas daquelas profecias não são mais válidas, já que foram 

alteradas para refletir a drástica mudança vibracional.

Foi este movimento inesperado para as vibrações elevadas que trouxe tantos 

seres que estão aqui agora observando vocês a partir de realidades 

interdimensionais. Não, eles não controlam vocês, mesmo que alguns deles 

desejem que pensem isto. Por favor, não cedam seu próprio poder ao drama 

que eles criam, pois isto efetivamente tira o seu verdadeiro poder de vocês. 

Compreendam que não importa o que vocês vêem no futuro imediato, não 

existem seres em qualquer lugar que possam controlar vocês de qualquer 

forma, a menos que dêem permissão para jogar este jogo com eles. Vocês 

poderão desejar reavaliar a sua atração humana natural para o drama se isto 

entrar em sua realidade de alguma forma.

Vocês afundaram a pena no tinteiro e a seguram firmemente sobre o 

pergaminho, prontos para escrever o seu próximo script. Nós achamos 

bastante cômico o fato de vocês lerem estas mensagens procurando por dicas 

sobre o que está adiante quando nós mal podemos esperar para ver o que 

vocês vão escrever a seguir. A excitação do nosso lado do véu é maior do que 

podem imaginar enquanto observamos com amor à medida que dão cada 

passo. Devido ao seu avanço, nós não mais entramos em seu jogo para movê-

los para alguma posição. Vocês estão agora na segunda onda de capacitação, 
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e aqui, cabe a vocês criar por si mesmos; e portanto, continuar com estas 

interações agora apenas serviria para tirar seu poder de vocês.

A mudança na forma como nós interagimos com vocês é a razão pela qual 

tantos de vocês sentem ter perdido a sua trilha temporariamente. Sua 

orientação parece ter desaparecido, e vocês não sabem para onde se virar. 

Mesmo quando sabem onde está a sua paixão, ela parece estar bloqueada ou 

oculta de sua visão. Confiem que estes sentimentos irão se dissipar logo logo, 

deixando-os em um elevado estado de criação. Toda mudança leva a algo 

ainda melhor e é parte de sua evolução neste momento.

Nós agora mostramos a vocês a magia e damos um passo para trás enquanto 

os aprendizes de feiticeiros brincam com a varinha mágica. É o nosso maior 

desejo ver os magos assumirem seu lugar como criadores no jogo da livre 

escolha. Encontrem a beleza em todos os momentos e em todas as coisas que 

experimentam, e todas as coisas sem importância irão desaparecer de sua 

visão. Pois naquele momento em que encontrarem verdadeira beleza, vocês se 

encontrarão em Casa mais uma vez. E é por isso que agora nós 

compartilhamos com vocês outra frase que é uma assinatura vibracional. 

Pedimos que encontrem a verdadeira beleza nestas palavras:

Tratem uns aos outros com respeito, orientem-se uns aos outros e joguem bem 

juntos.

ESPAVO

O Grupo

Um Grande ABRAÇO e gentis toques

" o Guardião"

Conectando o Coração
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A Beleza Dentro e ao Redor

De Barbara

Steve e o Grupo falam sobre a beleza que está toda ao nosso redor. Não 

podemos começar a nos conscientizar da verdadeira magnificência antes de 

nos conectarmos com a beleza dentro de nossos seres. Eu percebi que quando 

estou realmente centrada e em paz comigo mesma, estou aberta para apreciar 

tudo que está ao meu redor. É quando minha confiança está elevada que eu 

realmente gosto de quem eu sou. As cores parecem um pouco mais brilhantes, 

e as pessoas mais legais. Todo o mundo parece estar em seu melhor; minha 

excitação pela vida se torna viva. Quando não estou conectada comigo mesma 

- apressada, estressada, julgando a mim mesma - tudo parece estar um pouco 

mais opaco. Nossas perspectivas afetam o modo como vemos o mundo ao 

nosso redor.

Quando nos tornamos calmos e abertos para nosso ser verdadeiro, apenas 

então podemos ver a beleza dentro de nós mesmos. É o centramento de nossa 

alma. Quando aquietamos nossas mentes e relaxamos com o ritmo natural de 

nossa respiração, podemos nos centrar. Curta sua própria companhia. Curta 

estar sozinho, e celebre a pessoa que você se tornou.

Quando honramos a pessoa física que preenchemos com nosso ser espiritual, 

podemos então honrar os outros. Reconheça a beleza em você mesmo e 

depois perceba como é fácil estar consciente de toda a verdadeira beleza que 

está ao seu redor. Em nossos seminários falamos sobre nos colocarmos em 

primeiro lugar. Por favor, lembre-se de que isto não é se tornar egoísta, mas 

apenas cuidar de si mesmo primeiro. Quando você dá a si mesmo, você tem 

mais a dar ao mundo. Dê um tempo para você.

Nesta agitada vida que temos, muitas vezes nos esquecemos de nos tratar 

com carinho. Steve e eu temos tido uma agenda muito cheia neste ano. Tem 

sido maravilhoso viajarmos e nos conectarmos com a Família espiritual; no 
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entanto, em julho, tiraremos todo o mês para ficarmos em casa. Este será um 

momento de rejuvenescimento. Estarei ocupada com todos os detalhes do site 

Lightworker, mas também será um momento para me ancorar. Reservarei um 

tempo para caminhar ao longo da praia, me exercitar mais, ler, me conectar 

com a família, e fazer coisas que gosto de fazer enquanto estou em casa. Este 

será o meu momento para me centrar e curtir o tempo do “Agora”. Quando 

começarmos a viajar mais uma vez em agosto, terei mais de mim mesma para 

dar por que terei dado a mim primeiro.

Eu desejo a cada um e a todos vocês um momento especial apenas para si. 

Dê-se um tempo para revitalizar. Honre a pessoa refletida no espelho todos os 

dias, e encontre a beleza lá. Aprecie quem você é em cada momento. Aqueles 

que estão ao seu redor te verão como você vê a si mesmo. Veja seu ser 

interior e exterior como sendo um. Então você vai estar realmente aberto a toda 

a beleza ao seu redor e talvez comece a ver todos os seres como Um, na 

beleza da luz!

Com Amor e Luz,

Barbara

̃ A Morte Fantasma ̃

do Planeta Terra

15 de julho de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

De Steve: 
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Eu estava sentado à frente do computador em nossa nova sala de bate-papo 

da Família de Trabalhadores da Luz (Lightworker Family Room) falando com 

pessoas dos EUA, Irlanda, Reino Unido, Holanda e Turquia. É maravilhoso 

poder se comunicar com a família por todo o globo desta forma. Eu tinha 

acabado de mencionar às pessoas do bate-papo que eu teria que deixar a sala 

da família para terminar de escrever a mensagem dos Faróis quando alguém 

perguntou do que ela tratava este mês. Eu expliquei para a pessoa. Fiquei 

consciente da risadinha por cima do meu ombro. No momento em que voltei, 

90 minutos mais tarde, eu tive que dizer a essa pessoa que tudo havia 

mudado. Às vezes eu acho que sei qual a direção que vão tomar, mas acabo 

descobrindo que eles tinham idéias diferentes. Como no caso desta 

mensagem. 

Nas sessões em particular que tenho com o Grupo, falamos com muitas 

pessoas que vivenciaram a Morte Fantasma. Basicamente, é o momento em 

que originalmente planejamos partir. Agora que temos oportunidade de ficar, 

muitos de nós escolhem ficar em vez de morrer. De qualquer forma, quando 

falo com alguém que tenha experimentado a Morte Fantasma, é fácil ver que 

sua vida inteira deu uma guinada naquele momento. Agora o Grupo diz que 

esse mesmo fenômeno está acontecendo com a relação que temos com a luz. 

Dizem que, de um ponto de vista cósmico, uma grande placa está pendurada 

na Terra onde se lê: 

“AVISO ‒ Morte Fantasma em Andamento” 

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa 

É um prazer muito grande estarmos com vocês neste momento para assistir 

aos mágicos do Tabuleiro de Jogo despertarem do sonho. Nós os vemos de 
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uma perspectiva que adoramos compartilhar com vocês, porque é a visão do 

Lar em si. Nossa maior esperança é poder guiá-los nos novos caminhos. Vocês 

não são as mesmas pessoas que eram tão pouco tempo atrás. Vocês estão 

agora caminhando com os dois pés na segunda onda de capacitação e isso 

está mudando tudo que aconteceu antes. O lema da primeira onda de 

capacitação era “sigam o líder” e o da segunda é agora “sigam vocês mesmos”. 

Sim, parece simples, embora não seja. Para que vocês atuem na segunda 

onda de capacitação, é necessário que reavaliem por completo cada 

paradigma que vocês criaram até aqui. 

O Despertar da Nova Luz 

Vocês agora emanam uma nova luz. Nós os chamamos de Trabalhadores da 

Luz porque vocês espalham a energia base do amor através da luz que vocês 

distribuem. Da mesma forma que os avanços que vocês têm os levam a uma 

nova compreensão de seu propósito aqui na Terra, os avanços na área da 

ciência também começarão a validar ainda mais as verdades mais elevadas 

que vocês só foram capazes de provar em seus corações até então. A energia 

que nós chamamos de luz em breve terá um novo significado, uma vez que as 

ciências estão agora bem no limiar de grandes descobertas sobre a luz. 

Começará uma mudança na comunidade científica que terá efeitos de longo 

alcance no modo como os humanos percebem a si mesmos. 

Para aqueles de vocês com curiosidade científica, nós daremos algumas dicas 

aqui, e o restante pode pular este parágrafo. Isso que vocês vêem como luz é 

apenas uma pequena parte da faixa de energia que carrega a energia total do 

Lar através do sol central até chegar a vocês. Os espectros da luz para os 

quais vocês não têm percepção subsistem em uma faixa de outras realidades 

dimensionais que vocês ainda não conseguem ver. O meio de acessar essas 

realidades dimensionais é através de uma série de curvas de 90 graus. Mesmo 

os antigos egípcios sabiam que para se entrar no pós-vida, como eles 

chamavam isso, uma curva de 90 graus era necessária. Nós plantamos 

sementes desta sabedoria antiga em mensagens anteriores e agora essas 
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sementes estão criando raízes. O que a ciência está prestes a descobrir é a 

relação da luz com o magnetismo. Essa relação é de exatamente 90 graus. 

Recentemente, nós mostramos ao guardião (Steve) uma nova faixa de cores 

que ele não tinha visto antes. Nós lhes dizemos que ele ficou muito 

entusiasmado quando a mostramos até descobrir que as palavras necessárias 

para compartilhar esta experiência com os outros ainda não existiam. Sim, há 

muitos outros espectros de cores além do que vocês chamam de quatro cores 

primárias. A questão a ser considerada aqui é que as outras faixas de cores 

não existem fora dessas quatro faixas vibracionais, mas, ao contrário, existem 

dentro delas. 

Não vai demorar para que vocês comecem a compreender o quão simples 

realmente é a luz. E mesmo que ainda não possam ver as outras faixas de luz 

com seus olhos, vocês serão capazes de ver a evidência e a reação desta luz. 

Talvez vocês não saibam disto, mas nós lhes diremos que vocês podem ver 

isso hoje mesmo. Essa é a mensagem importante que compartilhamos com 

vocês agora. 

Bem-vindos à 5a Dimensão 

Vocês estão com os dois pés na 5a dimensão e no momento estão se 

acostumando com esta energia. Enquanto dizemos estas palavras, muitos de 

vocês se entusiasmam, prevendo as possibilidades do novo poder e das novas 

habilidades. Sim, isso é verdade, ainda que com esse mesmo avanço venha 

uma nova e séria responsabilidade para usar essas habilidades ao máximo. 

Esta é a importância de utilizar a segunda onda de capacitação. 

A Morte Fantasma da Luz 

Muitos de vocês vivenciaram a Morte Fantasma quando tiveram uma 

oportunidade específica de partir e voltar para o Lar. Esses pontos de saída em 

seu tempo linear foram colocados aí no primeiro estágio de vida durante sua 
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sessão de planejamento. Aqueles que vivenciaram pelo menos uma Morte 

Fantasma sabem que depois desse ponto de demarcação sua vida tomou um 

novo enfoque e fez uma curva equivalente a 90 graus. Ahh, sim, agora muitos 

estão reconhecendo que tiveram uma Morte Fantasma afinal de contas. Nós 

lhes dizemos que hoje é a luz em si no planeta Terra que está vivenciando a 

Morte Fantasma. Quando vocês olharem novamente para este momento de 

sua história, vocês verão uma nova relação com a luz deste dia em diante. Isto 

é realmente a Morte Fantasma do Planeta Terra e um novo ponto de partida. 

A Energia Cristal 

A energia cristal tem sido filtrada do Sol e armazenada nas camadas tectônicas 

da Terra. A recente infusão de energia causou muito estresse àqueles de 

vocês sensíveis a ela. De fato, a maioria de vocês que se dizem Trabalhadores 

da Luz fica na verdade sensível a esta energia enquanto ela entra em seu 

mundo. Muitos se sentiram perdidos e sem conexão. Vocês podem ter visto 

suas emoções aflorarem nos momentos mais inadequados. A sensibilidade que 

vocês têm a esta energia é a mesma dádiva que os torna Mestres em Cura; 

portanto, não a temam. Em vez disso, entendam que vocês se acostumarão à 

energia à medida que ela for entrando em seu mundo. Continuem a observar 

as chamas solares buscando sinais desta energia e desta nova luz que está 

entrando em seu mundo. É aqui que serão fornecidas as bases magnéticas nas 

quais os humanos capacitados se desenvolverão. A infusão de energia foi 

necessária, porque vocês estão prestes a dobrar numa curva importante. A 

curva de 90 graus começará agora no próximo mês. Agosto de 2003 será visto 

por todo o cosmos como a Morte Fantasma da velha luz. Embora menos nos 

dois últimos meses, o período adiante era considerado incerto. Não se sabia se 

a forte infusão da Energia Cristal serviria ao bem maior, ou afetaria o equilíbrio 

delicado como acontecera no passado. Saibam que fizeram bem feito e o 

estresse com que tiveram que lidar serviu a um propósito maior na adaptação 

desta energia. 
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Ahh, mas vocês não são os únicos que sentem esta energia. As crianças 

avançadas de cor Índigo estão sentindo esta energia mais que todo mundo. 

Elas se sentirão desorientadas, confusas, ansiosas e dissonantes enquanto 

esta nova luz entra em seu mundo. Pode parecer a elas que sua mágica 

desapareceu, o que, conseqüentemente, pode deixá-las mais estressadas. 

Sejam pacientes com elas durante este período, queridos. Elas estão fazendo 

um trabalho muito difícil e merecem seu amor, orientação e respeito. 

O Segredo da Nova Luz 

Há duas maneiras de se trabalhar com a luz no seu Jogo. Uma é refletir a luz e 

a outra é ser a luz. Vocês costumavam achar que era melhor refletir a luz, 

porque era muito difícil para vocês na primeira onda de capacitação ver sua 

verdadeira magnificência. Sem ver seu eu verdadeiro, não é possível ser a luz, 

apenas refleti-la. Embora não haja diferença no resultado, e uma maneira não 

seja melhor que a outra, vocês estão limitando a quantidade de Trabalho de 

Luz que podem realizar pelo fato de não terem ambas as opções. 

Nós lhes dizemos agora que há uma correlação direta entre a aceitação do seu 

verdadeiro poder na segunda onda e a capacidade de emanar a nova luz. 

Responsabilizem-se por sua própria felicidade e por sua própria realidade e 

tenham coragem para escolher de novo outro caminho, caso suas 

circunstâncias não apóiem o seu espírito. 

Agora, o segredo, os segredos de amor dos humanos... A luz não está fora de 

vocês, ela é vocês. Vocês são a luz. Até a luz que está entrando como a 

Energia Cristal é na verdade um reflexo de vocês mesmos. Essa é a razão por 

que vocês a sentem tão fortemente enquanto ela entra em sua realidade. Esta 

nova luz na forma da Energia Cristal está interagindo com o magnetismo da 

Terra e está mudando esse magnetismo enquanto entra. É por isso que a 

ciência agora pode ver a ligação entre luz e magnetismo. De início, vocês não 

a sentiam até que fosse liberada das camadas tectônicas para sua dimensão. 

Agora que adaptaram a energia até certo ponto, vocês a sentem mesmo 
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quando ela vem diretamente do Sol. É por essa razão que seus momentos 

estão preenchidos com um estresse extra. É desafiante porque vocês não 

estão acostumados a ser a luz e permitir que esta energia flua através de 

vocês, acendendo a luz maior em seu interior. Nós lhes pedimos para 

encontrar meios de deixar sua luz brilhar, porque essa é a chave para se 

sentirem confortáveis enquanto as mudanças no magnetismo da Terra

continuam. Ousem se manterem firmes nas situações mais difíceis e permitam 

que sua própria luz emane de vocês. Para esse trabalho, nós lhes oferecemos 

uma valiosa ferramenta. 

Confiança Espiritual 

Sim, nós temos observado vocês e sabemos que é mais difícil ser Deus na 

forma humana. Seus egos, que serviram tão bem para garantir sua 

sobrevivência, também os afastaram de terem seu poder por inteiro. Agora, 

mesmo enquanto vocês superam a necessidade de um ego, ele ainda os 

assombra, obscurecendo cada movimento seu. Contudo, quando vocês 

compreenderem que seus eus verdadeiros representam o espírito e não são 

humanos, o ego não vai mais prendê-los. Portanto, nós lhes pedimos para 

encontrar a cada instante a confiança espiritual que está dentro de todos 

vocês. Acessem esse espírito dentro de vocês por um instante e sintam a 

confiança que jaz dormente bem dentro de sua alma, e vocês terão uma 

ferramenta que pode ser utilizada nos momentos mais desgastantes. Parem, 

respirem, e sintam o espírito dentro de vocês. Então, simplesmente sintam o 

sorriso da confiança espiritual esboçando-se tranqüilamente em seu rosto. É 

um sorriso súbito que vocês podem carregar o dia inteiro. Re-lembrem-se de 

que essa é a parte mais difícil. E é tudo que necessitam para enfrentar cada 

momento de cada dia com a confiança que pertence a vocês como direito de 

alma. Esse sorriso súbito faz nascer o espectro inteiro de luz que é 

exclusivamente seu. Esse sorriso súbito é o meio mais eficaz de vocês serem a 

luz nos dias de mudança que vêm pela frente. 
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Peguem esse conhecimento e compartilhem intencionalmente o seu espectro 

especial de luz com cada pessoa que queira contemplar seu caminho. 

Permaneçam totalmente na verdade e na beleza de sua luz e assumam por 

completo o poder dessa luz. Toquem os outros com sua luz aberta e livremente 

quando aceitarem. Então, vocês verão que ela vai ficando mais forte a cada 

aplicação. Este é o poder máximo do Lar expresso através dos mais belos 

seres que já tomaram forma finita. Vocês são Trabalhadores da Luz... mas 

mais do que isso... vocês são a luz... e nós amamos a sua luz mais do que 

vocês possam imaginar. Nós sabemos que seus momentos são desafiadores, 

nós sabemos que há momentos em que vocês não conseguem ver claramente 

para onde estão indo ou o que está acontecendo. Por favor, não vivam suas 

vidas, antecipando algum dia mágico em que tudo ficará bem no mundo. Por 

favor, saibam que vocês têm a capacidade de criar esse mundo em sua 

realidade hoje mesmo. Comecem acessando a confiança espiritual que está 

dentro de vocês e verão a nova luz sobre a Terra. 

Nós gostamos muito do tempo em que ficamos perto de vocês deste modo, 

porque vocês nos convidam a jogar seu jogo deste jeito especial. Ahh, mas 

mais do que isso, porque vocês nos convidam a entrar em seus corações e 

honramos este convite mais do que podem imaginar. Terem o coração aberto 

nos dá a oportunidade única de plantar as sementes da luz que os ajudarão a 

re-lembrar de quem realmente são. Como pais orgulhosos que observam com 

imenso amor seus filhos acordarem do sono e abrirem os olhos para fazer 

reconhecimento de alma com os pais, nós também estamos profundamente 

honrados de estar aqui observando enquanto vocês estão agora acordando, 

despertando do sonho. Saibam que vocês nunca estão sozinhos. Nós lhes 

pedimos para re-lembrarem de que esse é um jogo maravilhoso que vocês 

estão jogando e pedimos que se tratem com respeito, orientem-se uns aos 

outros e joguem bem juntos. 

Espavo 

O Grupo 
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É com grande honra que eu trago essas mensagens de Amor. Minha única 

esperança é que vocês sintam um pedacinho do amor que eu sinto quando as 

escrevo. 

Grandes abraços e gentis toques, 

“O Guardião”

Conectando o Coração

Despertando para a Nova Luz

De Barbara

Steve e o Grupo falam sobre a Morte Fantasma da velha luz. Eles dizem que 

ela será sentida no começo de agosto. Eu sei que a energia desta mudança 

será alta e podemos antecipá-la com entusiasmo e talvez com um pouco de 

hesitação, porque como acontece com qualquer mudança, pode ser um pouco 

desconfortável. Caminhar sem nossa rede de proteção e ousar voar alto em 

nossa própria energia pode ser assustador, mas também muito estimulante. 

Eu sinto que vivenciei o partir da minha velha luz há mais ou menos quatro 

anos. Entretanto, tenho certeza de que estou pronta para outra mudança em 

breve. Foi quando eu escolhi confiar no Espírito e largar minha carreira, que 

era minha rede de proteção há doze anos. Eu ousei confiar em mim mesma 

para me juntar a Steve em nosso Trabalho de Luz em tempo integral. Foi um 

grande salto de fé. Eu nunca me arrependi dessa escolha. 

Ontem à noite, eu me reuni com colegas do meu antigo trabalho para 

celebrarmos o aniversário de um deles. Nos últimos anos, eventualmente tenho 

contato com algumas dessas pessoas, mas ontem à noite foi um momento de 
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despertar: olhar para o meu passado ‒ quem eu era então ‒ e ver o meu 

presente ‒ quem eu sou hoje. Foi como entrar e sair de duas dimensões 

diferentes. Eu estou muito feliz de poder retornar para a realidade da minha 

vida presente onde eu criei a minha nova luz! 

As pessoas que contatei de novo são especiais, almas de corações generosos, 

especialmente uma querida amiga que sempre estará na minha vida como 

amiga e irmã, Jean. Todos me ajudaram no caminho da auto-conscientização, 

na maioria das vezes de forma positiva, mas também às vezes de forma 

negativa. A dualidade representou grande parte dessa experiência. Por doze 

anos, meu mundo girou em torno dessa realidade de existência cotidiana. Na 

maior parte do tempo, foi um trabalho recompensador. Quantas vezes nos 

pegamos achando que nossos trabalhos são a representação de quem nós 

somos! Eu vejo as pessoas que perderam o brilho dos olhos. Parecem apenas 

existir na vida em vez de criá-la. Então, eu encorajo as pessoas a dançarem 

em sua paixão e a brincarem em sua alegria, como dizem Steve e o Grupo, 

todos os dias de suas vidas. 

Enquanto eu me divertia com a conversa que surgia sobre as vidas uns dos 

outros, eu me vi voltando a quem eu achava que era por tantos anos. Então, 

respirei fundo e comecei a celebrar quem eu sou hoje. Era quase como se meu 

espírito estivesse suspenso acima do meu corpo olhando meu passado e meu 

presente. Com a exceção de uns poucos, ninguém compreende exatamente 

quem eu me tornei na minha nova vida. Comentaram que eu tenho um brilho e 

o quanto pareço feliz, mas ficou claro que minha nova realidade não era a 

deles. E eu sei que está tudo bem. 

Indo para casa os pensamentos giravam na minha cabeça. Eu sentia como se 

tivesse apenas revisitado o meu passado. Eu sei que para criar uma nova vida, 

é preciso levar a termo a que se deixou para trás. Posso ver que tinha acabado 

de experimentar a Morte Fantasma da luz. Eu estava sentindo um misto de 

emoções sobre quem eu era todos aqueles anos. O trabalho serviu a seu 

propósito, mas eu tenho que dizer que teve momentos em que permiti que os 
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outros tirassem o meu poder e eu me sentisse menos do que quem eu sei que 

eu sou. Um dos momentos mais felizes foi quando eu estava deixando o velho 

trabalho e disse à minha chefe como eu realmente me sentia. Eu lhe disse o 

quanto eu me sentia conectada a quem eu realmente era quando eu fazia meu 

Trabalho de Luz com o Steve, e o quanto eu me sentia sem poder quando 

vinha ao escritório. Este foi o início do diálogo que desenvolvi comigo mesma e 

com os outros. Eu tinha que falar a minha verdade. Foi assim que assumi o 

meu poder. Mesmo que tenha sido algo que ela não quisesse ouvir, eu acho 

que minha chefe compreendeu. Ela me desejou tudo de bom, como fizeram 

todos os meus colegas. Eu agora sou capaz de voltar e não sentir qualquer 

emoção negativa do passado e saber que eles eram cristais no meu caminho 

de conscientização. Eu também sou grata por todas as lembranças 

maravilhosas e agradáveis que vivenciei durante esse período da minha vida. 

É estimulante querer reinventar a si próprio, criando sua nova vida, sua nova 

luz, mas é importante nunca esquecer de seu passado. Cada dia que vivemos 

é um degrau para quem somos hoje. Nós podemos fazer uma reforma parcial 

ou total de quem somos, mas lembrem-se de se conectarem com seu ser 

central ‒ que é a Confiança Espiritual sobre a qual o Grupo acabou de falar. É 

a sua personalidade em essência, não importa por quantos níveis de 

crescimento vocês tenham passado. Acessem-na e vocês encontrarão o seu 

poder. 

A cada dia eu descubro áreas novas, diferentes de quem eu sou e quem eu 

estou me tornando. Eu agradeço pelo meu passado, eu abraço o meu presente 

e não posso esperar para ver no futuro o quão brilhante será minha luz recém 

descoberta! 

Com Amor e Luz, 

Bárbara 
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̃ A Zona Cinza ̃

Nascimento do Corpo-Espírito

15 de Agosto de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

Steve e o Grupo em uma canalização ao vivo. St. Louis, Mo 

De Steve: 

Eu faço muitas sessões de re-lembrança por telefone onde as pessoas podem 

se ver da perspectiva do Grupo. Recentemente, nestas sessões, as pessoas 

falaram das mudanças de energia sentidas ao redor do mundo. As 

reclamações mais comuns são o aparecimento de raiva e frustração e o retorno 

de velhas questões com as quais se lidou tempos atrás. São sinais de 

desenvolvimento, de acordo com o Grupo, e eles até falaram sobre isso na 

mensagem do mês passado. Mesmo sabendo que falar não é suficiente para 

nos manter longe de nos sentirmos às vezes sobrecarregados pelo 

desenvolvimento. Aqui, eles oferecem um conselho prático para dar o próximo 

passo adiante. Eles observam com amor enquanto nos envolvemos em nossos 

dramas. Dizem para simplesmente nos divertirmos com os dramas, e não os 

levarmos tão a sério. A boa notícia é que este pode ser o tempo em que 

nossos corpos físicos se deixem levar pelas mudanças, e parem de resistir a 

elas. Para muitos, será um período mais tranqüilo para perder peso. 

A mensagem dos Faróis do mês passado foi sobre a Morte Fantasma do 

Planeta Terra. Agora, estamos no processo de passar para uma condição mais 

elevada, algo pelo qual estávamos esperando há muito tempo. É óbvio para a 

maioria de nós que ainda não chegamos lá, então, onde estamos exatamente? 

Qual a porta que está à nossa frente e como nós a abrimos? Para responder a 

isso, o Grupo me fez lembrar das palavras de Rod Serling no início de cada 

episódio do seriado Além da Imaginação: “Você abre esta porta com a chave 
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da imaginação. Além dela, existe uma outra dimensão, uma dimensão do som, 

uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está passando para 

uma terra de sombra e matéria, de coisas e idéias. Você acabou de atravessar 

para a ‘Zona Cinza’.” 

[N. da T.: O título original da série é “The Twilight Zone”, cuja tradução literal é “A Zona do 

Crepúsculo, da Penumbra”. Acima foi feita a tradução também literal do que Rod Serling dizia, 

e não a transcrição da abertura adaptada para o Brasil, que reproduzo a seguir, apenas a título 

de curiosidade e comparação: “Há uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo 

Homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o 

infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição; e se 

encontra entre o abismo dos temores do Homem e o cume dos seus conhecimentos. É a 

dimensão da fantasia. Uma região ALÉM DA IMAGINAÇÃO.” 

Fonte: www.bokadoinferno.hpg.ig.com.br/romepeige/artigos/alemda.html 

Obs.: Não sei se um texto específico serviu de base para esta adaptação, ou se simplesmente 

foi obra da feliz criatividade brasileira.] 

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa 

Nós os cumprimentamos com o amor de Casa, porque essa é a energia que 

todos os seres de todos os lugares reconhecem e sentem profundamente em 

seu interior. Queridos, sua coragem como espíritos que se disfarçam na forma 

humana uma vez mais é a maior de todos os tempos. A energia que entra em 

seu mundo nesta época está muito além de qualquer coisa que vocês já 

vivenciaram antes. Os próximos meses representarão um período de mudança 

e introspecção enquanto vocês realinham seus campos de energia. 

Ajustando a Matriz 
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Por favor, compreendam que, enquanto vocês caminham para dimensões mais 

elevadas, a matriz de energia que vocês possuem tem que ser ajustada para 

acomodar a energia mais elevada que vocês passam a carregar. É este ajuste 

que está lhes causando grande estresse no momento. Nós os lembramos, de 

uma perspectiva mais elevada, que seu trabalho como um espírito na forma 

humana era definir o indefinível, dar forma ao amorfo e definir a essência pura

de Deus. Vocês fazem isto, escondendo sua forma infinita em um ser finito. 

Esta é uma experiência frustrante por si só, mas então acrescentem o acordo 

que vocês fizeram para colocar o véu sobre seus olhos, impedindo-os de ver o 

Lar, e vocês criam um ambiente repleto de frustrações internas. Aqui, seu 

coração sabe que há uma verdade mais elevada; no entanto, não importa o 

quanto tentem, não podem vê-la. 

Muitos de vocês acordaram na forma física dizendo: “No que eu fui me meter?” 

Depois de um tempo, a maioria de vocês encontrou a paz e ajustou-se à forma 

limitada do corpo físico. Agora, seus maiores sonhos estão se realizando. 

Vocês estão mudando o corpo físico e a energia matriz. Sim, sabemos que não 

é o que vocês estavam esperando. Sejam pacientes, queridos, como sabem, 

pela história de vocês, estes avanços só serão reconhecidos numa percepção 

tardia. Suas mudanças físicas têm acontecido rapidamente nos últimos dez 

anos. Quando vocês olharem novamente para esta época na evolução da 

humanidade, parecerá que estas mudanças aconteceram num piscar de olhos. 

Embora a maioria esteja perguntando quando alguma coisa acontecerá. 

Procurem depois de vocês, queridos, por um indicador de desenvolvimento e 

vocês verão de imediato que avançaram mais nos últimos seis anos do que a 

maioria de vocês evoluiu nas últimas seis encarnações. 

Fiquem à Vontade com o Físico 

Embora nem todos estejam nos mesmos ciclos, nós iremos nos referir, todavia, 

às mudanças que estão afetando a maioria neste momento. Mesmo que estes 

atributos não afetem vocês diretamente, eles afetarão muitos daqueles a quem 
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vocês auxiliarão. Neste momento de sua evolução, vocês estão saindo do 

campo da dualidade. Sua primeira reação a isto foi física. Na maioria dos 

casos, o corpo físico sentiu-se ameaçado por esta mudança e esforçou-se para 

estabilizar este crescimento, ganhando densidade. Neste estágio atual de 

evolução, o corpo físico já está estabilizado. Enquanto o seu corpo emocional 

está agora se estendendo para acomodar estas energias mais elevadas, o 

corpo físico pode restabelecer sua matriz. Os próximos meses serão um bom 

período para efetivar mudanças na forma física para a maioria de vocês. Por 

favor, entendam que vocês não são sua forma física, e torná-la menor ou da 

maneira que desejam não os deixará mais à vontade na forma física. Por hora, 

a pressão está diminuindo em seu ser físico à medida que começa a surgir o 

corpo-espírito. Portanto, seu corpo físico não precisa mais reagir, protegendo-

se com densidade. Nós lhes dizemos que, quando voltarem para o Lar, vocês 

verão que container perfeito seu corpo físico foi para a sua energia. Também 

verão como às vezes o seu julgamento desse mesmo corpo cria as condições 

que vocês acham que devem alterar. Os humanos são tão inventivos; nós 

nunca teríamos pensado nessa parte do jogo. 

O Realinhamento Emocional 

O padrão emocional está agora mudando drasticamente para muitos de vocês 

que estão liderando o caminho nesta nova energia. Isto traz à tona a frustração 

emocional que vocês armazenaram em sua matriz emocional desde o 

nascimento. A frustração que não é expressa provocará a liberação de raiva. A 

maioria de vocês vai direcionar essa liberação de raiva para alvos seguros, 

mas geralmente inapropriados. Nós pedimos apenas que, nesses momentos, 

vocês se afastem deliberadamente do julgamento, uma vez que isso é uma 

ilusão de polaridade e efetivamente os fará cair na velha energia. À medida que 

suas emoções surgirem, vocês também encontrarão a necessidade de 

diferentes incentivos emocionais. Isto é o realinhamento da matriz de energia 

emocional que os abriga na forma física. Ousem ir além e experimentar coisas 

novas, já que estas buscas podem levar a uma nova dimensão emocional de 

sua alma. Abraçar o seu lado escuro durante estes momentos pode ajudar a 
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atenuar a frustração que muitos de vocês têm vivenciado desde que nasceram. 

Muitos de vocês já se pegaram irrompendo-se em ondas intensas de tristeza e 

lágrimas. Isto é uma expressão do seu lado escuro, que é belo além da sua 

compreensão. Será que vocês estão cientes de que, mesmo que se sintam 

completamente sozinhos com suas lágrimas, nós estamos bem ao seu lado, 

embalando a pura essência do seu ser enquanto vocês fazem estes ajustes em 

sua matriz de energia emocional? Este é o processo para equilibrar a energia 

masculino-feminino dentro de vocês, da qual lhes falamos tantas vezes. O 

realinhamento da estrutura emocional possibilitará o surgimento do corpo-

espírito porque as emoções representam o elo entre o espírito e o ser físico. 

A Atração pela Luz 

Equilibrando a nova matriz emocional vocês começarão a transferir suas bases 

para fora da dualidade. Vocês adotarão a postura de que não existe realmente 

bom ou ruim, certo ou errado, pra cima ou pra baixo, preto ou branco. As 

ilusões começam a se enfraquecer e uma nova perspectiva, a de seres 

emocionalmente equilibrados, começa a surgir. Isso só pode acontecer em um 

lugar muito especial criado por vocês. O fascínio que sentem pela Luz em 

breve trará uma nova compreensão da realidade na qual vocês vivem. As 

sementes de Luz que vocês plantaram estão brotando nos últimos vinte anos. 

O fascínio pela Luz resultou em batatas fritas “light” [N. da. T.: light em inglês é 

luz, mas também é leve, e por isso a palavra foi difundida como característica 

de produtos de baixa caloria.], tênis com luzes e até cerveja “light”, o que serviu 

bem para direcionar a atenção coletiva para a busca da Luz. Como 

Trabalhadores da Luz, o seu compromisso é espalhar Luz em seu planeta de 

alguma forma. Este fascínio serviu a vocês mais do que possam imaginar, 

porque os motivou a definir a luz. É essa definição de Luz que os levará a 

definir o que vocês chamam de Deus. 

O próximo passo é abraçar o todo. Não, não estamos lhes pedindo para se 

voltarem agora para a escuridão, porque assim seria o jeito do velho e uma 

expressão de polaridade. Agora nós pedimos que harmonizem a luz e a 
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escuridão, porque é assim que se encontra a verdadeira beleza. Abracem 

ambas as partes de vocês mesmos, porque assim encontrarão a verdade. 

Somente abraçando a escuridão vocês podem ver a verdadeira beleza da Luz. 

A Zona Cinza 

Entre o Céu e a Terra há um lugar mágico. Entre a Luz e a escuridão está uma 

realidade além do que pode ser descrito com os termos que vocês possuem. 

Nós a chamaremos de Zona Cinza. Parece monótona, não? Acreditem em nós 

quando dizemos que a Zona Cinza é a mais bela combinação de todas as 

cores e de todas as combinações de Luz e escuridão. É uma mistura entre o 

Céu e a Terra. Ahh, sim, agora vemos que vocês estão imaginando o lugar que 

acreditam ser o Paraíso. Vocês visualizam a beleza como sendo um lugar 

onde, em toda parte que olhem, não haja resistência a qualquer movimento, 

onde vocês pensem e tudo se manifeste assim que o pensamento ocorre. 

Sentimos muito, mas isso não é o Paraíso, é apenas a ilusão que têm dele. Na 

verdade, isso seria extremamente enfadonho para nós. Em seu campo de 

dualidade, vocês naturalmente acreditam que estão indo para um lugar melhor, 

onde apenas exista intenção e nenhum propósito ou ação sejam necessários. 

Vocês são exploradores iluminados e a sua natureza é buscar algo melhor. 

Muitos de vocês vivem com a grande esperança de retornar para o Lar. Nós 

também lhes dizemos que neste momento na Terra mais de vocês estão tendo 

estes pensamentos como nunca antes. Por favor, sejam pacientes, queridos, 

porque sua perspectiva mudará. E se lhes disséssemos que, quando 

retornarem para o Lar, vocês olharão de novo para estes dias de agora como 

sendo a parte mais maravilhosa de um Jogo que vocês estavam jogando? E se 

lhes disséssemos que haverá um tempo, depois que retornarem para o Lar, em 

que vocês desejarão a beleza simples de uma folha numa árvore ou o sorriso 

radiante de alguém querido, ou a energia confortável de sua cadeira de 

descanso? Não estamos tentando desiludi-los com relação ao Lar, queridos. 

Ele é tudo que vocês podem re-lembrar e mais, mas o que vocês não 

entendem é que o mesmo véu que os impede de ver a sua magnificência 

também os impede de ver que o Lar está sendo construído em volta de vocês 
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neste exato momento. Essa visão só pode ser alcançada pela ativação da 

intenção divina através do propósito divino. 

Intenção Divina + Propósito Divino = Serviço Divino 

Uma das partes mais difíceis de ser humano é o véu que vocês usam. Há um 

ponto escuro bem em cima de seu terceiro olho que os impede de ver sua 

verdadeira natureza. Ele cumpriu bem sua função na experiência humana até o 

momento, só que agora é de grande auxílio começar a compreender o véu e 

seus atributos. Neste lado do véu, vocês são um com todas as coisas, e é a 

isso que vocês têm se referido como divino. É o véu em si que faz com que 

vocês não vejam a divindade dentro de vocês mesmos, porque isso os 

conectaria instantaneamente com todas as coisas de qualquer lugar. Isto é o 

que vocês chamam de consciência da unidade. No momento, deixem-nos 

simplesmente dizer que divindade é o mesmo que unidade. Neste estágio de 

sua evolução, não é possível que vocês vivenciem a unidade verdadeira, 

porque significaria retirar o véu por completo, o que acabaria rapidamente com 

o jogo. Um meio de afinar o véu mais depressa é recorrer à intenção divina. 

Confiar em si para utilizar a divindade que está em seu interior significa recorrer 

totalmente à consciência da unidade. Isto é ser um com todas as coisas e 

seguir o fluxo natural de energia enquanto ele os coloca em harmonia com 

tudo. Nós falamos sobre isto antes como sendo o puxão da energia Universal. 

Seu propósito divino é em geral tão simples que vocês raramente podem vê-lo 

com clareza. Se nós fôssemos dizer a cada um de vocês qual era o seu 

propósito divino individual, vocês responderiam assim: “Esse não é o de todo 

mundo?” Os humanos normalmente têm que complicar as coisas, a fim de 

assimilá-las. O propósito divino é a grande cena, uma vez que ela reflete o 

lugar de cada um de vocês na consciência da unidade. É onde vocês se 

encaixam na grande cena. 

A mágica acontece quando vocês combinam a intenção divina com o propósito 

divino. Isto os coloca no serviço divino, que é o que sua alma veio fazer aqui. 
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Durante os tempos de reajustamento que vocês estão vivenciando agora, a 

intenção divina com o propósito divino podem ajudá-los a ver claramente o seu 

próximo passo como indivíduos. Não se preocupem se não souberem de 

imediato qual o seu bem maior ou se não estiver claro como vocês estarão em 

serviço divino. Dar mesmo pequenos passos nessa direção pode facilitar os 

desafios de ser humano e pode dar significado à sua vida. Aqui nós lhes 

oferecemos três ferramentas simples para combinar a intenção divina com o 

propósito divino e estar em serviço divino. 

Honrar o Corpo-Espírito 

Vocês não são apenas corpo, nem apenas espírito na forma que habitam 

agora. Os métodos da velha energia dentro de um campo de dualidade 

ensinaram a vocês a acreditar que era necessário separar o eu físico do eu 

espiritual, a fim de evoluírem. Para se tornarem espirituais, vocês acharam útil 

condenar os desejos físicos do corpo. Era a sua verdade nas vibrações mais 

baixas e funcionou bem. Compreendam que a verdade é um processo 

evolutivo e, à medida que vocês passam para níveis mais elevados da 

existência, torna-se de grande ajuda alcançar verdades mais elevadas que 

dêem suporte às suas vibrações mais elevadas. Com a evolução dos humanos 

agora ao alcance das mãos, vocês verão o aparecimento do que chamaremos 

de Corpo-Espírito. Nas vibrações mais baixas das quais vocês vieram, era 

necessário fazer alguma divisão entre o Corpo e a Alma. Uma vez que vocês 

agora estão chegando mais perto de Casa, esta divisão está desaparecendo. A 

esta altura, vocês verão a nova importância de tratar o corpo-espírito como um. 

Honrar o corpo-espírito como o veículo perfeito para carregar sua energia é 

uma área de ancoramento que se tornará cada vez mais importante para a 

continuação de sua evolução. Isto pode ser feito, honrando os desejos 

espirituais do corpo e os desejos corpóreos do espírito. Esta ação ajudará a 

equilibrar seus lados masculino e feminino, yin e yang e de Luz e escuridão. 

Esta é a razão pela qual vocês encontrarão agora uma conexão diferente com 

o que uma vez foi sua bolha física de biologia. O ancoramento sempre foi 

importante enquanto vocês caminham na forma física. Agora, vocês também 
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acharão útil ancorar o corpo-espírito como uma coisa só. O surgimento do 

corpo-espírito é a razão pela qual vocês acharão as mudanças no peso e no 

tamanho mais eficazes do que pouco tempo atrás. Esta também é a razão pela 

qual nós lhes pedimos que fiquem à vontade com o sexo como uma expressão 

física do espírito. O corpo-espírito é o novo veículo que os levará ao próximo 

nível de existência e ele está começando a surgir neste momento entre aqueles 

que lideram o caminho no processo de evolução. Honrem seu corpo-espírito 

como sendo a união do físico e do espiritual. Vocês só têm que escutar, visto 

que ele lhes dirá do que precisa. Ele fala agora com vocês através de seu 

espírito. Estas são as novas conexões que nós os ajudaremos a desvendar em 

mensagens futuras. Esta ação para a harmonização do eu físico com o 

espiritual também reproduz a ação para a harmonização da Energia Universal. 

Este é o próximo passo em direção ao Corpo de Luz e está disponível agora. 

Encontrar Caminhos de Serviço 

Abraçar o propósito divino é mais fácil quando vocês seguem seu próprio 

coração e ativam o passo seguinte da evolução. Sim, nós sabemos, vocês não 

confiam em seu próprio coração, e esta é a parte mais difícil de trabalhar com 

vocês como anjos. Entretanto, vocês plantaram sementes importantes do seu 

propósito divino individual dentro das memórias de suas próprias células. Se 

vocês se permitirem vivenciar estas memórias, então, descobrirão que sua 

busca por coisas fora de vocês cessará. Desde o começo de nossas 

mensagens como Lembretes de Casa, nós lhes dizemos continuamente que 

seu coração conhece o caminho. Encontrem suas paixões e vão ao encontro 

delas do jeito que puderem. 

Aquele que encontra seu propósito divino individual e age de acordo com ele 

possui uma profunda paz interior. Encontrem meios de estar em serviço. Esta é 

uma ação que pode estabelecer as energias para posicioná-los na completa 

consciência da unidade. Estar em serviço altera a sua percepção de si e, 

portanto, altera a sua realidade. Estar no serviço propriamente dito os levará 

para um nível mais elevado de existência. São geralmente poucos passos no 
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início, mas que atuam por trás da intenção divina e, portanto, os conduzem ao 

propósito divino. Se vocês estiverem em dúvida de onde está a sua paixão, 

então, comecem apenas a entrar em serviço e observem suas paixões virem à 

tona. 

Re-lembrar 

Queridos, vocês estão aqui jogando um jogo grandioso desenvolvido por vocês 

mesmos. O maior desafio é que vocês se levam muito a sério. Vocês estão 

cientes de que toda fome, guerra, tristeza, raiva, solidão e todo desespero 

podem ser dissipados com uma única risada ouvida ao redor do mundo? Vocês 

estão cientes de que podem mudar o mundo e ajudar os outros a mudarem 

eles mesmos apenas com um sorriso? Quando vocês se pegarem querendo ir 

para Casa, se sentindo completamente sozinhos ou mergulhados em seus 

próprios dramas, será que podem dar um passo para trás e ver que cada um 

de vocês é um jogador no mais maravilhoso dos jogos? Esse fato simples é o 

segredo da vida como vocês a conhecem. Re-lembrar de quem vocês 

realmente são é tão simples como sorrir ou gargalhar. Quando vocês permitem 

que seu próprio espírito venha à tona, é mágico. Agora, permitam que o 

espírito esteja em serviço de algum jeito e a mágica tomará forma. É por isso 

que estão aqui agora. É tão simples que nós lhes imploramos que não pensem 

nisso; em vez disso, sintam em seu coração... e sorriam.

É uma honra enorme para nós estarmos no serviço amoroso de tocar seus 

corações e reativar suas memórias do Lar. Vocês nos deram a oportunidade de 

tocá-los com as vibrações do Lar e, portanto, nos permitiram estar em nosso 

serviço divino. Nós lhes pedimos apenas que se tratem com respeito, como 

Deuses que vocês são, orientem-se uns aos outros e joguem bem juntos. 

Espavo 

O Grupo 
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Antes de morrer, minha mãe tinha um ditado favorito que está sempre comigo 

agora: “Não há preto nem branco... tudo são tons de cinza.” Bem, mãe, acho 

que entendi agora. 

Grandes abraços e gentis toques, 

"O Guardião"

Conectando o Coração

Corpo Mente e Alma

De Barbara

Steve e o Grupo disseram o quanto nossos corpos são perfeitamente 

apropriados a nós e que, quando voltarmos para Casa, apreciaremos o 

recipiente que nos foi dado para vivenciarmos ser humanos. O critério é 

apreciarmos quem nós somos agora, corpo, mente e alma. Quando estivermos 

no Lar, nós veremos realmente a nossa magnificência. Eu compreendo isto 

claramente quando olho para o meu passado. Posso ver as tantas vezes em 

que fiquei julgando o meu corpo, fazendo com que eu não ficasse em paz com 

a minha mente. Eu olho de novo as fotografias e vejo como eu parecia 

maravilhosa, mas na época eu tinha a tendência de me criticar de alguma 

forma. Eu não estava conectada com o meu ser, bloqueando, assim, minha 

alma ou meu eu espiritual. Quando eu era criança, eu me achava muito alta e 

magra. Quando eu era adolescente, estava satisfeita com o meu peso, mas 

ficava imaginando quando meu corpo iria se definir. Houve um período em que 

eu realmente gostava do meu corpo, que foi do final da adolescência até por 

volta dos trinta. Posso me lembrar dessa época como um período de alegria, 

felicidade com o meu corpo e em todas as áreas da minha vida. Então, dos 

trinta e tantos até hoje, fiz o jogo do ganha peso/perde peso, ou seja, fiquei 

com a tão falada síndrome de io-iô. De acordo com a balança e com o espelho, 

eu avaliava o meu contentamento com o meu corpo e atormentava a minha 

mente com o que era preciso para ser mais “perfeita”. 
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Depois de seguir o meu caminho espiritual, especialmente os últimos oito anos, 

não tenho dado tanta importância ao meu ser físico, porque eu sei que eu sou 

perfeita do modo que eu sou. Eu tenho uma sensação de paz com este 

entendimento. Isto me deu uma confiança que se projeta e prevalece sobre 

mim em tudo que eu faço. Mesmo que a balança me mostre mais do que eu 

queria ver, eu saúdo o quão bem pareço. Recentemente, eu fiz um check-up 

geral e os resultados foram bons. Estou grata pela abundância de saúde, o que 

fez com que eu tivesse uma nova consciência do meu corpo. Eu sei que nós 

criamos a nossa realidade com os nossos pensamentos. Minha nova visão de 

quem eu sou deu início a uma mudança com relação aos cuidados com o meu 

corpo físico. Eu quero dar ao meu corpo o melhor que ele merece. Como 

resultado, tenho uma nova maneira de me alimentar, me exercitar e de me 

apreciar diariamente. É tão interessante esta nova maneira de pensar que meu 

corpo está naturalmente perdendo peso! Mas mesmo que eu permanecesse a 

mesma, sei que estaria em paz comigo mesma. É tudo uma questão de 

perspectiva em como nós nos vemos. 

Antes de despertar para esta energia do Trabalho de Luz, eu me tornei 

massoterapeuta. Eu sabia que minha vida estava para mudar de alguma forma, 

então fui às aulas, sentindo que este era o próximo passo para mim. Não era 

para ser minha profissão, mas sim um degrau para o futuro. Eu recebi muitos 

presentes maravilhosos através destes estudos, mas a lição mais importante 

foi deixar de me julgar e de julgar os outros. Eu percebi, então, que todos os 

corpos são perfeitos do jeito que são. Não seria um mundo sem graça se todos 

parecêssemos os mesmos? Eu fiz massagem em todos os tipos de pessoas, 

gordas, altas, baixas, magras. Nós não somos os nossos corpos. Nossas 

almas estão temporariamente usando estas estruturas para vivenciarmos 

nosso tempo na Terra. O Grupo as chamam de bolhas de biologia. 

A saúde do corpo caminha de mãos dadas com a paz da mente. Quando as 

duas são como uma, é fácil conectar seu eu espiritual à sua alma. Vocês não 

podem atingir seu potencial para a saúde física sem estarem mentalmente 
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ajustados e espiritualmente nutridos também. Sem um deles é como uma peça 

faltando no quebra-cabeça, o que nos torna incompletos. 

Contem suas bênçãos todas as noites. Enquanto relaxam, antes de pegarem 

no sono, pensem em três coisas pelas quais são gratos, uma referente ao 

corpo, uma referente à mente e outra referente à alma. Vocês acabarão 

adormecendo se sentindo tranqüilos e positivos. Quando acordarem, este 

estado de paz permanecerá com vocês no novo dia e se refletirá em seu corpo 

físico. 

Lembrem-se de relaxarem com a mente e com o corpo. Isto alimentará a sua 

alma. Nossa vida diária é muito confusa, com barulho, estresse, prazos e 

programações. Pratiquem a arte do relaxamento profundo seja através de 

meditação, yoga ou simplesmente respirando profundamente. Isto os ajudará a 

conectar todas as três partes de si. Reservem um tempo para ficarem sozinhos

todos os dias pelo menos por meia hora. Apreciem sua própria companhia, 

observando o quão maravilhosos vocês são. Façam com que este seja o seu 

momento especial. Quando estamos felizes com nossos corpos, a mente está 

em paz e a alma realiza a trindade do eu. É quando podemos verdadeiramente 

aproveitar nossa experiência humana. 

Com Amor e Luz, 

Barbara 

̃ Começoũ

Os Portais se Abrem

15 de setembro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃
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Procure pelas Tempestades Elétricas Enquanto os Portais se Abrem 

De Steve:

Por vários meses, o Grupo tem falado sobre os meados de agosto de 2003 

como sendo um momento especial. Eles disseram recentemente que a energia 

cristal entrando no planeta a partir das chamas solares aumentou durante 

junho e julho para se armazenar bastante energia na Terra nos preparando 

para o que aconteceria em meados de agosto. Eu estava realmente esperando 

que na mensagem do último mês eles nos diriam o que estava acontecendo e 

para onde olharmos. A mensagem do mês passado sobre a Zona Cinza não 

disse nada específico sobre este misterioso evento de agosto, e eles deram 

apenas respostas muito críticas quando foram perguntados diretamente. Tudo 

que podiam dizer é que um grande portal estava se abrindo e para isso 

precisaríamos ter energia cristal o suficiente para nos ajustarmos com as novas 

possibilidades que traria.

Então, em meados de agosto, vários grandes eventos relacionados com 

energia aconteceram. Bárbara e eu estávamos em Edmonton, Canadá, desde 

o dia 7 de agosto até o dia 13, onde aconteceram várias tempestades elétricas 

intensas. Nosso hotel foi atingido por um raio pelo menos uma vez. Estas 

tempestades elétricas continuaram, iniciando vários incêndios florestais 

devastadores. Depois, no dia seguinte, aconteceu o blecaute da costa leste. 

Pessoas ligaram e escreveram centenas de e-mails perguntando o que o 

Grupo tinha dito sobre os apagões. Mais uma vez o Grupo estava 

misteriosamente silencioso. Eu já escutei este silêncio antes, já que muitas 

vezes eles falam para as pessoas em muitos níveis dimensionais com as 

mesmas palavras. Para que isto aconteça, o momento é muito importante.

Nossas viagens seguintes nos levaram para Toronto, onde ainda estavam 

experimentando problemas de energia e nós nem mesmo tínhamos certeza se 

poderíamos realizar a conferência até o último minuto. Na canalização ao vivo 
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que vocês estão prestes a ler, o Grupo explicou que desejavam que eu 

sentisse o portal antes de começar a falar sobre ele. Isto aconteceu em 

Toronto.

A conferência transcorreu bem, mas enquanto estávamos lá, mais uma vez 

experimentamos tempestades elétricas muito intensas. Foi então que o Grupo 

começou a falar sobre o que estava ocorrendo. Falaram sobre a abertura de 

portais interdimensionais que mudariam tudo durante os próximos anos. 

Disseram que estas aberturas continuariam até que o primeiro nível de energia 

estivesse ajustado. Alguns dias mais tarde, São Petersburgo na Rússia passou 

por uma apagão sem uma razão aparente. Apenas alguns dias depois, uma 

boa parte de Londres também passou pelo blackout. E mais importante, o 

Grupo nos avisou que isso era apenas o início; que havia muito mais por vir.

Desde que estas mensagens começaram, em fevereiro de 1996, a maneira 

como elas são entregues evoluiu. Inicialmente, começaram como meditações 

mensais e evoluíram muitas vezes ao longo dos anos. A canalização que se 

segue foi o primeiro “Lembretes de Casa” feito ao vivo. O Grupo desejava 

entregar uma mensagem ao vivo que pudesse ser a mesma “Faróis de Luz” 

que seria enviada mais tarde.

No dia 30 de agosto apresentamos a seguinte mensagem ao vivo na nova 

“Lightworker Family Room”. Eles falaram sobre os portais interdimensionais 

que se abrem e como isto nos afetaria a todos em muitos níveis diferentes. 

Disseram especificamente que os ajustes em nosso mundo seriam a princípio 

sentidos como perturbações elétricas. A parte engraçada é que, enquanto 

estávamos dando a mensagem ao vivo, uma enorme tempestade elétrica não 

apenas atingiu a costa leste mas a própria Internet. Muitas pessoas não 

puderam escutar a primeira canalização ao vivo como esperávamos.

Lembro-me de pensar comigo mesmo que isto não seria problema, já que 

estava gravando a canalização em meu próprio estúdio de gravação e, 

portanto, seria capaz de colocá-lo na Internet mais tarde. Então, o Grupo 
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começou a dizer que muitos de nossos aparelhos elétricos precisavam se 

aclimatar a esta nova energia e me informaram que meu próprio equipamento 

de gravação não estaria gravando a canalização como eu pretendia. Ao 

contrário, recebi esta canalização de várias pessoas que gravaram-na a partir 

de sua própria conexão à Internet. Assim mesmo, a original pode ainda ser 

ouvida no site Lightworker, mesmo que tenha sido levemente cortada.

No futuro próximo faremos mais Faróis de Luz ao vivo; portanto, observem os 

detalhes no site Lightworker. Afinal de contas, agora o nosso equipamento já 

está aclimatado!

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa 

Agora nós os saudamos mais uma vez, meus queridos, enquanto criam a sua 

grade intencional no Tabuleiro de Jogo da Livre Escolha. Nós sabemos quem 

vocês são. Vocês compreendem a essência dos seres que são? Vocês 

compreendem o que estão fazendo aqui? No dia de hoje gostaríamos de falar 

com vocês, pois há muita coisa acontecendo e que os ajudará a compreender 

mais sobre o que está acontecendo em seu planeta neste momento. 

Anteriormente, dissemos que muitas das mudanças que começarão agora 

acontecerão na parte final do mês de agosto. Do meio de agosto de 2003 em 

diante, vocês têm um novo relacionamento com o tempo e o espaço. Vocês 

sabem o que está acontecendo? Os portais estão se abrindo e vocês estão se 

tornando seres de quinta dimensão, até mesmo enquanto falamos. 

Os Vórtices se Tornam Portais 



98

Muitos dos portais que anteriormente estavam apenas espiralando como 

vórtices estão agora em movimento. A energia que está chegando do sol, a 

energia cristal que tem sido colocada aqui, está agora fazendo uma grande 

diferença para vocês. Devido ao que está acontecendo, muito da energia vindo 

neste momento está agora começando a se aclimatar na própria Terra. À 

medida que ela faz isso, o movimento de espiral dos vórtices está se iniciando. 

À medida que o movimento espiralante nos vórtices do universo continuam a 

se replicar no planeta, o que acontece é que isto interage com a própria Terra -

as grades magnéticas da Terra - e tudo muda. É isto o que está acontecendo 

agora. 

Mudanças nas Grades Intencionais Feitas pelo Homem 

Anteriormente, nós lhes dissemos que vocês que têm construído uma grade 

intencional. Primeiro, ela começou como as próprias linhas telefônicas que 

vocês colocaram em movimento as quais são utilizadas agora mesmo, pois 

aquelas linhas se cruzam em locais muito importantes sobre o planeta que está 

agora caminhando para uma realidade pentadimensional. E esta é a magia do 

que está acontecendo. À medida que essa energia acontece, diferentes 

processos são colocados em movimento, estabelecendo as coisas para a sua 

próxima realidade dimensional. 

Uma das coisas mais importantes para que compreendam é que estas 

conexões interdimensionais que nós chamamos de portais são, na verdade, 

uma diminuição do véu; e à medida que os véus se afinam, à medida que a 

energia muda, à medida que a direita e a esquerda se juntam como um, a 

magia acontece. É isto o que o seu processo tem trazido. É assim que as 

grades magnéticas da Terra estão agora se conectando com as grades 

magnéticas da energia universal. 

A Conexão de Marte ao Primeiro Portal 
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Um véu tem estado posicionado. Vocês colocaram um véu firmemente sobre 

sua própria face de forma que pudessem jogar o jogo. E agora esse véu está 

começando a se afinar. Esse véu está se conectando através do portal com a 

própria energia universal. Há cinco dias, dissemos a vocês que Marte passou o 

mais próximo que já esteve da Terra, colocando mais coisas em movimento do 

que jamais viram, pois foi o mais próximo da Terra que esteve em 26.000 anos. 

Isto estabeleceu uma onda magnética que permitiu que este portal se abrisse 

completamente. 

Muitos de vocês viram os resultados do portal, pois o primeiro portal que se 

abriu, a primeira conexão através das realidades interdimensionais, aconteceu 

em um lugar que vocês chamam de Cincinnati, Ohio. Foi o que colocou em 

movimento todas as outras cadeias de eventos que criaram suas próprias 

perturbações elétricas. E dizemos que existem mais coisas vindo. Esta energia 

ainda não está terminada. Vocês verão pelo menos mais duas. Se ela 

realmente se tornará um apagão elétrico, como vocês o chamam, não 

podemos dizer neste momento, pois vocês determinarão isto. A forma como 

vocês se aclimatam à esta energia é que fará a diferença neste planeta. É isto 

que faz a diferença: seus próprios corações, sua energia, ao pegarem esta 

energia e trazê-la para as altas vibrações da humanidade. Vocês carregam a 

essência da Terra em suas mãos. Sim, vocês são os criadores. Vocês são 

aqueles que colocaram esta energia em movimento desde o início; e agora têm 

a oportunidade de carregarem o seu poder como criadores enquanto todo o 

processo se eleva para o próximo nível, pois isso fará diferença em quem 

vocês são e como a energia se aclimata a vocês. 

Fundindo a Polaridade da Dualidade 

Meus queridos, vocês sabem quem são? Nós sabemos. E confiamos em vocês 

para que tomem conta desta energia. Nós confiamos em vocês para que 

carreguem isto juntos e conectem os portais. Por favor, compreendam que 

muito da sua energia magnética está trocando a polaridade, porque, à medida 

que os portais se conectam, vocês verão a luz e a escuridão, o positivo e o 
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negativo se fundirem de formas que nunca viram antes. É este movimento de 

fusão que está causando as perturbações elétricas que estão tendo em seu 

planeta. 

Oh, mas isso não acontece apenas em seus sistemas elétricos: é também, na 

verdade, nos sistemas de sua própria essência e nos sistemas que vocês 

chamam de "perturbações elétricas" do planeta, pois vêem isto até mesmo em 

seus relâmpagos. Dizemos a vocês que a essência do que compõem a sua 

própria ionosfera está começando a mudar para ajudar vocês a afinarem o véu. 

Esta nova energia ajudará vocês a viver em um ambiente de véu mais fino que 

está se reajustando neste momento para permitir que caminhem integralmente 

para o seu próprio poder como seres humanos capacitados. Oferecemos 

algumas sugestões a vocês, pois sentirão mais portais se abrindo. Pedimos 

desculpas ao guardião, pois sabemos que ele fez esta pergunta muitas vezes. 

Muitos escreveram e-mails para ele perguntando-nos sobre os apagões, para 

que falássemos sobre as coisas diferentes que estão acontecendo agora; e nós 

o mantivemos fora disso até que fôssemos capazes de levá-lo para um lugar 

chamado Toronto, pois quando ele foi para lá, foi capaz de sentir o portal que 

havia se aberto. 

Vocês verão mais destas coisas acontecendo (abertura de portais), pois 

acontecerá em diferentes locais ao redor da Terra, e, à medida que a grade 

magnética se ajusta agora para dar espaço a esses portais surgirem, haverá 

mudanças. Enquanto a luz e a escuridão, o positivo e o negativo se fundem, 

eles causarão algum caos em seus sistemas elétricos. Mas, por favor, não 

sintam que exista algo errado, meus queridos, pois esta não é a única coisa 

que está acontecendo. Nós também dizemos que muitos de vocês que 

possuem sistemas muito emocionais, energias muito emocionais, tendo estado 

conectadas com a Terra desta forma, também sentem esta energia. Pois nós 

dizemos que tem havido mais desespero neste planeta nas últimas semanas 

do que jamais houve antes. Não temam isto. Saibam o que é; conheçam a 

essência do que realmente é. É a mudança. Abracem-na, carreguem-na, 

ajudem-se uns aos outros a passarem por ela. Sejam os anjos humanos e 
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toquem uns aos outros sempre que for possível. Deixem que eles saibam que 

está tudo bem. 

O Véu que se Afina 

O véu está se afinando, meus queridos. Vocês têm esperado este dia por um 

longo tempo. Está acontecendo agora. Acabou de começar. Vocês estão nos 

primórdios deste processo. Nós também temos estado em preparação com 

vocês, pois dizemos que nem sempre é o que vocês pensam que seja. Vocês 

têm buscado o afinamento do véu. Vocês estão perguntando: "Por que não 

posso ver o Lar?" Mas nós dizemos que, quando o fazem, existe uma tristeza. 

Vocês começaram a se lembrar de Casa, e não estão em Casa, então sentem 

sua falta. Saibam para onde estão indo, pois à medida que vocês se aclimatam 

há mais desta energia do Lar, à medida que criam esta energia dentro de 

vocês, vocês criam o Lar em seu lado do véu. Vocês criarão o Lar onde estão 

agora. Esta é a magia que colocaram em movimento para si mesmos. É isto 

que aconteceu aqui. 

Fenômeno - O que Esperar 

Vocês sabem quem são? Nós sabemos. Meus queridos, dizemos a vocês que 

esta é uma ocasião muito alegre, pois não compreendem a essência do que 

criaram. Vocês verão anomalias elétricas não apenas em seus sistemas 

elétricos, mas dentro de suas casas. Vocês verão cargas elétricas dentro de si 

mesmos que agora afetarão coisas diferentes. Por favor, reservem um tempo 

para se aterrarem em muitos níveis, incluindo o nível elétrico, pois isso fará 

uma diferença. Por favor, compreendam que vocês estão completamente no 

comando de sua realidade neste momento. 

Nós também pedimos a vocês para prestarem atenção a aromas não muito 

comuns que serão captados pelo nariz de tempos em tempos, pois seu nariz é 

um item que tem estado em preparação para esta mudança. À medida que 

passarem por aquelas áreas onde experimentam estes portais e estas 
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aberturas no continuum espaço temporal, poderão realmente detectá-los com o 

nariz. Portanto, observem isto, e quando encontrarem, alegrem-se. 

Compartilhem isto uns com os outros. 

Dizemos a vocês que existe outra parte do quebra-cabeça que está se 

tornando ainda mais importante, pois, à medida que vocês caminham adiante, 

aquilo que criaram em seu planeta começa a se fundir. A própria energia 

universal está começando a existir de maneira diferente, pois já está 

começando a se unir como uma. E, à medida que isto ocorre, tudo muda. 

Enquanto isto ocorre, dizemos que muitas destas conexões começam a passar 

pelos corpos físico e emocional e o corpo espírito se torna unido como um. É 

por isso que estamos em preparação para o que estão experimentando. É por 

isto que temos dito a vocês para fundirem o masculino e o feminino 

equilibrando a energia dentro de si mesmos o tanto quanto possível, pois isto 

tornará esta transição muito mais fácil. 

Visitantes Através dos Portais 

Também lhes dizemos que vocês se dividiram com essas maravilhosas linhas 

imaginárias na areia. Nós os achamos tão imaginativos quando desenham uma 

linha aqui e dizem que este é um país e aquele outro. E dizemos que não 

demorará muito para que tenham alguns visitantes, pois é isto o que estes 

portais irão permitir. E, à medida que forem experimentando isto, vocês se 

tornarão cidadãos da Terra. Peguem esta energia agora. Encontrem maneiras 

de se conectar uns com os outros através de locais desta natureza, através de 

sua grade intencional que a princípio começou como linhas telefônicas, e que 

agora se tornam linhas de luz. Continuará como linhas magnéticas e criará uma 

grade do coração, pois esta é a energia que levará vocês para o próximo nível 

e fundirá todos os níveis dimensionais juntos. É isto o que um portal é: abram 

espaço para criar a energia entre todas as realidades dimensionais 

simultaneamente. É isto que está acontecendo. É por isso que estão vendo 

diferentes conexões. É por isso que estão observando impulsos elétricos atingir 

seu sistema como nunca antes em muitas partes diferentes do mundo. 
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Mais duas estão vindo. Procurem por elas. Alegrem-se. Quando vivem-nas 

acontecendo, também perceberão que cada uma delas diminuiu em sua 

intensidade. Isto tem uma razão, porque, à medida que os humanos 

rapidamente se aclimatam a esta energia, menos energia é necessária. Esses 

são os gatilhos que iniciaram o movimento. 

Vocês continuarão a ver perturbações elétricas. Vocês continuarão a ver 

relâmpagos incomuns em seu planeta, pois os desafios de sua experiência se 

devem ao fato de utilizarem um tipo de eletricidade chamada corrente 

alternada. Energias que se movem do positivo para o negativo e vice-versa a 

120 vezes por segundo não se encaixam na energia universal. E este processo 

de aclimatação é onde vocês experimentarão desafios com seus sistemas 

elétricos. Por favor, compreendam que isto irá mudar, pois é o que está em 

movimento agora. Este processo de aclimatação realmente cria o espaço na 

energia universal para sua criação no planeta Terra. 

Magos do Tabuleiro de Jogo 

Meus queridos, vocês sabem quem são? Vocês são os magos do Tabuleiro de 

Jogo, vocês são os mestres do Tabuleiro, e carregam essa energia dentro de si 

para criar Tudo o que É. Pois as escolhas que fizeram no planeta da livre 

escolha criaram uma mudança em todos os jogos em todos os lugares. Agora 

vocês percebem por que nós os honramos tanto? Agora vocês compreendem 

por que estamos tão maravilhados com vocês? Vocês são aqueles que tiveram 

livre escolha, aqueles que estão aqui trabalhando com esta energia de 

qualquer forma que puderem, mesmo que não possam ver a si mesmos. Vocês 

estão usando o véu do esquecimento. Vocês perambulam, e tentam imaginar 

quem vocês são. Estamos aqui para lhes dizer. Vocês são os criadores. E 

mesmo que tenham dificuldades em sentir isto e acreditar interiormente, 

dizemos que é a verdade, pois vocês colocaram em movimento todo um 

processo de eventos que agora irá mudar Tudo o que É. Já começou. 
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Já Começou 

No final de cada uma destas canalizações, como o guardião as chama, uma 

das coisas que ele e a guardiã do guardião (Bárbara) precisam encontrar é um 

título para cada canalização. Mas desta vez nós iremos dar a vocês. "Já 

começou". 

Saibam que, à medida que cada um de vocês carrega esta energia dentro de 

si, vocês se aclimatam à energia dos novos portais que estão se abrindo no 

planeta Terra. Enquanto fazem isto, cada um de vocês sentirá isso de maneira 

um pouco diferente. Não é apropriado colocar grandes cartazes dizendo: 

"Observem a energia emocional; ela será uma montanha russa." Mas nós 

sabemos que para alguns de vocês será. E, no entanto, para alguns de vocês a 

sensação será maravilhosa. Vocês sentirão a excitação de uma nova energia. 

Vocês sentirão as possibilidades das maiores expectativas da próxima parte do 

jogo. 

Isto é de fato maravilhoso; e não podemos esperar para ver como vocês 

aclimatam essa energia dentro de si. Mas, à medida que se tornam os anjos 

humanos, assumirão a responsabilidade por auxiliar uns aos outros. Assumirão 

a responsabilidade por estarem lá para abrir a porta para os outros. Portanto, 

quando virem um anjo caindo, estendam a mão e ajudem-no a se levantar. 

Quando virem um outro que esteja tendo dificuldades com a energia, tendo 

dificuldades com sua própria energia emocional, estendam sua mão para tocá-

los. É aí que a verdadeira magia acontecerá no planeta Terra. 

Aclimatação-Criação 

Dizemos a vocês que existe muita coisa que precisa se aclimatar a esta nova 

energia, e até mesmo enquanto isto acontece hoje, dizemos que vocês 

aclimataram a energia do que chamam "A Comunidade Espiritual" [onde a 

Lightworker Family Room está localizada]. Pois mesmo que muitos de vocês 

tenham sido desconectados desta sala sem poderem estar lá, este processo de 
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terem sido retirados e também os desafios elétricos estabeleceram a energia 

para que a próxima vez seja clara. 

Oh, sim, nós vemos vocês. Nós os achamos bastante engraçados. Alguns de 

vocês foram desconectados desta sala e disseram: "Bem, acho que não era 

para eu estar lá." O que dizemos é que deram um presente ao permitirem que 

isso acontecesse, pois na próxima vez que isto se abrir, será capaz de suportar 

muito mais pessoas. Como vêem, suas grades elétricas, suas formas de 

comunicação e seus próprios processos associados à construção dessa grade 

intencional, foram originalmente estabelecidos para carregar impulsos elétricos. 

Agora vocês estão usando isto para entregar a energia do coração. Até mesmo 

os próprios computadores não foram originalmente construídos para a energia 

do coração; portanto, isto requer um processo de aclimatação. Somem a isso a 

abertura dos portais que agora conectam as realidades interdimensionais e 

vocês podem ver que muitos desafios técnicos precisaram acontecer para que 

isto ocorresse. É isto o que está acontecendo. 

Por favor, não temam isto, meus queridos, pois é algo que pode mudar essa 

energia muito rapidamente. Vocês são os criadores. São vocês que carregam a 

energia da criação em suas próprias cabeças. Ah, vocês não estavam 

esperando por isto. Esperavam que disséssemos "corações", mas dizemos 

"cabeças"; pois a energia que vocês permitem permanecer em sua cabeça é o 

que cria sua realidade. Por favor, encontrem maneiras de criar apenas o mais 

elevado e o melhor para si mesmos. Por favor, encontrem formas de trabalhar 

com a energia do coração fundindo a energia da cabeça com o coração. 

Problemas com a Gravação Enquanto Eles Aclimatam o Equipamento 

Vocês estão aclimatando suas próprias linhas de comunicação, pois a grade 

intencional agora mudou. Na verdade, foi muito importante para o Guardião 

saber que, da última vez que realizou uma destas canalizações, foi necessário 

mudar a energia e a estrutura de seus próprios computadores, mesas de 
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mixagem e equipamentos de som para poder ajustar-se a esta energia. Esta é 

a razão pela qual a última sessão não pôde ser gravada. 

O que diremos agora é que esta canalização teve o mesmo problema, pois ele 

introduziu um novo equipamento que também precisava de ajustes e isto 

também mudou [devido à falha no equipamento de gravação durante a última 

canalização, usei novos equipamentos de gravação desta vez], pois nós 

dizemos que até mesmo com todos os equipamentos de segurança que 

utilizou, ele não está gravando esta canalização. [Eu olhei imediatamente para 

baixo para meu gravador para então perceber a luz de erro piscando e o 

equipamento desligando sozinho.] Saibam que tudo estará bem. Não é um 

problema, meus queridos, pois todas estas energias simplesmente significam 

que os equipamentos estão mudando. Tudo o que vocês tocam e que agora 

experimenta qualquer tipo de dificuldade se moverá para o próximo nível. 

Vocês estão abrindo estes portais. 

A Realidade Está se Movendo da Dualidade para a Trialidade 

Vocês estão fundindo o positivo e o negativo, a luz e a escuridão, pois se 

mudaram de uma realidade de dualidade para um campo de trialidade. É lá que 

vocês fundem o Eu Superior, a luz e a escuridão de si mesmos. É um triângulo, 

pois todas as coisas sobre a Terra são construídas sobre o três. Seu jogo 

inteiro é construído sobre o número 3, e agora vocês estão aclimatando isto 

para cinco dimensões. Meus queridos, é isto que é um portal. É a abertura que 

acabou de ser criada. Apenas está acontecendo porque vocês estão elevados 

o bastante para suportá-lo integralmente agora. Esta é a única razão pela qual 

ele está aqui, e vocês são aqueles que o criaram. 

Vocês deveriam estar muito orgulhosos de si mesmos. Nós estamos. Vocês 

não sabem quem são. Sentam-se em suas salas, e choram porque não podem 

sentir a energia, e depois, quando sentem-na, ficam completamente 

sobrecarregados com ela. E, no entanto, aqui estão vocês. Vocês caminharam 

com propósito para estarem aqui nesta exata encruzilhada do tempo e do 
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espaço. Vocês sabem quem são? Nós sabemos. É este o nosso trabalho, 

ajudá-los a se relembrar. 

040404 Celebrem! 

Vocês colocaram em movimento toda uma série de eventos que estarão 

mudando até 4 de abril do ano que vem. É o que nós chamamos de “a 

contagem regressiva para a ascensão”. Não dissemos nada no 01/01/01, pois 

todos celebram aquela data de qualquer maneira. E no 02/02/02 dissemos para 

que celebrassem. Foi um momento mágico e vocês perceberam a primeira 

mudança da nova energia. E quando a grade magnética estava totalmente no 

lugar e pronta para se mover ao próximo nível, dissemos para celebrarem 

aquele dia que foi 03/03/03. Vocês podem ver para onde está indo? Ah, sim. 

Saibam, meus queridos, que em 12/12/12 vocês não irão todos ascender. Isto 

está acontecendo agora. Peguem a energia que é sua hoje, e usem-na hoje, e 

cada uma destas datas, e sendo a próxima o 04/04/04, será uma aclimatação 

da própria energia, pois é aí que todos os portais estarão firmemente no lugar 

nesta Terra. E tudo o que pedimos para fazer nesse dia é celebrar. Façam uma 

grande festa e alegrem-se. Pois esta é a energia que estão sentindo agora; 

este é o processo que colocaram em movimento; e começou em meados de 

agosto de 2003. 

A energia de cristal que tem sido filtrada para dentro da terra através do Sol 

tem sido armazenada nas placas tectônicas da Terra. Tanto quanto possível 

tem entrado em sua atmosfera para que se aclimatem a ela. Mas tem sido 

armazenada nas placas tectônicas da Terra muito mais do que vocês 

conseguem se ajustar. 

A magia começou. Estão prontos? Caminhem adiante um passo de cada vez. 

Tenham um propósito. Saibam que às vezes se encontrarão chorando sem 

nenhuma razão aparente, enquanto sua própria matriz emocional se reajusta 
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para abrir espaço. Saibam que haverá momentos em que se encontrarão 

frustrados e criticando os outros sem nenhum motivo particular. 

Nós amamos algumas de suas expressões humanas. Saibam que haverá 

momentos onde a raiva poderá emergir. Apenas pedimos para que sejam um 

pouco mais tolerantes uns com os outros. Sejam os anjos humanos a 

estenderem a mão para dar suporte uns aos outros durante estes momentos, 

pois estes são os mesmos processos de ajustes pelos quais todos estão 

passando. Eles são os mesmos que acontecem com os seus sistemas elétricos 

e que causaram o que chamam de “apagões” em seu planeta. E se vocês 

acham isto interessante, esperem nove meses e vejam o que acontece então, 

pois haverá uma explosão de bebês, nós prometemos. Sua energia está 

mudando, meus queridos. Vocês estão mudando Tudo o que É para o próximo 

nível. Não se esperava que isto acontecesse antes de 2012. Vocês 

movimentaram tudo para frente. Vocês são os Mestres do Tabuleiro de Jogo. 

Vocês são aqueles que criaram além de seus sonhos mais profundos, além do 

que qualquer um poderia ter imaginado deste lado do véu. 

Quando a energia se iniciou como a Energia Infinita, estava na pura forma 

cristalina. Enquanto viajava através do ponto de foco central, o que chamamos 

de “Sol Central”, ela se dividiu em muitos raios diferentes e encontrou 

expressão em suas diferentes cores. Pelo maior tempo, todas as apostas 

estavam no raio azul, mas no último momento, o raio dourado começou a se 

mover adiante para se despertar para seus próprios poderes assumindo estes 

poderes como criadores. E agora o raio dourado do planeta da livre escolha 

colocou tanta coisa em movimento que o Segundo Planeta da Livre Escolha já 

está a caminho. Vocês o verão através do portal que está se abrindo agora. 

Este é o motivo pelo qual estão indo para dentro e se aclimatando com a 

energia como fazem agora. 

Vocês compreendem a beleza do que está acontecendo neste momento? 

Vocês compreendem o que criaram, até mesmo enquanto experimentam suas 

dificuldades técnicas? Meus queridos, vocês estão mudando a cor dos cristais, 
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não apenas dentro de si mesmos e de suas próprias bolhas de biologia, mas 

dentro de seus estados emocionais e também de seus cristais elétricos. Estas 

são as fagulhas que estão vendo. Vocês estão criando uma existência de 

elevada vibração exatamente onde se sentam hoje. E vocês fizeram bem. Nós 

os aplaudimos com os aplausos mais estrondosos do outro lado do véu 

enquanto cada um de vocês experimenta algumas dificuldades e emoções com 

as quais não estão familiarizados. 

Nós lhes dizemos que há muito mais do que sequer possam imaginar. Não faz 

diferença; pois quando tudo estiver dito e feito, os mestres do Tabuleiro da 

Livre Escolha o terão colocado em movimento. Observem com espanto e com 

orgulho. Vocês são os magos que colocaram isto em movimento com o seu 

desejo de colocar o véu do esquecimento. Nós os saudamos, meus queridos, e 

os amamos além de sua compreensão. É com o nosso mais elevado propósito 

de relembrar-lhes de quem são que pedimos que se tratem com respeito, 

orientem-se uns aos outros e joguem bem juntos. 

ESPAVO 

O Grupo 

Durante a canalização, enquanto o Grupo estava descrevendo alguns dos 

fenômenos adiante, estavam me sendo mostradas fagulhas de luz enquanto 

cada portal se abria. Eles me mostraram isto me levando para uma experiência 

em minha própria memória. Mostraram-me um filme que adorei. Foi o 

Experimento Filadélfia, sobre um navio que o governo americano tentou levar 

para uma outra dimensão fazendo-o reaparecer em um lugar diferente no porto 

de Filadélfia. O Grupo me mostrou uma cena daquele filme que já havia me 

esquecido. Foi no navio enquanto ele passava para a outra dimensão do tempo 

e do espaço. Havia relâmpagos e vários deles. Eles descreveram isto para mim 

como uma ocorrência comum que reestrutura a matriz energética de qualquer 

coisa que entra por um portal. Eu acho que meu novo gravador digital está 

pronto para gravações pentadimensionais! 
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Apresentaremos as mensagens mensais do Faróis de Luz on line tão logo 

possamos arranjar nossa agenda de viagens para permiti-lo a cada mês. 

Estamos trabalhando em uma nova tecnologia que nos permitirá transmitir 

áudio e vídeo, além da nova Lightworker Family Room. Estou muito grato em 

dizer que muitos desta família se apresentaram com assistência técnica, 

doação de dinheiro e amor puro para tornar este sonho realidade. Procurem 

pelos anúncios na página inicial do Lightworker tão logo possamos arranjá-lo. 

É um prazer profundo ser o mensageiro deste maravilhoso amor e uma parte 

desta maravilhosa família. 

Grandes abraços e gentis toques, 

"O Guardião"

Conectando o Coração

Curtam a viagem da vida

De Barbara

(Tirado da apresentação ao vivo.) 

Bem-vindos. Estou tão feliz por estarmos todos reunidos de novo. Que tempos 

desafiadores. Mas vocês sabem que é muito apropriado. Eu acredito que como 

tudo o que ocorre com esta energia, estamos apenas sendo testados para ver 

como lidamos com isto, e como lidamos com o fluxo da vida. É um tempo de 

mudança. É um momento excitante. Agora é setembro, e em nossa parte do 

mundo passamos do verão para o outono. Muitos de vocês passam do inverno 

para a primavera. Tudo isto envolve tipos de transição. Tudo está acontecendo 

a um ritmo muito acelerado. Eu os encorajo a respirar profundamente e 
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enquanto liberam saibam que vida está se desenrolando da maneira mais 

magnífica. Saibam que tudo é apropriado. 

Quando vocês aprendem a relaxar, a vida flui. Vocês estão em sincronicidade 

com o Espírito. Curtam sua vida. O momento certo é tudo. Será que vocês 

estariam tão preparados há cinco anos para aceitar as maravilhas que estão 

presentes em nosso mundo atual? Visualizem onde estarão nos próximos cinco 

anos. Sintam seu coração bater mais rápido. Todos nós crescemos até o ponto 

de aceitar o que quer que esteja em nosso caminho de crescimento espiritual. 

Sorriam com uma confiança espiritual, e sejam um. Encontrem um momento a 

cada dia para alimentar seu corpo e mente com atividades que estimulam e 

lhes dão prazer com alegria e muita risada. 

Imaginem-se em uma montanha russa. Esta é a maneira como gosto de olhar 

para a vida. Nos parques de diversão, vocês podem embarcar nestas grandes 

viagens com sua íngreme subida até o pico para em seguida se encontrar 

espiralando para baixo rapidamente um pouco antes de serem jogados em 

uma curva que os faz querer se agarrar à vida. Comparo isto com a própria 

vida. Enquanto se sentam no banco para a viagem, estão cheios de 

expectativa. Vocês se desafiam para confiar que será uma viagem legal. 

Depois começam a decolar sem saber o que os aguarda. Vocês se encontram 

descendo a primeira montanha, e se sentem um pouco amedrontados. Se 

seguram no apoio do banco fortemente. Sua respiração está curta, e o 

sentimento de desconforto se instala. Vocês sabem que não podem voltar 

atrás. Comprometeram-se com esta viagem. O movimento os joga para trás em 

seu assento enquanto a viagem começa a levá-los para o alto. Vocês chegam 

ao cume. Por um breve momento, no topo da montanha, vocês dão uma leve 

olhada na beleza que está ao redor. Mas perdem a visão disto enquanto são 

puxados para baixo repentinamente. Respirem profundamente e curtam a 

viagem. Sua percepção determina como vocês experimentam esta viagem da 

vida. Deixem sair um grito se sentirem que isto os ajuda a ficarem mais livres. 

Vocês estão no controle. Suas mãos agora se afrouxam no suporte à medida 

que começam a relaxar. 
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Sua voz interna está dizendo: “Esta é apenas uma viagem no jogo da vida.” 

Vocês realmente começam a se divertir nesta montanha russa à medida que 

começam a acelerar para baixo e fazer as curvas ainda mais rápido. Cada 

curva os leva para uma diferente dimensão de sua vida. 

Vocês se encontram começando a curtir cada aspecto desta viagem. Inspirem 

e expirem lentamente, liberando toda as tensões de seu corpo. Sintam o soprar 

do vento contra sua pele e joguem seu cabelo. De forma marcante, vocês se 

encontram curtindo esta viagem, onde quer que ela os leve em sua vida. 

Explorem as possibilidades desconhecidas. Todo dia é uma aventura se 

visualizarem sua realidade desta maneira. Curtam a viagem de sua vida! 

Com amor e luz, 

Barbara 

̃ A Expiração ̃

Começou

15 de Outubro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

A Respiração de Deus Começou

"Expiração" 

  

De Steve: 
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No mês passado o Grupo começou a falar sobre a abertura dos portais em 

nossa Terra e o que isto significa para nós. Eles disseram para procurarmos 

por tempestades elétricas que, na época destes escritos, já se espalharam ao 

redor da maior parte das áreas do globo. Eles falaram sobre os ajustes 

elétricos necessários para trazer a energia dos portais e que esta era a razão 

para os grandes apagões que temos experimentado. Eles disseram 

especificamente para observarmos os dois grandes blecautes, que já 

ocorreram, uma vez que o grande problema de energia envolveu a maior parte 

da Dinamarca e Suécia apenas uma semana depois da canalização ter sido 

publicada; depois, na semana passada, houve outro grande apagão na Itália.

Eu acredito que estes foram os dois grandes apagões dos quais o Grupo falou; 

eles ainda dizem que estamos em um momento de mais ajustes em nossos 

equipamentos elétricos à medida que estes aparelhos se ajustam à mudança 

do magnetismo da energia do portal que está agora na Terra. Agora podemos 

olhar adiante procurando por mais ajustes em nossos computadores e outros 

equipamentos mais sensíveis. Na maioria dos casos isto não significará que 

estes itens precisarão ser substituídos; eles apenas precisarão de ajustes. 

Estamos passando através de um processo de reestruturação dos circuitos em 

nossos seres físicos. Com relação a isto eles dizem que estas mudanças 

podem ser muito desafiadoras; no entanto existe algo que podemos fazer para 

liberar mais facilmente esta transição: conectarmo-nos com nossa família 

espiritual original.

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa

Trabalhadores da luz da Terra, reúnam-se como uma família espiritual, uma 

vez que o próximo estágio evolutivo está sobre vocês. Vocês conquistaram o 

direito de se chamarem "Trabalhadores da Luz," e nós orgulhosamente 

nomeamos vocês "Trabalhadores da Luz da Terra."
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Discernimento: a Primeira Ferramenta

Vocês estão vendo grandes mudanças no campo energético no qual vocês 

jogam o jogo neste momento. Agora falaremos mais sobre o que está adiante e 

por quê, pois estamos aqui para ajudar a cada um de vocês a se lembrar de 

sua verdadeira capacitação. Como sempre, nós lembramos-lhes que sua 

primeira expressão de poder está em suas próprias escolhas. Escolher os 

pensamentos e conceitos que permitem residir em sua própria cabeça e 

coração será a primeira e mais importante escolha que farão.

No futuro próximo, vocês verão grandes mudanças na Terra à medida que 

estes portais se abrem. Em breve verão seres entre vocês os quais admiração 

enormemente. Muitos entrarão em sua realidade silenciosamente, oferecendo 

ajuda em seus passos evolutivos. Este será um mestre silencioso, que será

uma grande soma ao seu mundo.

Mesmo que a maioria destes novatos permaneçam nas sombras, este é o jogo 

da livre escolha, e isso se aplica a todos os que jogam. Muito provavelmente 

alguns daqueles que entrarão agora através da abertura dos portais tentarão

tirar seu poder de vocês de maneiras muito discretas. Virão alguns dizendo ter 

todas as respostas. Será muito fácil para vocês olharem para seus níveis 

avançados e livremente darem a eles o seu poder. O seu amor natural pelo 

drama poderá levar vocês a desejarem tanto que algo seja verdade que vocês 

realmente irão criar aquilo. É aí nesta situação que mais provavelmente vocês 

cederão seu poder silenciosamente.

Este é o próximo grande evento da humanidade para o qual vocês têm se 

preparado. Esta é a razão pela qual vocês deram um passo para a “Era do E” 

(NT.do T.: A letra E se refere à palavra Empowerment que se traduz como 

Capacitação). Pedimos a vocês para, por favor ficarem confortáveis com o 

sentimento da energia interior escolhendo apenas aqueles pensamentos e 

sentimentos que ressoam dentro de seu coração. Mesmo enquanto escutam ou 

lêem nossa mensagem, por favor, absorvam apenas aqueles pensamentos que 

acrescentam ao seu Ser e ressoam dentro de seu próprio coração. Deixem o 
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resto, sem julgamento, e vocês irão rapidamente tornar-se mestres na arte do 

discernimento.

Dinâmica de um Vórtice

Vocês se acostumaram aos atributos dos vórtices em seu mundo. Um vórtice é 

simplesmente energia movendo se em um movimento circular. Muitos de vocês 

têm sido chamados para lugares específicos para serem guardiões dos 

vórtices. Nós até mesmo demos uma mensagem especial para os guardiões 

dos vórtices, para informar-lhes que estes contratos especiais com a mãe Terra 

podem ser a razão pela qual vocês têm sido irresistivelmente atraídos para 

viver em determinadas áreas. Os vórtices são ancorados na Terra somente 

através da intervenção do puro amor. Os guardiões de cada vórtice foram 

encarregados do cuidado e da alimentação de cada vórtice individual. Alguns 

de vocês têm estado tão apaixonados com as áreas nas quais moram como o 

resultado direto destes contratos.

Uma vez que o vórtice está suficientemente ancorado e a vibração coletiva da 

Terra alcança um nível elevado o bastante para sustentar a energia, a evolução 

começa. O ciclo evolutivo natural de um vórtice é tornar-se uma porta através 

do tempo e do espaço, chamada portal. Seu novo relacionamento com o tempo 

e o espaço tornou possível a vocês observar e interagir nesta evolução. Os 

portais existem na Terra desde o início. Na verdade, foram os portais 

primordiais que espalharam a vida em seu planeta. Alguns destes portais 

atraíram pessoas magicamente para eles pois eram os locais com a energia 

mais elevada no planeta. No entanto, agora estes portais estão crescendo em 

tamanho e número, e até mesmo alguns dos portais que têm existido por algum 

tempo estão mudando.

Dinâmica de um Portal

Portais são essencialmente um buraco através do tempo e do espaço. A 

maneira mais simples de identificar um portal é através de seu efeito no que 
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normalmente seria um objeto estacionário de tempo ou espaço. Cair através de 

um buraco de tempo se tornará muito comum à medida que agora as pessoas 

cairão acidentalmente através dos portais. É aqui que alguém pode se 

encontrar dirigindo por uma estrada com a qual está familiarizado, para então 

se encontrar 40 quilômetros além do que normalmente pensaria que deveria 

estar. Este fenômeno já começou a ser lugar-comum entre aqueles que estão 

liderando o caminho vibracionalmente. Começou.

Outra forma pela qual aprenderão a discernir os portais será através do seu 

sentido avançado do olfato. O seu nariz tem mudado rapidamente para 

acomodar a evolução superior, e na maioria dos casos será capaz de discernir 

portais através de um odor. Anteriormente este mesmo fenômeno foi 

experimentado quando espíritos que haviam feito a transição para o outro lado 

entraram em seu mundo para visitar os vivos. Eles podiam abrir seu próprio 

portal, e vocês freqüentemente sentiam um aroma familiar. O espírito estava 

próximo a você. Prestem atenção ao seu nariz; ele irá guia-los bem.

Atributos do Portal

Na verdade estes portais conectam todas as dimensões juntas. Quando a 

vibração coletiva da humanidade estiver elevada o bastante para dar suporte a 

eles, estes portais serão usados para viagens para outras dimensões do tempo 

e do espaço. Neste ínterim, eles serão usados por visitantes, que viajaram para 

observar o grande show à medida que o primeiro planeta de livre escolha se 

move para o status de ascensão. Anteriormente planetas graduaram-se para 

este Reino Superior, mas nunca antes isto aconteceu sem uma orientação 

maior de uma hierarquia de tutores orquestrando os movimentos. O Grande 

Jogo da Livre Escolha não tem tal infra-estrutura, já que seus tutores (nós, o 

Grupo) do reino angelical nunca violam a primeira diretiva da livre escolha. 

Agora, o maior potencial de Deus tornando-se auto consciente está em 

andamento na Terra para a total surpresa de muitos daqueles na hierarquia, 

bem como dos observadores.

Movimentos dos Portais
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Sua familiaridade com os vórtices poderia levá-los a acreditar que são 

estacionários, no entanto dizemos que uma vez que um vórtice evoluiu para um 

portal, não está mais destinado a ser estacionário. Até mesmo muitos dos 

vórtices que criaram os locais de elevada energia em seu planeta estão agora 

começando a se tornar portais e a se mover. Da mesma forma como os pólos 

magnéticos de seu planeta podem mudar tanto quanto 80 km por dia e, 

permanentemente mudar-se uma média de 40 km por ano, também é assim 

com as formas energéticas conhecidas como "portais". Este movimento pode 

criar confusão para alguns dos animais migratórios já que os portais interagem 

com o campo magnético a partir do qual eles recebem seu sentido de direção. 

A confusão de algumas das baleias nos últimos anos é devido enormemente 

ao aumento dos vórtices e portais na Terra.

Neste momento mais portais se abrirão gradualmente e vocês se acostumarão 

aos novos atributos de se viver nas elevadas vibrações do Novo Planeta Terra. 

Da mesma forma como a energia cristal pode criar um ambiente para que os 

humanos vivam na energia elevada e alcancem status de ascensão, os portais 

trabalharão com a Terra para ajudá-la a alcançar o mesmo status superior . 

Vocês precisam se mover juntos ou então ninguém se moverá.

A Expiração Começou

Recentemente nós falamos sobre a “Respiração de Deus”, onde explicamos 

que o universo se expande até que alcance um ponto onde ele se acelera e 

entra em outra dimensão. Aqui ele continua o mesmo movimento, no entanto 

agora está colapsando sobre si mesmo. Quando alcança o centro, o ponto 

zero, ele continua mais uma vez o mesmo movimento e, uma vez mais, 

começa a se expandir. Isto é chamado a respiração de Deus, o movimento 

natural do universo. O que lhes dizemos agora é que a Expiração começou. À 

medida que esta Expiração ganha momentum, mais e mais portais se abrirão. 

Acreditem nos quando dizemos que estão apenas no começo desta mudança 

energética e que logo logo, as coisas se tornarão muito interessantes.



118

À medida que os portais continuam a aumentar em número e tamanho, 

eventualmente alcançarão uma massa crítica e envolverão toda a Terra. 

Naquele ponto, a própria Terra será um portal através de todas as realidades 

dimensionais. Esta é a conclusão da mudança energética que está em 

desenvolvimento. Aquele é o ponto no qual você se tornarão os anjos para 

aquelas bravas almas que concordaram em colocar o véu e jogar o jogo no 

Segundo Planeta da Livre Escolha. Vocês podem perceber por que existe tanta 

excitação no universo sobre o que vocês estão fazendo agora? Começou.

Times de Ativação

As ativações de portais estão aumentando agora. Este é um momento para 

que cada um de vocês abram portais quando escutarem o chamado. Isto pode 

ser facilmente realizado através de cerimônia e intenção. A Terra realmente 

escuta quando vocês falam com ela, e ela está esperando por suas ações 

agora. Muitos de vocês encontrarão uma orientação clara para abrirem portais 

com cerimônia e até mesmo formarem times sagrados que viajarão para 

realizar esta mesma tarefa. Por favor, sigam o seu coração, meus queridos, 

pois muitos de vocês vieram com a mais elevada esperança de realizar este 

trabalho. Saibam que são honrados muito além de sua compreensão.

Realistamento 

As queridas pessoas que têm sustentado a energia dos portais irão agora 

perceber que muitos de seus papéis estão mudando. Muitos dos que foram 

atraídos para viver em certas áreas poderão agora se encontrar retornando 

para onde iniciaram à medida que seu relacionamento com a Terra e os 

vórtices que guardaram muda. Estas também são as pessoas que mais 

sentirão a mudança energética dentro de seu próprio ser físico.

Por outro lado, muitas pessoas poderão, de repente encontrar-se sendo 

atraídas para novas áreas, já que existe trabalho a se fazer dentro de cada 

abertura de portal. Alguns portais atrairão muitos, outros, no entanto precisarão 

apenas de alguns poucos. Algumas cidades inteiras mudarão sua energia 
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drasticamente devido àqueles que repentinamente se sentirão compelidos a 

mudarem se para lá. Esta é uma maneira pela qual a própria Terra pode reunir 

a família espiritual original. Muitas pessoas de uma área também poderão ser 

atraídas para novas áreas repentinamente. Poderá parecer como o êxodo de 

um local para outro. Começou.

Encontrando a Família Espiritual Original

Acima de tudo, existe um simples ato que pode ajudar a cada um de vocês a 

encontrar o seu equilíbrio: reunirem se com a sua família espiritual original. 

Quando vocês vieram pela primeira vez, para jogar o jogo em sua primeira 

encarnação, vocês vieram com a família e aqueles em quem confiavam 

implicitamente. Por várias vezes vocês se reencarnaram juntamente com estas 

almas, e elas se tornaram a sua família e seu grupo de almas. Após este 

período de tempo e muitas encarnações, vocês completaram o karma com seu 

grupo de almas e mudaram-se para outros grupos, formando novos grupos de 

almas. Agora que a Terra está atingindo o estado de ascensão, é mais útil se 

reunir com a sua família espiritual original. Vocês os encontrarão sempre que 

se colocarem ao redor de outros com mentalidade semelhante. Estas são as 

pessoas especiais que vocês reconhecem no momento que se conectam com 

elas. Encontrem-nas, conectem-se com elas, e deixem-nas entrar em seu 

coração, e seus ajustes serão muito mais fáceis. Ajudem nas e permitam nas 

ajudar a vocês.

Reestruturação Elétrica

À medida que os portais começam a se abrir, muitas coisas irão se aclimatar. 

Vocês têm visto grandes ajustes em seus equipamentos de energia elétrica, e 

agora verão ainda mais ajustes em muitos níveis dos equipamentos elétricos, 

incluindo mais apagões. Da mesma forma que as crianças cristal precisam se 

ajustar à eletricidade, nós também precisamos nos ajustar à nova energia de 

cristal. Os portais criam uma oportunidade para que a energia de cristal entre 

em nosso mundo completamente. A energia de cristal agora muda a estrutura 
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magnética básica na qual vocês vivem. Isto tem sido visto como a fusão da 

grade magnética com as grades cristalinas da Terra.

Estes são de fato momentos únicos, meus queridos. Vocês colocaram em 

movimento eventos que nunca foram desenvolvidos antes em Tudo o Que É. 

Pedimos para que saiam para se conectar uns com os outros, encontrar a sua 

família espiritual original, e conquistar o seu próprio equilíbrio primeiro. Depois, 

quando estiverem se sentido centrados, saiam para tocar outros que estarão 

procurando respostas à medida que experimentam esta mudança. Vocês são 

os trabalhadores da luz, e estamos orgulhosos de chamar a vocês "Os 

Trabalhadores da Luz da Terra." É com a maior honra que pedimos para se 

tratarem com respeito, apoiarem se uns aos outros, e jogarem bem juntos.

ESPAVO

O Grupo

Steve:

Recentemente Bárbara e eu retornarmos de uma conferência ESPAVO no 

Monte Shasta, na Califórnia. Neste evento de uma semana, apresentamos três 

canalizações ao vivo. A primeira foi em um lugar mágico chamado a Montanha 

de Vidro. Esta montanha de obsidiana natural é realmente um espaço penta-

dimensional. Precisamos ser muito cuidadosos com onde nos sentamos e em 

que tocamos, já que as obsidianas são tão afiadas quanto uma navalha. Além 

disso, também precisamos ter muito cuidado com o que mantínhamos em 

nossas mentes durante aquele momento, pois aqueles pensamentos 

certamente poderiam criar em um instante naquele espaço penta dimensional. 

Aqui o Grupo realmente nos levou e uma jornada visual para um portal dentro 

da própria montanha, para que soubéssemos como eles se parecem a partir de 

aqui. Eles nos deram vários pontos chave sobre portais para nos ajudar a 

compreender o fenômeno que está acontecendo agora na Terra em muitos 

lugares ao mesmo tempo. Esta foi a primeira vez que o Grupo nos disse que os 

portais se movem e mudam de lugar. Nós experimentamos um belo dia 
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enquanto todos nós nos encontrávamos bem próximos, quase como se todos 

tivéssemos acabado de emergir de dentro daquela montanha.

A terceira canalização foi apresentada no último dia da conferência e será uma 

pedra angular para as informações futuras do Grupo. Eles nos falaram sobre o 

que procurar à medida que estas mudanças se desenrolam neste momento 

mágico. Esta canalização é chamada “A Era do E” (NT. do T.: o E se refere à 

palavra Empowerment que corresponde a Capacitação em português). Nesta 

mensagem, eles nos disseram para procurarmos por vários indicadores chave 

incluindo mudanças na economia, contatos alienígenas, e outros eventos que 

começarão a acontecer à medida que os portais se abrem e nós começamos a 

utilizá-los. A Era do E (Capacitação) está agora sobre nós. Agora depende de 

nós.

Todas estas duas canalizações foram gravadas e estão agora disponíveis em 

vídeo e em áudio na loja do Lightworker.

A segunda canalização foi dada no Monte Shasta, onde encontramos um vale 

especial para nos reunimos. Todos se sentaram em uma rocha enquanto o 

Grupo nos conduzia através de uma oportunidade para cada pessoa 

compartilhar sua sabedoria. Mesmo que tenhamos levado todo o equipamento 

de gravação, o Grupo nos disse que não seriam gravados. Eles estavam 

certos; a câmera se desligou um pouco depois da canalização ter começado.

No fim da canalização, eles nos disseram para que nos assegurássemos de 

deixar o vale passando ao redor de um lado da pedra principal. Nos disseram 

que havíamos estado dentro de um portal durante todo o tempo em que 

estávamos experimentando a canalização e que aquele portal havia se movido 

durante a própria canalização. É preciso dizer que eu realmente não sentia 

como se estivesse em um portal de tempo. Pareceu normal para mim. Mas das 

50 pessoas que estavam lá, quatro não escutaram e se encaminharam para 

fora do vale sem passar ao redor da grande rocha como foi instruído pelo 

Grupo.

Alguns minutos depois, nos encontramos de volta no estacionamento, e eu me 

conscientizei de que enquanto estivemos lá, por volta de vinte a trinta pessoas 

haviam entrado naquele mesmo estacionamento. Havíamos ficado totalmente 

imperturbáveis enquanto estávamos lá e não vimos nenhum simples andarilho 
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nas muitas trilhas daquele vale. No entanto, no momento em que começamos a 

sair do Vale, várias pessoas vieram sobre a montanha para o vale como se 

estivessem em uma fila. Também percebemos que as quatro pessoas que 

vieram para fora pelo lado errado da rocha realmente se perderam em um 

relativamente pequeno estacionamento e não puderam encontrar seus carros. 

Uma vez que outras pessoas deram lhes um toque, eles pegaram seus 

pertences e encontraram seu caminho. Já que não haviam saído do portal 

corretamente, ficarão confusos sobre em qual dimensão estavam.

No dia seguinte percebemos que muito poucas pessoas de nosso grupo 

estavam conscientes de todas as novas pessoas que se mostraram enquanto 

estávamos no vale. Também, no último dia, dois visitantes que não haviam 

estado conosco anteriormente vieram para a canalização e nos disseram que 

haviam estado na montanha naquela manhã tendo nos observado a partir de 

um ponto mais elevado de onde tinham uma grande vista de todo o vale. 

Disseram que enquanto estavam sentados em suas cadeiras com seus 

binóculos, viram nos entrar no vale e imediatamente desaparecer de sua visão. 

Mais por vir.

Grandes ABRAÇOS e gentis toques.

"o Guardião"

Conectando o Coração

Família Espiritual

Por Barbara Rother

No momento em que estiver lendo isto, eu e Steve estaremos na Europa. 

Escrevo este texto a poucos dias de nossa viagem para a Turquia, Bélgica e 

Holanda. Sinto a excitação e a antecipação de grandes aventuras à nossa 

frente. Falei com alguns que vivem nos EUA. Ela estava marcando uma sessão 
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para hoje.Ela disse, "Como é excitante estar indo para países estrangeiros." Eu 

concordei, e tão logo embarquei pensei sobre o seu comentário. Eu não estava 

à vontade com o comentário que ela havia feito. Então percebi que a palavra 

estrangeiro não parecia apropriada. Procurei pela palavra no dicionário que 

dizia, "além mar". Tudo bem, isto está correto, sem problemas aí. Mas, 

continuei a ler. E encontrei outros significados como "distante", "afastado", 

"estranho", "não familiar" e "desconhecido". Não pude discordar destas 

definições como definições de nossas experiências. Talvez a pessoa que fez o 

comentário não tenha experimentado as deliciosas aventuras que eu e Steve 

temos sempre que viajamos.

Com nosso trabaho de luz, temos sido abençoados com viagens para vários 

lugares neste mundo procurando nos abrir para muitos mais. Até agora, 2003 

tem sido um ano de conexão dos corações do mundo. Existem tantos lugares 

que ainda não tivemos o prazer de conhecer até agora, mas escutamos sobre 

eles. Toda vez que recebemos um telefonema ou um email de alguém, não 

importa onde vivam, eu sinto uma conexão e nossos espíritos se conectam. O 

que acho é que onde quer que vamos, nos conectamos com a Família 

Espiritual. Não existe diferença entre as pessoas que conhecemos. Podemos 

nos vestir ou falar um pouco diferente, mas isto são apenas costumes e 

linguagem. Estamos todos procurando pelas mesmas verdades, e todos os 

nossos corações falam a verdade do amor.

Não sou uma grande fã de assistir às notícias pela televisão, mas de vez 

enquando assisto para ver o que está sendo apresentado, como uma 

perspectiva do mundo. Acho desencorajador. É sempre pintado como uma total 

separação das pessoas do mesmo mundo. A comunicação pode ser difícil 

devido às diferentes línguas. É fácil ser mal compreendido. Se procurarmos 

não julgar e permanecermos com o coração aberto, podemos nos comunicar 

realmente. Somos todos o mesmo. Não existe diferença entre nós, apenas 

diferentes arredores. Sempre disse ao Steve, "Algum dia acho que viajaremos 

para um país "estrangeiro" que sentiremos ser totalmente diferente dos EUA." 

Ainda não aconteceu. Uma vez que chegamos e eu sinto o amor das pessoas 
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e sua terra, sei que não há diferença. Sempre senti que viajar é com entrar em 

um portal. O tempo se dobra, e de repente você se encontra em outra 

dimensão.

Não estamos sozinhos neste universo. Acho que se abrirmos nossas mentes e 

corações liberando os medos, estaremos prontamente aptos para aceitar seres 

de outros planetas sem a mística e julgamentos que típicamente colocamos 

neles. Uma vez que tenhamos superado o mistério, poderemos apenas 

perceber que eles não são diferentes de nós.

O Grupo falou sobre pessoas sendo repentinamente atraídas para novos 

portais. Pessoalmente para nós isto é uma verdade. Temos vivido na bela San 

Diego, Califórnia, por mais de vinte anos. Recentemte temos sido atraídos para 

um novo começo em Las Vegas, Nevada. Sabemos que esta é uma área 

especial onde um novo portal está se abrindo. Esta é uma área que tem sido 

mal compreendida por muito tempo. Pessoas tem me dito que é uma área de 

"trevas", em nenhum crescimento espiritual. Acreditem me quando digo que é o 

oposto. É a cidade das luzes, um lugar onde devemos manter nossos olhos. 

Muito estará acontecendo lá no futuro. Para minha surpresa, há belas 

montanhas rodeando toda a cidade. Sou atraída para estas montanhas, e 

Steve vai realizar seu sonho de viver no deserto. Estamos prestando atenção 

nas áreas para as quais estamos sendo atraídos. Alguém nos disse que 

achavam que deveríamos morar nos EUA seis meses ao ano e os outros seis 

na Europa. Isto me pareceu um casamento perfeito!

Fico aguardando o dia quando poderemos viajar no tempo, quando poderemos 

piscar nossos olhos e estar em qualquer lugar no mundo que desejarmos em 

qualquer momento. Siga seu coração para ver onde você deveria estar. nem 

todo precisam se mudar. Muitos encontrarão seus portais em seus próprios 

quintais. Em nossas viagens, sempre senti como se pudesse estar em casa 

onde quer que estivéssemos. A Casa é onde está o coração. 
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Em cada seminário, peço ás pessoas para olharem ao redor da sala para os 

olhos uns dos outros, mergulhando em suas almas. Existe uma razão para este 

grupo de pessoas em particular ter se reunido. Temos pessoas de todos os 

lugares do mundo que viajam para estar em determinados eventos. Esta é a 

reunião de seres amados. Esta é uma reconexão da Família Espiritual.

Com Amor e Luz,

Barbara

̃ A Concordância Harmônica ̃

O Segundo Passo

15 de Novembro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

O Eclipse Lunar que iniciou a Concordância Harmônica

De Steve: 

Este foi apresentado como uma canalização ao vivo no dia da Concordância 

Harmônica, 08 de Novembro, 2003. Esse é o começo de uma nova energia de 

conexão onde podemos ter um acesso mais direto à Nova Energia que O 

Grupo chama de Energia Cristal, a qual eles tem falado nos últimos dois anos. 

Essa nova conexão marca um novo começo da forma que usamos essa 

energia e embora novos começos sejam excitantes, eles também podem ser 

muito estressantes. Para alguns, essa mudança de energia será um gatilho 

para mudança, e para outros, pode ser uma oportunidade para partirem. Para 
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aqueles que estão lidando com esse estresse, saibam que esse alinhamento é 

temporário e procurar as pessoas ao seu redor pode fazer essa transição bem 

mais fácil. Aqui no “Lightworker” nós oferecemos o fórum de mensagens, salas 

de conversa e o espaço da família “Lightworker”, para ajudar a fazer essas 

conexões globalmente. Nós estamos numa grande junção na nossa evolução 

como humanos. Esses são tempos excitantes, e podemos esperar muitas 

mudanças, muito rapidamente, para o futuro próximo. Ajustar nossas atitudes 

para aceitar essa mudança pode fazer essa transição muito mais fácil. Novas 

habilidades estão à nossa frente, para todos nós, e estamos bem no começo. A 

idéia é aproveitar a viagem e não levar a vida tão a sério!

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa,

Sua energia está aqui neste dia, pois vocês se reuniram para celebrar um 

evento que está se estendendo muito além do seu entendimento. Vocês sabem 

o que está acontecendo aqui nesse dia, vocês entendem que há uma mágica 

no que vocês chamam de Concordância Harmônica. Mas nós dizemos a vocês 

que ela vai muito além do seu entendimento como humanos, pois esse é um 

dia específico que está aqui para trabalhar com vocês, para ajudar vocês, para 

conectar todas as realidades alternativas numa só. É por isso que usam a 

palavra “Harmônica”, pois esses níveis vibracionais existem dentro do mesmo 

espaço e tempo em diferentes níveis, eles se sobrepõem em intervalos 

regulares que adicionam ao total da força da harmonia. Pois isso é o que 

harmonia é. Essa é a razão pela qual todas as energias estão alinhadas nesse 

dia particular: para colocar em movimento uma série de eventos que irão criar 

uma realidade mais elevada para todos vocês. 

Tecnologia mais elevada
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Vocês são os mestres do jogo, são aqueles que escolheram estar aqui nesse 

exato momento para fazer uma diferença. E aqui vocês se sentam. Sim, nós 

dizemos que houve muito acontecendo no seu planeta, mesmo recentemente, 

e muito de sua tecnologia precisou de ajuste. Não está totalmente completo 

ainda, mas estará logo. Tenham paciência, queridos, pois vocês estão 

trabalhando juntos para usar tecnologia de novas formas, que ainda não 

usaram. Esse será um dos presentes em se viver nas vibrações mais elevadas 

no novo planeta Terra. À medida que o bem maior é servido, vocês verão 

novos usos da tecnologia. Vocês verão o uso da tecnologia para espalhar luz. 

Essa é a parte que está apenas agora começando. Essa tecnologia precisa se 

aclimatar, pois não foi originalmente feita para carregar tais energias. Sim, 

alguns de vocês tiveram desafios com seus computadores, telefones e outros 

aparelhos. Por favor, entendam que essa energia está levando todas as coisas 

para um estado vibracional mais elevado, inclusive sua tecnologia. 

Abrindo as canalizações

Nós dissemos para vocês, desde o começo dessas lembranças de Casa, que 

virá uma época nesse planeta quando mais e mais pessoas começarão a 

canalizar Ah-Há!, vocês notaram, não? Muito do que estão agora começando a 

ver é para criar essa oportunidade dentro de vocês mesmos, pois mesmo 

enquanto estamos falando, muitos desses canais estão se abrindo. Vocês 

podem imaginar um tempo e um dia no qual a palavra canalização não será 

mais usada? Nós dizemos a vocês que não foi há muitos anos atrás que suas 

próprias energias e seus próprios eus inventaram palavras para descrever 

fenômenos que não haviam usado antes. Vocês chamaram isso de PES 

(Percepção extra-sensorial). Nós dizemos que agora isso é tão comum que 

nem usam essa palavra mais. Pois isso é simples intuição, um atributo humano 

básico que cada um de vocês possui, e agora o compreendem. Ah, mas 

apenas algumas décadas atrás isso era muito estranho e muito fora do comum 

e atraía muita atenção. O mesmo acontece com canalização nesse momento.
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Pois vocês estão apenas alcançando uma parte mais elevada de vocês 

mesmos com o alinhamento dessas energias, especialmente em um tempo 

como esse. Vocês verão as oportunidades para se alcançar através do 

alinhamento harmônico de energias para contactar seus eus superiores. 

Quando isso acontece, a mágica começa. Esse é o começo para se andar 

totalmente no seu poder como criadores. Muitos de vocês, mesmo nas 

semanas passadas, se abriram para canalizar. Muitos mais virão logo. Nós 

dizemos que será uma época mágica, pois muito está abrindo agora para 

permitir que isso aconteça. Pois à medida que isso se desdobra, todos 

começarão a conectar de diferentes maneiras. Não, não será chamado 

canalização, pois será uma forma muito normal de comunicação. E muito do 

que vocês chamam de trabalho de luz, que é algo que muitos chamam de woo-

woo (fantasmagórico), não será mais woo-woo. Será linguagem do dia-a-dia. É 

aí que a magia começa, queridos, pois é aonde as criações de suas próprias 

energias tomam forma. É quando vocês entendem que são criadores andando 

atrás de véus, dentro de bolhas de biologia.

Mesmo agora, enquanto muitos de vocês se reúnem em salas para ouvir O 

Grupo, Kryon, ou Arcanjo Miguel, nós dizemos que a magia real está, na 

verdade, dentro de vocês. Há muitos que vêm de realidades alternativas para 

observar os mestres do jogo, mesmo enquanto se sentam nessas salas para 

nos ouvir, eles os observam com a maior expectativa. Vocês entendem a 

magia que possuem? Vocês são aqueles que criaram essa energia. Nós 

queremos lhes dizer que as coisas irão mudar agora no seu planeta, pois vocês 

verão as coisas numa nova luz. Agora, com as energias movendo adiante, 

entenderão que há oportunidades para vocês criarem energia para si mesmos. 

À medida que essas mudanças entram, sentirão essa energia batendo nos 

seus ombros mais levemente do que nunca. Sim, sendo humanos, nós 

sabemos perfeitamente bem que vocês não poderão aceitar isso, pois não será 

algo que entenderão no começo. Perceberão que isso não é totalmente 

aceitável para vocês, porque humanos não confiam neles mesmos. Isso é um 

traço inato do seu ego. É parte do que vocês colocam como fator de segurança 

para garantir o equilíbrio. Então, quando essa corrente de consciência começar 
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a fluir através de vocês, a primeira coisa que farão é achar que a estão 

inventando. E nós lhes dizemos, vocês estão! Por favor, inventem, queridos, 

pois esse é o fluxo que irá, eventualmente, trazer o Céu para a Terra. Por 

favor, sintam a liberdade para fazê-lo, porque agora vocês irão conectar com 

seus eus superiores mais do que nunca.

Conexão mais forte com o Espírito

Oh, sim, nós sabemos que muitos de vocês saem para o jardim e esperam que 

tenham um sinal no céu tão claro que saibam que Deus está falando com 

vocês diretamente. Nós dizemos que isso não acontece. Sempre soa como 

vocês. Sempre é sentido como vocês. A realidade é que é um outro aspecto de 

vocês. No entanto, agora será mais forte, pois haverá momentos em que 

saberão de algo profundo dentro do seu ser. Nesses momentos, se se permitir 

seguir e apoiar nisso, você começará a descobrir conexões mais fortes com 

seu próprio eu superior. Não, isso não é especial nem único, embora possa 

parecer assim, pois apenas aqueles que ousaram entrar nisso tudo até esse 

ponto, poderão usar essa conexão plenamente. Então, nós dizemos que nem 

todas as pessoas no planeta Terra canalizam nesse ponto. Mas é apenas uma 

questão de tempo e confiança. Isso está mudando agora. Isso é o que está 

acontecendo nesse dia.

Você agora tem a oportunidade de entrar completamente dentro da sua própria 

divindade. Sim, agora deixem-nos voltar ao que chamam de Concordância 

Harmônica, pois nós desejamos falar sobre uma perspectiva maior desse 

evento. Veio um tempo, apenas alguns anos atrás, ao qual nomearam a 

Convergência Harmônica. Foi um momento muito único na história, porque 

vocês tinham planejado que o jogo fosse finito. Vocês, originalmente, 

planejaram o jogo com um começo e um fim. O começo é o que vocês se 

referem como Big Bang. Foi então que seres etéreos vieram para a Terra, 

embora não estivessem ainda na forma física. Essa é a razão pela qual muito 

da sua história precede a fisicalidade no planeta Terra. Mas vocês têm estado 

aqui por muito tempo trabalhando com biologia,descobrindo maneiras de 



130

evoluir para um estado vibracional mais elevado, enquanto determinavam um 

ponto original para se ter uma data final na qual checariam o próprio status 

vibracional do planeta Terra, para saber se poderiam entrar na detenção do 

poder enquanto na forma física.

Oh, ninguém esperava por isso. Ninguém. Todos os que tinham uma parte na 

criação desse jogo disseram, “Oh, deixem-nos tentar, nós não temos nada a 

perder.” E houve muitos que se mantiveram ao lado e disseram, “Isso nunca 

funcionará, vocês não podem ter total liberdade de escolha. Liberdade de 

escolha nunca funcionará, porque os humanos não escolherão o bem maior. 

Eles se tornarão egoístas por causa de seus próprios egos.” Isso não 

aconteceu. Aqui estão vocês após vencerem o jogo. Vocês estão agora 

tentando achar formas para se ajudarem uns aos outros. Vocês estão agora 

tentando descobrir como se tornar Anjos Humanos. Isso, queridos, é deter o 

poder como criadores no planeta Terra. Isso é muito único e maravilhoso. Nós 

não temos como dizer da felicidade nesse lado do véu à medida que iniciam 

isso. Não, vocês não se assentam dizendo, “Nós chegamos até aqui, agora 

deixem-nos ir para Casa, deixem-nos relaxar.” Ao invés disso, vocês dizem, 

“ok, nós passamos por essa turbulência; agora o que eu posso fazer? O que eu 

posso fazer para ajudar outras pessoas para atingirem vibrações mais 

elevadas?” Essa é a maior vitória do jogo que vocês poderiam imaginar.

A primeira medição vibracional

Então chegou a data que vocês originalmente marcaram para checar a 

vibração e para saber se era possível carregar esse poder de criadores na 

forma humana. Então veio a Convergência Harmônica e embora ninguém 

esperasse, pois ninguém jamais achou que aqueles do raio dourado poderiam, 

na realidade, estar ganhando o jogo. Foi checado e com grande surpresa 

anunciado por Tudo que É, que a taxa vibracional humana havia atingido um 

nível que podia sustentar o poder. Ah, mas isso não é tudo, pois agora, toda 

uma nova série de eventos começarão a testar como vocês lidarão com seu 

próprio poder. Era para ver se era possível para vocês tomarem esse poder e 
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responsabilidade, e usá-lo em suas vidas cotidianas. Sim, uma coisa é ler 

sobre isso, uma coisa é falar sobre isso, uma coisa é manter esse conceitos 

elevados no seu cérebro, mas usá-los na verdade é onde está a magia. E isso 

vocês fizeram. Vocês começaram o processo. Vocês começaram elevando a 

vibração coletiva da humanidade e todo o estado vibracional de Tudo que É. 

Como resultado, toda uma nova série de eventos foi colocada em movimento. 

Nós lhes dizemos uma coisa: vocês não colocaram no script sobre onde estão 

hoje. Não há nenhum grande plano em posição, queridos. Sim, nós podemos 

dizer lhes a direção em que está indo, pois temos uma ótima vista da nossa 

perspectiva. Mas não podemos dizer o que é seu próprio futuro, pois vocês 

ainda têm que escrevê-lo. E por mais que gostariam de pensar que há um 

plano divino e uma divina consciência coletiva que guiará vocês nesse plano, 

ele não está lá. Vocês são ele. 

O que não vêem é sua própria magnificência. Mas estamos aqui para trabalhar 

com vocês nisso. Nós somos aqueles que escolhemos o trabalho de sermos os 

Anjos do planeta da livre-escolha, pois somos aqueles que tivemos permissão 

para abrirmos nossas asas para refletir a magnificência dos humanos. Tem 

sido uma grande tarefa, na verdade. Não é fácil ajudá-los a se lembrar de

quem são, mas nós estamos fazendo progresso. E agora estamos treinando 

vocês para fazerem a mesma coisa. Isso é a verdadeira tomada de poder. 

Quando ajudam mais uns aos outros do que a si mesmos, quando abrem 

espaço para outros terem poder ao seu redor, aí é onde a magia começa. 

Vocês estão entrando na “era do E” (a letra E é uma referência à palavra 

inglesa Empowerment, que significa capacitação). Já começou.

Por causa da medição da taxa vibracional na Convergência Harmônica, vocês 

colocaram em movimento toda uma nova série de pontos de checagem. Um 

deles começa nesse dia. O que vocês estão chamando de Concordância 

Harmônica é uma série de alinhamentos de status vibracional que alcança todo 

o cosmos. Um dos lugares sobre o qual falamos e que vocês sabem pouco 

sobre ele é o Sol Central. E embora o guardião tenha dito antes que ele não é 

um lugar físico, nós desejamos corrigi-lo, pois ele é. É o primeiro lugar físico 
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que experimentam quando vêm do outro lado do véu como criaturas de forma 

infinita. O primeiro lugar de parada para uma alma que está se tornando finita é 

o Sol Central. Desse ponto em diante, vocês são espalhados em raios de 

vibração. É por isso que lhes chamamos aqueles do raio dourado. Vocês 

ressoam na faixa entre amarelo-âmbar e dourado.

Energia cristal do Sol Central

Vocês são a mais bela luz dourada, e a energia cristal que vem do Sol é sua 

origem. Disso é que se lembram quando usam anéis dourados com cristal para 

simbolizar a união de duas almas. É algo que faz lembrar de onde vêm. Então, 

à medida que emanam do sol central, depois dessa conexão estar feita e vocês 

se separarem naquelas faixas de luz, não têm mais a mesma conexão com o 

Sol. Vocês não têm conexão com o Sol Central depois disso. Tudo depois 

desse ponto deve ser filtrado pelo seu Sol físico para poder alcançá-los.

Vocês têm visto o que está acontecendo com o seu Sol físico. Ele está em 

erupção. Muitos de seus cientistas estão silenciosamente imaginando se o Sol 

está próximo de seu fim. Nós dizemos que, de alguma forma, ele está, embora 

isso porá um fim na vida na Terra. O Sol, como vocês o conhecem, está 

mudando, e nunca mais será o mesmo. Ele está evoluindo também, pois vocês 

colocaram em movimento um processo evolutivo que agora irá se espalhar por 

todo o cosmos. É realmente mágico, e é o que está acontecendo enquanto 

falamos.

O segundo ponto de conexão depois do que vocês chamaram de Convergência 

Harmônica está acontecendo agora. O alinhamento de energia conhecido 

como Concordância Harmônica reconecta vocês diretamente ao Sol Central. E 

agora vocês sentirão energia vindo diretamente do Sol Central. É um tipo 

diferente de energia da que vocês vem sentindo. Pois muitos de vocês tem 

sentido a energia vindo do Sol; vocês sentem essas erupções solares à medida 

que essa energia é filtrada em forma magnética cobrindo toda a Terra à medida 

que altera a própria estrutura tectônica na qual caminham.
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Emoções descontroladas

Muitos de vocês sentirão uma desconexão e um espaço entre vocês que não 

estava lá anteriormente. Sentem esta separação em seus corpos emocionais. 

Isso tem causado muita turbulência em toda a humanidade, em várias formas. 

Isso chateou muitos e fez muitos sentirem que não estavam mais no controle, o 

que, é claro, os faz agir e tentar conseguir o controle mais uma vez. Vocês têm 

visto isso. Isso continuará por um breve período, pois essas coisas precisam 

ser experimentadas e elas serão apenas intensificadas no curto prazo. Tenham 

paciência, queridos, pois vocês estão num modo de limpeza final. Vocês estão 

num processo. Vocês conseguem imaginar um dia em que não haverá mais 

guerra no seu planeta? Nós esperamos que sim, porque vocês entraram nessa 

realidade. Vocês entraram na possibilidade de criar isso agora.

Já começou. Não, nós não fizemos isso; vocês fizeram. Vocês são os mestres 

do jogo. Vocês são aqueles que, por se importarem, pelas suas próprias 

lágrimas, pelas suas próprias turbulências emocionais, abriram a porta para 

que isso acontecesse. E agora levam isso adiante a partir desse ponto. A 

Concordância Harmônica é um ponto de checagem, e assim como a 

Convergência Harmônica, ela irá viver em suas memórias por muito tempo. 

Vocês podem não saber exatamente o que ela é, e podem não entender as 

palavras, mas entenderão que há uma mudança na Terra. Toda uma Nova 

Energia irá agora ser inspirada para dentro do planeta calmamente, pois vocês 

abriram espaço para isso acontecer e é aí onde a magia realmente está.

Seis pontos de checagem para o céu

Agora é responsabilidade de vocês assumir desse ponto em diante e criar 

oportunidades. Criem através de suas tecnologias, criem através de suas 

energias, criem através de suas paixões, encontrem sua paixão e entrem nela. 

Aí é quando vocês se tornam da mais alta utilidade para o universo. À medida 

que seguirem em frente, irão criar novas realidades por tudo que existe, 
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conectando-se com suas origens no Sol Central. Nós lhes dizemos, muitos de 

vocês tem trabalhado para abrir as memórias de Casa. Nós temos lhes ajudado 

com as lembranças de Casa ocasionalmente, para ajudá-los a se lembrar da 

energia que estão criando aqui na Terra. Ah, mas agora algo mágico está 

acontecendo, pois está indo muito além da conexão original. Nós dizemos que 

depois da Convergência Harmônica existem mais seis pontos de checagem. 

Este é dia é um deles. Deste dia em diante haverá mais cinco e depois o que 

acontecerá? Ah, sim, nós mal podemos esperar para fazer a mesma pergunta, 

pois vocês não coloram isso no script. Mas lhes dizemos que a direção na qual 

estão indo leva os muito claramente ao reino angelical. O que vocês conhecem 

como Anjos ‒ oh, sim, vocês tem suas imagens de asas e seres voadores que 

vão por aí amando uns aos outros o dia inteiro ‒ nós dizemos que essa 

imagem, até certo ponto, é verdadeira. Nós amamos os anjos maus que vocês 

tem e os querubins, e como tudo funciona em conjunto e como todos os 

grandes nomes angélicos terminam em “el”. Nós achamos tão imaginativa a 

maneira como nos descrevem. Logo, compreenderão isso completamente, 

porque vocês estão se tornando nós. Isso é o que está acontecendo. E após os 

outros cinco pontos de checagem vocês irão saber do que se trata todo esse 

jogo. Pois vocês serão os anjos do segundo planeta de livre escolha naquele 

momento. Neste momento muitos de vocês estão pegando caneta e papel para 

tentar anotar exatamente quando será isto. Quando eles irão acontecer? Com 

o que se parece? Nós lhes fazemos as mesmas perguntas. Pois não estamos 

fazendo esse script, vocês estão.

Vocês são os mágicos do jogo, queridos. Vocês são aqueles que estão criando 

a energia de quem são todo dia. Nós não podemos lhes dizer como estamos 

orgulhosos por estarem fazendo isso. Vocês podem nos imaginar como pais 

orgulhosos olhando sobre seus ombros, tentando ajudá-los a fazerem as 

escolhas mais elevadas e os passos mais elevados que puderem?

Vocês podem apenas imaginar as grandes oportunidades que vemos para 

vocês e as mais altas esperanças de que vocês se encontrarão fazendo essas 

escolhas? Agora, vocês podem imaginar esses mesmos pais orgulhosos 
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olhando suas crianças se moverem além do mais alto ponto que ousariam 

imaginar? Isso é o que está acontecendo nesse dia, pois esse é o segundo 

ponto de checagem. Outros cinco permanecem entre vocês e o reino angelical, 

e lhes dizemos outra coisa. A distância de tempo entre a Convergência 

Harmônica e a Concordância Harmônica não será uma distância constante 

entre os pontos de checagem daqui em diante. Esses eventos acontecerão 

mais rapidamente. Se continuarem no caminho em que estão, vocês colocarão 

em movimento toda uma série de eventos que iniciarão o novo planeta 

imediatamente.

Mantendo o poder através da maestria do Self

Tomem a responsabilidade por isso, queridos; mantenham essa energia em 

seus corações. Encontrem o amor, o cuidado e a paixão com a qual vieram. 

Ousem assumir a responsabilidade por sua própria felicidade para começar, e 

passem adiante. Ousem achar aquelas coisas que vem do alto. Ousem confiar 

na sua própria orientação interior e sigam na. Compartilhem isso com outros, 

não como uma orientação final do céu, mas como oferecimentos para dar 

poder para cada um discernir por si próprio. Nós já dissemos isso muitas vezes 

e o repetimos nesse dia: por favor, não escutem cada palavra que dizemos, 

pois isso iria apenas tirar seu poder de vocês.

Vocês são mágicos, vocês são os mestres do jogo. Nós achamos que vocês 

podem pegar essa energia agora completamente e seguir adiante. Seu próprio 

relacionamento com o Sol Central está mudando seu relacionamento com o 

que chama de céu. Você sabe que seu relacionamento com seus anjos mudou. 

Você sabe que seu relacionamento com seus próprios guias mudou. Você 

colocou isso em movimento através da elevação de sua própria vibração, e nós 

te dizemos agora, especialmente nesses próximos dias, que você terá 

oportunidades para abrir estados intensificados de criação. Tenha cuidado com 

o que pede. Pois tudo que você mantém a sua mente se tornará realidade 

muito rapidamente.
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Drama pessoal

Escolham primeiro tornarem-se mestres de seus próprios pensamentos. 

Examinem cada pensamento de uma perspectiva mais elevada. Examinem 

tudo que fazem. Nós lhes dizemos que existe uma série de eventos que os 

humanos repetem de novo, de novo e de novo outra vez, e que podem se 

tornar muito destrutivos nesse momento. Isso é algo que chamaremos 

simplesmente de dramas pessoais. Oh, dramas pessoais são muito 

interessantes, pois os humanos são atraídos pelo drama. É uma forma para 

eles recriarem um cenário de suas próprias escolhas. É parte do que vocês 

chamam de sua imaginação, e muitas vezes as pessoas canalizam através de 

dramas. Sim, nós sabemos que a palavra drama tem uma conotação negativa. 

Nós dizemos que isso não é visto do nosso lado do véu. Achamos muito 

interessante o fato de que muitas vezes vocês encenam as coisas para fora, 

pois se assistem um programa de televisão, se assistem um filme, vocês saem 

de lá muitas vezes com seus próprios corações expandidos.

Não há nada errado com esse tipo de drama. Tudo que pedimos para fazerem 

nesse ponto com seus próprios dramas pessoais ‒ isso é, scripts que estão 

encenando dentro de seu campo fazendo o repetir as coisas de novo e de novo 

outra vez - é que não os julguem como bons ou maus, mas simplesmente 

expandam se até seu ser superior e dêem uma olhada em seus dramas de 

uma perspectiva superior. Escolham cuidadosamente quais dramas permitem 

se desenrolarem em sua vida, pois agora vocês tem muito mais controle sobre 

isso do que jamais souberam. E agora perceberão que tem oportunidades para 

criar sua realidade a cada passo. Vocês são os mestres do jogo. Vocês são 

aqueles que desenvolveram a habilidade de suplantar o primeiro e chegar a um 

segundo ponto de checagem. 

Queridos, estamos mais orgulhosos de vocês do que jamais poderiam 

imaginar. O amor que temos por vocês não pode ser descrito em termos que 

se encaixam em nenhuma de suas línguas. O amor de Casa é tudo que 

podemos expressar para vocês. O amor e a energia de Casa é tudo que 
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podemos dar a vocês e portanto os envolvemos em nossas asas regularmente. 

Pedimos que tomem isso, amplifiquem e criem em seus próprios mundos. 

Encontrem maneiras de passar isso para outros. Toquem outro coração. Nós 

demos uma frase ao guardião a qual ele agora gosta de usar. Desejamos 

compartilhá-la com vocês. Em cada dia que tocar outro coração ou for tocado 

por outro coração... “Esse é um bom dia.” Hoje é um bom dia. Clame-o como 

seu. Ouse entrar dentro de sua própria magnificência, dentro de sua própria 

divindade e ande com ela de forma clara, pois agora novas oportunidades 

serão sustentadas como nunca forma antes.

Vocês encontrarão oportunidades para trazer sua própria informação. O único 

desafio que encontram de tempos em tempos quando trazem informação 

através do  que chamam canalização, é que muitas a embrulham em seus 

próprios dramas pessoais. E quando fazem isso vocês julgam. Chamam algo 

de bom, chamam algo de mau, e criam ao redor disto uma energia que não 

existe. É parte de seu próprio drama pessoal naquele momento. Nós pedimos 

que simplesmente equilibrem a energia com seu próprio discernimento. Abram 

espaço no planeta para todos os canais. Pois cada um de vocês tem um 

pedaço da torta. Cada um de vocês tem uma conexão valorosa.

Vocês tem considerado a Terra como sendo um lugar muito escuro, e por isso 

os chamamos de trabalhadores da luz. Um trabalhador da luz é simplesmente 

uma alma que fez uma escolha consciente de espalhar luz no planeta Terra. 

Agora vocês têm uma oportunidade além de seus sonhos mais selvagens para 

fazerem isso, mas isso requer que assumam responsabilidade por si mesmos e 

entrem na sua própria paixão. Ousem confiar na informação vinda através de 

vocês. Ousem apoiar-se nela e ousem ser felizes. Ousem dar um passo para 

fora e olhar para seus próprios dramas pessoais avaliando aquelas partes que 

deseja manter, e então libere aquelas que não servem mais. Abençoem todas 

elas, pois te serviram bem, mas especialmente agora que esses alinhamentos 

estão acontecendo e que passaram pelo segundo ponto de checagem, vocês 

tem a oportunidade para entrar num status vibracional mais elevado 

imediatamente.
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Mesmo aquilo que foi originalmente estabelecido para seu ano de 2012 

começou nesse dia. Vocês estão em Casa. Agora o que vocês irão fazer? 

Agora, onde está sua paixão? Aqui vocês estão, queridos; a tocha foi passada 

para vocês. Nós lhes dizemos, vocês mudaram tudo, até mesmo seu próprio 

relacionamento com a Casa, até mesmo seu próprio relacionamento com o 

reino angelical. Aqueles anjos que costumavam aparecer no seu mundo te 

ajudando em horas críticas, aqueles anjos que costumavam assentar se nos 

seus ombros dizendo para virarem à esquerda, virarem à direita, não mais o 

farão. Pois vocês estão alcançando um estágio em seu próprio 

desenvolvimento no qual isto iria apenas restringir lhes ao invés de melhorar. 

Então agora isso segue em frente. Agora vocês estão começando um processo 

no qual determinarão sua realidade a cada passo.

Mesmo nos últimos cinco anos houve enormes mudanças no seu planeta. 

Muitos de vocês notaram que o lapso de tempo se tornou muito rápido. E havia 

um lapso de tempo nas suas criações que deu a vocês uma segurança que era 

muito saudável, pois ainda não eram mestres dos seus pensamentos. Quando 

criavam um pensamento vocês tinham dias e às vezes meses quando podiam 

dizer: “oh, deixa pra lá, eu não acho que realmente quero isso”, e isso não 

aconteceria. E agora cada pensamento que mantêm em sua mente, antes que 

alcance seu próximo passo no seu próprio ritmo, torna-se realidade.

Re-ligamento Emocional

Escolham seus pensamentos com cuidado. Mais importante, escolham o que 

mantêm em seu coração. Pois aquela mistura de energias emocionais irá agora 

tornar-se mais importante. Essa é a razão pela qual muitos de vocês sentiram 

isso através de seu corpo emocional. Essas mudanças do Sol em erupção, e 

da própria energia cristal entrando na Terra trouxeram toda uma série de 

coisas criando distúrbios emocionais para vocês. Isso é porque seu corpo 

emocional está sendo religado. Ele está se tornando o corpo-espírito. A 

conexão entre corpo espiritual e corpo físico era separada pelo corpo 
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emocional. Agora eles estão se tornando um. Pois à medida que entram no 

próximo estado vibracional, é uma energia simplista que está se combinando 

para tornar as coisas mais fáceis do que eram. Isso é parte do seu processo 

evolutivo. Isso é o que está acontecendo agora.

Então vocês estão sendo religados enquanto falamos. Então o que fazem 

quanto a isso, como trabalham com isso, o que isso significa? Isso significa que 

eu preciso estar emotivo para entrar no próximo estado? Não, não significa 

isso. Mas muitos de vocês estarão. Agora o que pedimos que façam mais do 

que qualquer coisa é procurar e tocar outro anjo. Vá e deixe-os saber que isso 

está bem. Encontrem formas de se reunirem, encontrem formas de 

compartilhar suas próprias canalizações e suas próprias informações com 

outras pessoas. Não como uma fonte divina de tudo, para se escutar cada 

palavra que fala, mas como uma possível solução para encontrar a felicidade. 

Peguem essa energia, dêem poder aos outros ao seu redor e vocês criarão a 

Casa muito rapidamente no seu planeta. A hora é agora. Vocês verão isso 

acontecendo todos os dias. As coisas se tornarão mais fáceis, mas não da 

forma que imaginam. Pois vocês aprenderão a se aclimatarem com essa 

energia. Vocês aprenderão a usar essa energia.

Muitos de vocês começarão a ter lembranças do Sol Central. Esse véu tem 

sido muito espesso para a maioria de vocês. Vocês não vêem livros no 

mercado sobre o Sol Central, mas vocês verão em breve. Sim, ele será 

chamado de muitas coisas diferentes, mas é o primeiro lugar de origem quando 

vêm de Casa para um lugar de coisas finitas. Isso é o que está acontecendo 

hoje. Sua conexão está sendo revitalizada. Pegue-a, mova-se com ela, 

mantenha a energia de Casa. Mantenha o amor que você tem, pois ele criará o 

novo, em todo dia que caminha, em todo dia que cria a energia. Ouse ser feliz. 

Ouse manter o poder como criador e entre no próximo nível.

Criando o Lar
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A magia já começou. O segundo ponto de checagem está aqui. Restam outros 

cinco. Não esperem pelo próximo. Saibam que esse gatilho mudou as coisas 

para vocêm. Então não é uma questão de quantos anos há pela frente ou 

quantos meses ou qualquer outra coisa; é sobre como eu posso ser feliz? 

Como eu me aclimato a essa energia? Como posso fazer o máximo com o que 

tenho hoje? Esta é a tarefa que lhes passamos nesse dia.

Pegue a bola e corra com ela. Ela é toda sua. Crie a realidade mais elevada 

que puder. Libere seus apegos ao passado e você entenderá seus próprios 

dramas pessoais, pois está renascido nesse dia. Bem-vindo ao Lar. Queridos, 

nós sabemos que vocês tem sido desafiados, nós sabemos que se sentem 

sozinhos. Nós sabemos que o véu é espesso. Às vezes desejamos que 

pudéssemos apenas puxá-los de lado, mas isso não funcionaria. Então, ao 

invés disso, tocamos vocês no ombro. Abraçamos-lhes. Pedimos para se 

procurarem e manterem a energia uns para os outros e para ensinem uns aos 

outros de qualquer forma que possam. Pois os atributos humanos irão mudar 

desse dia em diante. Vocês verão muito do que está adiante à medida que 

criam a cada passo em cada dia. Isso já começou e agora se moverá  adiante

mais rápido do que imaginaram.

Queridos, a energia de Casa está em todo o seu redor. Memórias do Sol 

central... Vocês começarão a ouvir coisas que não ouviram antes, por muito 

tempo. Seus próprios atributos físicos começarão a permitir que vejam coisas 

além do véu. A conexão com suas raças parentais começará logo. Pois eles 

tem estado ao redor por muito tempo. Muitos de vocês ativarão essas energias 

no futuro próximo. É parte disso, sua própria conexão com o Sol Central. Pois 

lá é onde isso aconteceu. Nós lhes dizemos também que enquanto o tempo 

avança, os atributos de seu próprio Sol físico mudará. Não é nada para ser 

temido. Vocês verão isso lentamente por um período de tempo. Pois os 

humanos precisam de tempo para se acostumarem com energias novas e é 

isso que colocaram em movimento. Sejam pacientes, procurem e segurem as 

mãos uns dos outros, deixem cada um saber que estão aqui por uma razão. 

Vocês não estariam aqui se não tivessem algo importante para fazer. Apenas 



141

esperem por essa orientação, esperem por aquela energia nos ombros e 

mesmo que pareça que estão imaginando, se seguirem naquela direção, vocês 

saberão. Ouse dar esses passos. Ousem seguir adiante, pois isso é o que irá 

tão rapidamente mudar Tudo que É.

A energia de Casa está atrás de vocês. Vocês a verão agora. Vocês sentirão o 

apoio quando se procurarem e tocarem uns aos outros. Vocês estão numa 

época mágica. Vocês são seres mágicos e nós os amamos muito. Sintam o 

amor, aceitem-no e então passem-no adiante. Pois vocês são os mágicos do 

jogo. Vocês estão mudando tudo que é. Seus níveis de tolerância mudarão 

agora. Vocês não terão oportunidade de direcionar mal as energias das formas 

que faziam anteriormente. À medida que elevarem suas vibrações se tornarão 

mais como as crianças índigo. Pois vocês terão menos paciência com energias 

que não combinam. Dêm-se um tempo com essas mudanças. Permitam-se 

aclimatar à essa energia e permitam a outros a oportunidade de cometerem 

erros. Pois vocês são humanos e esses erros são o que os definem.

Os anjos humanos

Queridos, vocês são os anjos do novo planeta da livre escolha. Vocês são 

anjos ‒ em treinamento nesse momento, mas lhes dizemos que não 

poderíamos ter escolhidos melhores candidatos. Mantenham isso com orgulho. 

Levem isso com vocês a cada passo no caminho. Andem com uma confiança 

espiritual na Terra de que estão aqui com um motivo. Essa é a razão de terem 

vindo. E embora possam não conseguir definir esse exato motivo nesse 

momento, embora possa não conseguir definir essa energia da paixão, saibam 

que ela está aí. E quando a vibração coletiva da humanidade alcançar um nível 

capaz de dispará-la, ela emergirá muito rapidamente. Vocês entenderão. Não 

existem seres nessa Terra que não tenham um motivo específico para estarem 

aqui. Vocês, entretanto, tem total livre escolha para que possam escolher 

entrar nesse motivo ou escolher escondê-lo de si mesmos. Nós não fazemos 

julgamentos sobre o que escolhem, pois toda escolha é honrada. Mas se você 

se encontra frustrado, se encontra se numa situação na qual não está sendo 
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útil, se encontra-se numa situação na qual não acha que possa tocar sua 

paixão, tudo que pedimos que faça é que tenha a coragem de escolher de 

novo. Coloque-se atrás e olhe de uma perspectiva mais elevada. Olhe para os 

dramas pessoais que se repetiram em sua vida e faça uma escolha.

Já começou. A mágica está aqui. Hoje. Saia para a luz do Sol, deixe a mágica 

penetrar, pois é assim que ela está vindo. Vocês são os trabalhadores da luz 

no planeta Terra, mas mais importante, vocês são os trabalhadores da luz do 

cosmos. Já começou. É com a maior honra que nós pedimos que tratem uns 

aos outros com respeito, nutram uns aos outros, e joguem bem juntos.

Espavo!

O Grupo

Conectando o Coração

Apreciando a Vida

Por Barbara Rother

Eu sinto uma excitação no ar. É a antecipação de que algo tremendo está 

prestes a acontecer. A energia é excitante, mas às vezes é desafiadora. As 

emoções correm soltas durante este mês. Steve e eu acabamos de voltar de 

uma viajem mágica à Turquia, Bélgica e Holanda. A viagem foi além do que 

sonhava. Os corações que tocamos, tocaram o nosso de volta. Como sempre 

depois de uma longa viagem tiro um ou dois dias para desacelerar e cuidar de 

mim mesma. Este é o meu tempo solitário tão importante para que eu me 

aterre depois de estar em energia tão elevada. Steve, por outro lado, corre para 

seu escritório pronto para continuar. Depois de alguns dias em passo lento 

pensei que estava pronta para me mudara para minha vida atarefada. O dia de 

ontem me surpreendeu.Tudo o que tentei fazer era como se estivesse em 
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câmara lenta. Finalmente desisti e escutei à minha mente e ao meu corpo. 

Acendi um fogo na lareira, peguei travesseiros e cobertores e cuidei de mim. Li, 

assisti filmes e apenas cuidei de cada necessidade minha. No passado estaria 

em atividade o tempo todo até que meu corpo adoecesse me fazendo parar. 

Agora compreendo a importância do meu tempo para mim. Engraçado: Desde 

que descobri o jeito de me colocar em primeiro lugar me permitindo um período 

de conforto, eu não adoeci. Hoje eu acordo com energia em abundância, 

pronta para entrar no mundo. Eu me agradeço por ter tido a sabedoria de 

guardar um tempo para mim. Agora tenho mais a oferecer a mim mesma e a 

todos os que estão ao meu redor.

Nos EUA, novembro é  mês em que agradecemos. Desde nossa volta para 

casa estou totalmente neste estado de espírito. Como muitos de vocês sabem, 

enquanto Steve e eu estivemos na Europa fomos informados sobre incêndios 

trágicos no sul da Califórnia. Os incêndios estavam a uma milha de nossa 

casa. Conversamos com nossos filhos, dizendo-lhes para salvarem nosso gato, 

nosso cachorro, computadores e alguns prezados itens pessoais (a maioria 

álbuns de família). Enquanto estávamos na Bélgica encaramos o fato de que 

quando retornássemos para casa poderíamos não ter uma casa para ir . Para 

nossa surpresa, Steve e eu sentimos uma calma sensação de paz. Sabíamos 

que desde que nossa família e nossos animais estivessem a salvo não nos 

importávamos com nossas coisas materiais. Foi um sentimento real do tanto 

que cresci desde que estou em meu caminho espiritual. Sabia que poderíamos 

reconstruir uma nova casa e criar novas memórias maravilhosas. Por um 

momento pensei que havia criado esta ameaça para nossa casa e a 

vizinhança. Eu sei o quão poderoso criador eu sou. Será que criei este incêndio 

para que levasse nossa casa em San Diego para que pudéssemos nos mudar 

para a nova casa que estou criando em Las Vegas? Liberei aquela culpa 

rapidamente! Eu sei que enquanto crio nossa nova casa também agradeço a 

casa onde  curtimos os últimos vinte e sete anos de nossa vida. Eu sei que os 

incêndios são uma purificação, mas meu coração se solidariza com aqueles 

que perderam tantas coisas. Agradeço a todos vocês que mantiveram 

pensamentos pacíficos e orações para nós e todos ao nosso redor.
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Eu realmente tenho um novo sentido de apreciação desde que voltamos para 

casa. Sou grata pelo fato de que tudo que conseguimos está aqui para que eu 

use e curta. Amo meus animais ao ponto deles se perguntarem por que os 

abraço tanto. Chamo minha família mais do que costumava. Vejo a beleza do 

por do Sol enquanto dou graças por um outro dia. Eu não vejo o que desejo 

mudar em minha realidade tanto quanto aprecio o que tenho. É como um 

despertar para o mundo ao meu redor que poderia ter sido levado tão 

rapidamente. Estou vivendo no agora. Estou totalmente presente, tomando 

cada dia pelo que ele pode oferecer. A cada dia eu aprecio e me expresso 

através da vida enquanto me movimento em uma direção magnífica.

Meu desejo para todos é que se dêm tempo para seu próprio conforto. Os 

momentos pelos quais passamos são muito emocionais. Sei que me encontro 

sentido a energia desequilibrada ao meu redor e tomando a como minha. Me 

encontro chorando e imaginando do que se tratam estes sentimentos 

depressivos. Depois, no dia seguinte me encontro excitada de alegria. As 

mudanças de humor são de alguma forma perturbadores. Mas, quando me 

centro e dou um tempo para me tomar conta de minhas emoções, distinguindo 

as do que estou sentindo do mundo ao meu redor, percebo a sensação de paz 

e equilíbrio retornando.  Steve e o Grupo disseram que os dias adiante serão 

intensos. Eu já sinto isto.

Perceba a excitação deste momento que experimentamos. Fluirá nos meses à 

frente, celebrando o fim deste maravilhoso ano e criando magia para o próximo 

ano.

Com Amor e Luz,

Barbara
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̃ Aliviando a Carga ̃

Prontos para a Banda Larga Cósmica?

15 de Dezembro de 2003

̃ Lembretes de Casa ̃

Desejando a todos vocês férias maravilhosas e um ótimo Ano Novo

 Steve e Barbara Rother 

Estamos novamente no fim de mais um ano.  Olhando para trás vemos que 

nosso 2003 foi pleno de crescentes conexões com a família espiritual por todo 

o Globo.  Não podemos expressar nossa gratidão a todos vocês que nos 

ajudaram a reunir essa família novamente.  Somo muitos abençoados por 

sermos capazes de agir nos papéis em que 

Atuamos neste grandioso jogo e estamos muito gratos por termos todos vocês 

em nossas vidas.  Juntos, quando de mãos dadas, criamos milagres!

Este mês os Faróis de Luz (Beacons of Light) é de especial ajuda na 

aclimatação da transformação energética iniciada com a concordância 

Harmônica em novembro de 2003.  Desejamos informar a todos, nesta 

oportunidade, de algumas mudanças importantes no Lightworker.  Estamos 

começando a apresentar as mensagens do Faróis de Luz ao vivo na internet.  

Vocês podem ouvi-las apresentadas ao vivo no horário marcado ou fazer o 

download do arquivo de áudio e ouvi-las quando lhes for conveniente.  A 

próxima apresentação ao vivo para o próximo mês de janeiro será no dia 27 de 

dezembro de 2003 (11:00 fuso horário do Pacífico).  Vejam a programação 

mais detalhada em http://www.lightworker.com/schedule.shtml. 

Devido à nova tecnologia disponível e a crescente carga em nosso servidor 

estamos mudando o servidor onde se localiza o Lightworker.  É o trabalho mais 

importante e por um breve espaço de tempo alguns das páginas interativas, 
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incluindo a secção de mensagens e salas de bate-papo no Lightworker estarão 

desabilitadas.  Por favor tenham paciência, essa é nossa oportunidade de 

crescer.  Todos os serviços estarão restaurados no primeiro dia do ano, se não 

for mais cedo.

Muitos projetos estão em andamento, incluindo o Projeto Luz Virtual (Virtual 

Light Project) e a produção do site Crystalchildren.com (Crianças Cristal).  O 

Virtual Light Project é um espaço onde muitas pessoas podem apresentar sua 

fragrância da verdade. Mestres em Cura, Inspiração Divina, Capacitação para o 

poder, Anjos Humanos, times de transição, Ciência da Luz, Escritos na Luz, O 

Canal do canal e Outros da Vibração E todos são secções que 

apresentaremos.  Para apresentar material ou para se propor como voluntários, 

por favor vá a http://www.lightworker.com/̃virtuallight/VLPDream.htm 

O site CrystalChildren.com será uma fonte de pesquisa aberta a crianças, 

professores, pais e todos aqueles que desejam ser parte de nosso futuro 

através da criação e educação de crianças.  É para crianças de todas as 

vibrações, mas será de fato uma fonte de informação sobre as crianças cristal.  

Se você quiser apresentar artigos ou ajudar de alguma forma, por favor entre 

em contato com Sue ‒ editora e gerenciadora do site:  

editor@crystalchildren.com   O site abrirá em breve, aguardem o anúncio na 

primeira página do Lightworker.com.

Bárbara e eu desejamos a todos tudo de melhor nesse período especial de 

festas.  2004 será um ano para todos nós avançarmos.  Se unirmos nossa 

mãos, poderemos tornar a corrida bem mais confortável.

Steve e Barbara

Saudações de Casa
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Meus queridos, vocês deram um importante passo ao penetrar em suas

realidades pessoas, passando por situações muito difíceis, mas continuam 

aqui.  Aqui estão olhando em volta, tentando descobrir qual será o próximo 

passo, tentando compreender o que está acontecendo, o que sua energia fará 

em seguida.  Nós dizemos a vocês que não podem imaginar os aplausos neste 

lado do véu quando ainda estão na Terra.  Muitas vezes tiveram oportunidade 

de ir pra Casa.  Muitas vezes tiveram oportunidade de desistir.  E nós lhes 

dizemos, se assim houvessem feito, nós os receberíamos de braços abertos.  

Mas aqui se encontram perguntando, “O quê posso fazer a seguir? Como 

posso ajudar?  Como encontrar minha paixão?”  Muitos de vocês ainda 

pensam ser egoísmo pensar sobre sua paixão, e nós dizemos a vocês que é 

neste momento que se tornam da maior utilidade para o Universo.  Encontrem 

sua paixão.  Encontrem o caminho, qualquer que seja,  para entrar e criar esta 

paixão hoje mesmo.

Meus queridos, há uma integração de polaridade ocorrendo a cada dia deste 

ponto em diante, e ela levará ao próximo passo  em sua própria evolução.  Isso 

é importante ‒ além de sua compreensão ‒ assim que nós queremos falar 

sobre isso hoje:  como você pode integrar a polaridade.  Polaridade é a ilusão 

onde vocês vivem suas vidas.  Vocês sempre entenderam que há um preto e 

um branco, em cima e em baixo, amor e medo, certo e errado.  E nós dizemos 

a vocês que é apenas uma ilusão de polaridade, porque não é real.  A única 

coisa real é a integração de toda ela.  Nem preto, nem preto. Tudo são 

sombras do cinza. Nem amor, nem medo.  Há apenas a energia, a energia 

base que vocês chamam amor.

A Montanha Russa dos Dramas Pessoais

Equilibrando sua parte feminina e masculina vocês podem se adaptar muito 

mais rapidamente a essa energia.  Mas ao mesmo tempo há conflito emocional 

e muitos de vocês sentiram stress emocional nas últimas quatro ou seis 

semanas.  Tem sido muito intenso.  Vocês se sentem como se estivessem 

numa montanha russa.  Nós dizemos que sim vocês estão.  Mas há um 
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segredo sobre a corrida na montanha russa, e não é agarrando-se a barra um 

pouco mais forte de maneira a ficar suspenso mais firmemente, o segredo é 

que vocês podem aprender a curtir a corrida.  É que podem aprender a se 

entusiasmar ao passar pelo solavanco seguinte, podem aprender a aceitar as 

oportunidades.  E mais do  que qualquer coisa nas próximas semanas e meses 

a frente, o jeito mais fácil de se aclimatar à corrida na montanha russa é 

aliviando a carga.

Falamos sobre isso a última vez, falamos aqui e pedimos que observassem 

cuidadosamente seus dramas, porque eles detêm as chaves para esta carga 

que levam.  Seus próprios dramas pessoais são a parte de vocês que vocês 

adoram jogar.  Agora, nós utilizamos a palavra de uma forma diferente.  A 

maioria acha que drama é uma coisa horrível dizendo, “Não precisamos de 

dramas em nossa vida”.Mas os humanos são muito atraídos para o drama.  E 

porque não se sentiriam atraídos, afinal de contas todos vocês estão brincando 

de Esconde-esconde?  Vocês estão no grande palco. Tudo o que pedimos a 

vocês é que compreendam que os dramas podem ser mudados para o drama 

de sua escolha, e esta é a parte mais importante.  E neste tempo de agora, há 

oportunidade para vocês de aliviarem sua carga.  Pois compreenderão que 

enquanto fazem uma curva nesta montanha russa que chamam vida, enquanto 

estão no sobe e desce, na verdade é a massa física que cria a sensação que 

leva a suas emoções.  Então se houver uma maneira de tornar mais leve esta 

massa, a corrida pode se mais confortável.  Então agora pedimos que, por 

favor, olhem sem hesitação para todos seus dramas.  Olhem todas as coisas 

que se repetem indefinidamente em suas vidas e vejam o que serve a vocês e 

o que realmente os rouba.  Porque agora mais do que nunca há uma 

oportunidade de aliviar a carga.  Este pode ser o tempo quando vocês podem 

se responsabilizar enquanto criadores, pois não apenas estão no controle de 

sua própria realidade, como também estabelecem a energia ao seu redor que 

ajuda a criar a realidade para os outros.  Você não está só.  Você é parte de 

um todo maior.  Você é parte da Consciência Una e quando cada um se 

conecta aos demais, cada pensamento que jamais teve é sentido por todos os 

outros no planeta em algum momento, pois ele caiu na Mente subconsciente 
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Universal e faz seu caminho através da Energia Universal.  Assim que quando 

experimentam stress emocional é porque algumas vezes estão muito 

fortemente ligados a esta energia.  Estão se agarrando com tanta força a barra 

da montanha russa que fica difícil.  E não tem que ser difícil, meus queridos.

Verdades Maiores para Sustentar Vibrações Superiores

Muitas vezes dizemos a vocês que ao passarem de um nível para outro há 

momentos em que sentirão dor.  Vocês estão cientes disso.  Mas por favor, 

saibam, meus queridos, que a miséria é uma experiência opcional.  Vocês não 

têm que ficar atolados num drama que se apóia na repetição interminável 

dessa dor.  Liberar esta parte de seu drama torna-se um das coisas mais 

importantes que podem fazer ao integrarem a polaridade.  Isto é o equilíbrio da 

energia masculina e  da feminina que é de enorme ajuda quando entram no 

novo estágio da vida.  É uma das coisas que podem fazer acima de todas as 

outras para tornar a vida mais confortável, permitindo que entrem em sua 

paixão mais livremente.  Vocês sabem que há sistemas de crenças que os 

manterão afastados de seu passo na direção de novas criações, mas vocês 

estão se tornando muito bons na reavaliação destes sistemas.  Quando você 

aumenta sua vibração muitas coisas acontecem e uma delas é que você 

começa a alcançar verdades maiores para sustentar sua vibração mais 

elevada.  Para isso você faz escolhas.  Você cria sua realidade logo antes de 

seu pé tocar o caminho e, logo antes de seu pé dar o próximo passo, você cria 

o caminho a sua frente.  É mágico observar desde este lado do véu. Se vocês 

soubessem o quanto estão no controle, poderiam mudar tudo sobre a maneira 

como fazem as coisas.  Mas para jogarem confortavelmente o Jogo é 

necessário que haja um intervalo de tempo entra a ação e o efeito. É 

necessário que não vejam suas próprias criações a cada momento.  Assim 

para que isso aconteça é muito comum vocês se pegarem enrolados em 

dramas pessoais.  É quando eles se tornam sua criação repetidamente.  O 

desafio da coisa toda é que você não acredita que seja criação sua.  Não vêem 

que são vocês criando sua própria realidade.  Vocês não compreendem e, 

portanto, pensam que algo está acontecendo a vocês e chamam seus amigos, 
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chamam seus vizinhos dizendo:  “Por que as energias estão tão difíceis 

agora?” Ah, mas estão? E o fato de vocês desejarem criar drama, está na 

verdade criando a realidade?   Ah, sim. Não criar drama é fácil de dizer e a 

parte mais difícil de fazer.  Mas o que lhes oferecemos aqui não é tentar 

separar cada coisa para entender cada pedacinho, porque isso não é 

importante.  A parte importante é saber que você está no comando e que a 

qualquer momento, se não estiver feliz com sua realidade, você pode escolher 

novamente.  É a integração do espírito dentro de cada um que ajuda a 

integração da polaridade dentro de vocês e, é isso o que está acontecendo 

agora.  E está mudando muito rápido.

A Virada certa da Morte Fantasma 

É da natureza humana de vocês olhar para seus próprios padrões em suas 

vidas e tentar imaginar maneiras de mudar enquanto procuram transformações 

de 180 graus.  Vocês dizem: “Como posso mudar isso? Como posso 

transformar a energia?  Como posso dar uma virada e mudar tudo em minha 

vida?” É aqui que muitos de vocês passaram pela experiência da Morte 

Fantasma. Estas são oportunidades onde tiveram a chance de deixar o 

planeta.  São pontos de saída para vocês.  Ao olhar para trás para estas 

experiências, verão que elas ofereceram uma ampla oportunidade de dar uma 

virada de 90 graus e mudar sua realidade muito rapidamente.  Sim, meus 

queridos, vocês têm esta oportunidade.  E, olhando para trás vêem como foi 

fácil e confortável, mas na época pareceu bem estressante.  Todo mundo 

pensou que você estava ficando louco.  Todos seus amigos ficaram 

imaginando o que estaria acontecendo a pessoa que conheciam e amavam.  A 

parte engraçada é que depois de você ter dado a virada certa, muitas daquelas 

pessoas não são mais suas amigas.  Elas simplesmente rumaram para dentro 

de outra realidade muito próxima a sua, mas uma realidade que não faz mais 

intersecção com a sua numa base regular. Você é uma pessoa mudada.  Você 

está diferente.
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Toda sua energia se transformou quando você saltou de um nível vibracional 

para o seguinte.  Ah, mas não é só isso porque você não pula de um nível 

vibracional por vez, você pula oito de uma vez e é isso exatamente o que você 

fez. Você criou uma oportunidade de saltar oito níveis numa queda rápida e 

dura.  Aconteceu.  E agora você está tentando olhar em volta, se levantar e 

funcionar no mesmo mundo como fazia antes.  Mas você não é mais o mesmo 

e é por isso que não pode mais ver a si mesmo, não pode mais se sentir e por 

isso tudo é tão intenso emocionalmente.

Por favor, lembre-se que você pediu para estar aqui neste tempo.  Muitos de 

vocês são curandeiros aborígines que insistem em sentar-se à frente da turma.  

Vocês são os que insistem em ser os primeiros a passar pela porta de maneira 

a mantê-la aberta para todos os demais.  Vocês são os grandiosos 

curandeiros, pois criaram a oportunidade para o Planeta Terra dar este passo 

através de sua dedicação e intenção centrada. E são aplaudidos, meus 

queridos.  Não têm idéia do que realizaram.  Mas ao criar esta oportunidade 

para si mesmos, de serem os primeiros a passar, segurando a porta para os 

demais, vocês também criaram para si mesmos mais uma corrida na montanha 

russa.  Isso é o que chamaremos “assentando o milagre”.

Toque de um Anjo

Falamos muitas vezes sobre assentar, mas permita-nos falar sobre isso nesse 

dia. Há um tubo que percorre seu corpo.  Vai do topo de sua cabeça direto por 

sua medula espinal e termina na própria Terra.  O maior uso que podem fazer 

deste tubo, seu propósito inteiro na terra, é pegar as coisas do éter e fazê-las 

correr através do tubo, trazendo-as para dentro da Terra.  Este é o processo de 

criação numa perspectiva humana.  Agora imaginem que as coisas existentes 

no reino etéreo não têm substância.  Quando trazem coisas para a Terra 

através deste tubo vocês acrescentam substância a elas.  Então talvez possam 

entender que assentar o milagre é na verdade pegar coisas sem substância e

dar substância a elas.
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Vocês são seres infinitos numa forma física finita.  Seu espírito é infinito e 

vocês sabem disso, mas por favor entendam que sua dádiva verdadeira e sua 

beleza real são seus corpos finitos.  São físicos e têm um começo e um fim, e 

têm substância.  Mesmo que muitos de vocês estejam aliviando a carga 

também na área do corpo físico, nós estamos lhes dizendo que o corpo físico é 

de uma beleza impossível de descrever.  Ele é uma manifestação do espírito 

na forma física que pode fazer coisas que o espírito por si mesmo não pode.  

Então por favor, compreendam que vocês possuem dons que mesmo nós, no 

reino angélico, não possuímos.  Tudo o que lhes pedimos para fazer é usar 

estes dons para seu propósito maior, para encontrar sua paixão e imaginar 

maneiras de trabalhar com essa energia.

A integração da polaridade é como vocês irão se mover, elevando-se para o 

reino angélico.  É assim que vocês ascendem.  Não, não se trata de deixar o 

corpo para trás.  Não se trata de abandonar a forma física e se mover direto 

para o que chamam Corpo de Luz.  Vocês estão cientes que é esta a direção 

para a qual rumam, mas se vocês pulassem nela amanhã, o jogo terminaria.  

Vocês não seriam capazes de alcançar os níveis seguintes de definição nos 

quais estão trabalhando.  Então, humanos, vocês possuem dons.  Vocês têm a 

maravilhosa habilidade de tocar um ao outro não apenas através de suas 

palavras, não apenas através de seu amor, mas através do toque físico.  Ser 

capaz de alcançar e tocar a mão de alguém é uma parte importante da 

comunicação humana.  Tocar alguém nas costas no chacra do coração com o 

toque de um anjo é muito mágico e vocês têm essa habilidade. Nós não.

O Tubo de Energia e o Assento de suas Emoções

Entendam que o éter está aqui em cima.  Não tem massa, substância, nem 

forma física.  Trazer coisas da região etérea através do tubo e dar formas a 

elas é como vocês criam.   Passar itens etéreos através do tubo integra 

substância a eles.  Agora o tubo tem uma função interessante:  ele tem que 

transpor o vácuo entre o eu espiritual infinito e o eu físico finito.  Ele abarca o 

vácuo e existe simultaneamente no reino etéreo e no reino físico.  A única 
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maneira de fazer isso é através de energia.  Ele mantém um lugar energético 

em seu ser, pois é aí que a conexão se dá.  Então vamos só dizer por um 

momento que esta parte etérea é seu eu superior e que a parte inferior é seu 

eu físico.  É fácil perceber que é preciso haver um ponto de conexão entre seu 

eu superior e seu eu inferior.  Deve haver algo que atravesse o vácuo entre 

ambos.  E isso é o próprio tubo de energia e o tubo também é o assento de 

suas emoções.  Na realidade o tubo é sua expressão emocional em 

humanidade.  Portanto, qualquer mudança em sua própria vibração, seja do eu 

inferior ou do eu superior, acionará liberação emocional.  Nestes últimos meses 

vocês mudaram essa estrutura inteira.  Foi importante que assim o fizessem.  

Mas agora nós dizemos a vocês que estas mudanças recentes vão muito além 

de sua compreensão.  Muitos de vocês sabiam que trazem coisas do reino 

etéreo através desse tubo e as criam dentro de sua realidade.  Uma maneira 

fácil de descrever isso é simplesmente compreender que tudo o que o homem 

fez começou primeiro como uma forma pensamento.  Uma forma pensamento 

está no reino etéreo e não tem substância.  Quando você a traz através do 

tubo, você cria algo que tem substância e massa.

Agora pedimos que entendam que estes selos de energia são experiências 

humanas que imprimem energia sobre vocês.  Essas experiências são na 

verdade gravadas e levadas através da vida na parte exterior do tubo de 

energia.  Então muitas vezes quando vocês têm experiências de vida que os 

auxiliam, facilitando lições primárias de vida, elas são impressas na parte 

externa do tubo de energia.  Quando você tem um contrato importante para 

realizar, este é colocado no lugar por você no primeiro estágio de vida ou 

estágio de planificação e  o auxilia, facilitando sua primeira lição de vida.  Às 

vezes atua através de uma experiência atual e se acontece especialmente 

desta experiência ser de natureza negativa, você a carrega pela vida afora 

como um selo de energia na parte externa desse tubo.  Por favor, saibam que 

vocês movem energia através desse tubo cada segundo de cada dia.  Agora 

imagine que de repente você tem um selo de energia impresso na parte 

exterior de seu tubo.  É praticamente como entrar numa mangueira de jardim 

quando ela restringe o fluxo de energia através do tubo.  E toda vez que você 
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completa a energia, machuca um pouco.  E, é claro, sendo o tubo de energia o 

assento do corpo emocional, você  sente em suas emoções.

Ah, de muitas maneiras lidaram com isso no passado.  Muitos de vocês 

simplesmente negam isso e olham pro  outro lado.  Vocês podem escolher não 

deixar a energia correr por esse tubo ou até mesmo criar pequenos tubos 

mágicos na parte exterior para fazer a energia correr e redirecioná-la de 

maneira a não ter que lidar com ela.  Depois alguns de vocês corajosamente 

entram ali e fazem um trabalho qualquer necessário para curar.  Este é o dom.  

Este é o ato dos mais grandiosos criadores.  É aí que vocês trabalham tão 

bem.  Vocês compreendem quem são e o que fizeram?  Quando se encontra 

sozinho chorando em seu quarto, achando que está inteiramente só e que 

ninguém está dando bola, você entende que todo o reino angélico está lhe 

observando, batendo suas asas em aplausos?  Você sabe que todos estão 

tocando suas costas no chacra do coração com o Toque de um Anjo?  

Normalmente vocês não vêem a coisa dessa maneira.  É muito mais difícil para 

vocês olhar além do véu quando se trata de suas experiências pessoais.  Mas 

se você compreende que o processo do próprio tubo vai engatilhar uma 

liberação emocional, você lhe dá as boas-vindas.  Você procura oportunidade 

para fazer isso em segurança.  Você partilha com os outros como se passou a 

coisa com você de maneira que possam passar mais confortavelmente por ela.  

É aí que está a mágica. É aí que você encontra sua paixão.  É quando você 

encontra as coisas para as quais veio e que adora fazer.  Este é o seu serviço 

agora.

Assentando o Milagre

Diretamente a frente haverá um período criando uma oportunidade de você 

integrar a polaridade em sua própria vida.  As coisas agora vão pipocar pra 

você e você vai ficar imaginando porque elas estão acontecendo.  Se você

simplesmente olhar para os dois lados e perguntar, “Onde estou dentro da 

dualidade?  Onde estou na consciência da polaridade?  E onde posso integrar 

ambos os lados em um único?”  então esse momento será muito poderoso.  A 
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energia foi colocada em movimento porque as mudanças com a Terra e o 

cosmo já começaram.  Agora vocês estão integrando todas essas mudanças 

dentro de si mesmos.  Todas essas coisas estão assentando o milagre que 

está ocorrendo.  Se o milagre acontecesse no cosmo e vocês tivessem que 

passar por toda a Concordância Harmônica novamente e ninguém se 

preocupasse em assentar a energia, não funcionaria.  Vocês são os mágicos, 

meus queridos.  Vocês estão criando o Lar onde se encontram agora.  Agora 

cada um de vocês tem a oportunidade de pegar isso, assentar essa informação 

por si mesmo e  trazer toda essa maravilhosa energia através desse tubo para 

sua própria vida.

Ah, sim, vai transtornar suas emoções ‒ vamos logo  dizendo.  Alguns de vocês 

vão ficar muito apavorados.  Alguns ficarão muito preocupados.  Alguns  

sentirão falta de apoio. Alguns se sentirão totalmente sozinhos.  E nós 

simplesmente dizemos a vocês façam o que for possível para olhar 

honestamente todos os dramas ocorrendo em suas vidas.  Observem 

honestamente e imaginem maneiras de mover a energia através desse tubo 

sem dor e dificuldades emocionais.  Então terão curado seus selos de energia.  

A coisa interessante sobre um selo de energia é que quando você faz isso a 

cura vai para frente e para trás na linha do tempo.  Você não apenas cura a si 

mesmo, você cura seu pai e o pai dele; você cura filhos e filhas também.  Mas 

a parte bacana sobre o processo é que depois de você conduzir a energia 

através do tubo, já não dói mais.  Não há mais restrição a partir daí.  Sempre 

haverá um pouquinho de gatilho porque mesmo quando você cura algo em si 

mesmo sempre fica um tiquinho de tecido cicatrizado.  Por favor, não olhem 

para esse tecido cicatrizado como uma dificuldade. Entendam que o tecido 

cicatrizado por si mesmo é a lembrança da experiência e a dádiva que lhes é 

dada para guardar.

A Brincadeira de Pular Carniça Vibracional esticando o Tubo de Energia 

Mas agora algo mágico está acontecendo porque vocês estão pulando muitos 

níveis vibracionais de uma vez.  E quando você está pulando carniça por estes 
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níveis vibracionais, quando se move através de muitos níveis simultaneamente, 

o tubo de energia começa a carregar muito mais energia que jamais carregou.  

Na verdade é necessário que esse tubo se estique e ao fazer isso você 

começa a sentir aquele tecido cicatrizado porque ele não se estica da mesma 

maneira que a sua estrutura normal.  Muitos de seus antigos assuntos 

começam a surgir em momentos que você pensava já ter lidado com todos 

eles. “Sim, eu me comprometi em ser um Trabalhador da Luz.  Sim, explodi 

nessa energia... então porque toda essa velharia está surgindo?  Como é que 

tenho que lidar com tudo isso de novo?”  Oh, meus queridos, vocês sabem 

quem são?  Você conhece a mágica que está acontecendo?

Abrindo para a canalização  

Nós dizemos a vocês que não serão mais necessários anos de terapia para 

fazer isso.  Não levará a mesma energia que uma vez foi necessária para fazer 

essa energia correr através de seu próprio ser.  Agora é diferente.  Agora são 

vocês os que têm a oportunidade de criar e integrar essa consciência de 

polaridade porque é isso que mudará o próprio tubo de energia.  A conexão 

entre o eu superior e o eu inferior está mais acelerada.  Muitos de vocês estão 

começando a canalizar, a conectar com seu próprio eu superior, a trazer 

informação através de sua própria intuição. E isso vai continuar a acontecer 

devido ao esticamento desse tubo de energia.  Então quando esses velhos 

assuntos surgem, essa coisa que achavam estar bem resolvida, e vocês têm a 

oportunidade de voltar e re-trabalhar o tecido cicatrizado por favor, de braços 

abertos dêem boas-vindas.  Por favor, olhem para o tecido como uma 

oportunidade para mover todos vocês ao próximo nível.  Vocês estão aqui na 

forma física.  Vocês são os seres mais lindos capazes de dançar na densidade 

enquanto  família espiritual.  Segurem as mãos uns dos outros.  Ajudem-se.  

Imaginem maneiras de tornar mais fácil a coisa para a próxima pessoa e 

ajudem a si mesmos a se colocarem em primeiro lugar, e começarão a integrar 

a polaridade muito rapidamente.
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Durante os tempos a frente, muitos de vocês encontrarão oportunidade de 

mudar seus estilos de vida.  Alguns de vocês mudarão o estilo de vida físico.  

Alguns mudarão seu relacionamento com a própria Terra ao mudar sua relação 

com a estrutura magnética da Terra e até mesmo com a gravidade. Por favor, 

entendam, meus queridos, que ao experimentar essas coisas elas podem 

parecer muito mundanas de início.  Mas elas engatilharão toda uma série de 

emoções e se vocês derem  boas-vindas a essas emoções de braços abertos e 

compreenderem que não se trata de uma regressão, será muito mais fácil 

seguir em frente.  É uma oportunidade de ir muito mais a frente que antes.  

Abracem isso.  Ah, sim, sabemos que há dificuldades nesse processo.  Se ser 

humano fosse fácil todo mundo faria.  Saibam que muitas dessas emoções 

virão a superfície apenas visando aqueles que estão seguros ao seu redor, 

mesmo que não seja sua intenção.  Torne claro o que está acontecendo 

através de uma comunicação crescente. Compreendam e escutem seu próprio 

eu, pois verão a oportunidade que se encontra a frente.

Banda Larga Cósmica

A  mágica de ser capaz de se conectar através de seu próprio eu superior esta 

mais forte que nunca.  Agora vocês verão eventos sendo engatilhados, os 

quais abrirão a porta para muito mais coisas.  Agora a conexão entre o eu 

superior e o eu inferior colocará vocês numa conexão direta com a Energia 

Universal.  Uma maneira pela qual podem imaginar isso é através de seus 

próprios computadores ‒ uma vez que o Guardião pensa desse modo, faremos 

uma analogia parecida ‒ porque muitos de vocês possuem computadores e se 

divertem um bocado com eles.  Então chega o dia em que você percebe que 

pode ter uma conexão mais rápida.  Bem, você acaba de sair de um modem 

14.4 para uma Banda Larga de alta velocidade.  Esta é a sua conexão com seu 

próprio eu superior.  A nova conexão está aí. Como usá-la, depende de você.  

Vocês têm uma conexão cósmica através de seu próprio eu superior e a 

primeira coisa que vai acontecer é que as energias emocionais vão se esticar 

quando o tubo de energia se abrir.  Sentirão isso pelas semanas e meses a 
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frente mais ainda do que sentiam anteriormente.  Vocês estão bem no meio da 

coisa toda e o bom disso é que continuam aqui.  Ah, sim, meus queridos, vocês 

estão no topo da montanha russa.  Não se agarrem com mais força à barra, 

apenas se encostem e curtam a corrida porque nós os seguramos.  Se 

tentassem cair, não conseguiriam.     Sim, e alguns de vocês tentam de 

verdade.  Mas saibam que o que está acontecendo não é só com vocês.  Você 

estão abrindo a porta para Tudo que é segui-los e quando cada um de vocês 

trabalha conscientemente para integrar o eu superior, para integrá-lo em si 

mesmo e integrar a presença masculina e a feminina, isso permitirá a energia 

fluir.  Verão a conexão de todas as coisas bem rápido porque o tubo está 

ficando mais largo.  Esta se tornando mais curto e a distância da conexão entre 

seu eu superior e seu eu inferior agora está diminuindo.  Isso está acontecendo 

muito rápido.  Então imaginem maneiras de usá-la. Assentem o milagre porque 

mesmo  o milagre estando aqui no reino etéreo, caso vocês não o tragam 

intencionalmente através do tubo de assentamento para lhe dar substância, ele 

permanecerá no reino etéreo.

Ah, sim.  Muitos de vocês escutam as canalizações, como o Guardião as 

chama, muitos lêem os livros e dizem, “Gostaria de ter o Grupo no meu ombro.  

Queria poder conversar com meus guias desse jeito.”  e não têm idéia de quão 

perto estão realmente disso.  Você não fazem idéia, mas estamos exatamente 

ao lado de vocês.  Todos vocês têm conexões e, embora a maioria não 

canalize o Grupo, como o Guardião nos chama, cada um e todos vocês têm 

conexões com a Energia Universal.  Ela é a matriz que corre através de todas 

as coisas e quando você se liga nela você sai com sua combinação especial de 

mágica.  Cada um de vocês traz uma diferente fragrância da verdade ao se 

ligar a esta energia.  Mas, se você não tocar nesta energia, mesmo que ela 

esteja aí esperando por você, ela se desfará em conseqüência.  Saibam que 

vocês são os mágicos. meus queridos, vocês são os que têm a capacidade de 

alcançar e compreender esta energia, criando-a em sua própria vida.  Mas se 

você não a alcança e a agarra, ela irá embora.  Imaginem uma maneira de 

trazê-la através do tubo.  Imaginem uma maneira, mesmo que possa restringi-

los, mesmo que cause alguma mudança emocional ou alguma alteração em 
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vocês, façam isso de bom grado.  Façam com bravura.  E permitam a si 

mesmos entrar no próximo nível porque nós estamos aqui, esperando por 

vocês com um abraço tão grande que mal podem imaginar.

A mágica se encontra dentro de você.  O milagre está aqui, esperando no reino 

etéreo, bem ao seu alcance.  Agora você vê uma escada bem a sua frente.  

Pegue-a.  Incline-a no reino etéreo. .  Traga-a.  Ouse criar sua realidade maior 

e firme-se nela.  Ouse criar coisas em sua vida para uma realidade melhor e 

uma existência mais elevada em seu planeta porque somente quando você se 

colocar em primeiro lugar terá a completa integração da polaridade.  Inserindo 

a si mesmo nesta energia, você permitirá que todas as coisas se equilibrem 

confortável e magicamente.  Estas semanas a frente serão a chave, meus 

queridos.  Sim, pode ser estressante, mas também uma curtição além do que 

possam imaginar.  Vocês estão entrando num tempo de celebração.  Pedimos 

que coloquem de fora seus dramas, que olhem para suas vidas de uma 

perspectiva maior, que escolham cuidadosamente que drama vivenciar e quais 

vocês permitirão que sejam liberados.  Aliviem a carga quando estiverem numa 

descida na montanha russa.  Ao invés de perceber e se preparar para a corrida 

mais difícil de sua vida, imagine o quanto irá curtir, como irá contar a seus 

amigos, a seus vizinhos e aos seus filhos a corrida mais incrível que jamais 

experimentou.  Vocês são os mágicos do Tabuleiro do Jogo.  Vocês são os 

mais grandiosos anjos que jamais viveram, movendo-se neste instante na 

velocidade do amor.  Deixe acontecer.  Partilhe consigo mesmo e com os 

outros.  Abram a porta, mas passem por ela primeiro e segurem-na para os 

demais porque  é aí que a mágica reside.

Meus queridos, se nos fôsse possível colocar o véu de lado nem que fôsse por 

um instante para mostrar a você a magica que são, assim faríamos.  O desafio 

é que se assim fizéssemos todos vocês voltariam para o Lar, e não foi isso que 

propuseram para si mesmos.  Então ao invés disso tocaremos em seu chacra 

do coração com o toque de um anjo, tocaremos em vocês de vez em quando 

para lhes lembrar e lhes daremos esses lembretes de Casa.  Não para que 

sigam implicitamente essas palavras, mas sim para lhes lembrar de onde 
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vieram e para onde estão indo.  Vocês estão criando o Lar no seu lado do véu.  

Isso só é possível através da mágica de quem são e dos tubos que carregam, 

assim aceitem de bom grado.  Tragam consigo. Nós encarregamos vocês de 

encontrar sua paixão mesmo que seja por um breve momento, pois é aí que 

sua transição principia de maneira mais tranqüila.  Vocês são mágicos além de 

sua compreensão e quando os levarmos para Casa, daremos o abraço mais 

longo e os traremos de volta para a família.

É com grande honra que falamos a vocês este dia.  Vocês se reúnem a nossa 

frente para ouvir as palavras que ajudam a lembrar a energia de Casa e para  

lembrar quem vocês são, mas não entendem que nós também nos reunimos. 

Nos reunimos para observar os mágicos do Tabuleiro do Jogo.   Vocês não 

estão apenas mudando sua realidade, estão mudando de uma só vez 

realidades em todos os níveis dimensionais.  Pegue seu poder e utilize-o.  Não 

tema errar. Cometa muitos erros e bem,  porque só então compreenderá que 

não há erros.  Vá em frente.  Tome seu poder e crie esse dia.  E com honra 

maior que pedimos que se tratem com respeito, nutram-se uns aos outros e 

joguem bem juntos.

Espavo.

O Grupo

Steve Rother
Porta voz do Grupo 

Conectando o Coração
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Celebração

Por Barbara Rother

Que maravilhoso período do ano. Este é um momento de celebração para a 

maioria de nós. Posso sentir a excitação enquanto os dias passam. Cada dia 

aumenta a antecipação dos dias à nossa frente. É um momento de alegria 

continuando para a celebração do início de um ano magnífico. Lembra-se de 

como se sentia durante este período quando era criança? Encontre aquela 

alegria interior da infância profundamente dentro de você.

Posso ouvir alguns de vocês agora mesmo. "Ela não é otimista?  Talvez a vida 

seja boa para ela, mas não para mim." Por favor, saibam que estou consciente 

das emoções pelas quais muitos estão passando. Tenho escutado muito de 

pessoas que compartilham sua dor e desconforto neste momento de transição. 

A vida é uma escolha. Cabe a você escolher como vê sua realidade. Este Novo 

Ano que rapidamente se aproxima nos faz reavaliar nossa realidade. Quando 

estiver insatisfeito com o que está recebendo da vida, faça um inventário do 

que você está oferecendo a ela. Uma simples afirmação de "Eu escolho a 

felicidade" pode movê-lo na direção da criação deste sentimento. Nosso futuro 

é construído a partir das pedras de passo do nosso passado. Cada passo foi 

uma lição aprendida. Mas uma vez que tenha experimentado a lição é hora de 

se mover adiante e não permanecer atolado neste passo pelo ressentimento, 

culpa, e o encontro de conforto em sua dor. Nós construímos a realidade a 

partir do que acreditamos. Nossas crenças são formadas com a coleção de 

nossos pensamentos e  emoções associados à nossa percepção das pessoas, 

lugares e coisas em nossa vida. Nosso futuro é baseado em quais são nossas 

percepções da verdade na realidade diária. Libere o que não te serve mais. 

Mantenha os pensamentos que constroem as próximas pedras de passo de 

quem você está se tornando dia a dia. Veja a vida como uma aventura que se 

descortina e siga seu coração aonde ele te leva.
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Estou celebrando este período do ano. Aprecio o fato de estar em um momento 

feliz e pacífico de minha vida. Acredite me, experimentei as curvas e descidas 

da montanha russa em meu passado. Eles foram desafiadores ao ponto de me 

fazer desejar desistir e correr. Passei por aqueles momentos com fé e 

confiança em mim mesma e, acima de tudo, escutando  meu coração. Olho 

para trás para aqueles tempos difíceis e vejo o quanto cresci. Eu celebro a vida 

e quem eu sou hoje. Aqueles momentos desafiadores deram me uma força que 

me fizeram perceber que posso lidar com qualquer coisa que venha em minha

direção. Eu agora permaneço em meu poder. Todos somos responsáveis por 

nossas realidades. Me lembro de um período de minha vida quando disse 

"Deus, quantos problemas mais você me dará?" Adivinhe, ele me deu mais 

problemas! Dei a mim mesma mais. Observe suas palavras! Agora eu digo 

"Deus, obrigado por todos os presentes que dei a mim mesma na vida." E 

assim é! Eu encorajo a todos vocês a moverem se adiante em seu caminho. É 

muito fácil ficar agarrado pensando que não tem mais escolhas. Nós sempre 

temos escolhas.

Uma coisa que notei, sendo uma pessoa empática e sensível como sou, é que 

quando minha vida está fluindo suavemente, minha natureza humana às vezes 

parece absorver o drama de outras pessoas. Não tenho nenhum dos meus 

dramas agora então eu pareço estar pegando emprestado os dramas de meus 

amigos, minha família ou qualquer um com quem converso. De repente 

percebo meu humor espiralando para baixo, sem entender por que. O 

sentimento de que existe algo errado em minha vida às vezes invade minha 

existência diária. Então percebo que preciso fazer um inventário emocional. 

Olho para o que é meu e para o que puxei dos outros. Respiro profundamente, 

me centro e me reagrupo com o significado de minha vida. É interessante, por 

que quando me coloco em primeiro lugar em minha própria realidade, dou um 

passo atrás e aceito minha felicidade, tenho mais ajuda para oferecer aos 

outros de uma forma equilibrada.

Este é um momento de se encontrar com os outros - especialmente aqueles 

que precisam de uma mão auxiliadora. Sou grata por minha vida e os 
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presentes que tenho criado. Eu sinto que tenho muito a oferecer àqueles que 

estão ao meu redor porque tenho reservado tempo para mim. Fico imaginando 

o momento quando Steve e eu começaremos a viajar novamente em janeiro 

com o nosso trabalho de luz. Faça uma retrospectiva olhando para qualquer 

um que tenha sido uma parte importante deste ano, tenham sido eles 

relacionamentos difíceis ou alegres. Celebre todos os relacionamentos. Faça 

as pazes com aqueles que lhe causaram dor; ao fazer isto estará permitindo a 

paz em seu próprio coração. Agradeça àqueles que te deram o presente da 

amizade. Usando o discernimento  podemos valorizar qualquer um que venha 

para a nossa vida.

Permaneça em seu poder e encoraje todos a permanecerem no deles próprios. 

Adoro o fim do ano. Dá  a todos nós uma chance de refletir sobre todas as 

pessoas e eventos que experimentamos. Steve e eu temos sido abençoados 

por nos conectarmos com tantos trabalhadores da luz ao redor de todo mundo. 

Aguardamos 2004, com todos os seus milagres que criaremos ao nos 

conectarmos uns com os outros com uma família espiritual.

Com Amor e Luz,

Barbara

Nota de Direito Autoral:

Por favor inclua isto quando utilizar este material

Copyright 2003 Steve Rother. Esta informação pode ser difundida livremente, integralmente ou 

em partes, desde que nada seja cobrado por isto e na condição de que esta nota de direito 

autoral seja incluída na publicação. Se uma versão editada ou parcial deste material for 

publicada, solicitamos que anunciem claramente que se trata de versão editada e indiquem ao 

leitor o site: http://www.lightworker.com/beacons/ ,onde encontrará a versão original e 

completa.

Mais informações sobre Steve e O Grupo podem ser encontradas no site:

http://www.lightworker.com/ ou através do telefone 001 858 748 5837.
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