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15 de janeiro de 2004

̃ Caminhando de Volta no Tempo ̃

Prestando Atenção às Portas Laterais

Saudações de Casa!

Ah, aqui nos assentamos, esperando para nos conectarmos com vocês, 

contemplando sua energia diante de nós e vendo quão mágicos vocês são! 

Algo excitante - além de sua imaginação... Honestamente, vocês sabem quem 

vocês são? Compreendem a magia que possuem? Pois começou, Queridos e 

Amados! A partir de agora vocês vão presenciar um novo avanço no Tabuleiro 

da Livre Escolha. Pois é chegado o momento de vocês darem aquele passo à 

frente. E nós desejamos compartilhar com vocês um pouco daquilo que se 

vislumbra adiante, pois sabemos que os humanos podem ficar com muito medo 

enquanto se dirigem para aquilo que parece ser o fim da ponte rumo ao incerto 

e desconhecido...

Saltando da Ponte

Sim, vocês chegam à extremidade do caminho onde acreditam esteja uma 

ponte e, ao olharem para o abismo que se descortina abaixo, nada vêem, pois 
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não há uma ponte para se ver. E não haverá, até que vocês decidam dar 

aquele primeiro passo avante, colocando seus pés em movimento, e é isto que 

cria a ponte sob seus pés! Este ato de fé cria a oportunidade para que vocês se 

movam de um lado para o outro. E é exatamente aí, Queridos, onde vocês se 

encontram agora, e para onde se dirigem neste próximo passo. Vocês têm 

agora uma nova conexão com a Energia Universal. O véu se afinou e, apesar 

de vocês não estarem familiarizados com o que percebem a esta altura, 

podemos lhes dizer que é mais excitante do que vocês jamais poderiam ter 

sonhado! 

Pois vocês redigiram isto com sua própria pena! Vocês escreveram as 

possibilidades para as maiores e mais elevadas conexões com os seus 

próprios Eus Superiores, e agora elas se encontram em pleno andamento. Pois 

este movimento começou! Vocês podem imaginar quão excitante é para nós

assistir a tudo isto? Pois vocês nos acionaram, em preparação para aquilo que 

vocês estão agora realizando a cada dia de suas vidas. Nunca houve a 

expectativa de que vocês chegassem a tal nível de avanço, e aqui estão vocês! 

A magia se iniciou, de fato, pois vocês alcançaram todo um novo patamar de 

sensibilidade, sobre o qual gostaríamos de falar-lhes hoje.

O Espírito se Conecta Através da Paixão

Pois isto tem constituído verdadeiro desafio para muitos, devido ao fato de 

vocês terem sentido estas mudanças através de suas emoções, o que faz tudo 

parecer muito pessoal. O que lhes pedimos é que mesmo que este processo 

possa ser doloroso às vezes, por favor não cortem fora sua sensibilidade, pois 

ela é o dom e a dádiva em si. É a sua própria conexão com o Espírito, através 

de seu Eu Superior, que cria esta sensibilidade. Pois todas as conexões com o 

Eu Superior acontecem através de sua paixão, a qual se tornou agora a própria 

chave de tudo. Quando vocês sentem paixão em seu campo de consciência é 

que vocês se encontram em seu verdadeiro caminho. E esta é a razão pela 

qual temos falado tanto de paixão nos últimos meses. 
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Pois este é o novo paradigma. Não é mais trabalhando duro que vocês serão 

bem sucedidos. O sucesso agora será alcançado quando vocês mergulharem 

em sua verdadeira paixão. E este é o processo que vocês já iniciaram, sendo 

na verdade esta a indicação de que vocês estão efetivamente se conectando 

com seu próprio Eu Superior, pois é esta conexão que ativa o sentimento de 

paixão. O sentimento de alegria é aquilo que cria para vocês a conexão através 

de seu Eu Superior, e é aí que está ocorrendo, bem agora, a própria redução 

do véu. A Paixão e a Alegria são agora as próprias chaves da Vida no Novo 

Planeta Terra!

Exercendo a Mestria da Sensibilidade Objetiva

Por tal razão, mais uma vez lhes dizemos quão importante é que vocês se 

permitam exprimir esta sensibilidade. Em realidade, trata-se de um novo tipo de 

sensibilidade, e apesar de os humanos considerarem todas as coisas pelo lado 

pessoal, pedimos a vocês que dêem um pequeno passo atrás e simplesmente 

permitam-se sentir isto sob a forma de sensibilidade objetiva. Se vocês o 

puderem sentir como sensibilidade objetiva, ao invés de uma sensibilidade 

pessoal, tornar-se-á uma ferramenta, e não um estorvo. E isto é o que lhes 

pedimos que façam: simplesmente dêem um pequeno passo atrás e 

experimentem sua sensibilidade de forma objetiva, descobrindo maneiras de 

utilizar o processo de Mestria através desta ferramenta. 

A Mestria é um processo simples: descobrir, a partir de coisas que se tornaram 

negativas em suas vidas, usos positivos para as mesmas. Este é o processo a 

que chamamos Mestria. E isto é tudo. E se vocês puderem descobrir maneiras 

de transformar aquelas coisas que se tornaram negativas em suas vidas em 

algo positivo, vocês expressarão verdadeira Mestria, não somente em suas 

lições primárias de vida, mas em todas as áreas de sua existência. 

A vida sobre a Terra não precisa ser difícil, Queridos e Amados. Não tem de 

ser uma luta. Esta é uma escolha pessoal. Pois se, em qualquer época, vocês 

se perceberem descontentes com sua realidade, somente lhes pedimos que 
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tenham a coragem de escolher de novo. E é aí que a verdadeira magia 

acontece. Dar aquele passo atrás e reivindicar sua sensibilidade objetiva

podem ser as peças mais significativas de seus quebra-cabeças.

A Energia Universal e a Abundância

Mas agora sua conexão com a Energia Universal é diferente. Vivenciada 

através de seu próprio Eu Superior, a Energia Universal é muito simples. Ela é 

a energia que permeia e conecta todas as coisas. Não apenas os humanos 

entre si, mas as rochas, os animais, os peixes, os insetos e todas as 

dimensões de todos os seres, nós inclusive. A Energia Universal é aquela 

conexão que vocês experimentam quando nos sentem. Ela é a própria 

Conexão de Casa, que vocês estão sentindo neste momento. Vocês estão 

sentindo a força e o poder da Energia Universal dentro de seu próprio coração. 

A energia-base de todas as energias é a Energia Universal, a qual, ao ser 

traduzida na experiência humana, é chamada Amor, pois é assim que vocês a 

sentem. É assim que vocês se conectam com a Energia Universal. E vocês nos 

dizem: “OK, eu posso sentir o amor, e agora compreendo sobre o quê vocês 

estão falando, mas o que é que faço com essa energia? Como devo senti-la? 

Como devo utilizá-la em algo construtivo e prático?” 

Em primeiro lugar, lembrem-se de que a energia nunca morre, mas se 

transmuta de uma forma para outra, e toda forma de energia começa com a 

energia primordial do amor. Esta é a forma mais pura da Energia Universal e, 

como o véu está se reduzindo, vocês a perceberão como um amor ainda mais 

forte. Oh sim, vários de vocês sentirão restrições nesta área, porque muitos 

ainda têm dificuldade em receber. Pois a arte da graciosa aceitação não é uma 

lição fácil. E esta é a razão de ela ser uma das doze lições primárias de vida. 

Mas à medida que vocês pedem e recebem, a energia circula ao seu redor. Eis 

aí um reflexo da própria Energia Universal que faz e acontece, e lhes permitirá 

receber em plenitude a abundância de vocês. E nós lhes dizemos que se vocês 

desejam criar o Céu na Terra, precisarão estar confortáveis e à vontade com a 

abundância. Pois não existe maior abundância que aquela que há no Céu. Por 
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favor, mantenham em mente que a nova conexão que vocês agora têm é mais 

forte do que jamais o foi. Portanto, a conexão de vocês com sua própria 

abundância, através da arte da graciosa aceitação, também se mostra mais 

forte. Assim, na medida em que vocês se conectam com intenção crescente à 

Energia Universal, descobrirão a magia acontecendo em suas próprias vidas. 

Simplesmente sorriam, aceitem e tudo será muito excitante!

Abrindo-se para Canalizar

Vários de vocês começaram a exercitar e a expressar-se através do que se 

convencionou chamar canalização, embora achemos que esta palavra soa por 

demais misteriosa para descrever aquilo que vocês na verdade fazem. Muitos 

estão começando a se conectar com esta energia e a utilizá-la de forma mais 

direta. E vocês descobrirão que possuem tais capacidades como jamais antes. 

Pois tudo o que vocês estão fazendo, quando canalizam, é se conectarem, 

através de seu próprio Eu Superior, com a Energia Universal. Quando vocês 

acessam esta Energia Universal, é necessário que a acionem através de seu 

Eu Superior. E este é o processo de chegar-se ao Espírito. Assim, quando 

vocês acessam a Energia Universal através de seu Eu Superior, qualquer 

energia proveniente desta conexão será sentida por vocês como paixão e 

alegria. 

É precisamente por esta razão que lhes lembramos de que o sucesso de vocês 

nas mais altas vibrações do Novo Planeta Terra será diretamente proporcional 

à intensidade de alegria e paixão que vocês podem vivenciar em seu dia-a-dia. 

Vocês estão simplesmente tentando descobrir formas de utilizar esta energia 

de maneira construtiva, ou seja, onde vocês possam aplicá-la num nível 

prático. É exatamente neste ponto que se encontra a magia para os humanos 

no momento presente. E nós lhes dizemos que os humanos capacitados 

herdarão a Terra. Não se trata de conquistar a Terra, mas naturalmente herdar 

a Terra. E vocês a herdarão de seus líderes, pois estes não são mais 

necessários da mesma maneira que uma vez foram. À medida que vocês cada 

vez mais integrarem os atributos de capacitação da quinta dimensão, cada um
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de vocês compreenderá ter o poder de criar sua própria realidade. E com tal 

poder vem a responsabilidade de criar a mais elevada realidade para si 

mesmos em primeiro lugar. 

Nós lhes pedimos que assumam seriamente esta responsabilidade, e 

comecem a criar algo em suas vidas - algo pelo quê sejam e estejam 

apaixonados. Algo que os faça felizes, algo que crie a energia que lhes permita 

ser de maior valia para o Universo. Pois quando vocês criam paixão ao seu 

redor é que vocês se transformam no mais elevado valor possível para o 

Universo. E é aí que as coisas se manifestam sem esforço para vocês. 

Há muito por vir, Queridos e Amados, pois tendo atravessado este segundo 

estágio desta Concordância Harmônica, deu-se início a um processo de 

ativação que se encontra em pleno andamento, o qual certamente continuará 

por bastante tempo. Mas quando vocês contemplarem este momento de volta 

no tempo, verão como este terá sido outro ponto-chave para toda a 

humanidade. E uma das ativações de que vocês podem fazer uso é a 

eliminação de seus bloqueios e restrições, através de seus próprios Eus 

Superiores. Pois esta é a sua conexão pessoal com a Energia Universal.

Descobrindo as Dádivas e Dons de Ser um Anjo Humano

E esta é a redução do véu que está acontecendo agora. Ah, mas vocês vivem 

no Planeta da Livre Escolha, não é mesmo? Vocês têm, portanto, a escolha de 

utilizar ou descartar esta energia. Está inteiramente em suas mãos fazer o 

quiserem com ela e, com relação a isto, não temos qualquer apego ao que 

vocês fazem. Por favor, entendam que não há certo ou errado, pois estas 

ilusões somente existem na realidade tridimensional que vocês estão agora 

deixando. Assim, compreendam que qualquer coisa que decidirem é escolha 

de vocês, e toda escolha é honrada. Contudo, entendam também que se vocês 

desejarem mover-se adiante e ainda estiverem sentindo restrições, é porque 

vocês estão escolhendo sentir aquelas restrições a partir das quais vocês 

podem se beneficiar. Portanto descubram nelas tais benefícios. Encontrem o 
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dom que existe em cada uma delas e elas não mais serão restrições, mas 

dádivas. E, como todas as dádivas, só se pode mantê-las quando são 

passadas adiante. Mais uma vez, é aí que acontece o processo da Mestria: 

quando vocês começam a usar as coisas que têm sido energias negativas em 

suas vidas para fins positivos. É quando a Vida se torna mágica, e este 

momento está batendo à sua porta bem agora! 

Eis que vocês se encontram no limiar de utilizar mais desta energia do que 

jamais o fizeram antes. Vocês terão mais e mais oportunidades de tocar outras 

vidas. Sim, alguns de vocês o farão através do que chamam canalização. 

Outros, através da expressão artística. Alguns de vocês escreverão livros. 

Outros acessarão esta energia simplesmente estando presentes, para serem 

os conectores cósmicos que se encontram sempre no lugar perfeito e na hora 

perfeita, para tocar outros seres humanos com a palavra ou frase certa, ou 

ainda com o ‘Toque dos Anjos’, para lhes dar confiança. Pois estes são os atos 

de um Anjo Humano.

Aumentando o Vórtice de Energia

Desde que este processo de ativação começou, novas coisas têm se iniciado 

também. Permitam-nos falar um pouco sobre isto, pois é importante que vocês 

compreendam o restante destas conexões. À medida que esta energia 

continuar a se expandir, assim acontecerá com a redução do véu entre vocês e 

a Energia Universal. Vocês perceberão um grande aumento nos vórtices de 

energia em seu campo, assim como em seu relacionamento com eles. Sua 

Terra está experimentando isto agora, alinhando-se para o que está por vir. É 

por isso que tem se intensificado a atividade sísmica e vulcânica de seu 

planeta, conforme previmos há dois anos atrás. E nós lhes dizemos que a 

mesma continuará ainda por um curto período de tempo, à medida que a Terra 

se aclimata às energias dos vórtices e se acostuma aos movimentos giratórios 

que ocorrem em seu próprio interior, em resposta à Energia Universal, reagindo 

em conformidade com ela e liberando pressão precisamente através dos 

abalos sísmicos e erupções vulcânicas. 
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Nada para se temer. Não, vocês nada estão fazendo de errado. É a Terra que 

está se aclimatando à nova conexão que ela própria possui com a Energia 

Universal. Vocês fazem parte da Terra e ela é uma parte de vocês. Sim, 

falamos dela como um ser vivente, senciente e que respira, pois ela de fato o é, 

assim como vocês o são. A Energia Universal é aquela energia que interliga e 

conecta todas as coisas, incluindo vocês mesmos com a Terra. Assim, se sua 

conexão com a Energia Universal se fortalece, sua própria conexão com a 

Terra se tornará mais forte também. Todos os seres que fazem parte desta 

conexão terão agora uma conexão mais forte com vocês. Portanto, nós lhes 

pedimos para reavaliar suas próprias conexões, assim como as possibilidades 

de interações em todos os níveis, porque tudo isso passará a ter novos 

significados para cada pessoa.

O Corredor do Tempo Linear

Vocês estão mudando. Vocês estão se transformando muito mais rapidamente 

do que podem imaginar, pois estão sendo catapultados para aquela dimensão 

em que são anjos humanos, algo que foi posto em movimento por sua própria 

escolha. Sim, nós lhes oferecemos idéias sobre o significado disto. Idéias 

acerca do quê observar e esperar. Nós lhes sugerimos formas de se 

conectarem com aqueles que estão experimentando coisas semelhantes, e nós 

lhes pedimos que as compartilhem uns com os outros em toda e qualquer 

oportunidade, trabalhando entre si através de todas as maneiras que puderem, 

de forma a tornar mais fáceis e confortáveis estas mudanças. Esta próxima 

transição será realmente importante. Contudo, assim que vocês se põem em 

movimento, seus cérebros humanos não podem deixar de tentar entender 

exatamente para onde se dirigem, descobrindo um jeito de definir este corredor 

que vocês percorrem, em termos que possam compreender. Vocês estão na 

verdade descendo o corredor do tempo linear. 

É assim que vocês vêem a vida, pois é assim que vocês medem o tempo. 

Neste corredor há um passado, o presente e o futuro. Mas nós lhes dizemos 
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que todo este corredor é uma ilusão, pois não existe corredor e nenhuma 

divisão entre passado, presente e futuro. Uma ilusão que era necessária para 

que vocês pudessem criar o Jogo neste planeta tridimensional. Mas agora isto 

está mudando, e aqui estão vocês com a capacidade de irem a qualquer lugar 

que desejarem, com a possibilidade de realizarem tudo o que gostariam de 

fazer e, todavia, ainda crêem estar estagnados naquele mesmo corredor... 

Assim, o que lhes pedimos é que prestem atenção a alguns dos novos 

atributos deste corredor. Pois à medida que descerem por ele, não somente 

verão novas possibilidades, como também coisas que não entenderão muito 

bem. Vocês perceberão que existe um novo relacionamento com o tempo e, ao 

interpretá-las, tentarão aplicar a elas seus antigos atributos para o tempo linear. 

Simplesmente entendam que sua própria evolução humana está em progresso 

e que estes são os sinais da mudança. 

Vamos sugerir a vocês a seguinte ilustração: enquanto se movem corredor 

abaixo, vocês acham que se dirigem para o próprio fim do corredor, por ser 

esta a direção da viagem que os leva do passado ao presente e para o futuro. 

Na verdade, vocês viajam para trás neste corredor, pois podem ver muito 

claramente seu passado e, se estiverem dele cientes, podem estar bem 

cônscios de seu presente, embora não possam ver seu futuro. Assim, em 

realidade, vocês estão caminhando para trás no tempo, descendo este 

corredor. E, à medida que o fazem, logo se conscientizam de que há seres que 

passam por vocês, indo na direção oposta. 

Vamos pedir a vocês que sigam estes seres e comecem a caminhar de volta 

no tempo. Aceitem este fato e literalmente respirem-no, inalando-o para o 

interior de seu próprio ser. Não tentem racionalizá-lo ou analisá-lo. Permitam 

simplesmente que assim seja. Pois vocês aprenderão bem depressa a 

caminhar de volta no tempo. Este é um dom que vocês conquistaram através 

de sua nova conexão com a Energia Universal. A energia dos vórtices sobre a 

Terra está criando esta possibilidade agora, a qual irá requerer que vocês 

repensem suas crenças acerca do tempo, mas será também uma ferramenta 

para que vocês possam criar sua realidade muito rapidamente.
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As Portas Laterais

Vários de vocês começarão agora a ver muito de seu mundo transformando-se 

de maneira bastante veloz, na medida em que muda o relacionamento de 

vocês com o tempo, mas se perceberão atravessando mudanças bem rápidas 

com muito mais facilidade do que antes. E com este seu novo relacionamento 

com o tempo, conscientizem-se de que há possibilidades adiante, as quais 

vocês não podem ver, pelo fato de estarem contidas atrás das portas laterais 

do corredor do tempo linear. Pois enquanto vocês o percorrem com seus olhos 

fixos à frente, acham que sabem para onde se dirigem, mas quando vocês 

procuram aquelas possibilidades é que começam a se conscientizar do fato de 

que há muitas portas laterais pelas quais vocês estão passando. 

E nós lhes dizemos que existem portas laterais mágicas, as quais vocês 

normalmente não vêem. Pois somente quando caminham de volta no tempo é 

que as podem ver completamente. E, ao descerem este corredor, começarão a 

perceber que nele há inúmeras portas laterais e, embora acreditem que seu 

destino esteja no próprio final do corredor, nós lhes dizemos que muitas vezes 

seus objetivos se encontram do outro lado destas portas laterais.

O Processo Supraluz (“Overlight”)

Parte da responsabilidade dos reinos angélicos tem sido guiar silenciosamente 

as pessoas em direção ao interior das portas laterais. Muitas vezes, vocês 

iniciam uma criação e não sabem onde ela está. Vocês não sabem onde estão 

contidas as mais elevadas possibilidades, e então pedem ao Espírito para que 

os conduza. A isto denominamos “Processo Supraluz”, através do qual 

gentilmente os iluminamos com a suave luz de nossa orientação. 

Simplesmente fazemos brilhar nossa luz sobre seus ombros, ajudando vocês a 

se guiarem. Este é o “Processo Supraluz”. Trata-se de um gentil sistema de 

orientação que vocês logo aprenderão a usar, na medida em que se tornarem 

os anjos humanos. 
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Muitos de vocês verão seus trabalhos mudarem. Vários de vocês verão seus 

próprios ambientes físicos mudarem, enquanto ocorre este Processo Supraluz. 

E, subitamente, uma daquelas portas laterais, que antes não estava lá, se 

abrirá, e se vocês ousarem dar aquele simples passo além, sem tentarem 

racionalizar para onde leva aquele caminho, estarão adentrando as portas 

laterais. É hora de se permitirem ser vocês mesmos e deixar que o Espírito os 

guie. Pois existem neste momento possibilidades de criação além de sua 

compreensão e, a fim de encontrarem tais domínios de criação e felicidade, é 

importante que vocês não se esforcem demais. Simplesmente sintam a luz 

sobre seus ombros. 

Vocês pediram ao Espírito para que os guiasse. Vocês pediram que sua 

própria conexão através de seu Eu Superior desempenhasse um papel mais 

direto em suas vidas. Agora, nós lhes pedimos que vocês afrouxem um pouco 

as rédeas. O que é importante entender é que vocês estão no comando o 

tempo todo. Todavia, se vocês desejarem, o Espírito os iluminará com a 

Supraluz, até que vocês aprendam a caminhar de volta no tempo. 

Muitas das portas laterais - advertimos-lhes contudo - poderão parecer 

enganadoras a princípio. Pois haverá momentos nesta descida ao longo do 

corredor do tempo linear em que vocês sentirão que sabem para onde estão

indo e, de repente, o Espírito lhes dirá para se virarem e olharem para a porta 

mais próxima. E vocês a olharão e verão que todas as sincronicidades lá 

estarão! Tais serão as piscadelas cósmicas, que vocês não poderão ignorar 

que o Espírito os terá guiado exatamente para aquela porta. E então vocês 

abrem a porta, por ela entrando corajosamente. Vocês olham ao seu redor e 

dizem: “Não é isto o que eu tinha em mente. Não é para onde eu pensava estar 

indo.” Entretanto, nós lhes dizemos que quando isto acontecer, por favor 

atravessem aquela porta. Pois muitas vezes existe outra porta dentro daquele 

espaço, a qual não havia como ver até que vocês “saltassem da ponte” e ali 

entrassem. Pois tais espaços somente podem ser vistos quando vocês têm a 

coragem de dar aquele passo à frente, confiando em sua conexão através de 
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seu próprio Eu Superior, a qual vocês sentirão como Amor. Esta é a energia 

que lhes permitirá confiar em seu próprio processo de canalização e inspiração 

divinas, disponíveis a cada um de vocês neste ponto.

Prestando Atenção às Piscadelas Cósmicas

Se vocês permitirem que a energia simplesmente flua e se expresse através de 

vocês, integrando-a em seu ser, descobrirão oportunidades de criação nunca 

vistas. E, quando olharem para trás, dirão: “O Espírito me conduziu até aqui. 

Nunca pensei que isto fosse me trazer para cá, mas eis-me aqui!” 

Sim, o Guardião [referindo-se ao canalizador Steve Rother] tem uma história 

pessoal muito semelhante, pois ele não estava esperando o que aconteceu. 

Mas naquele dia em que ele estava de pé na praia, ergueu aquela tocha 

cerimonial e declarou a verdade dele perante o sol nascente, todo um processo 

foi posto em movimento. Aconteceu com ele e acontecerá com vocês. Tudo o 

que lhes pedimos é que confiem em si mesmos, Queridos e Amados. Tudo o 

que lhes pedimos é que se permitam sentir a conexão através de seu próprio 

Eu Superior.

Treinamento dos Anjos Humanos

Também lhes pedimos que prestem atenção às maneiras através das quais 

são guiados, porque chegará o tempo em serão vocês aqueles a conduzir os 

outros em direção àquelas mesmas portas laterais. Pois vocês se encontram 

em treinamento: vocês são os Anjos Humanos. Vocês são aqueles que, dentro 

em breve, estarão fazendo o que fazemos agora com vocês. Seu processo 

evolucionário se iniciou muito mais depressa do que vocês poderiam imaginar. 

E nós nos postamos à distância e os contemplamos em assombro, enquanto 

vocês dão saltos gigantescos, não somente em suas vibrações individuais, mas 

também na vibração coletiva da humanidade. Vocês têm criado milagres a 

cada dia de sua existência!
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E vocês têm avançado a largos passos! Mas agora lhes pedimos que agarrem 

algo que é importante para vocês, criando-o antes de tudo o mais. Criem as 

oportunidades para que vocês se vejam a si mesmos como humanos 

capacitados, colocando-se em primeiro lugar em todas as coisas. Isto 

preparará o palco para que vocês caminhem de volta no tempo. Vocês estarão 

se valendo da Energia do Mago Merlin, utilizando-a cotidianamente, para 

então, e somente então, poderem compreender seus verdadeiros atributos.

Os momentos que vocês têm passado juntos, conectando-se enquanto Família 

Espiritual Original, começarão a lhes dar a oportunidade de verem a si mesmos 

completamente, e isto lhes permitirá assimilar a Arte da Graciosa Aceitação, e 

a se conectarem através de seu próprio Eu Superior de maneiras nunca antes 

experimentadas. Também permitirá que vocês confiem nesta energia, na 

medida em que ela começa a fluir, bem como expressá-la, qualquer que seja a 

forma que ela venha a assumir. Se for através da escrita, que assim seja! Se 

ela tomar a forma de trabalhos artísticos, que assim seja! Se ela se expressar 

como orientação e aconselhamento, que assim seja! Se for através do trabalho 

de cura, em qualquer modalidade, permitam também que assim seja! 

Usando a Quinta Dimensão 

Reúnam a energia de tudo o que vocês já criaram e a ponham em movimento 

neste mesmo dia, através de sua própria intenção falada. Expressem sua 

intenção de se moverem adiante e, ao afastar-se por um momento, 

contemplem o início de seu movimento para trás no tempo e vocês verão a 

verdade de quem realmente são. Não usem o pensamento racional, nem 

tentem entender tudo em sua mente. Simplesmente permitam que se torne 

uma parte de si mesmos e então acontecerá! Tudo é tão mais possível agora 

do que antes! 

Queridos e Amados, vocês já estão na quinta dimensão. Contudo, o que tem 

acontecido é que a cada manhã, quando vocês acordam, olham para o seu 

carro estacionado, aprontam-se para trabalhar, imaginam-se dirigindo para o 
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serviço, começando assim o seu dia e... criando portanto exatamente isso! Na 

maioria das vezes, vocês acabam criando uma realidade tridimensional dentro 

da quinta dimensão. Vocês são tão imaginativos e poderosos! Peguem esta 

energia e criem primeiro para vocês. Abram-se à oportunidade de sentirem 

algo novo e mágico! Recuem por um momento e sintam aquela sensibilidade 

objetiva, porque ela é uma parte de quem vocês são, e parte de suas novas 

ferramentas como seres humanos capacitados. Assumam a responsabilidade 

que vem com essa capacitação, começando com a responsabilidade de 

criarem aquilo que os seus corações desejam.

Pois vocês são responsáveis por serem felizes aqui neste planeta. Vocês são 

responsáveis por criarem um estilo de vida que seja confortável para vocês. 

Vocês são responsáveis por descobrirem e estarem em sua paixão, mesmo 

que seja somente de formas simples no princípio. Façam isso, estabelecendo 

contato com sua sensibilidade objetiva, e esta não mais será um impedimento, 

mas uma positiva e útil ferramenta à sua disposição, pois este é o verdadeiro 

processo de Mestria. Este é o ato de tornar-se um anjo humano. 

Fiquem atentos às portas laterais, Queridos e Amados, e vocês as encontrarão 

mais rápido do que imaginam. Todos e cada um de vocês terão oportunidades, 

nos meses seguintes, de verem coisas incomuns, não imaginadas por vocês, 

porque o próprio processo de transformação da Terra está alterando toda a sua 

linha temporal. Esta é a razão pela qual tem havido tanta imprecisão acerca do 

ano 2012, e quando e o quê exatamente irá ocorrer, porque vocês ainda estão 

no comando da mudança daquela linha temporal. Quanto mais aqueles dentre 

vocês se permitirem caminhar de volta no tempo, mais vocês começarão a 

entender aquilo de que estamos falando. Simplesmente permitam-se 

internalizar e compreender este conceito, porque isto é o que colocará a 

energia em movimento. 

Não há qualquer ritual que vocês precisem executar. Não há qualquer estado 

de elevação que vocês necessitem atingir. Vocês já estão lá! Reivindiquem-no 

para si mesmos e contemplem a luz sobre seus ombros! Assumam a 
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responsabilidade de utilizá-la de maneiras que possam capacitá-los, bem como 

aos outros, pois estes são os dons e os atos de um anjo humano. Vocês 

colocarão a magia em movimento neste mesmo dia, e nós somos 

profundamente gratos por podermos contemplá-lo... Vocês não podem 

imaginar os aplausos do nosso lado do véu... Pois à medida que cada um de 

vocês se aprofunda em suas próprias lições de vida e capacitação pessoal, 

estará repassando este dom aos outros. 

Vocês são os Magos do Tabuleiro do Jogo! Vocês são Os Escolhidos! 

Escolham bem, Queridos e Amados, e saibam que o amor que vocês sentem 

provém diretamente do Coração da Família de Miguel, pois vocês são uma 

parte de nós e nós somos uma parte de vocês! E nós amamos vocês mais do 

que podem possivelmente compreender. Valham-se desta energia e a 

transformem em algo mágico! Os aplausos serão ensurdecedores, enquanto 

batemos nossas asas em celebração dos Seres Humanos Capacitados! 

Queridos e Amados, nós lhes agradecemos pelas oportunidades de podermos 

falar-lhes deste modo, a fim de espalhar a luz sobre um planeta que está 

crescendo cada vez mais rapidamente em seu próprio processo evolucionário. 

Nós lhes agradecemos por receberem esta mensagem, ancorando-a na própria 

Energia do Lar! Saibam que vocês estão criando o Céu na Terra, a cada passo 

de cada dia, e nós estamos muito orgulhosos de vocês! 

E é com a maior das honras que lhes pedimos que se tratem com respeito 

mútuo, apóiem-se uns aos outros e joguem bem juntos! 

Espavo! 

“O Grupo”
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Conectando o Coração

Dando um passo atrás para se mover adiante

Por Barbara Rother

No momento em que estiverem lendo isto, Steve e eu teremos iniciado nossas 

viagens com nossos eventos de Trabalhadores da Luz para o novo ano. Já me 

sinto eufórica em antecipação à alegria de me conectar com a família espiritual 

mais uma vez além de ver lugares novos e também familiares. As aventuras 

que estão à nossa frente são excitantes e posso garantir que serão 

memoráveis.

Acho que Steve tem estado mais ansioso com o inicio das viagens do que eu. 

Ele é o que eu chamo de "coelhinho energizado" que continua indo em frente 

sem nunca precisar de uma parada, mesmo que também curta seus momentos 

em cada. Isto deu a ele a oportunidade de trabalhar em todos os vários 

detalhes no site Lightworker e especialmente para escrever os livros. Eu tive 

tempo de organizar nossa agenda para 2004 e adiantar tudo o que precisamos 

fazer em nosso trabalho.

Ambos valorizamos os momentos que tivemos com nossa família biológica. 

Não sei dizer por que mas posso dizer honestamente que este período de 

férias foi o melhor que já tive. Tem sido divertido compartilhar as vidas de 

nossos dois filhos que estão agora com seus vinte anos. Um deles acabou de 

comprar uma nova casa, o outro acabou de voltar de sua primeira viagem a 

Nova York. A vida para eles está cheia de aventuras. Eu curti muito os 

momentos especiais em que conheci suas namoradas. Sempre quis ter uma 

filha e agora tenho duas. 

Também tem sido divertido nos conectarmos com nossa família espiritual de 

San Diego. A maioria deles se voluntariou para trabalhar no Lightworker de 

alguma maneira. Quando voltamos da Europa no início de novembro 

apresentamos um evento em San Diego. Foi muito bom terminarmos nossos 
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eventos Lightworker na cidade em que moramos. No dia 1º de janeiro tivemos 

uma celebração para honrar o ano novo e o aniversário de Steve. Eu 

especialmente, adoro o dia em que o Steve nasceu! Foi também o fim de um 

ano magnífico e o início de outro que promete ser grandioso. 

Temos estado em casa por pouco mais de dois meses, o que para nós é algo 

raro. Geralmente estamos viajando em duas ou três semanas. Estes momentos 

têm sido meu descanso. Me conheço bem, primeiro preciso dar um passo atrás 

para depois ir adiante. Preciso deste tempo para me reagrupar. Tenho adorado 

me aterrar. As coisas simples como cozinhar, limpar, trabalhar no jardim, ir à 

academia, caminhar com nosso cachorro Irie, brincar com nosso gato Merlin, 

apenas fazer de nossa casa um lar, tem sido muito divertido. Moramos em 

nossa casa por 27 anos. É nossa base. Depois de cada viagem, quando 

atravessamos nossa porta da frente, tenho sentido tanto conforto. Sinto que 

nossa casa reflete quem somos eu e Steve em nossa vida juntos. Eu adoro 

quando alguém vem nos visitar e também se sente em casa. Aprecio tudo isto 

ainda mais sabendo que quase perdemos nossa casa nos incêndios em San 

Diego outubro passado. Eu e Steve ainda sentimos que nossa mudança para 

Las Vegas está vindo, mas a urgência se foi.

A maioria de nós vive a vida em uma ação padrão como se fosse uma corrida. 

Perambulamos por aí, sem sabermos que o poder de nossos pensamentos e 

palavras nos move de maneiras fortes e diretas. Aproveitem este momento 

enquanto iniciamos este ano excitante para permanecer centrado. Eu o 

encorajo a se mover um passo atrás antes de ir adiante. Seja grato por 2003 e 

todas as maravilhosas lições que nos trouxe. Temos todo o tempo do mundo 

para nos movermos em direção a nossos desejos. Quando estiver pronto 

mova-se adiante em co-criação com seu eu superior. Vá profundamente dentro 

de si para o seu centro e se focalize naquilo que deseja criar em 2004. Ao fazer 

isto está dando um passo atrás, depois pode se mover adiante com paixão.

Durante meus momentos em casa, dei um passo atrás com relação à nossa 

agenda ocupada. Antes de me mover completamente adiante tenho tempo de 
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curtir o presente. É o presente da vida. Encorajo todos vocês a curtir este 

presente do tempo.

Com Amor e Luz,

Barbara

---

Portais de Cristal

02/2004 - falta a tradução

---

15 de Março de 2004

̃ O Tecido Divino ̃

Conectando-se à Energia Universal

Saudações  de  Casa, 

Queridos,  têm idéia da magnificência que refletem?  Têm idéia da energia que 

estão colocando no Universo neste momento?  Se  pudéssemos oferecer, 

somente uma breve amostra  de seu reflexo, ficariam maravilhados.  Vocês são 

as luzes mais brilhantes do Universo. Vocês são os que escolheram cobrir seus 

rostos com os véus para poder recordar a Deus,  para poder experimentar e 

definir “Tudo Que É”.  E, nós lhes dizemos que, devido ao seu  experimento, 

não só estão reescrevendo todos os paradigmas, senão que vocês, vocês 

mesmos, estão mudando  outra vez.
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Qual  é  o  Significado da  Vida?

Nossa conexão  com “ Tudo o Que  É”  está  se fortalecendo agora, porque 

vocês se casaram com  seu  Ser Superior e estão começando de novo.  O véu  

reside no ponto de conexão  entre o ser  superior e  o inferior.  É muito 

importante o fato de terem vindo a este planeta sem recordar aquilo que foram,  

sem recordar sua magnificência  e suas habilidades de criação.  Em vez disso,  

jogaram o jogo e eventualmente,  apareceu a pergunta favorita que nos 

encanta escutar:  “Qual é o significado da Vida?”.   Oh! Vocês não têm  nem 

idéia do quanto rimos quando os escutamos!   Não  tem  nenhuma idéia de 

quem são!  Vocês  são  Deus escondido  atrás do véu,  incapazes de ver seu 

próprio reflexo.  De  nossa perspectiva,  isto  é como se Deus  estivesse 

perguntando  como é  Deus.

A  Energia  Universal ̃ O  Tecido  Divino

Queremos  abordar  este  tema  agora  que seu véu se afina,  já que sua 

própria conexão  com “Tudo o Que É”  se  fortalece e é mais direta.       Para 

ajudar-lhes a compreender esta conexão, vamos falar primeiro da Energia que 

conecta tudo na Unidade. Isto é algo a que temos nos referido anteriormente 

como a “Energia  Universal”. É O Tecido Divino, já que  Deus é feito dos fios de 

Energia  Universal que entrelaça  todas as coisas e todos os seres que existem 

em  todas as partes. Sim,  os  conecta a todos em plena Consciência de 

Unidade. 

A  Consciência  de Unidade  é  algo que devem  estar  conscientes agora,  já  

que é o primeiro passo até a existência vibratória mais elevada da quinta 

dimensão. É muito mais que a conexão entre vocês e a pessoa que se senta 

ao seu lado. É a Consciência de Unidade com a relva abaixo de seus pés,  com 

as árvores que existem em seu jardim, com as pedras de suas ruas.  Tudo 

aquilo que o véu faz, com que vejam separados de si mesmos, deseja 
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conectar-se plenamente com seu ser superior, assim como vocês. Eles 

desejam conectar-se com vocês.

Queridos,  sabem  quem  são?  Nós,  sim.   E é nosso trabalho  recordar-lhes. 

Esse é o propósito do reino angélico.  Esse é o propósito angélico da Família 

de Miguel.  Porque,  à medida que avançamos, proclamamos a verdade mais 

elevada para que seja conhecida por todos, já que agora, mais do que nunca, 

vocês podem  aceitar essa verdade.

Portais  Cristal.  Energia  Cristal.  Crianças  Cristal

Até  esse  ponto, sua conexão com a Energia Universal permanecia oculta à 

sua visão, já que não eram capazes de ver suas próprias criações.  Porém,  

agora, nós lhes dizemos que suas  interações com os Portais de Cristal têm 

aberto novas possibilidades para que interajam com o “tempo do agora”, ou o 

“tempo circular”, no qual o passado e o futuro são um só.  À medida que vão 

retirando o véu do esquecimento mais ainda,  descobrirão sua verdadeira 

natureza como seres infinitos no tempo circular.  

Atualmente, como seres finitos têm um princípio e um fim; por conseguinte, não 

é possível que compreendam realmente o que é infinito. Assim é o véu em 

ação; inclusive, com sua nova relação de tempo e espaço, vocês já começam a 

ver uma nova conexão com o que nós chamamos de “tempo circular”. A  

energia que emana do Sol Central, e que seu Sol filtra, é a energia cristal que 

tem possibilitado isto. As explosões solares tem carregado e ativado a Terra 

com a energia necessária para conduzi-los ao nível seguinte. Então, verão 

mais ativações deste tipo num futuro próximo.

Observe o Sol. Tem se acalmado um pouco ultimamente, porém lhe contamos 

que, todavia, não terminou já que haverá novas injeções de energia cristalina 

para o que vem na última parte do ano. À medida que esta energia cristal 

penetra na Terra,  muda seu potencial, porque os conecta mais diretamente 

com a Energia Universal. Esta conexão fortalecida possibilita que atraiam sua 
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criação em direção a si mesmos. Por esta razão, temos lhes pedido que 

experimentem com os Portais de Cristal,  que  lhe  conectarão com seus 

próprios seres do passado e futuro.

Nos próximos  três  anos  observarão uma afluência de crianças cristal como 

jamais se viu.   As crianças de vibração cristal estão preparadas e chamadas 

para entrar. Ainda que até agora alguns tenham estado chegando com 

atributos parciais, falta pouco para que comecem a chegar com todos os 

atributos. Quando isto suceder, verão o humano evoluído com a forma de uma 

criança. Necessitarão seu cuidado e compreensão, porque seus atributos  com 

frequência são mal interpretados. Sua incrível sensibilidade está relacionada 

diretamente à sua conexão integral com a Energia Universal.  Devido a esta 

conexão intensa, eles aportarão uma nova compreensão do tempo circular e a 

forma em que realmente funcionam os Portais.

Suas habilidades mágicas são o resultado direto de sua habilidade para 

conectar-se com o tecido de Deus que conecta todas as coisas em Unidade. 

Uma vez que os humanos superem o temor de ver algo diferente, as crianças 

cristal lhes mostrarão todas as suas possibilidades de sustentar o poder divino 

enquanto permanecem na forma física. Este poder é inerente a cada um de 

vocês. E  é o tecido divino, porque se parece com uma multidão de fios que 

conectam seus corações, entrelaçados em um tapete em que se entrelaçam o 

tempo e o espaço.

Sua nova relação com a Energia Universal é o que está causando o aumento 

do contato espiritual neste tempo.    Nós já lhe dissemos que, agora que isto 

começa a ativar-se, muitos destes Portais voltam a se abrir,  e muitos mais 

começarão a canalizar.  Muitos mais,  escutarão  as  diretrizes do Espírito, 

através de seu Ser Superior e serão  capazes de interpretá-las em seu interior.  

Então, pedimos a Todos que escutem cuidadosamente, para que se sustentem 

nelas e busquem uma forma de expressá-las.  Esta conexão, incrementada, 

facilitada por uma conexão mais forte com a Energia Universal, é tudo que 

necessitam para alcançar o nível seguinte.
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O Movimento Unificador da Energia Universal

À medida que aumentam sua conexão com a Energia Universal, poderia ser-

lhes útil conhecer mais acerca dela. A  Energia Universal é como um lençol 

estendido em uma corda.  Quando vocês empurram o lençol para um lado, 

aparece um abaulamento pelo outro.  Este tecido é o portador dos Registros 

Akáshicos,  o  motor do Karma, e a razão  da causa e efeito. A  maior  verdade 

acerca da Energia Universal é que ela possui um abaulamento muito grande 

que se criou quando se iniciou este Jogo do Livre Arbítrio,  portanto, a ação  

natural a que tende a Energia Universal é a de voltar a unir e mesclar aquilo 

que antes esteve aparentemente separado  para criar a ilusão da dualidade em 

que têm estado jogando esta partida.  Compreender a ação de unificação pode 

ser muito útil para vocês à medida que progridem como criadores com 

intenção. Se compreenderem que harmonizando-se com a Energia Universal 

vocês se colocam a favor do vento, sentirão que o próprio Tecido Divino os 

apóia agora em suas criações e atuações.

Queridos, vocês descobrirão as oportunidades para utilizarem esta 

informação.Tudo que pedimos é que, simplesmente, em tudo que fizerem  

como indivíduos,  toda decisão,  toda escolha,  a comparem com o movimento 

natural da Energia Universal.  Estão unificando  ou  separando?   Descobrirão  

uma  correlação direta com a quantidade de apoio que recebem,  

especialmente  agora que estão  em direção  às  novas  conexões.

Sua conexão com a Energia Universal  é  mais forte, e é muito importante que 

compreendam sua conexão com ela.  Ah!  Porém, isto não  para aqui, pois 

vocês não  só  atuam como indivíduos, mas também  como um coletivo.  

Chegará o dia em que cada um de seus negócios terá um pessoa, cuja única  

função, será observar em que direção  se dirige sua empresa, e compará-la 

com o movimento natural da Energia Universal.  Sua  Empresa está orientada 

para a unificação ou separação? Naturalmente, isto tampouco se detém aqui,  
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porque também  chegará aos  seus  líderes mundiais e à política em todos os 

níveis, em todos os mundos e em todas as partes.

Kundalini,   Amor  e  Medo,  e  Políticos

Agora,  queremos  falar sobre  a  Energia Universal e o modo como se conecta 

com cada um de vocês.  Quando se conectam por meio de seu  Ser Superior, 

sentem esta conexão  através das emoções.  A  Energia Universal é uma 

emoção mais forte ,  a partir da qual se constróem todas as coisas.   Sentem 

ela em seu ser como a emoção  do  AMOR. Assim, então, o Amor é o “sabor” 

da energia universal quando atravessa seu ser e conecta seus corações com 

todos os corações em todas as partes. O Amor é a  verdadeira energia 

essencial da vida.

Muitas vezes esta energia gera uma reação em seu ser físico, porque ativa a 

kundalini.   A kundalini é, em realidade, a energia básica da energia essencial 

de vida em forma física.  Assim, quando a Energia Universal pulsa através de 

seus corpos, a sentem como amor, e quando tem limitações, sistemas de 

crenças ou outros bloqueios que restringem o fluxo dela, sentem na como o 

oposto do amor, que é o medo.  Há uma outra forma de medir sua harmonia 

com a Energia Universal. “Procede desde o Amor ou desde o medo?” Isto lhe 

ajudará a determinar sua posição em relação com ela e com o Tecido Divino. 

Essa relação determinará se navegam com o vento, ou se, em cada passo que 

dão encontram resistência.

Por favor, queridos, ninguém os está julgando. Suas escolhas são 

simplesmente escolhas, e não existe nada que seja correto ou incorreto.  Existe 

sim, sem dúvidas, a causa e efeito, e isso se relaciona diretamente com sua 

posição frente à Energia Universal.  Uma vez mais,não parem por aqui.   

Observem seus líderes políticos e empresariais, e perguntem-se:         Sua 

mensagem é de amor e representa uma posição unificadora,  ou é uma 

mensagem de segregação e medo?   A  parte difícil aqui, é que a natural 

atração humana em direção ao dramático atrairá mais rapidamente as pessoas 
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frente ao medo. Pois, é muito mais fácil temer  que  amar. Agora, mais do que 

nunca, é importante compreender que todo progresso terá uma relação direta 

com a Energia Universal, assim que buscá-la.

Quando designarem líderes políticos para que os representem,  e  quando  

selecionarem negócios com os quais se relacionar, assegurem-se que estão 

orientados pela unificação e não segregação,  no amor  mais que o medo. 

Quando escutarem estas mensagens atemorizantes, tomem nota.  Relaciona-

se isto com a Energia Universal, ou se opõe a ela? E  compreendam que, a 

partir de agora, vocês criam sua própria realidade a cada instante do dia. Estão 

chegando ao fim aqueles dias de busca de “líderes”mundiais poderosos, à 

medida que cada um de vocês sustenta uma dose maior de seu próprio poder.

O Tempo  e  o  Espaço  da  Energia Universal

Ah! Porém, tem mais. Dissemos que o que vocês conhecem como tempo linear 

só existe em relação direta com a Energia Universal.  A  Energia Universal, 

como o Tecido Divino, se expressa também em seu mundo em um contínuo de 

espaço/tempo. A ilustração de um lençol pendurado numa corda muda agora 

para uma manta estendida no chão. Nessa perspectiva, pode ver-se que 

muitas vezes se produzem acontecimentos que criam uma prega, uma 

ondulação no tecido do tempo e do espaço. Tudo, em todas as partes, sente 

essa ondulação em algum momento.  Existem ondulações grandes e pequenas 

que afetam a tudo e a todos. Muitas vezes produzem-se acontecimentos 

mundiais que ocasionam tremendas ondulações nesta energia. E, ainda que 

alguns destes eventos sejam tão difíceis, são absolutamente eficazes para criar 

uma onda na Energia Universal que gera grandes mudanças de percepção.

O maior desafio com relação a isto é que os humanos desejam saber 

exatamente de onde provém as coisas e exatamente para onde se dirigem. 

Vocês querem explicações para tudo, vocês são os curiosos do Universo, 

vocês são os que tratam de definir a Deus, sem ser capazes de olhar a si 

mesmos. E , mais uma vez, dizemos que sua conexão com o tempo e o espaço 
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tem muito a ver com isto. Ë muito fácil para vocês olhar retrospectivamente em 

sua história e ver quando colocaram em marcha muitas destas ondulações e o 

que ganharam. Muitas vezes pareceria como se alguém estivera agarrando o 

tapete sobre o qual estão parados, tirando e sacudindo intencionalmente todo o 

seu mundo.

Sem dúvida, a Energia Universal  não existe apenas dentro de sua realidade 

dimensional. Conecta todas as coisas em todas as dimensões do tempo e 

espaço.    Recentemente, tem  sentido uma onda que não provém de nenhum 

acontecimento registrado em seu cronograma dimensional. Apesar de essa 

onda ter sacudido seu mundo, vocês não tem sido capazes de rastreá-la até 

sua origem.  Na  realidade, se produziu em outra dimensão de tempo e espaço, 

gerando uma grande onda  nessa energia, uma onda que muitos dos que 

escutam e lêem essas palavras sentiram.    Essa situação é algo estranho para 

vocês, já que olham a seu redor e não são capazes de descobrir a causa.    

Sabem que algo tem mudado. Sabem que tem algo  estranho. Sabem que está 

se apresentando uma oportunidade e podem percebê-la, porém, desconhecem 

a razão.

Neste ponto, seu cérebro se põe em movimento, tratando de decifrar o que 

estão sentindo e porquê.    É muito frustrante para os humanos tratar de 

acomodar todas as peças.  Assim, queridos, à medida que sua relação com a 

Energia Universal vai se fortalecendo, o êxito consistirá em estar à vontade 

com a mudança. Trata-se de permitirem que a energia flua através de vocês e 

recebam tudo o que ela oferece, em vez de tratar de decifrar de que maneira 

encaixa dentro do que vocês conhecem como “normal”.  Nós lhes dissemos 

que toda mudança conduz a algo melhor. Permitam que estas ondas no tecido 

do tempo e espaço guiem nos até algo que jamais imaginaram. Permitam que 

esta energia os conduza a níveis inteiramente novos que agora trazem a vocês 

a possibilidade de uma conexão mais forte com seu espírito. Já está disponível.  

Para isto se abriram os Portais Cristalinos por onde  está entrando a energia 

cristal na Terra através das explosões solares nestes momentos. E, por isso as 
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crianças Cristal estão todas em fila do outro lado  perguntando, “Quando posso 

entrar?”.

As Três  Irmãs :  Marte,  Terra  e  Vênus

Existe outro acontecimento relacionado com a Energia Universal que 

desejamos clarear. Todas as reconexões e novas conexões com a Energia 

Universal os levará a reavaliar e reexaminar todas suas conexões passadas.  

Muito do que estão experimentando, inclusive agora, com os novos atributos 

dos Portais de Cristal fará que se replantem  muitas coisas acerca de suas 

próprias  conexões com o tempo e espaço e o que significa realmente. Porém, 

inclusive em uma maior escala, dizemos que estão a ponto de descobrir 

algumas coisas, desde o ponto de vista científico, que todavia, não são 

capazes de classificar plenamente. Dissemos a vocês que logo descobrirão a 

energia da essência de vida que existe em Marte.  Vocês descobrirão vida em 

Marte. E não somente descobrirão em Marte formas de vida ligadas a 

partículas microscópicas, como também  uma história de vida em Marte. Logo, 

os cientistas farão uma descoberta que claramente mostrará que, em um certo 

momento, Marte sustentava a vida tal como a conhecem na Terra.

Queridos, isto tampouco se detém aqui; porque no começo existiam três irmãs 

e não duas.  As três irmãs ‒ Vênus, Marte e a Terra- sustentaram a vida em 

determinado momento. Existia uma comunicação instantânea entre as três 

irmãs. Justamente agora está se encontrando evidência desta comunicação 

instantânea. Existia a transferência de energia em ambos os sentidos e que 

vocês, todavia, não descobrem. Porém, nós lhes dizemos que grande parte da 

razão pela qual a energia cristal está chegando hoje, desde o Sol Central 

através de seu Sol Solar, para ser armazenada nas placas tectônicas,  origina-

se no fato de que estas placas tectônicas existem nos três planetas. O fato de 

que algumas das placas tectônicas de Vênus tenham deixado de se mover é a 

razão pela qual na atualidade não existe nenhum tipo de vida que vocês 

possam detectar. O sangue vital planetário, que vocês sabem é o dióxido de 

carbono, perdeu seu ponto de equilíbrio nesse momento. As conexões de 
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energia de cada irmã mudaram, e, portanto, toda a energia se enfocou na irmã 

do centro e do meio, a Terra, porque era necessário enfocar a energia, para 

atrair toda a energia e a energia da essência de vida  necessárias para 

construir uma matriz ao redor da Terra. A partir desse momento, toda a energia 

da essência da vida se focou nessa direção.

Logo, encontrarão evidência científica que apontará nesta direção. 

Permaneçam atentos a isso. Sim, será interpretado de muitas formas 

diferentes, porém, se contemplarem o quadro maior da criação no Universo, 

verão como tudo esteve focado em uma direção. A conexão da Terra, e a 

energia da essência da vida sustentada pela rede, foram a causa pela qual 

toda a energia se focou na Terra, tanto que as duas outras irmãs entraram 

voluntariamente num estado de hibernação. A parte interessante é que, dentro 

em pouco se voltará a semear intencionalmente a vida em uma dessas duas 

irmãs. Novamente, a partir da forma menor, a semente brotada iniciará uma 

cadeia completa de reações que durante milhões de anos porá em movimento

uma das maiores criações da intenção humana jamais presenciada.

Para  Conservar....Entregar...

De uma perspectiva mais elevada, queridos, todos os olhos estão colocados 

em vocês, observando como criam o seguinte passo de sua senda, justamente 

antes de apoiar seu pé nela.  Estão criando seu futuro a cada instante do dia, 

todos os dias, e nós estamos muito orgulhosos de vocês.  Sim, alguns de 

vocês percebem como uma carga, porque não é fácil compreender sua 

conexão com o “TUDO O QUE É”, pois, eu seu corpo, a energia da Energia 

Universal se manifesta como Amor, por isso  às vezes pode ser esmagadora. 

Só existe uma forma de apropriar-se da energia do Amor. Sabendo que se trata 

de energia e que, como tal, não pode existir no vazio; tem que se mover para 

existir. Portanto, a única maneira de conservá-la é entregando-a .  Passen-na . 

Toquem a outra pessoa. Permitam a ela ver a chispa da essência da vida em 

seus olhos. Permitam ver sua esperança, ver seus sonhos. Permitam a elas ver 



29

o que os aprisiona. E, à medida que passem isto de um a outro, novamente 

estarão entrelaçando o Tecido Divino, convertendo-o em uma criação maior.

Vocês estão combinando esta energia, unificando a com uma nova energia e 

com um tecido novo que conduzirá a Energia Universal ao nível seguinte. Isto é 

o que tem começado a fazer hoje, e nós os observamos com maior orgulho.   

Nosso maior desejo era simplesmente soltar  nossas asas e ajudá-los a refletir 

a magnificência do coração humano. Vocês não sabem o que são....mas nós 

sim. E temos a intenção de recordar-lhes sua própria magnificência.  Quando a 

sentirem, pedimos que a propaguem aos demais. Um dos maiores presentes 

que podem oferecer é o presente do anjo humano. Agora podem assumir a 

responsabilidade de ajudar os outros para que possam ver sua própria 

magnificência. Este é o trabalho que têm pela frente.

Muitos olham as estrelas ao seu redor, observando os alinhamentos, tratando 

de compreender por quê nestes momentos tudo é tão emotivo, por quê tudo é 

tão difícil ou tão fácil. Contamos a vocês  que muitas vezes tem que ver com 

sua relação interdimensional de tempo e espaço e com a Energia Universal; 

por isso muitos de vocês nem sempre vêm essas ondas, mas se tomam cada 

uma delas e a cavalgam da melhor maneira, se vocês se responsabilizam por 

entregar o melhor de si a tudo o que se apresente em seu caminho, dançarão 

com o que lhes apaixona e jogarão em sua alegria. Nesse momento servirão 

ao Universo na melhor forma possível. E será nesse instante quando ocuparão 

seu lugar como criadores do Planeta Terra.

Estão introduzindo oportunidades para criar essa vida dentro de si mesmos.  

Caminhem com intenção, sigam e caminhem corajosamente, e ponham em 

ação suas intenções mais elevadas para si mesmos, e verão como se cria a 

magia. Verão como geram suas próprias ondas através da Energia Universal; 

porque todos os que o rodeiam perceberão seu padrão vibratório.  Ponham-nas 

a funcionar por meio de suas intenções mais elevadas, da mesma forma que 

utilizaram os Portais de Cristal. Permitam que os  sintam,  permitam  que os 

escutem,  que  os  amem e acontecerá agora mesmo.
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Nos sentimos muito honrados de estar com vocês.  Nos sentimos muito 

honrados de que nos permitam dar-lhes umas batidinhas nessa parte de seu 

interior que conduz  diretamente ao coração;  quando o fazem, nos permitem  

conectar essa Energia Universal com cada um de vocês, e ao  fazê-lo, 

acendemos seu coração. Se desejam conservá-lo e que o fogo permaneça 

aceso, peguem-no e compartilhem com os demais. Permitam que outros vejam 

seu coração e ele se ativará.

Nos sentimos muito honrados por termos nos sentado ao seu lado neste dia, e 

colocado nossa energia dentro da Energia Universal de todas as coisas em 

todas as partes.  Vocês nos tem brindado com  esta oportunidade e por isto 

estamos eternamente agradecidos.  Somente lhes deixamos três breves 

recordações:

Por favor, tratem-se com muito respeito, cuidem-se mutuamente em cada 

oportunidade que tiverem, e lembrem-se que vocês são parte do Tecido Divino 

quando jogam bem juntos.

ESPAVO

O GRUPO

Conectando o Coração

Purificando-se para o Futuro

Por Barbara Rother

Em San Diego, Califórnia, lugar em que vivemos, ultimamente temos tido 

chuvas muito intensas. Isto tem sido uma benção porque necessitamos da 

chuva, mas também uma ameaça devido à possibilidade de que se apresentem 
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avalanches.  Como os recentes incêndios em nossa área deixaram muito 

desnuda a terra, o solo se encontra agora em um estado muito frágil e poderia 

se ver prejudicado pelas chuvas. Agora me dou conta de que ambos, os 

incêndios e as chuvas, têm se despejado em nossa área preparando-a para o 

que se avizinha.   É uma revolução em nosso presente que nos faz progredir. 

Nós podemos conectar tudo isto considerando como um despejo em nossas 

vidas. 

Com a última tormenta que se aproximou recentemente, me encontro sentindo 

a mesma emoção que uma criança. É raro que chova em nossa área, assim 

que, para nós termos recebido na em abundância foi uma bem vinda novidade. 

Ainda é mais raro termos uma tormenta acompanhada de relâmpagos e 

trovões.

Senti que a Mãe Natureza estava chamando-nos a atenção, dizendo 

“Levantem-se e se preparem para as mudanças que estão ante vocês”.   Senti 

uma profunda paz interior, dizendo a mim mesma, estou pronta, porque 

estando ou não, aí vem. Também podemos fazer as pazes com a mudança e 

nos situarmos no fluxo de nosso futuro.

Imaginem-se a vocês mesmos aonde quer que estejam, experimentando um 

período grande de intensas chuvas em suas vidas.  Associem a chuva com 

seus problemas que nunca se resolvem. Se perguntem, “terminará alguma vez 

esse período úmido?  Quanta chuva mais ainda vai nos dar Deus?”    É 

divertido pois quando se fazem esta pergunta o Espírito parece descarregar 

ainda mais.  Somente quando aceitamos o que está em nossa vida e 

compreendemos que podemos dominar o que quer que chegue a nosso 

caminho, é quando a tormenta parece cessar.

Lembrem-se de respirar.  Descubram a si mesmos desejando que regresse a 

luz do sol.  Seus pensamentos criam a sua realidade. Façam um esforço 

consciente por mudar sua realidade, e finalmente se sentirão pegando as  

rédeas de suas vidas. Centrando seus pensamentos, conectando-se com suas 
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verdadeiras almas, vem um espaço desembaraçado.  As negras nuvens que 

tem estado esvoaçando sobre vocês se dissiparão rapidamente com a frescura 

da nova brisa.   Sintam a leveza do ar.         Escutem cantar os pássaros.  Esta 

é a preparação para a Primavera que está entrando em sua vida.

Dêem as boas vindas a este novo começo e saibam que a chuva foi uma 

limpeza de seu passado.  Quaisquer que sejam os problemas que tenham 

estado em sua mente, estejam prontos para libertá-los.

Dêem as boa vindas a esta mudança com os braços abertos e sentindo o 

poder,sobre suas vidas. Estejam prontos.  Estejam prontos para avançar em 

suas vidas. Atrevam-se a dar o próximo passo do seu caminho.  Olhem seu 

passado como foi, porém, não o recoloquem em movimento.

Agradeçam ao passado pelas muitas lições que lhes ofereceu e sigam adiante. 

Talvez haja alegrias em seu passado, talvez haja dores. O que quer que seja 

que tenham vivido antes, os trouxe onde estão agora

Às vezes, tem sido passos de bebê, outras saltos de gigante adiante de seus 

caminhos. 

Todas  estas experiências tem levado vocês a desejar alcançar uma maior 

consciência espiritual.  Permitam que o passado tome seu lugar em sua mente, 

e voltem a visitar esse lugar apenas quando necessitam usá-lo como 

ferramenta para seguir adiante.

Se o passado volta a visitá-los trazendo dores não resolvidas, raiva ou 

arrependimentos, voltem a seu presente. Olhem quem são agora. Já não são a 

mesma pessoa que eram então. Tem crescido. Têm aprendido a agradecer ao 

passado por suas muitas lições, e a ver como lhes motivou a serem as pessoas 

que são agora.



33

São  seres espirituais magnificentes que cresceram mais além de suas 

esperanças em seu futuro.  

Seu  passado,  seu  futuro  e  seu presente são continuações da cadeia intacta 

da vida, a energia vital de seu círculo.  Celebrem toas as partes de sua vida.  

Desfrutem sendo o que são.

Com Amor e Luz, 

Barbara.

---

15 de Abril de 2004

̃ Morte de Uma Estrela ̃

Luz Paralela de um Universo Paralelo

Saudações de Casa.

Agora que cada um alcança as profundezas de sua alma, vocês criam uma 

realidade em cada expiração, pois a inspiração de Deus começou. Vocês se 

colocaram em movimento, e agora verão a realidade que criaram neste dia.  A 

beleza que os cerca é mais do que jamais saberão, pois mesmo com sua nova 

visão o véu continua firmemente no lugar.  Mas queridos, é quando vocês 

olham nos corações e nos olhos uns dos outros, que podem ver  Deus.  Deste 

dia em diante vocês verão tal reflexo, pois a energia tem sido construída desde 

agosto de 2003.  As grandes mudanças começaram.  A energia tem sido 

transformada de maneira que possam ver a nova realidade que criaram para si 

mesmos.  E agora ela se põe em movimento de tal maneira que vocês serão 
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capazes de usar esta energia ‒ movimenta-la para criar sua realidade em cada 

passo de cada dia.  Isso começou hoje!

Universo Paralelo ‒ Luz Paralela

Dissemos várias vezes a vocês que os portais de energia se abriram.  

Ilustramos as maneiras como as realidades interdimensionais funcionam.  

Plantamos as sementes para ajudá-los a compreender que não estão sozinhos, 

e de que há muitas realidades ocorrendo ao mesmo tempo, existindo lado a 

lado em universos paralelos. Hoje falamos sobre a luz paralela, pois a energia 

mudou e agora há uma oportunidade de vocês verem como isso funciona.  A 

conexão de vocês com a Energia Universal está mais forte do que jamais 

esteve.  Esta conexão à Energia Universal é o que corre entre cada pessoa, 

mas também conecta vocês a cada fino talo de grama.  Conecta vocês com as 

pedras.  Conecta vocês aos montes.  Conecta vocês ao sol.  Esta energia é a 

Energia Universal que corre entre todas as coisas e que liga todas as coisas.  

Sempre que você envia uma criação para dentro da Energia Universal, ela é 

sentida como uma ruga neste tecido e re-torna a você nessa mesma forma.  

Este é o processo da criação.

Mas vocês vieram para jogar este Jogo por detrás do véu com a intenção de 

esquecer sua magnificência.  Vocês trabalharam bem já que o véu criado por 

vocês tem funcionado como planejaram.  Estamos aqui para ajudá-los a 

entender que vocês podem ter seu poder novamente, mesmo com o véu no 

lugar.  Estamos aqui para ajudá-los a trabalhar com sua própria energia como 

criadores, pois o momento é apropriado para que ponham em movimento a 

próxima grandiosa criação.  Este é o propósito de contar a vocês como a vida 

realmente funciona.  Pois quando vocês têm a visão maior, podem entender e 

compreender o que está bem a sua frente este dia.

Montanha russa emocional



35

Ahh, mas muitos dizem, “Tenho estado tão emocional ultimamente.  Não 

entendo o que há de errado com a energia.” Quando percebem que são na 

verdade uma parte da Energia Universal, vocês então entendem que partilham 

esta energia com tudo, em todo lugar. E ao fortalecer esta conexão com a 

Energia Universal, vocês a sentirão em seus corpos emocionais.  

Compreendam que a energia vai mudar quando sua conexão com a Energia 

Universal mudar.  Assim, as emoções podem ser bem fortes por uns tempos.  

Mas, não é apenas uma conexão mais forte com a Energia Universal que está 

causando esse influxo de emoções fortes. Há outras coisas se revelando em 

outras dimensões do tempo e do espaço que também fazem rugas na Energia 

Universal, as quais vocês então sentem como distúrbios emocionais. Mesmo 

ao ler o noticiário sobre o clima, ou tentando fazer um paralelo do que estão 

sentindo com eventos externos como a energia cristal entrando através dos

ventos solares, em alguns dias poderão sentir-se mais emocionados ou 

excitados.  Entendam que infusões emocionais não acontecem apenas devido 

a coisas acontecendo em sua realidade, são causadas também por eventos 

que estão ocorrendo em realidades paralelas. Muito parecido aos trágicos 

eventos globais que mudaram as emoções de grande parte da humanidade, 

estas mesmas tragédias também foram sentidas em realidades paralelas onde 

pareciam não ter uma causa óbvia. Da mesma maneira, vocês têm sentido 

muito disso.  Queremos partilhar com vocês esse processo, pois vocês estão 

atualmente recebendo uma tremenda quantidade de energia de universos 

paralelos.  Dentro de cada um destes “multiversos” acontece um fenômeno que 

chamamos luz paralela.  Esta luz conecta todas as emoções em todas as 

realidades.  Quando vocês entenderem o que é isso, e compreenderem o 

processo, então poderão fazer os ajustamentos em suas próprias vidas para 

incorporá-lo totalmente. 

Peguem estas coisas que causaram desafios negativos a vocês e encontrem 

usos positivos para elas, assim é o processo de mestria.  É por isso que estão 

aqui.
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Queridos, vocês olham para si mesmos no espelho e perguntam, “O que vim 

fazer aqui?  Por que estou aqui e qual é meu propósito?”  Nossa resposta é 

que ele tem estado a sua frente o tempo todo, e agora é tempo de vocês darem 

o passo com intenção completa.  Há oportunidades agora para vocês tanto de 

enviar quanto receber estas rugas da Energia Universal que cruzam entre 

universos paralelos. Vamos contar a vocês uma história para ajudar a explicar 

a situação atual.

A  Morte de Uma Estrela ̃ Leilu, Amarah e Trudge

Leilu era um homem jovem de seus trinta anos. Tinha começado uma família, 

tinha um bom emprego e basicamente amava sua vida.  Ele inclusive gostava 

do que fazia para viver.  Leilu ia para o trabalho todos os dias e gostava das 

pessoas com as quais trabalhava, já que tinha que trabalhar com as pessoas 

individualmente.  Embora não estivesse numa modalidade de cura tradicional, 

Leilu era um curandeiro. Agora tinha oportunidade de se estender para novas 

áreas e começar a ensinar. Ele voltava para casa e conversava com sua 

esposa.  Amarah o saudava à porta.  Amarah tinha o trabalho compensador 

embora difícil de cuidar da casa para a família.  Amarah o saudava todos os 

dias, “Querido, como foi seu dia?”  E eles compartilhavam os acontecimentos 

do dia  com seus altos e baixos.  Leilu e Amarah viviam bem juntos, e 

trabalhavam para manter a família à sombra de seu próprio amor.

Então Leilu se viu indo para o trabalho sem curtir tanto quanto havia curtido 

antes porque muitas coisas começaram a acontecer e mudaram sua 

perspectiva.  Ele observou que após um certo tempo as pessoas começaram a 

ficar muito estranhas.  Pareciam muito estressadas sem razão aparente.  

Mesmo que não se considerasse um conselheiro, ele se via nesta posição 

muito freqüentemente.  As pessoas entravam em seu consultório em horários 

estranhos e simplesmente explodiam em lágrimas.  Leilu não conseguia 

descobrir o que se passava.  Não entendia o que estava acontecendo, assim 

que o melhor que podia fazer era deixar as pessoas sentirem-se confortáveis, 

sentindo-se mais capacitadas e fortes, ajudando-as a ver a vida de uma 
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perspectiva mais elevada e a viver no agora.  Em pouco tempo ele se tornou 

um líder, mesmo que não fosse um título oficial de trabalho. Ele dava duro, pois 

parecia que todo mundo andava estressado.  Ele não conseguia descobrir se 

estava introduzindo isso em sua vida, ou se na realidade, todos estavam sob 

mais stress que o normal.  O que quer que fosse, as tensões eram enormes, e 

todos estavam sentindo as emoções engatilhadas.

Ao retornar para casa cada dia, era saudado por Amarah e seu filho com o 

enorme amor incondicional.  Ela sentia seu stress e sua dor, mas agia como 

uma caixa de ressonância sem captar para si o stress que ele sentia.  Eles 

funcionavam bem juntos e ela aliviava muito a pressão de maneira que ele 

conseguia fazer uma diferença com as pessoas que encontrava a cada dia. Ela 

dizia, “Querido, vai ficar tudo bem.  Você está fazendo uma diferença.” E ele 

dizia:  “Espero que sim, porque não sei se posso agüentar continuamente esse 

tipo de stress. Está tão difícil, e eu mesmo estou me sentindo muito emocional.  

Sou capaz de manter meu equilíbrio porque fico ocupado ajudando as pessoas.  

Simplesmente não entendo o que está acontecendo.”

Meses mais tarde de crescente tensão, Amarah finalmente contou a Leilu que 

ela estava se sentindo muito emocional.  Ela também estava tendo 

pensamentos que incluía acabar com a própria vida, pensamentos que jamais 

tivera.  Parecia que todos estavam de repente, buscando um propósito mais 

elevado na vida ‒ quase como se estivessem próximos do fim de um jogo que 

estivessem jogando.  Amarah ficava imaginando se estava no lugar certo, 

fazendo a coisa certa.

E havia o filho deles.  Era um filho grande, pois tinha um corpo físico grande 

necessário para manter a imensa energia que carregava. 

E, embora fosse um ser gentil interiormente, seu ser físico era grande e seu 

nome combinava bem com sua energia.  Seu nome era Trudge.  Durante esses 

últimos meses quando a tensão estava alta, Trudge chegava perto de sua mãe 

e a confortava.  Dava-lhe um grande abraço de urso, e você quase que podia 
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ouvir os ossos de Amarah estalando quando ele a abraçava.  Ele sabia que

podia mandar embora a tensão e faze-la sentir-se melhor, nem que fosse só 

por um tempo.  Mais do que tudo Trudge queria que ela entendesse que tinha 

um propósito e que sua vida tinha significado.

As emoções extremas continuavam e parecia que essa energia se movia de 

um para outro, sendo passada de pessoa a pessoa de um jeito estranho.   As 

pessoas continuavam a ter mais e mais desafios em todas as áreas de suas 

vidas e isso era sentido no local de trabalho de Leilu.  Ele voltava pra casa e 

trabalhava com Amarah e ela carregava tão firmemente a energia em seu 

próprio corpo que nem percebeu o que estava acontecendo, até que Trudge 

finalmente aparecesse e lhe desse um grande abraço.  Trudge, mesmo com 

oito anos de idade, tinha também seus desafios.  Ele começou a ficar muito 

ansioso, e finalmente deprimido, o que não era comum já que normalmente era 

um ser jovial.

Embora Trudge tenha sido grande toda sua vida, ele agora encontrava pessoas 

que se sentiam ameaçadas por seu tamanho e jamais havia experimentado 

isso antes.  Embora desejasse estar bem com outras pessoas parecia ter muita 

dificuldade com isso.  Trudge percebeu que as crianças mais novas se 

aproximavam e arrumavam brigas sem nenhuma razão, era como se tivessem 

que provar a si mesmas diante da maior criança da sala.  Ele se viu alvo de 

muitos que pareciam centrar seus medos nele.  Ele começou a ter medo, coisa 

com a qual não estava acostumado.

As energias da família de Leilu tornaram-se muito tensas nos meses seguintes.  

Uma noite estavam jantando, conversando sobre os acontecimentos do dia,  

tentando dar um sentido a tudo aquilo.  Trudge dizia, “Mamãe, vai dar tudo 

certo.  Não se preocupe.  E Amarah dizia, “Leilu, não se preocupe.  Algum dia 

você vai começar seu próprio negócio e não vai ter os problemas que está 

tendo agora.” Leilu saía para o trabalho e dizia palavras de encorajamento às 

pessoas que o procuravam, que não se preocupassem. Na realidade nada 

estava melhorando.  Era como se houvesse uma espessa camada de névoa 
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pendurada sobre todos.  Um dia, Amarah disse a sua melhor amiga que sabia 

que podia agüentar passar por estes tempos difíceis se ao menos soubesse o 

que estava acontecendo e por quê. Essa energia não era normal. Ela 

engatilhava emoções, fazendo com que todos duvidassem de si mesmos e 

perdessem a esperança.  A taxa de crimes aumentou dramaticamente mas não 

os crimes violentos.  Era como se as pessoas estivessem dizendo, “O que 

importa?”  Uma coisa interessante foi que a criatividade floresceu durante esse 

tempo.  Algumas das mais belas canções foram escritas, e uma arte 

maravilhosa surgiu.  Era como se a dureza houvesse derramado os sucos 

criativos em todos.

Uma noite a família foi chamada ao grande salão.  O grande salão era um local 

de encontro onde muitos na vizinhança se reuniam quando havia alguma coisa 

para discutir. Alguém veio à porta e chamou a família para um encontro de 

emergência no grande salão.  Amarah achou estranho que tivessem vindo a 

sua porta.  Quando chegaram, encontraram milhares de pessoas reunidas no 

salão.  Muitos mais do que o salão podia acolher, muitos mais do que o normal 

para um encontro típico. O prefeito da cidade estava no palco e começou a 

falar, começou a contar uma história.  Era uma história sobre planetas, 

sistemas solares e estrelas.  Ele contou na forma de uma história, pensando 

que seria mais fácil para as pessoas compreenderem.  Eles ouviram a história 

com grande paciência.  Eles podiam ver pelo comportamento do prefeito que 

esta história era importante para todos.  Seu planeta era chamado Akarru e  se 

movimentava numa órbita elíptica em torno de seu sol.  As estações eram 

extremas devido a esta órbita e uma grande parte de sua tecnologia era 

utilizada para a adaptação as mudanças de estação a estação.  Fazia pouco 

tempo as pessoas que estudavam estes eventos perceberam que a órbita 

elíptica havia mudado.  Quando o prefeito terminou sua história ficou óbvio que 

havia uma boa chance de que o sol de Akarru estivesse morrendo.

Nos momentos de silêncio que se seguiram todos sentiram que a energia 

através do salão passou a ser o medo.  O prefeito encorajou a todos a manter 

suas atividades diárias e seu trabalho, mas nesse momento suas palavras 
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entraram em ouvidos moucos. Muitas pessoas ficaram apavoradas, muitas se 

sentiram aliviadas porque sabiam que o que estavam sentindo de todos a sua 

volta era o fato de que Akarru estava terminando.  A morte de uma estrela 

estava para acontecer e era a estrela deles.

Leilu, Amarah e Trudge foram para casa em silêncio.  Naquela noite Leilu e 

Amarah se uniram e se amaram como jamais haviam feito.  Ao levantar na 

manhã seguinte, Trudge pulou na cama e abraçou-os desejando um bom dia.  

Um novo dia começava e eles celebraram aquele dia. 

O Puxão da Energia Universal

A história que acabamos de contar a vocês é verdadeira e está acontecendo 

agora.  Entretanto, não é do sol de vocês que estamos falando.  Há muitas 

realidades alternativas existindo simultaneamente.  Estes multiversos estão 

conectados a Energia Universal que liga todas as coisas.  A mudança através 

do universo começa na Energia Universal, e quando uma coisa morre, outra 

nasce.  Quando uma ruga acontece em um lado da Energia Universal, ela 

provoca  uma dobra do outro lado.  A Energia Universal é a substância e o 

motor da causa e efeito onde todas as coisas existem.  Embora o sol da Terra 

tenha estado numa vibração simpática com o sol de Akarru, o desenrolar final 

de cada um é muito diferente.  O sol de Akarru está completando seu ciclo de 

vida.  Devido ao fato de a Energia Universal conectar todas as coisas em todas 

as dimensões, o sol da Terra está usando a mesma energia de morte do sol de 

Akarru para infundir energia extra da força de vida para a Terra.  Isso é a 

Energia Cristal que tem entrado através dos ventos solares de seu sol nos 

últimos três anos, e que ajudará vocês a se moverem para um status 

vibracional mais elevado.  A energia de Akarru ‒ incluindo as energias de Leilu, 

Amarah e Trudge ‒ estão criando um forte puxão na Energia Universal que 

engatilha as emoções na Terra neste período.  Também é a maior dádiva que 

pode ser passada.  Antes que eles soubessem o que estava causando a 

tensão, todos em Akarru estavam procurando um propósito em suas vidas.  A 

coisa interessante foi que uma vez os fatos conhecidos, que seu tempo era 
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limitado, todos se tornaram espirituais.  A parte boa disso é que nesse ponto, o 

planeta inteiro começou a mudar.  Primeiro, muitas pessoas ficaram com medo, 

enlouqueceram fazendo todas as coisas que esperavam fazer um dia, já que 

iriam morrer de qualquer maneira.  Mas, logo depois, a primeira ruga na 

Energia Universal se assentou e as pessoas perceberam que era hora de se 

voltar para o espírito.  As pessoas de Akarru agora recentemente começaram a 

uma nova focalização.  Cada respiração tem um novo significado.

Agora, queridos, por favor entendam que contamos a vocês esta história por 

uma razão.  O terminar de Akarru e com essa energia da morte de uma estrela 

vem uma ruga na Energia Universal que afetará a cada um de vocês.  Isso já 

acontece a mais de oito meses.  Vocês estão sentindo a energia de Akarru 

partindo.  Vocês não sentem tristeza pela perda de um planeta, ao contrário, 

vocês sentem o outro lado da Energia Universal.  Vocês sentem a energia da 

força de vida.  Muitos de vocês vão interpretar e sentir isso como energia 

sexual.  Muitos sentirão isso porque a energia vai estimular a Kundalini 

correndo acima e abaixo em sua espinha. Dependendo de como estão 

acostumados a lidar com isso fará a diferença em como assimilam essa 

energia.  Se você está acostumado a esconder e negar a força de vida, ou 

energia sexual, você terá mais ainda que esconder.  Se você está acostumado 

a expressá-la, simplesmente terá mais pra expressar.  Se você está 

acostumado a transmutá-la em outras formas de energia, encontrará muito 

potencial aí, incluindo uma crescente criatividade. Por favor, entendam que nos 

meses e anos a frente, vocês estarão sentindo essa ruga de energia extra de 

força de vida que entrará em seu planeta.  Ela entrará em suas existências 

através da luz paralela, pois uma enorme ruga na Energia Universal está 

acontecendo e afetará cada um e todos vocês.  É como se alguém pegasse o 

tapete, sacudindo-o e você mal começa a sentir realmente essa ruga.  Vocês 

sentiram o começo dessa mudança na energia e nos meses à frente sentirão 

mais intensamente.

A Chamada dos Trabalhadores da Luz para a Luz
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Ela os afetará de muitas e diferentes maneiras.  Alguns sentirão medo.  Alguns 

sentirão amor.  Outros sentirão uma grande necessidade de entrar no que quer 

que seja que aqui vieram a fazer.  É por isso que dizemos a vocês que não 

haverá mais Trabalhadores da Luz engavetados.  A verdade é que vocês são 

necessários agora.  No meio destas emoções alteadas re-lembrem que isto é 

muito maior que vocês. Este é o presente de um planeta que está morrendo e 

do que você conhece como um sistema solar.  Peguem este presente e sigam 

em frente com ele e isso não será em vão.  Movam-se ao encontro de sua 

própria energia com o desejo maior e com seu trabalho maior. O que puxa as 

cordas de seu coração permitirá a você ser da mais alta utilidade para o 

universo.  O próximo nível da criação está a sua porta hoje.  Começou e vocês 

colocarão isso em movimento.  A porta da criação está aberta como resultado 

da morte de Akarru.  As energias estão entrando em sua realidade agora.  

Pedimos a vocês que por favor, pratiquem seu discernimento.  Discernimento é 

a arte de fazer escolhas na vida sem julgamento.  É utilizado nas vibrações 

mais elevadas do Novo Planeta Terra e substitui o julgamento.  Julgamento 

requer que você nomeie as coisas como boas ou ruins e aplique uma 

consciência polarizada, e isso não é mais apropriado nas vibrações mais 

elevadas do Novo Planeta Terra.  Então pedimos a vocês para começarem a 

substituir o julgamento pelo discernimento ‒ agora mais do que nunca.  Porque 

quando essas possibilidades entram através da Energia Universal, e quando 

essas enormes rugas se apresentam nessa energia, vocês verão que todas as 

coisas são passíveis de realização.  Vocês começarão a sentir emoções em 

muitos níveis.  Observem as pessoas a seu redor, pois essa energia pode 

facilmente arrebata-las. Esse é um momento de dar um passo atrás e praticar 

seu discernimento da energia, e então ensinar aos outros.  Escolham aquilo 

que os alimenta.  Escolham apenas aquelas coisas que acrescentam algo a 

vocês e deixem o resto sem julgamento.  Não se responsabilizem por todas as 

coisas em tudo quanto é canto.  Se apenas introduzirem as energias que 

acrescentam algo a vocês, rapidamente se encontrarão magicamente em suas 

criações, e em sua paixão.

A Mestria da Luz
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O momento é esse e dizemos a vocês que o aumento na energia será enorme, 

realmente.  Compartilhem uns com os outros a maneira como trabalham com 

isso.  Compartilhem a mágica do que funciona para vocês.  A Energia Universal 

liga todas as coisas a todas as pessoas e a todos os seres em todos os 

lugares, em todos os níveis dimensionais.  Compartilhe com mais alguém seus 

sucessos, seus erros, onde você percebe que estão as fragilidades e esses 

atributos se tornarão então sua maior força.  Este é o processo da mestria.  

Criem bem, queridos. Saibam que muito do que estão sentindo nesse período 

e nos dias a frente será intensificado pela Energia Universal e mesmo que 

vocês sintam como algo pessoal, um pouco disso não é sequer sobre vocês, 

então apliquem bem seu discernimento.  Peguem as coisas que acrescentam 

em cada oportunidade e ame-as incondicionalmente.  Alcancem e toquem as 

mãos das pessoas próximas a vocês, surfando na onda de rugas da Energia 

Universal, pois hoje isso trará o céu para a Terra.

Meus queridos, quando se alistaram para isso, colocaram um véu sobre suas 

cabeças  para evitar que vissem sua magnificência e sua verdadeira origem.  

Vocês dispensaram muito de suas vidas na busca do conhecimento mais 

elevado de seus espíritos. Muitos de vocês andaram em círculos.  Muitos de 

vocês tem buscado e se tornaram

profissionais da busca. Nós sabemos e honramos vocês por esse papel, pois é 

somente através deste papel de estabelecer esse véu que Deus pode ver a si 

mesmo/mesma.

Cheiros e Sons Penetrando o Véu

A intensidade da Energia Universal aumentou nos meses recentes. 

Adicionalmente, sua conexão com ela tornou-se mais forte.  Muitos de vocês 

sabem que têm tido conexões com portais através do tempo e espaço 

interdimensionais e algumas vezes isso ativa cheiros em seus narizes.  Muitas 

vezes seu próprio sentido do olfato pode identificar um portal entre dimensões.  
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Nós também lhes dizemos, tornem-se cientes de que suas audição também 

mudará agora, e mesmo ao começarem a ouvir zumbidos, isso simplesmente 

significa que, algumas vezes estes zumbidos são precursores de mudanças 

que estão para acontecer em resultado das rugas na Energia Universal.  

Algumas vezes vocês ouvirão um ruído ou um zumbido em seus ouvidos logo 

antes de sentir essas infusões de energia.  Oferecemos isso a vocês apenas 

como uma chave, apenas como um potencial para ajudá-los a entender que, 

mesmo que às vezes sintam-se como se estivessem ficando malucos, vocês 

não estão.  Você está aqui. Você é um espírito fazendo o papel de um ser 

humano e está atuando bem.  Todos os olhos estão sobre você porque você 

faz diferença ao assimilar a morte de uma estrela.  Ao experimentar a energia 

que flui através de você, você está abrindo a porta, agora, para novos 

acontecimentos e a criação de um Planeta Terra mais elevado e mais 

grandioso. Muito obrigado por colocar isso em movimento.

Nós oferecemos apenas três sugestões.  Alimentem uns aos outros em cada 

oportunidade.  Tratem-se bem com o maior respeito, pois vocês são Deus e 

compreendam que estão jogando um maravilhoso Jogo, e não se esquecem de 

jogar bem juntos. 

ESPAVO

O Grupo

Conectando o Coração

Excitação no Ar

Por Barbara Rother

Há tanta excitação no ar, um frescor, um novo começo.  Você pode sentir?  

Está sendo sentido por todos como nossa conexão a Consciência Unificada.  

Eu pensava que fosse a mudança de estação.  Ela sempre traz mudança e um 
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renovado sentido de ser.  Mas é mais do que isso.  Faz algum tempo a 

antecipação da mudança está sendo construída. Não são pequenas mudanças, 

mas sim acontecimentos que mudam a vida.  Muitos com os quais conversei 

recentemente estão em processo de mudanças de vida.  Estão encontrando 

mudanças nos relacionamentos a dois, seja se comprometendo em um novo 

nível na relação atual, desenvolvendo um novo amor ou decidindo deixar a 

relação.  Amigos e família também estão mudando de papel em nossas vidas. 

As pessoas, que há muito tempo estavam em certos empregos, estão se 

tornando profissionais de carreira. Aqueles que estavam à procura de trabalho 

estão encontrando novas posições.  Muitos são levados a mudar sua casa para 

uma região totalmente nova.

Eu vejo todas essas mudanças acontecendo em minha própria vida. Meu 

relacionamento com Steve está crescendo a um novo nível de sensibilidade, 

amor e conexão. Acho incrível que, estando juntos há tanto tempo, nossa 

relação continue a evoluir a novos níveis tornando-se nova e excitante.Sempre 

encontro novos amigos em nossas viagens.  Alguns de meus amigos atuais 

estão indo embora enquanto outros bem antigos, com os quais havia perdido 

contato, estão retornando a minha vida.Sinto que nosso trabalho com o 

Lightworker está pronto para mudar para o próximo nível. Tenho sentido tanto o 

crescimento com minha segurança espiritual desde o início do Lightworker.  Eu 

sei que isso se mostra em nossos eventos.  Tenho ouvido os comentários de 

pessoas que me conheciam desde os primeiros dias de nosso trabalho, e que 

me dizem da mudança que vêem em meu trabalho hoje. Mal posso esperar 

para ver para onde vou daqui pra frente. Isso me faz lembrar de confiar em 

mim mesma frente às mudanças.  Logo no início tinha uma confiança total que 

tudo funcionaria perfeitamente.  Eu tenho confiança de que meu futuro será 

igualmente compensador. Steve e eu sabemos que uma mudança está 

chegando com o lugar em que vivemos. Temos vivido na mesma casa por 27 

anos.  Foi aqui que criamos nossos filhos.  É nesta área que nossa família vive.  

Às vezes, pergunto a mim mesma como posso sequer pensar em me mudar 

para longe de pessoas tão queridas?  Ainda assim, sei que sempre estaremos 

próximas.  Nosso lar possui maravilhosas memórias que sempre aquecerão 
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nossos corações.  Ambos sentimos refrescar com um novo lar em um novo 

local. Em junho vamos procurar uma casa na área de Las Vegas.  Esta é uma 

área mal compreendida, mas é definitivamente a cidade das luzes.  É uma área 

cheia de energia, esperando ser tocada e estou aberta para esta possibilidade.  

Estou curiosa por saber se este será o local de nosso novo lar ou se 

chamaremos outro lugar de lar, já que ainda estamos indecisos e procurando.

Às vezes me sinto transbordar com todas as mudanças. Então me lembro de 

respirar e curtir a corrida.  Ficando no tempo agora, meu presente, eu 

permaneço assentada.  Isso me ajuda a evitar a ansiedade sobre o futuro.  

Resistir a mudança, tentar controlar cada passo em nosso caminho, nos faz 

perder o  entusiasmo pela vida.  Não há nada limitando a nós mesmos a não 

ser nossas limitações. Nosso propósito de vida é estar constantemente 

procurando uma completa realização das nossas possibilidades que 

determinam nossa experiência.  Estes são tempos de mudanças nos 

conectando a nossa consciência mais elevada.  Todos nós podemos criar para 

o bem maior, sentindo nossa paixão.  Então saberemos que estamos na 

direção certa.  Sempre que sinto minha energia dispersa por toda a energia 

agitada ao meu redor, eu lembro de respirar  profundamente e me centrar. 

Posso me adaptar a quaisquer mudanças quando me lembro de retornar ao 

centro do meu ser. Quando me conecto a minha alma fico em paz, não importa 

que acontecimentos externos estejam a minha volta.  Dou as boas-vindas ao 

desconhecido em grande antecipação.  Eu sei que estou criando uma 

maravilhosa e nova realidade.  Sim, estes são tempos emocionais para todos 

nós.  Espere o inesperado.  Celebramos a mudança e ainda assim resistimos a 

ela porque normalmente toda mudança requer algo de nós.  Ela nos põe em 

ação e nos chama a responsabilidade por nossas próprias vidas. Todos nós 

temos nosso espaço confortável que nos faz querer ficar parados em nossa 

realidade presente.  Eu escolho liberar meu ninho de segurança familiar e 

ousar criar um futuro novo e excitante.

Com Amor e Luz,
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Barbara

----

15 de maio de 2004

̃ A Terceira Terra ̃

Um Novo Holograma da Terra

̃ Lembretes de Casa ̃

De Steve:

 A mensagem deste mês é o clímax para as mensagens dos últimos meses.  

As mensagens do Grupo raramente são apresentadas para ser lidas em uma 

ordem específica. Entretanto, se você olhar para os Lembretes de Casa dos 

Faróis de Luz dos últimos sete meses, verá que há realmente uma ordem na 

direção da criação da Terceira Terra. As mensagens passadas plantaram as 

sementes de entendimento dos Vórtices e Portais, da Energia Cristal, da 

mudança em nosso relacionamento com o tempo, e da Energia Universal. 

Todas essas mensagens são sobre estarmos na entrada para uma nova 

realidade.  No último mês o Grupo nos contou sobre a morte de uma estrela, e 

contou a história de uma família no planeta de Akarru.  A história que contaram 

falava sobre como essa família reagiu ao saber que seu sol e seu planeta 

estavam morrendo.  Uma história bonita, mas triste sobre como seria se você 

tivesse acabado de saber que você, todos a seu redor e seu planeta 

estivessem para morrer.  Um dos pontos interessantes foi que após o choque e

a reação iniciais, o povo de Akarru tornou-se muito espiritualizado e passou a 

se concentrar nas coisas realmente importantes em suas vidas.
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Com uma compreensão da Energia Cristal, nós sabemos que a energia jamais 

morre.  Já que somos energia, mesmo em nossa própria morte, simplesmente 

mudamos de forma, de uma forma de energia para outra. É a Energia Universal 

que facilita essas transformações.  Portanto a morte de Akarru, Leilu, Amarah e 

Trudge é uma dádiva para nós, uma vez que o outro lado de suas mortes é a 

oportunidade de um maravilhoso nascimento. Por essa razão o Grupo disse 

que estaríamos sentindo um aumento na energia de força de vida entrando 

através de nosso sol.  A maioria dos humanos sente isso como a Kundalini ou 

energia sexual.

Nosso próprio sol tem carregado  nosso planeta com Energia Universal por 

mais de três anos. Recentemente, em novembro do ano passado, tivemos a 

maior ejeção de massa coronal ou 

chamas solares jamais ocorrida em nosso sol. De fato, nossos cientistas estão 

realmente pensando se não é o caso de nosso sol estar chegando ao fim de 

sua existência.  O Grupo diz que nosso próprio sol é um portal para a Energia 

Cristal, que nos ajudará a entrar em dimensões mais elevadas.  Eles dizem que 

o presente do povo de Akarru, incluindo Leilu, Amarah e Trudge, está sendo 

canalizado para nós através de nosso sol.  Agora nós usaremos essa energia 

para dar nascimento a Terceira Terra.

Recentemente na Bélgica, apresentamos o seminário “As Oito Salas 

Sagradas”.  Nossos seminários sempre incluem um bocado de abraços.  

Quando eu estava abraçando uma senhora muito especial, ela olhou para mim 

e disse que eu tinha acabado de lhe dar “um abraço de Trudge”. Naquele 

momento comecei a entender que Trudge nos tinha dado uma maravilhosa 

dádiva, e provavelmente ele estava olhando por trás de meus ombros enquanto 

a abraçava.  Já que a Terceira Terra começará com um holograma e um 

coletor de nossos pensamentos mais elevados sobre o que desejamos na 

quinta dimensão, minha primeira contribuição para a Terceira Terra é uma 

grande abraço de Trudge para todos que encontro!
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Saudações de Casa

Ahh, aqui estamos em Casa, observando com incredulidade vocês criarem o 

Lar bem a nossa frente. Vocês são seres mágicos.  Carregam a energia de 

tudo que fizeram no céu, e agora carregam isso na Terra.  Vocês sabem quão 

mágicos são?  Compreendem a essência dos verdadeiros seres que realmente 

são?  Nós dizemos a vocês que deste dia em diante vocês estão tendo um 

novo papel aqui e é incrivelmente importante que vocês entendam isso. É por 

isso que estivemos aqui para ajudá-los a lembrar.  Agora vocês iniciaram um 

novo nível de criação que não era possível de nenhuma outra maneira. Vocês 

colocaram em movimento a possibilidade de criar algo mais elevado que jamais 

foi sonhado, mesmo enquanto jogam o Jogo.  E agora vocês se encontram no 

precipício diante do vale inteiro, olhando através do mais alto despenhadeiro, 

decidindo para onde ir daqui.

Novas Habilidades para Re-criar o Céu na Terra

Cada um de vocês possui dons não totalmente compreendidos, mas que agora 

vocês começam a entender.  Sim, vocês sabem que cada um detém uma peça 

do quebra-cabeça que é única.  É por isso que os chamamos os mágicos do 

Tabuleiro do Jogo.  É por isso que estão criando nova energia hoje.  Agora que 

a mágica vai a todos os novos níveis. A Convergência Harmônica e a 

Concordância Harmônica lhes forneceram habilidades sequer sonhadas no 

princípio.  É sobre isso que desejamos falar nesse dia.

Queridos, não podemos explicar a excitação aqui no Céu enquanto lhes 

dizemos isso.  Não podemos explicar completamente as possibilidades que 

vocês detêm a sua frente ao dar o passo para o poder de suas próprias 

criações individuais.  O que vocês não sabiam é que para criar seu próximo 

passo na evolução da alma, vocês agora re-criarão a Terra. 
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Ofereceremos a vocês uma perspectiva diferente.  Não oferecemos uma visão 

definitiva de coisa nenhuma, mas nosso propósito, enquanto anjos, é 

simplesmente ajudá-los a ver a si mesmos numa visão diferente, uma visão 

dos anjos.  Nós lhes ofereceremos essa visão nesse dia.

O Segundo Planeta de Livre Escolha

O Humano ‒ O Anjo Humano ‒ O Anjo

Vocês estão cientes de que até recentemente vocês estiveram no Único 

Planeta de Livre Escolha.  Agora há um segundo Planeta de Livre Escolha que 

está em movimento numa linha de tempo separada, em rápida evolução.  Sua 

própria evolução está se movendo daquela de humano para Anjo Humano, e 

conseqüentemente para o reino angélico.  E quando vocês finalmente 

assimilarem toda a energia que estamos tentando doar a vocês, entrarão no 

papel no qual estivemos atuando, pois se tornarão os anjos do Segundo 

Planeta de Livre Escolha.  É por isso que estão aqui.  Enquanto isso, vocês 

estão se tornando Anjos Humanos, pois cada um de vocês está encontrando 

maneiras de tocar outro humano.  Adoramos quando vocês abrem seus 

corações e tocam uns aos outros, pois é exatamente isso que fizemos por 

vocês vezes sem fim.  Agora que têm a habilidade de atos angélicos, pedimos 

que exijam e usem esta habilidade.  Pedimos a vocês que, enquanto anjos-em-

treinamento, usem essa habilidade com cada um.  Um Anjo Humano é quem 

se propõe estar na junção exata do tempo e do espaço para ajudar a outro 

humano. Então, por conseqüência, utilizarão os dons de ser um anjo para os 

habitantes do Segundo Planeta de Livre Escolha.  Esse é o propósito dos 

portais que estão se abrindo no Planeta Terra.  Eles não apenas abrirão outras 

realidades dimensionais para vocês, como proverão a vocês o acesso aos 

seres no Segundo Planeta de Livre Escolha.

Logo no início falamos de diferentes pontos de ebulição, ou pontos quentes, na 

Terra, por todo o globo, que iriam conectar-se uns com os outros como vocês 

se conectam com seus eus superiores.  Isso está acontecendo hoje.  Vocês 
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mesmos estão criando isso.  Não é a terra.  Não é o portal.  São vocês.  Vocês 

colocaram isso em movimento através de sua própria intenção de novas 

oportunidades para se conectar com outras almas.  Os centros de luz que 

todos vocês criaram já fizeram uma diferença na Terra.  É por isso que muitos 

de vocês sonharam com um centro de cura.  Ao ter em seus corações esse 

sonho, vocês foram capazes de criar centros de luz que agora utilizarão para a 

próxima criação.

Num futuro próximo vocês verão movimento através desses portais de contato 

daqueles que vocês chamam “seres do espaço”.  Achamos isso muito 

engraçado, já que é assim que os seres no Segundo Planeta de Livre Escolha 

chamarão vocês em um certo momento.  Adoramos seus conceitos de outra 

vida no universo, embora raramente eles sejam acurados.  Há realidade 

interdimensionais que vivem dentro de seu próprio tem e espaço e é aí que 

muitos dos seres que vocês denominam “visitantes do espaço exterior” têm 

estado o tempo todo.  Eles têm aguardado o momento apropriado.  Oh sim, 

alguns deles são bem mais adiantados tecnologicamente do que vocês. Oh 

sim, alguns deles têm esperado um longo tempo com o conhecimento completo 

de que não estão sozinhos no universo.  Alguns destes seres são suas raças 

mães.  Alguns deles vocês reconhecerão, outros não.  Nós dizemos a vocês 

que no momento apropriado eles virão através dos portais e se apresentarão 

em sua realidade de uma maneira que jamais aconteceu.  Mas isso vai mais 

longe.  Isso é apenas a primeira parte do processo.  No Primeiro Planeta de 

Livre Escolha vocês decidiram colocar um véu de uma maneira única a fim de 

esquecerem completamente suas habilidades de criação.  Vocês foram 

empurrados ao modo de sobrevivência onde não eram capazes de lembrar ou 

usar seus poderes.

Vocês trabalharam bem o ato de re-lembrar o Lar e pegar seus poderes ainda 

na forma física.  É por isso que dizemos que vocês já ganharam o jogo.  É por 

isso que um Segundo Planeta de Livre Escolha começou.  Mas isso não para 

aqui porque enquanto seres avançados, vocês irão começar a re-criar a própria 

Terra para dar seu próximo passo.
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A Terceira Terra ̃ Um Novo Holograma para a 5a Dimensão

É por isso que mostramos como interagimos com vocês enquanto anjos; pois 

vocês vão utilizar essas ferramentas exclusivamente no futuro ao se tornarem 

anjos.  Será importante interagir e encontrar efetividade em seu mundo 

primeiramente como um Anjo Humano, pois é dessa maneira que espalharão 

sua alegria.   É assim que conhecerão sua paixão própria e a que veio.  Mesmo 

que você possa encontrar pequenas porções disso neste momento, isso se 

tornará mais importante com o tempo, pois há algo acontecendo aqui, como 

estamos falando nesse dia.  No começo havia o Único Planeta de Livre 

Escolha. Agora há o Segundo Planeta de Livre Escolha... E agora nós falamos 

da criação da Terceira Terra.

Quando vocês passam de um nível vibracional para outro, é importante 

entender que estiveram jogando um Jogo que originalmente começou como um 

holograma.  Até mesmo seus antigos escritos humanos falam da criação da 

Terra como uma forma pensamento de Deus que foi criada em seis dias.  

Essas formas pensamentos etéreas são hologramas de luz.  Portanto, é sabido 

que mesmo a Terra como um ser vivo, amoroso e senciente começou sua 

encarnação como um pensamento de Deus, como um holograma. A Terra é o 

palco onde vocês representam os dramas de suas vidas.  Você se levanta de 

manhã, escova os dentes, penteia os cabelos, entra no carro e vai trabalhar.  

Vocês estão atuando num maravilhoso Jogo fingindo ser humanos, quando de 

fato são espíritos atuando na forma humana.  Muitas vezes vocês estão 

criando o chão sob seus pés ao dar um passo a frente. Vocês criam a cada 

segundo de cada dia da maneira que suas crenças e expectativas permitem. A 

Terra tem sido uma anfitriã generosa para o jogo em que atuam quando 

colocam o véu.  Ela é parte de vocês e vocês são parte dela.  Mas mesmo 

enquanto um ser vivo e senciente, a Terra passa por muita evolução para 

apoiar a transformação dimensional a fim de dar espaço para os humanos 

totalmente capacitados em poder.  Sua evolução da terceira para a quinta 
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dimensão já começou, e precisa haver ajustamentos para que os atributos da 

quinta dimensão sejam completamente assimilados. 

Para facilitar esses ajustamentos vocês agora vão criar um novo holograma 

para a nova Terra.  Mais uma vez, isso começa no éter como uma forma 

pensamento de Deus, e essa criação se manifestará a partir do Deus dentro de 

cada um de vocês.

Vocês construirão o holograma da Terceira Terra com a intenção maior que 

desejam levar em seu próximo passo evolucionário.  Então, quando a imagem 

estiver completa, o holograma da Terceira Terra se imprimirá no topo da 

Primeira Terra.  Nesse estágio uma coisa única ocorrerá, pois todos os níveis 

vibracionais se moverão como um único. Isso é o que conhecem como 

ascensão.  Está em andamento agora.  Sim, sabemos que essa coisa toda de 

holograma é difícil de entender para alguns.  Vamos colocar a coisa de maneira 

bem simples.  Imagine um espaço sagrado onde você se retira e rejuvenesce. 

É seu espaço especial.  Você pode ter um lugar favorito embaixo de uma 

nogueira junto à margem de um lago.  Pode ter um espaço com uma cadeira 

dourada bem no meio onde você reivindica seu poder.  O que quer que seja,  

todos vocês usaram espaços como esses para recarregar suas energias de 

tempos em tempos.  Então, quando vocês incorporaram em seus corações a 

serenidade que esse espaço sagrado ofereceu, saíram desse espaço especial 

levando consigo a energia.  Esse é o espaço que vocês estão criando na 

Terceira Terra.  Essa é a  coisa rara que está no que vocês criam na imagem 

mental, que agora irão projetar para criar esse holograma.  Não é que agora 

em um certo ponto irão morar na Terceira Terra, mas sim que ela virá a vocês 

e se estenderá sobre a estrutura impressa do que é agora a Terra.  Isso 

efetivamente irá reprogramar o holograma original e dará espaço aos humanos 

totalmente poderosos para iniciar um novo jogo. 

Então vocês têm o Primeiro Planeta da Livre Escolha, o Segundo Planeta da 

Livre Escolha e agora o Terceiro Planeta.  Sim, suas mentes desejarão saber 

um bocado:  “Onde é que fica?  Em que parte de qual quadrante do universo 
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ele existe? Em qual realidade dimensional se encontra?”  Adoramos as 

perguntas e rimos histericamente quando vocês as fazem, pois como podemos 

lhes dizer onde se localiza exatamente um padrão de pensamento?  Como 

podemos explicar a vocês as coordenadas na galáxia de seus sonhos?  É o 

que estão criando com isso, queridos.  Agora é hora de se tornarem mestres de 

seus pensamentos, pois toda a Terra está em processo de grande criação.

Reconectando às Raças Aparentadas

O maquinário energético que ajudou a criar o véu tem estado aí por um longo 

tempo, e agora vocês começam a percebê-lo enquanto o véu afina.  Seus 

próprios ouvidos estão se desenvolvendo a um nível em que muitos de vocês 

começam a ouvir cada vez mais esse maquinário que existe por detrás do véu 

a sustentá-lo.  Muitos ouvirão os sons mecânicos que jamais ouviram antes.  

Muitos de vocês ouvirão coisas que não são de sua própria biologia, mas sim o 

maquinário que respira vida através de “Tudo Que É”. Estarão ouvindo a 

Energia Universal a pulsar através de vocês, conectando-os a Terra.

Quando isso for ativado chamará muitas de suas raças aparentadas, que 

começarão a aparecer em massa. Elas amam ternamente vocês e irão onde 

puderem para ficar fora de seu caminho a fim de permitir que seu Jogo siga 

tranqüila e naturalmente para o próximo nível.  Entretanto, pode haver alguns 

que se aproximarão com grande audácia dizendo: “Estamos aqui. Estamos de 

volta.  Estamos aqui para ajudá-los a seguir adiante”.  Mantenham seu poder, 

queridos.  Embora sua curiosidade natural deseje contatar com eles, vocês não 

precisam de ajuda.  Vocês detêm muito mais poder do que possam imaginar.  

Eles são caras ruins?  Claro que não.  São seus parentes, da mesma maneira 

que alguns de seus países se iniciaram a partir de outros.  Mantenham respeito 

por eles e aprendam com o que eles têm a oferecer, lembrando que a maior 

esperança deles ao criar uma raça de humanos era para que ela pudesse deter 

seu próprio poder  na forma humana.
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Eles virão a vocês com tecnologia avançada.  Chegarão com intelecto 

avançado.  Virão com conhecimento do universo que ajudará vocês 

tremendamente.  Alguns dirão a vocês que estão aqui para salvar o dia e 

movimentar a humanidade para o próximo nível.  Por favor, compreendam que 

eles estão aqui simplesmente para observar, porque vocês já salvaram o dia.  

Vocês chegaram até a alterar a realidade deles.

E embora a maioria de vocês se encontre na retaguarda, esperando 

tranqüilamente serem chamados, alguns deles chegarão à frente e 

reivindicarão uma vitória ilusória. Foram vocês que criaram a vitória.  Jamais 

percam isso de vista.  Por favor, não dêem seu poder a ninguém, pois vocês 

usarão esse poder para criar o holograma da Terceira Terra.

A Energia Cristal será usada para Criar o Holograma

Os portais que estão se abrindo agora no Planeta Terra irão conectá-los 

instantaneamente com realidades e vocês não saberão em qual quadrante do 

universo elas se encontram, e isso não importa porque vocês vão criar a 

imagem do Sol Central nesse espaço.

O Sol Central é o primeiro lugar de origem da matéria.  É o primeiro lugar onde 

a energia infinita se torna finita.  Vocês foram impressos com a energia cristal a 

qual tem vindo do sol através do que conhecem como chamas solares.  Esta 

energia está sendo armazenada na Terra há vários anos.  Está construindo e 

proverá vocês com material para manifestar esse novo holograma para a 

criação intencional da nova terra.  Ajudará vocês e a própria Terra a formar 

corpos cristalinos.  As crianças cristais em breve habitarão a Terra.  Elas já 

carregam as estruturas impressas, contidas dentro de seu DNA. O DNA de 

vocês está se desenvolvendo agora nesse sentido.  Toda vez que vêem os 

números mestres em um relógio, toda vez que vêem certas estruturas, cada 

vez que vêem a figura do oito ou o símbolo do infinito, é uma estrutura 

impressa e gatilho para seu próprio DNA começar o processo de re-conexão.  

Isso é inacreditavelmente excitante porque vocês estão avançando para a 



56

forma cristalina.  A forma cristalina permitirá a vocês avançar para o próximo 

nível e criar suas próprias estruturas impressas.  O holograma que agora criam 

em seus pensamentos é a Terceira Terra que irá criar o novo estágio de seu 

novo eu.  A coisa interessante é que alguns de vocês verão isso e outros não.  

Pois será algo com tal nível vibracional que aqueles com uma vibração 

suficientemente alta para ver, imediatamente irão incorporá-lo.  O resto não 

verá completamente desta vez.  Leva um tempo, mas você começa 

primeiramente criando. Você começa primeiro pela compreensão do processo 

e ajudando os demais a se ajustar a ele.  Esses são os atos de um Anjo 

Humano.

Com o passar do tempo haverá outra respiração de Deus.  E nesse ponto, A 

Terra tomará sua forma original e mais uma vez se tornará a biblioteca do 

Universo.  Está no meio do caminho.  Estava bem no caminho  no começo, 

mas o Planeta da Livre Escolha significava livre escolha para todos e o jogo 

deu uma virada.  Agora vocês têm a oportunidade de re-criar a mesma 

biblioteca novamente.  Tudo que precisam é manter esse pensamento puro em 

seus corações e intencionalmente envia-lo para o holograma da Terceira Terra.

A Mágica do Três

Vocês verão um bocado sobre o número três no futuro bem próximo.  Sim, 

haverá muitos que falarão sobre os diferentes aspectos da Terceira Terra.  Por 

favor, saibam que tudo que vêem diante de vocês é feito de “três”. É o número 

básico da criação já que todas as coisas se baseiam numa tríade.  Nós não 

somos os primeiros a falar disso.  Tudo que desejamos é oferecer a vocês uma 

perspectiva diferente de como é compartilhar com vocês nossa excitação, 

nosso amor, nossa energia e abrir nossas asas a sua frente para que possam 

ver a si mesmos da maneira que somente podem ser vistos a partir do céu.  

Vocês são mestres do Tabuleiro do Jogo, queridos.  Criaram seus sonhos mais 

selvagens e agora estão começando tudo novamente.  Levou seis dias para 

criar a Terra e agora vocês começaram a contar de volta no tempo para criar a 

Terceira Terra.  Começou.  Vocês a estão fazendo e estão fazendo de uma 
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maneira grandiosa jamais sonhada, porque a mão de Deus está trabalhando 

aqui.  Sonhem seu sonho mais elevado.  Ousem entrar no espaço onde está a 

cadeira dourada.  Ousem se colocar sob aquela árvore e de lá olhar para o 

lago. Ousem se encontrar felizes.  Ousem aceitar sua abundância completa de 

toda a energia em todos os níveis que possam.  Virem-se e compartilhem isso, 

projetem isso para fora e criem o mais belo lugar que possam e terão a 

Terceira Terra.  Ela começou.  Pode ser criada como uma criação intencional 

ou pode ser dada a você a sua revelia.  A decisão é de vocês.  Está 

acontecendo mais rápido do que possam saber e dizemos a vocês que muitas 

das oportunidades que eram para acontecer em 2012 já estão sendo dadas a 

vocês.  Vocês ultrapassaram os dias de Lemuria e Atlântida.  Vocês se 

encontram agora numa vibração mais elevada, jamais sonhada por suas raças 

aparentadas.  As possibilidades são infinitas, queridos.  Reivindiquem seu 

poder.  Dêem um passo à frente a cada momento.  Saibam que mesmo o que 

vêem a sua frente como turbulência em seu planeta pode ser curado por um 

sorriso em sua face, pois vocês são responsáveis por sua realidade e ninguém 

mais.  Criem primeiro aquela realidade em seu coração, o qual a criará por toda 

a sua volta e na Terceira Terra. 

Lemuria Não Afundou -  Criem na Unidade

Nós dizemos a vocês que os contos de Lemuria são confusos para a maioria.  

Os escritos falam sobre o afundamento de Lemuria no mar e seu término.  Ela 

não acabou, queridos.  Ela ascendeu.  Foi assim que uma sociedade avançada 

onde os seres se adiantaram para entrar no próximo nível vibracional e manter 

a porta aberta para os demais os seguirem.  Foi um experimento maravilhoso, 

maravilhoso. Não funcionou do jeito que eles queriam porque a porta de fechou 

abruptamente no afundamento de Atlântida.  E mesmo que tudo fosse 

realizado com grande desejo no coração e com uma grande energia, houve um 

mau direcionamento de energia e alguns foram em frente e outros ficaram para 

trás, e nós dizemos a vocês que isso jamais acontecerá novamente.  Mesmo 

que tenha sido oferecido de coração, o ato de altruísmo se acrescentou ao de 

separação e não de união. Quando vocês passarem ao próximo estágio, todos 
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vocês deverão passar.  É por isso que há turbulência em seu planeta nesse 

momento.  Há energia que precisa ser distribuída de maneira que todos vocês 

encontrem um espaço no qual possam construir uma base de amor.  Por favor, 

não fiquem pra baixo ou se ridicularizem porque há guerra em seu planeta.  As 

coisas estão acontecendo agora.  Chegará o tempo quando olharão para trás 

para essas coisas e dirão:  “Graças a Deus que aconteceram.  Estamos tão 

contentes de não termos que passar por isso novamente”.  Sigam em frente 

com isso.  Mantenham-se em sua verdade.  Criem a Terceira Terra com amor e 

unidade e com o aprendizado resultante de toda a energia negativa por que 

passaram. Peguem a energia negativa abaixo da linha do normal e usem-na de 

uma maneira positiva para criar a Terceira Terra.  Então terão criado um 

espaço que é sagrado para as Crianças de Vibração Cristal entrarem.  Elas 

então irão ajudá-los a entrar confortável e rapidamente  na energia cristalina.

Queridos, a tarefa está à frente.  Vocês estão prontos para ela.  Sua beleza é 

indescritível, soam altaneiros como criadores, os Mestres do Tabuleiro de Jogo.  

Podemos abrir nossas asas para mostrar a vocês quem verdadeiramente são. 

Peguem a energia de hoje.  Tomem-na daquele espaço sagrado e permitam 

que os outros a vejam.  Quando seu espaço inclui a beleza da Terceira Terra, 

estarão convidando os demais a seu espaço sagrado.  Compartilhem o sonho.

É com a maior reverência que tocamos seus corações com três lembretes.  

Tratem-se com respeito. Nutram-se a cada oportunidade. Lembrem-se que isso 

é um Jogo, e supõe-se que se divirtam.  Joguem bem juntos.

ESPAVO

O Grupo

Conectando o Coração

Dando e Recebendo
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Por Barbara Rother

Meu coração se encontra pleno de amor nesse momento.Por todo meu ser há 

um fluxo abundante de amor.  Abundância é ter mais que suficiente para si 

mesmo de maneira que possa partilhar com os demais.  Steve e eu 

apresentamos um seminário de fim-de-semana na Bélgica e passamos uma a 

semana inteira apresentando um Evento Sobreluz na Holanda.  Abri meu 

chacra do coração tanto que me senti brilhar.  O amor que partilhei com toda 

minha maravilhosa família espiritual foi lindo além do imaginável.  Sinto-me 

como tendo dado e recebido tanto amor que mal posso esperar para continuar 

a partilhá-lo.

Steve e eu tivemos alguns dias para refletir sobre as experiências vividas, 

tirando um tempo para curtir a beleza da Holanda.Somos muito abençoados 

pela oportunidade de estar nessa energia mais do que a maioria das pessoas.  

Às vezes, fico imaginando o que aconteceria se estivéssemos sempre na 

energia da família espiritual.  Provavelmente explodiríamos com todo esse 

amor!  Curtimos nossos momentos juntos.  Gosto de partilhar meu amor com 

Steve, e ao mesmo tempo nós também temos nossos momentos onde cada 

um fica consigo mesmo.  É importante tirar um tempo sozinho para se centrar e 

se aterrar. Em dois dias partiremos para a Alemanha em nossa primeira visita.  

Anseio por encontrar mais de nossa família espiritual alemã.  Espero que

estejam prontos para todos os abraços que temos para eles.

De todas as ferramentas que ensinamos através dos seminários do 

Lightworker, a minha favorita é partilhar como todos nós podemos ser Anjos 

Humanos uns para os outros. Isso tudo é sobre dar e receber.  Você dá para o 

outro sem expectativa de receber algo em troca.  O jeito como o círculo de 

energia funciona é que ao dar algo ou ajudar alguém, um vácuo é criado que 

retorna a você de uma maneira mágica. Pode ou não retornar vindo da mesma 

pessoa.  Mas freqüentemente vem de outra pessoa que surpreende você. 

Todos nós precisamos do toque de um Anjo Humano.  Vamos pela vida 

tentando ser fortes e independentes.  É verdade que não precisamos de 
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ninguém, mas o nosso coração se aquece e nos coloca de volta ao nosso 

crescimento espiritual quando outra alma toca a nossa. Então encorajo você a 

permitir que seu coração se abra, mesmo que isso signifique ficar vulnerável. 

Permita que outro anjo o toque e ambos se beneficiarão. Muitos de nós 

deixamos claro que estamos por aí espalhando nosso amor para ajudar todos a 

nossa volta, mas sem permitir que os outros se dêem para nós. Senão estamos 

prontos para receber, o círculo de energia do amor não está completo.  Trata-

se de dar e receber.  Ouse se colocar primeiro, então terá mais para oferecer 

aos outros.  Aos darmos continuamente sem estarmos abertos para receber, 

não estamos permitindo o fluir natural da vida.  No seminário As 8 Salas 

Sagradas que apresentamos na Bélgica tivemos uma experiência chamada 

Despertando o Mestre Curandeiro.  Durante essa experiência pedimos as 

pessoas para dar e receber cura e amor das pessoas na sala.  Encorajamos as 

pessoas que são curandeiras profissionais, apenas para mudar um pouco, que 

ficassem sentados e experimenassem receber cura.  Vocês ficariam surpresos 

em notar como isso é difícil para algumas pessoas. Tantos de nós 

continuamente dão sem se dar um tempo para receber. É importante lembrar 

que o círculo de energia do amor inclui dar e receber.

Há muitas maneiras de dar.  Você pode dar seu tempo, dinheiro, seus próprios 

talentos.  Quando você sente em seu coração que quer entrar na vida de 

outras pessoas e ajudá-las de alguma maneira isso é um sinal de ser um Anjo 

Humano.  O Grupo define o Anjo Humano como a pessoa que pede para estar 

na junção exata do tempo e espaço de maneira a ter a oportunidade de fazer 

diferença na vida de outro ser humano. A doação precisa ser incondicional.  

Dessa maneira é dada de todo coração sem expectativa de alguma coisa em 

troca.  Quando você dá, o círculo de energia do coração se inicia.  Quanto mais 

você dá, mais recebe. Procure pegar a mão da alma próxima a você. Quando 

você se engrandece em amor, se eleva a um novo estado de alegre sabedoria.

Peço a vocês para estar abertos ao amor que tenho para lhes oferecer.  Com 

isso, eu já posso sentir o círculo de amor em movimento.  Passem-no a todos e 

tudo em que tocarem. Vocês são Anjos Humanos. 
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Em Amor e Luz,

Bárbara

----

15 de junho de 2004

̃ A Teia do Amor ̃

Ativando a Rede de Amor

̃ Lembretes de Casa ̃

De Steve:

Parte importante dessa mensagem é que estamos estabelecendo uma 

experiência científica para medir o efeito que produzimos na Teia de Amor.  

Vamos nos reunir com a intenção focada no dia 18 de setembro de 2004, 

sábado, por duas vezes, às 11:00 da manhã e 4:00 da tarde ‒ fuso horário do 

Pacífico EUA - numa conexão global de amor. A intenção é ativar a Teia de 

Amor que nos conectará e abrirá uma forma de comunicação mais elevada 

para todos nós.  O experimento científico terá lugar em Providence, Rhode 

Island, EUA para medir as mudanças de energia em nosso planeta.  

Prometemos anunciar os dados científicos não importa qual seja a conclusão.

Nossa intenção é publicar texto científico sobre os efeitos da consciência 

humana sobre a matéria.  Nossos pensamentos criam nossa realidade como o 

Grupo sugere? A Energia Universal realmente existe?  Vamos ver!  Vejam no 

Sedona Journal e Lightworker.com, os detalhes sobre como se conectar a esse 
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grande evento e ativar a Teia do Amor.  Acreditamos que o planeta Terra está 

pronto para o tempo  SEM  SEGREDOS, e vamos começar conosco agora.

Steve Rother

Porta-Voz para O Grupo 

Saudações de Casa

Nos reunimos novamente na mágica que vocês criaram esse dia. Queridos, 

vocês sabem quem são?  Estamos aqui para ajuda-los a entender esse 

processo, pois vocês criaram a mágica que agora chamam A Terceira Terra.  

Já começou. E agora quando cada um de vocês guia sua própria mão no 

processo intencional de criação, vocês criam uma nova matriz da Terra.  Vocês 

criam uma nova realidade, não apenas para si mesmos, mas começando com 

a raça humana e passando por diferentes níveis a partir daí.  Vocês são os 

mágicos do Tabuleiro do Jogo, queridos.  Estão criando além de seu maior 

sonho ‒ além de sua maior esperança.  Já começou.

Interseção de Realidades

Queremos contar a vocês algumas coisas enquanto se movimentam adiante na 

nova energia, para torna-los cientes do que está acontecendo a partir de uma 

perspectiva cósmica mais ampla. E dizemos, queridos, que várias vezes 

ocorreu interseções de realidade,  deixando impressões indeléveis em seu 

jogo.  Suas criações até esse ponto têm acontecido numa linha de tempo linear 

que vocês vêem como o passado, o presente e o  futuro.  Essa é a essência do 

que experimentam como tempo em sua realidade dimensional.  Mas isso 

também está começando a mudar quando vocês começam a andar para trás 

no tempo.  A busca da verdade maior agora se torna mais importante que 

nunca, tanto assim que muito do que aprenderam já mudou.  Vocês sentem o 

passo ficando mais rápido?
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Há universos paralelos que viajam concorrentemente, lado a lado com sua 

própria realidade.  Estamos dizendo a vocês que tem havido muitos momentos 

mágicos através da história de seu jogo onde essas linhas de tempo se 

cruzaram, deixando estruturas impressas permanentes em ambas as 

realidades.  Uma dessas interseções é o que vocês chamaram “os dias de 

Merlin”, pois Camelot foi real de fato.  A Camelot real existiu numa dimensão 

paralela do tempo e espaço que fez interseção com a sua própria realidade.

Esses cruzamentos de tempo não ocorreram com freqüência por sua realidade, 

mas estão começando a acontecer muito mais freqüentemente devido ao 

avanço de vocês.  É isso que está à frente  agora, pois é isso que acontecerá 

quando incorporarem o holograma da Terceira Terra.  É isso que ocorrerá 

quando combinarem suas energias do “Tudo Que É” para criar uma nova 

realidade. 

Nos próximos dias, outra grande interseção de tempo e espaço vai acontecer.  

De fato, estamos dizendo a vocês que muitas delas vão começar a acontecer 

agora.  Quando acontecer, verão algumas coisas muito estranhas ocorrendo.  

O que logo descobrirão é que há muitos seres, que vocês experimentarão 

dentro dessas interseções de realidade.

Tenham em mente que é a Energia Universal que conecta. O Tecido de Deus é 

a Energia Universal que funde tudo.  Essa é a primeira vez que todos vocês 

começarão intencionalmente a se conectar como um só. Cada vez mais verão 

isso e se acostumarão com a maneira de trabalhar com essas realidades 

paralelas, e isso é a mágica da criação que agora vocês detêm a sua frente.

Queridos, o véu está afinando.  Vocês começam a ver muito mais como o jogo, 

que estão jogando, é construído.  Mesmo sendo difícil para alguns de vocês 

compreender, as realidades alternantes e o uso da Energia Universal se 

tornarão em breve conhecimento comum.
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O Holograma da Terceira Terra

Com o véu afinando, cada um e todos vocês têm a oportunidade de por em 

movimento os pensamentos mais elevados do que desejam na nova Terra.  A 

Terceira Terra é um coletor dos pensamentos de Deus.  Vocês, como Deus, 

têm a responsabilidade de manter os pensamentos mais elevados e enviar 

esses pensamentos para a criação de próxima encarnação da Terra.  São 

esses pensamentos, que agora vocês têm, que criarão a próxima encarnação 

da humanidade como um todo.  Entendemos que a esse momento do tempo, 

isso possa parecer como um sonho ou um desejo pensado, ainda assim 

dizemos a vocês que a Terceira Terra é mais real do que possam imaginar.

Pedimos que estabeleçam momentos para se reunirem regularmente com 

outras pessoas, da forma que for, e manter os pensamentos mais elevados, os 

sonhos de toda a humanidade, o melhor de tudo para criar a Terceira Terra.  É 

aí que se encontra a mágica, e vocês criam energia nessa Terra que jamais 

viram antes, porque a Energia Universal pega essa energia e a distribui mágica 

e rapidamente por todas as coisas. É um processo lindo de se ver, e vocês o 

verão de um ponto mais vantajoso agora.  Mais do que isso, meus queridos, 

vocês terão a oportunidade de criar algo sobre o qual falamos por um longo 

tempo, e está diretamente a sua frente agora, então permitam-nos falar da rede 

de luz.

Desdobrando a Rede de Luz em Rede de Amor

No começo havia uma rede de cristal que cobria a Terra.  Deu a vocês fonte e 

permitiu sua energia se conectar totalmente com a da própria Terra.  Permitiu a 

vocês um sentido de direção e um sentido de propósito.  Juntamente com a 

rede magnética, a rede de cristal funcionou para manter a energia da força de 

vida da humanidade na Terra.  E mais, há uma rede feita pelo homem que 

começou bem mais recentemente.  De início eram suas linhas telegráficas.  

Originalmente se iniciou como conexões muito simples que vocês utilizavam 

para manter comunicações abertas de uma cidade para outra e para permitir 
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comunicações, na forma possível, de um coração a outro. Quando se 

comunicavam dessa maneira, espalhavam energia do coração entre as 

pessoas.  É então que vocês começaram a formar a rede feita pelo homem 

através de sua Terra.

Quando sua tecnologia avançou, seus corações cresceram e sua conexão com 

sua própria comunicação começou a crescer e vocês começaram a reforçar 

essa rede. Logo havia linhas telefônicas esticadas por todo o planeta.  Mas 

elas ainda eram muito desiguais e congestionadas em algumas das grandes 

cidades e nos centros populacionais.  Nós lhes dizemos, queridos, até isso está 

mudando.  Logo após o início, vocês trabalharam em  toda uma nova conexão 

que agora chamam a internet;  esta conexão trouxe essa rede intencional feita 

pelo homem a um novo nível, promovendo  uma conexão de coração e mente, 

presente apenas nos dias de Lemuria.

A razão para que a Internet funcione é que ninguém está no comando.  Isso 

não é um grande jogo? Sim, queridos; ela funciona independentemente da 

energia que você escolhe trabalhar ao usa-la. Pedimos a vocês que agora a 

utilizem para espalhar luz, pois essa é a nova encarnação da rede feita-pelo-

homem. A rede de luz está se formando agora.

Vocês sabem que mesmo suas próprias linhas telefônicas tomaram a forma de 

fibras óticas por onde vocês enviam cacos de luz para essa rede.  Mas logo 

chegará o tempo quando até mesmo os conduítes deixarão de existir, e vocês 

terão luz coerente viajando sem a necessidade de conduítes ou linhas físicas 

de qualquer tipo. Esses cacos de luz farão interseções e formarão mais uma 

rede que estará disponível através do planeta.  Será um tempo mágico e está 

mais próximo do que pensam.  Mas depois disso, mesmo depois da rede luz, 

virá a rede de amor onde todos os corações se conectam.  Nessa rede todas 

as conexões são feitas de um coração para o outro através da Energia 

Universal.  É quando a luz encontra sua vibração mais alta. A consciência 

unificada e o saber de que todos estão interligados,  isso é a rede de amor.  

Este é o próximo passo com a formação da Teia do Amor.
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A Teia do Amor ‒ CHEGA DE SEGREDOS!

Dizemos a vocês, queridos, que há muito trabalho a frente, e vocês sabem 

disso.  Essa conexão de luz através dessa rede irá conecta-los e vocês 

captarão pensamentos através do éter.  Compreenderão uns aos outros; vocês 

saberão automaticamente quando enviar energia.  Não terão que lidar com 

“spam”, nós prometemos a vocês. Então, isso começa hoje.  Pedimos que 

peguem esse conceito e comecem a cria-lo na Terceira Terra agora mesmo.  

Mantenham esta Rede de Amor na Terceira Terra e vejam as conexões entre 

todos.

Muitas crianças índigo agora usam essa teia nos primeiros estágios de vida.  

Algumas  crianças cristais que já estão aqui, formando outras conexões, 

carregam essa teia em seus próprios corações. As novas crianças já nascem 

com as conexões ativadas.  Para elas, esta é a forma natural de comunicação.  

Vocês também vão participar agora na formação dessa teia, e também se 

tornarão parte dessa conexão de um coração ao outro. Isso está sendo 

facilitado com o véu se afinando nesse mesmo dia. 

É realmente uma mágica, e mal podemos esperar para ver aonde vão a partir 

daqui.  Quando cada um e todos detêm a energia de Casa e usa essa Teia do 

Amor, vocês criam a Terceira Terra. Na Terceira Terra vocês podem imaginar 

todas pessoas por todos os cantos, se comunicando umas com as outras 

simplesmente mantendo um pensamento em suas cabeças ou um sentimento 

em seus corações.  Essa é a razão por que dissemos que quando as crianças 

cristais entrarem agora na terra, NÃO HAVERÁ MAIS SEGREDOS!  Quando 

não houver mais segredos, não haverá mais guerra em sua realidade.  Imagine 

o dia não muito distante quando você tentar explicar o conceito de guerra à 

juventude do planeta.  Mesmo se esforçando ao máximo... Eles não 

entenderão.  A única maneira de explica-la será dizendo que havia uma grande 

falta de comunicação.  É isso que a Teia do Amor vai mudar, e isso começa 

agora.
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Se vocês pegarem os pensamentos mais elevados de todas as conexões

unidas em uma, estarão reverenciando a Energia Universal e se tornarão, mais 

uma vez, um com Deus através de seu eu superior.  Então, como Deus, tudo 

que resta é honrar as demais partes de Deus.  É aqui que a consciência 

unificada mais uma vez retorna a Terra. Isso será realizado através da Teia do 

Amor.

Nós lhes dizemos, queridos, chegará o momento mágico, pois lhes pedimos 

que, mais tarde neste ano, escolham um dia para se reunirem como um, e 

intencionalmente iniciar a Teia do Amor.  Enviem seu próprio amor através da 

Teia com intenção não apenas de conectar todos os corações do mundo, mas 

para enviar essa imagem para a Terceira Terra.  Quando chegar o momento e 

as vibrações coletivas alcançarem o nível crítico, farão uma interseção com a 

realidade em que vivem agora.  Neste momento as vibrações se imprimirão e 

serão sobrepostas ao holograma existente, mudando a face de seu jogo para 

sempre.  Esse é o processo de criar o Céu na Terra. 

Isso vai começar, pois o Guardião já iniciou e fez as conexões.  Caminhamos 

grandes distâncias para reuni-lo com as pessoas da ciência que ajudarão a 

criar essa energia;  e ela será medida, nós prometemos.  Então peguem a 

energia de Casa, mantenham-na em seus corações nesse dia mágico e 

especial e acendam essa Teia de Amor.  Depois vocês abrirão a porta, e 

quando essas realidades alternas fizerem interseção umas com as outras, não 

mais haverá necessidade de parecerem separadas.  Isso é afinar o véu.  A 

consciência unificada não apenas acontecerá entre todas as almas na Terra, 

mas entre todas as realidades dimensionais, pois este é o aspecto maior da 

Teia do Amor.

Unificando Campos

Enquanto estamos falando dela, vocês retêm esses conceitos poderosos em 

suas cabeças, e mesmo por um breve momento, estão criando esses 
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pensamentos na Terceira Terra.   Permitam a si mesmos ser parte disso.  

Permitam a si mesmos se unirem em qualquer forma para ajudar esse trabalho.  

Observem o estudo da energia quântica que os reunirá na unificação dos 

campos.  É a relação do muito pequeno com o muito grande que em breve será 

comprovada como a chave para a compreensão de “Tudo Que É”.  A Teia do 

Amor abre “agora” a comunicação.  Essa comunicação move-se mais rápido 

que a velocidade da Luz... Ela se move na velocidade do Amor.  Isso não é 

mais apenas um conceito.

A Tristeza com o Véu que se Afina

Oh, sim.  Muitos de vocês trabalharam duro para afinar o véu, mas dizemos a 

vocês, queridos, há um desafio nisso. Juntamente com o véu fino vem a 

lembrança de Casa.  Junto com a lembrança de Casa vem uma tremenda 

tristeza que impregna tudo, pois vocês não são o Lar;  vocês estão na Terra.  

Estão vestindo o véu que os mantêm na ilusão de uma estrutura de tempo 

linear. Vocês estão jogando o jogo de serem finitos quando, de fato, são 

infinitos.

Vocês não são humanos; são espíritos; e seu espírito é de tal grandeza que é 

incompreensível.  Permitam-nos lembrar-lhes disso, pois foi isso que vieram a 

fazer consigo mesmo ‒ re-lembrar seu espírito. Façam isso, iniciando e 

ativando a Teia do Amor.  Façam isso conectando seus corações nessa rede, 

porque a rede de luz agora vai começar e a Teia do Amor levará os corações a 

um novo nível de comunicação por todo o planeta Terra em todas as realidades 

dimensionais.

Vocês podem ver porque estamos tão excitados com seu progresso?  Podem 

ver por que sentamos a seus pés em reverência?  Mesmo com todo o poder no 

céu, vocês realizaram algo que não podíamos fazer:  vocês mudaram “Tudo 

Que É”. O Jogo de Deus ‒ colocar o véu e não lembrar que são ‒ está para 

chegar a uma conclusão.  Não irá para o próximo nível porque vocês estão 

despertando do sonho, e ao despertar, nós estaremos aqui com o mais belo 
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dos sorrisos.  Estaremos aqui para que vejam a presença Angélica, que esteve 

ao redor de vocês todo esse tempo para ajuda-los a lembrar quem vocês são.  

Este é nosso propósito maior.

Queridos, vocês são serres mágicos, e agora vão criar a Teia de Amor que 

começará inicialmente na Terceira Terra e então virá para criar a nova 

encarnação da própria Terra. Ativem-na.  Usem-na. Enviem seu amor para lá 

diariamente, e observem a mágica se estender sobre seu planeta.  Observem a 

mágica se estendendo em suas vidas.  Observem suas próprias realidades se 

transformando em algo mágico.

Mau Direcionamento da Energia

Queridos, os dias a frente são mágicos e estaremos aqui com lembretes gentis.  

Acima de tudo, mantenham em mente que vocês são “um” com os outros, pois 

esse é o primeiro mau direcionamento de energia em seu planeta que precisa 

sumir para que vocês criem a Teia do Amor.  Dêem espaço em seu coração 

para todos ao seu redor, não importa o quanto sejam próximos ou similares a 

sua energia.  Estejam cientes de que são sempre os primos e irmãos que 

brigam, não é?  Vocês não fazem guerra com aqueles que são diferentes de 

vocês.  Pelo contrário, vocês brigam com aqueles que se parecem mais com 

vocês.  É o véu que impede vocês de verem isso. Dêem espaço em seu 

coração para descobrir o que se passa em seus corações, e vocês começarão 

a consciência unificada que ativará a Teia de Amor.  Então, ao utilizarem esta 

forma de comunicação, se comunicarão em diferentes níveis com as pessoas 

por todo seu globo e até mesmo com aqueles de outras realidades 

dimensionais.

A parte interessante é que vocês jamais saberão que alguns deles sequer 

possam ser considerados como tendo sido seus inimigos.  É aí que a mágica 

mora, pois todos vocês têm a mesma motivação básica.  Todos têm o mesmo 

amor.  E quando puderem trabalhar juntos, ativarão esse amor e todos 

seguirão juntos.
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Queridos, toquem uns aos outros com o toque do Anjo Humano. Busquem e 

lembrem que agora vocês têm a responsabilidade de ajudar um ao outro  

porque estão no papel de Anjos Humanos.  Estão se tornando Anjos Humanos 

uns para os outros ao criarem A Terceira Terra.Sim, A Terceira Terra é mágica.  

Sim, muita coisa vai acontecer nos dias à frente ao colocarem em movimento 

suas criações; e, não esqueçam de hoje, porque hoje também é um dia 

mágico.  Hoje é o dia que vocês ativam a Teia do Amor em seus próprios 

corações, em suas mentes, em seus pensamentos.  Conectem coração a 

coração, e enviem a energia para a teia para todos que a buscam, e estarão 

trabalhando com o fluxo natural da Energia Universal.  Vocês acenderão a 

Energia Universa, e  a Teia de Amor começará hoje.

Nós deixamos vocês com três lembretes.  Tratem-se uns aos outros com 

grande respeito, pois um é o outro.  Alimentem-se uns aos outros em cada 

oportunidade, pois estão alimentando a si mesmos.  Lembrem-se de que é um 

jogo e o pressuposto é que se divirtam.  Brinquem bem juntos.

Espavo

O Grupo

Conectando o Coração

Esteja Pronto ou Não . . . a Vida está Mudando

Por Barbara Rother

Tentar resistir a todas as mudanças que estão acontecendo em nossas vidas 

não funciona. Tentar nos agarrar ao que é familiar apenas torna nosso mundo 

mais desafiador e problemático. Abra-se para os momentos excitantes que 
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estão adiante pois prontos ou não ele vem! A mudança pode criar magia e um 

sentido de vida renovado.

Tenho sentido isto intensamente em minha vida. Como a maioria de vocês 

sabe, Steve e eu temos expressado a intenção de criar um novo lar em Las 

Vegas, Nevada. Agora que reservamos algum tempo fora de nossa agenda de 

viagens poderemos tornar nosso sonho realidade. Eu não sei por que nos 

sentimos tão excitados com a perspectiva de nos mudarmos para lá. Em 

alguns momentos eu me pergunto que maluquice estamos pensando! Nossa 

família e muitos amigos especiais estão na região de San Diego. Por que 

estamos sendo atraídos para reiniciar nossa vida nesse novo lugar? Eu e Steve 

aprendemos a confiar e caminhar adiante. 

É interessante notar que acabamos de voltar de uma visita a Las Vegas à 

procura de nossa nova casa. Lá as casas são vendidas tão rapidamente, 

devido ao fato de ser uma área em expansão, que ainda não conseguimos 

comprar uma. Decidimos vender nossa casa de 28 anos na Califórnia e alugar 

um local em Las Vegas até que possamos localizar o lugar perfeito para nós. 

Juntamente com esta confiança no movimento vêm muitas emoções 

inesperadas. Estou reconhecendo estas emoções, venham elas com lágrimas, 

ansiedade, ou confrontos também conhecidos como discordâncias com o 

Steve. Parece que todos nós projetamos nossas emoções naqueles que mais 

amamos... ou será que sou apenas eu?!

Outra coisa interessante que aconteceu comigo nesta última viagem a Las 

Vegas foi a energia do passado combinada com a energia do futuro. Depois 

que Steve e eu estivemos juntos por alguns dias procurando a casa e 

conhecendo a região, Steve voltou para casa e eu permaneci em Las Vegas 

para que pudesse curtir alguns dias com minhas amigas que estavam se 

dirigindo para lá para me encontrar. Estas duas amigas, as quais conhecia 

desde os 14  anos de idade são muito especiais para mim. Nosso momento 

juntas foi uma grande reunião de atualização entre nós. De certa forma senti 

que Bonnie e Vickie estavam me ajudando a ancorar minha nova realidade. 
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Adorei nossos momentos em Las Vegas. É claro que jogamos, vimos shows e 

curtimos a vida noturna, mas também pude mostrar a elas a beleza das 

montanhas próximas e a área a qual iremos chamar de casa. No meio de tudo 

isto eu realmente apreciei o suporte que elas estavam me dando.Era como se 

eu estivesse reunindo o passado, o presente e o futuro para ver para onde vou 

a partir daqui.

Não estou sozinha neste sentimento de enormes mudanças. Sempre que 

converso com alguém  que esteja marcando uma reunião particular com Steve 

ou alguém que encontro em algum de nossos seminários, a verdade é a 

mesma para todos nós. Todos compartilhamos este momento de mudanças 

rápidas. Quando percebemos que não estamos sozinhos e que temos 

companhia em tudo isto é quando podemos sentir o conforto da consciência da 

unidade.

Desperte para este excitante momento da vida. Aceite os presentes que 

surgem em seu caminho uma vez que tenha expressado sua intenção. Lembre-

se de que você é um poderoso criador e que seus pensamentos relamente 

criam sua realidade. Tenha cuidado com o que você expressa para o universo. 

Desejar mais amor, saúde, segurança financeira ou que quer que seja é nosso 

direito, pois a abundância em todas as áreas é nossa, basta pedirmos. Isto é o 

universo se abrindo para nos dar o que é nosso por direito. Precisamos apenas 

aceitar. Agradeça por tudo o que você está apto a trazer para sua vida. Ao 

fazer isto, criamos abundância espiritual. Ouse criar o círculo infinito de "Tudo o 

que é" depois fique preparado para a mudança. A Energia Universal está 

esperando que você reclame aquilo que é seu por direito. Nós somos os únicos 

que nos limitamos. Com o Espírito não existe  limitação. Este é um atributo 

humano.

Enquanto você recebe sua abundância, lembre-se da lei da circulação. Permita 

que a corrente divina flua através de você. Compartilhe deliberadamente todas 

as áreas de sua abundância com todos à sua volta. Quanto mais coisas boas 

criamos para nós mesmos mais temos para oferecer aos outros. Este é o maior 
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propósito da vida. Curta a abundância e abrace as muitas mudanças que te 

encaram  com os braços abertos. Celebre cada dia com gratidão.

Em amor e luz,

Barbara

---

Três Chaves

07/2004 - Falta a Tradução

---

15 de Agosto de 2004

̃ Vocês Acreditam? ̃

̃ Lembretes de Casa ̃

Vocês Acreditam? 

Com o passar dos anos, me conscientizei de que as mensagens do Grupo 

estão sempre em um código. Eles chamam isto de "código do coração," já que 

usam o código para falar à muitos corações ao mesmo tempo. Eles usam as 

mesmas palavras para darem mensagens muito diferentes em níveis muito 

diferentes, ao mesmo tempo. Aqueles de vocês que ouviram as mensagens do 

Grupo ao vivo sabem que elas são muito diferentes. Algumas vezes elas nos 

fazem rir durante todo o tempo, enquanto em outras vezes elas estão dando 

informação importante. Outras canalizações ainda nos levarão às lágrimas com 

o amor que elas nos dão. 
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Esta mensagem em particular preencherá o seu coração, como seria esperado 

do Grupo, mas ela também planta sementes importantes de esperança e de 

amor para o futuro.  Após a leitura desta mensagem, sua mente analítica 

provavelmente perguntará, "Esta é uma bela mensagem, mas como eu posso 

usá-la?" Embora haja vários pontos para serem usados na vida diária, esta 

mensagem está falando mais para o "você" futuro,  do que à pessoa prática 

que vocês podem pensar que são. 

O que se segue é uma aventura em um reino mágico de esperança e de amor. 

É designado ao Grupo tocar os nossos corações com esperança e amor para 

nos ajudar à todos a relembrar do Lar. 

Abraços do GRUPO

Steve Rother 

Saudações de Casa

Bem-vindos, queridos.Vocês se encontram neste dia em uma sala cheia de 

mestres, embora muitos poucos de vocês possam ver quem vocês são além do 

véu, que mantém vocês na realidade a qual vocês chamam Terra. Nós vemos 

que muitos de vocês estão passando por mudanças num ritmo tão rápido que 

se torna difícil manter seu equilíbrio algumas vezes; mas nós observamos 

vocês. Nós mantemos esta energia para vocês tantas vezes, quando vocês 

não podem vê-la por si mesmos. Então, deixem-nos dar à vocês neste dia 

algumas oportunidades para que equilibrem as suas próprias energias, pois o 

que vocês já passaram no caminho da mudança vibracional, apenas começou, 

e nos dias por vir, serão preenchidos com maravilhas, com alegria, com mágica 

- o tipo de coisas que criam para si mesmos. l

Sim, nós vemos que muitos de vocês têm stress em suas vidas. Vocês seguem 

sua paixão, ou assim vocês pensam, e não podem imaginar porque tudo não 
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se adapta facilmente. Vocês têm stress por não ser capaz de encontrar a sua 

paixão. Oh, nós amamos isto. Nós lhes dizemos acima de tudo: os humanos 

pensam muito no caminho. Mais do que pensam neste momento, nós vamos 

lhes pedir que simplesmente inspirem e permitam que esta energia entre 

através de vocês. Permitam que o stress que vocês têm sentido, torne-se o seu 

amigo e o seu mentor, pois vocês mesmos em uma perspectiva superior, têm 

colocado isso dentro da sua própria realidade. 

Sim, nós sabemos. Não se sentem desta maneira, sentem? Sente-se como se 

houvesse todos os tipos de dificuldades e cada vez que vocês tentam fazer 

algo, há um empecilho de algum tipo. Vocês se perguntam. "Não deveria ir por 

este caminho? Talvez o espírito esteja tentando me dizer algo." O que dizemos 

agora é que muitos de vocês estão simplesmente tendo que sentir o stress, 

como parte do seu caminho. Então deixem-nos oferecer à vocês uma 

perspectiva diferente. 

Dançando próximo a Beira

Muitos de vocês têm dançado próximo da beira. Alguns de vocês sentem como 

se estivessem dançando em um penhasco bem próximo da beira, por um longo 

tempo. Saibam, queridos, que nós lhes abençoamos por isto, pois como vocês 

tem visto com muitas das pessoas que vêem como bem sucedidas,  algumas 

vezes esta dança próxima da beira leva-os a perderem o medo de cair do 

penhasco abaixo. Além do mais, tenham em mente que mesmo que vocês 

estejam preocupados sobre qual será o resultado, vocês não podem cair se 

tentarem. Vocês estão participando de um jogo com asas de anjo estendidas 

todas a sua volta. Sim, vocês podem inclinar-se deste modo; vocês podem 

inclinar-se deste modo. Sim, vocês podem tropeçar enquanto vocês estão se 

movendo para frente, mas não podem machucar a si mesmos. Vocês estão 

criando o céu, ou o Lar, na Terra neste exato dia. Aqui é onde está a magia. 

Isto é o que vocês têm criado.         
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Então tenham em mente na próxima vez que vocês imaginarem se podem 

pegar uma coisa mais estressante. Tenham em mente que quando um pedaço 

de carvão experimenta a pressão por um longo período de tempo, ele 

transforma-se no mais belo diamante. Se vocês puderem mudar a sua 

perspectiva e usarem a mesma energia para mostrar algo que vocês criarão 

disto, e deixarem que a sua própria beleza brilhe como a do diamante, vocês 

não mais necessitarão do stress. 

Três Perguntas

Então deixem-nos oferecer à vocês uma perspectiva diferente. Deixem-nos 

fazer-lhes três perguntas. Deixem-nos oferecer-lhes algumas oportunidades 

para que vocês se vejam de uma perspectiva diferente; de uma perspectiva de 

pura energia, pois isto é o que vocês realmente são. Vocês se vêem nestas 

maravilhosas bolhas da biologia em que vocês estão participando, e vocês 

pensam que isto é quem vocês são, mas não. Vocês são energia; vocês são 

movimento vibracional; e vocês são a mais bela vibração que podem imaginar. 

Todos os olhos no universo estão observando cada movimento de vocês, 

porque vocês estão mudando a forma que a vibração dança na sua realidade, 

e isto é maravilhoso para nós. Então que tal as perguntas? 

Primeira Pergunta: Vocês Acreditam?  

A primeira pergunta é, Vocês acreditam? Ah. Vocês estão esperando pelo resto 

disto, não estão? "Acredito em quê?", vocês estão dizendo. Não, não é isto. É 

simplesmente. Vocês acreditam? Somente pelo ato da fé é  possível aplicar o 

ato da fé ao desconhecido, entretanto ao defini-la mais, nega-se o verdadeiro 

significado  da pergunta. Não é possível acreditar em algo conhecido, pois isto 

se torna conhecimento e não crença. 

Tenham em mente que o processo de crença, ou o agir no sistema de crença, 

é literalmente um ato do reino angélico que vocês estão aplicando nos atributos 

humanos; então vocês estão alcançando o reino angélico para alcançar estes 
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sistemas de crenças. Então, quando vocês encontrarem algo em que 

acreditam, o seu primeiro instinto é empacotá-lo e defini-lo. Vocês o colocam 

dentro de uma caixa, e contam sobre isto aos amigos. Vocês escrevem os seus 

livros. Vocês o ensinam, e compartilham-no com outros. E isto é bonito - exceto 

por uma coisa: eles podem se tornar conhecimento. É da natureza humana 

fazer isto, conquanto vocês se sentem muito mais confortáveis com o 

conhecimento do que com as crenças. Dentro do mundo conhecido, há pouco 

potencial. Dentro do mundo desconhecido, tudo é potencial. Nós contamos à 

vocês neste dia que a sua habilidade para acreditar, se tornará uma parte 

importante da sua evolução nos dias que se seguem. 

Há diferentes tipos de crença. Realmente, não são as crenças que mudam, 

mas a sua percepção delas é que muda. Há as crenças que definem quem 

vocês são, e então há as crenças que vocês definem. Esta leve mudança em 

como vocês encaram as crenças mudará o seu mundo em um instante. 

Tenham em mente que em qualquer momento, se vocês não estiverem felizes 

com a realidade que vocês estão experienciando, por favor, escolham 

novamente, pois este é o seu direito de nascimento. Esta é também a sua 

responsabilidade como criadores, dançando nas bolhas da biologia no Planeta 

Terra. Pois quando vocês expressam o seu direito de criar̶como vocês 

expressam o seu desejo de sair e criarem algo novo ̶vocês definem um 

sistema de crença que diz, "Eu acredito em mim," e esta é a sua crença em 

Deus. Ao nível mais alto, nós pedimos que vocês não mais apontem para fora 

mas para dentro. Permanecer em sua própria energia de sua própria habilidade 

criativa, é o maior tributo a Deus que vocês podem fazer, pois...vocês são 

Deus. 

Enquanto vocês se movem adiante na evolução, esta oportunidade lhes 

permite que expandam a sua percepção do universo e do mundo a sua volta. O 

seu trabalho, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, o seu 

relacionamento com sua mulher, tudo muda em um instante, pois neste tempo 

vocês começam a caminhar na graça. Caminhar na graça é a arte de caminhar 

em conexão com todas as coisas a sua volta. Quando vocês caminharem no 
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gramado puro, vocês não mais se preocuparão em pisar na grama, 

prejudicando as plantas delicadas. Vocês compreenderão que esta grama 

cresceu lá com a intenção mais elevada de amortecer o seu passo enquanto 

vocês se movimentam sobre ele. Sua percepção permitirá que vocês 

caminhem em total harmonia com a grama, e ela então se beneficia por vocês 

estarem lá. Esta é a graça. Esta é a oportunidade de andarem em unidade com 

Tudo O Que É̶cada coração, cada folha de grama, cada pedra. Caminhar na 

Graça é um sistema de crença que somente é possível pela realização interior. 

Crenças são Atributos Humanos 

As crenças são um atributo humano, pois elas não são necessárias no céu. 

Somente quando vocês começam a participar do jogo dentro de um campo de 

polaridade e dançam dentro de uma bolha de biologia é que vocês necessitam 

das crenças de qualquer modo. Então nós lhes pedimos para que reexaminem 

constantemente as suas crenças. Procurem sempre verdades superiores̶

aquelas que sirvam a vocês̶a fim de que alcancem e encontrem as coisas 

que vocês amam. É onde vocês encontrarão a sua maior paixão e, portanto, a 

sua maior vibração. É quando vocês se tornam o maior uso que vocês podem 

ser para o universo. É onde vocês brilham como um diamante, sendo polidos 

por todos os anos de stress. Nós alegremente compartilhamos com vocês que 

não são necessários milhares de anos para se fazer um diamante. Os 

diamantes estão sendo feitos nesta sala, neste dia. Nós estamos muito 

orgulhosos de vocês. 

Vocês têm pego muitas energias das quais temos dado à vocês, e vocês as 

têm levado ao próximo nível. Os livros que serão escritos, mesmo nesta sala, 

constam de não menos que 32. Oh, sim. Alguns de vocês estão olhando um 

para o outro, dizendo, "Como eles sabem que eu tive três livros?" Não haverá 

mais Trabalhadores da Luz secretos. Enquanto vocês prosseguem agora, 

vocês perceberão que até a grama crescerá um pouco mais forte embaixo dos 

seus pés para amortecer o seu passo. Vocês acharão o vento as suas costas 

mais freqüentemente do que nunca agora...se acreditarem. Vocês acreditam? 
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Segunda Pergunta: Vocês acreditam em Magia? 

Pergunta número dois: Você acredita em magia? Ah, sim, olhem para as 

cabeças balançando, pois a mágica, mais uma vez, é uma representação do 

desconhecido. A magia é uma força, um poder que vocês instintivamente 

reconhecem no  seu interior. É realmente uma forma muito elevada de crença. 

A magia significa que nada tem que seguir pelas mesmas regras que vocês 

acreditavam ou que foram ensinadas e sobre as quais o seu mundo foi 

construído. A mágica é energia e como toda energia está sempre em dinâmica 

e em movimento. A magia é a realização instantânea da alegria. Ela ultrapassa 

o que nós pensamos ser o Universo conhecido. É a conexão instantânea da 

telepatia onde um coração comunica-se com outro sem interferência das 

palavras. 

A Magia começou, pois a magia é realmente uma representação do céu na 

Terra. Esta é a razão por que há tal fascinação pelo céu. Esta é a razão que há 

tal fascinação com a magia no planeta nesta época, pois Harry Potter foi 

certamente uma informação canalizada, não foi? Ah, mas isto não é novo. Até 

os dias de Merlin apresentam uma fascinação com a magia - não uma preguiça 

ou um atalho, para se ser capaz de se fazer coisas do modo fácil, mas a 

fascinação com a sua habilidade de ser um criador mudando o limitado 

conhecido para potenciais desconhecidos. Isto esta mantido com cada um de 

vocês; vocês são aqueles que podem ativá-la.  

A Magia é a abertura para novos potenciais e a partir de realidades ainda 

indefinidas. Nós já lhes dissemos muitas vezes que os humanos têm um 

problema com a realidade. Vocês pensam que é real. A Magia são todas as 

coisas do outro lado, pois não é possível criar magia de algo que vocês 

consideram real. A Magia é a ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre 

o conhecimento e as crenças. A razão pela qual estamos explicando isto com 

estes detalhes é porque, nestes casos, vocês estão alcançando o céu e 
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relembrando do Lar. Vocês estão trazendo todas as energias do Lar e as 

habilidades de criação do Lar em seu ser nesta ocasião. Isto é mágico.   

Há palavras gatilho que usamos muito freqüentemente. Confiem em nós 

quando dizemos que os tradutores e os editores têm problemas com algumas 

destas palavras desencadeadoras. A Magia é uma delas. Nós usamos esta 

palavra muito freqüentemente, pois ela carrega a energia do Lar que 

imediatamente entra e toca uma corda no seu coração. Vocês acreditam em 

magia? Não demorará muito antes que sejam capazes de provar isto a vocês 

mesmos, pois mesmo que vocês estejam olhando em direção às crianças 

mágicas que estão chegando com todos os atributos de terem habilidades 

mágicas as quais vocês chamam de "Cristal" e que vocês chamam de crianças 

"Índigo", a realidade é que cada um de vocês têm estes atributos. Sua crença 

na magia é o que coloca os vórtices em movimento. 

A Rede de Amor 

Nós temos falado sobre a "Rede de Amor".  A Rede do Amor é uma nova forma 

de comunicação que ligará cada coração, pois cada um de vocês terá a 

oportunidade de se unir à ela. Vocês todos souberam que ela estava 

chegando; vocês todos esperavam por ela aqui. Vocês não sabiam como ela 

iria se manifestar. Vocês irão ativá-la em breve. Mas se vocês puderem, 

imaginem a Rede de Amor como uma intrincada seção transversal e laços 

cruzados de cordões de energia que se conectam com cada coração em todo 

lugar. Esta grade deve ser mantida no lugar a fim de ser utilizada. A Rede de 

Amor é mantida no lugar por vórtices, e os vórtices estão realmente agindo 

como postes de telefone que a mantêm no lugar. Esta é a razão por que não foi 

possível ativar esta Rede do Amor para o seu uso até esta época, pois os 

vórtices tinham que ser ativados dentro de portais; os portais tinham que ser 

ativados a fim de manter todo este processo no lugar. E isto foi feito; está lá; e 

agora vocês começam a construir uma nova matriz de comunicação do 

coração. 
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Nós lhes pedimos que estejam cientes do que vocês colocam nesta rede. 

Escolham os seus pensamentos e os seus sentimentos cuidadosamente em 

relação ao que vocês projetam para a rede, pois isto será sentido pelos 

corações em todo o mundo. Ela interagirá e interconectará com as realidades 

interdimensionais que também existem dentro do seu mundo das quais vocês 

não estão conscientes. Aqui vocês terão total conexão com todas as realidades 

dimensionais imediatamente. Isto abrirá a porta para o que vocês chamam de 

ETs. Neste ponto, muito do desconhecido se tornará conhecido. 

Vocês podem mudar a sua realidade, ao mudarem o ponto do qual vocês a 

percebem. É simples. Nós não dissemos "fácil", nós dissemos "simples". Mas 

vocês estão no caminho certo. Vocês são as grandes almas que estão 

mudando tudo o que é. Vocês têm o futuro em suas próprias mãos...mas 

primeiro, vocês devem acreditar; então, vocês devem acreditar em magia. 

Vocês acreditam na magia?  

Terceira Pergunta: Você acredita na magia em você? 

Pergunta número três... e esta é a pergunta difícil: Você acredita na magia em 

você? Sim, é fácil ver a popularidade de Harry Potter, A Matrix, O Senhor dos 

Anéis, e muitos outros desta época. Isto está ligado ao fato de que tem havido 

uma geral falta de apoio do próprio poder das pessoas em particular  em suas 

sociedades até este ponto. Ligada a esta falta, foi criado um vácuo que está 

agora sendo preenchido. Isto, e muito mais mostram o potencial de se assumir 

o seu próprio poder de magia e usá-lo para criar uma realidade maior. 

Muitos de vocês sentem um relacionamento pessoal com Merlin. Vocês se 

vêem como o estudante do mágico mestre. E quando vocês imaginam Mickey 

Mouse carregando pequenos baldes de água, vocês se consideram como 

aprendizes. E a realidade é que vocês são os mestres. A parte mais difícil para 

fazerem atrás do véu é acreditarem em sua própria magnificência. Sim, nós 

contamos a vocês sobre isto. Sim, nós podemos apresentar à vocês todos os 

esclarecimentos da sua própria mestria. Nós podemos lhes mostrar como 
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vocês são aqueles que criam a cada pensamento que vocês mantêm em sua 

cabeça por sete segundos. 

Vocês têm um fluxo de energia através da sua cabeça em todos os momentos. 

Isto é o processo do pensamento. Nós não lhes pedimos que vocês tentem e 

parem com ele ou que escolham quais pensamentos passam por sua cabeça, 

pois a realidade é que vocês não têm controle sobre o que passa pela sua 

cabeça. Vocês são parte de um processo de pensamento que é compartilhado 

por todas as energias em todo lugar. Mas vocês têm controle perfeito sobre 

que pensamentos ficam em sua cabeça. Sete segundos. Mantenham este 

pensamento em sua cabeça por mais do que sete segundos, e ele é seu. 

Trabalhem neste pensamento, acreditem neste pensamento, e ele se 

manifesta. Isto é muito simples para que vocês compreendam? Nós podemos 

fazê-lo mais complicado se vocês gostarem, pois este é o processo. Manter um 

pensamento puro em sua cabeça é muito simples. O desafio é que vocês não 

se tornaram ainda mestres dos seus pensamentos, o suficiente para se 

tornarem conscientes do que está fluindo por sua cabeça e o que vocês estão 

escolhendo. 

Vocês são mágicos fingindo ser aprendizes.Vocês chegam e sentam-se diante 

de nós e escutam cada palavra que emitimos. Muitos de vocês tiram suas 

canetas e papel e escrevem. O que vocês não compreendem é que nós nos 

sentamos aos seus pés, os honramos, e fazemos tudo para mostrar a vocês a 

sua magnificência. O momento em que vocês sentem a sua unidade com 

Deus, o momento em que vocês sentem a sua conexão com cada um, o 

momento em que vocês sentem esta conexão e a graça com a qual vocês 

andam sobre estas folhas de grama, este é o momento em que vocês 

conhecem o seu propósito aqui na Terra. Este é o momento em que nós 

criamos a nossa maior intenção como anjos. 

Nós lhes dizemos isto como uma ferramenta que vocês podem usar neste 

exato dia, pois no momento em que vocês capacitam outro para ver a sua 

própria magnificência, é o mesmo momento em que vocês entram em seu 
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próximo papel evolutivo como os Anjos Humanos. Vocês são mágicos. Vocês 

são os criadores. De fato, vocês são Deus. Não, não somente o único Deus, 

mas nós trabalharemos nisto em outro momento. Enquanto isto, nós lhes 

dizemos que vocês percorreram um longo caminho e que estamos muito 

orgulhosos de vocês. Cada parte de stress que vocês tiveram, tem ajudado a 

fazer de vocês o mais belo diamante. Saibam que a sua luz brilha 

intensamente através do universo. 

Todos os olhos estão sobre vocês, queridos, pois vocês não estão sozinhos 

por qualquer esforço da imaginação. Há realidades alternadas que observam a 

Terra e as suas vidas a cada dia. Eles observam cada movimento que vocês 

fazem, e eles são aqueles que têm tirado as suas canetas e papel e tomado 

notas, pois a Terra está para ser graduada. Um novo nível vibracional é 

alcançado a cada dia neste ponto. Vocês já ultrapassaram os dias de Camelot, 

Atlântida e Lemúria. 

Agora é o tempo para que vocês incorporem esta parte de vocês. Agora é o 

tempo para que vocês peguem esta crença e focalizem-na no interior.  Quando 

sentirem o stress e quando verem que estão dançando próximo à beira, 

aumentem a música e aproveitem a dança. Esta é a nova dança, na nova 

energia, e é o que define vocês como criadores, participando de um jogo em 

uma bolha da biologia. 

Confiança da Alma através do Contato da Alma 

Há uma confiança que vem direto da alma. Nós a chamamos de "confiança da 

alma". Ela é transferida de um ser ao outro através dos olhos. Há uma 

habilidade verdadeiramente única para fazer contato da alma a cada vez que 

vocês olharem alguém nos olhos. Levem isto daqui, neste dia, e façam-no 

intencionalmente. Levem isto a cada lugar que forem, onde estiverem - na 

mercearia, no posto de gasolina. Cada vez que vocês verem outra alma, façam 

este contato da alma e mostrem a elas o espírito que vocês são. Não é acerca 

do ego. Não é tentar ensinar-lhes algo. É simplesmente deixar que elas vejam 

quem vocês são, pois ao olharem um no outro, vocês todos ganham uma 
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confiança da alma sobre quem vocês são aqui. Isto é como vocês tocam em 

Deus em cada e toda pessoa que vocês entram em contato. 

Ela move-se muito rapidamente através de vocês agora. Alguns de vocês estão 

sentindo o seu coração em uma crescente paz neste momento. Não a temam, 

e não procurem o que vocês devem fazer para pará-la. Apenas relaxem, e 

deixem-na seguir o seu curso. É que vocês estão se movendo 

vibracionalmente muito rápido, e a energia está se movendo através de vocês. 

Seu trabalho como Trabalhadores da Luz só começou. Vocês acreditam? Nós 

acreditamos em vocês, pois vocês mantêm a honra do céu na Terra. Nós 

mantemos o seu amor. Vocês são os maiores anjos que já participaram do 

jogo, e estamos muito orgulhosos de vocês. Então acreditaremos em vocês e 

manteremos a sua energia, até que sejam capazes de acreditarem em vocês 

mesmos. Este é o seu trabalho. 

Enquanto cada um de vocês sente a energia passando, saibam que ela os está 

levando a um nível vibracional mais elevado e que vocês são ativados. Usem a 

Rede do Amor, e quando o fizerem, todos os corações conhecerão um ao outro 

instantaneamente. Quando um coração conhecer outro coração, não poderá 

haver guerra no planeta Terra. Isto será possível mais breve do que vocês 

pensam. Mantenham esta energia de unidade. Cada vez que virem um líder em 

algum lugar do mundo pregando a separatividade ao invés da unidade, façam 

as suas escolhas conforme for. Vocês são um coração, se vocês somente 

acreditarem em vocês. 

É com a maior honra que compartilhamos com vocês estas mensagens, pois 

estamos aqui para refletir a sua magnificência. Neste dia não estamos 

terminando a canalização, mesmo que os saudaremos da forma normal. Vocês 

caminharão daqui conosco em seu ombro se desejarem, de modo que possam 

sentir o vento em suas costas, sentir como a grama suporta cada passo seu, 

de modo que vocês possam sentir como é caminhar na graça. Vocês 

acreditam? 
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É com a maior honra que pedimos à vocês que se tratem com respeito e 

cuidem uns dos outros a cada oportunidade. Lembrem-se que é um belo jogo 

idealizado por vocês e estão participando como criadores escondidos em 

bolhas de biologia. Joguem bem juntos. 

Espavo

O Grupo 

Conectando o Coração

Respostas a suas Perguntas

Por Barbara Rother

Vejam-se andando por um comprido e escuro corredor. Ao fim deste corredor, 

vocês descobrem uma imensa porta de madeira envolvida pela mais bela e 

suave luz. Enquanto vocês despedem o seu tempo apreciando a beleza desta 

porta, vocês se tornam conscientes de que ela é feita de mogno e cerejeira. Há 

todos os presentes que a natureza nos deu para criar esta porta mágica. As 

dobradiças são ricas em tons de bronze brilhante. Há acessórios que mantêm 

firmemente esta porta no lugar. Vocês se encontrarão fitando a maçaneta da 

porta que é feita de um refulgente cristal cortado no diamante. Vocês se 

maravilham como tal criação pode ser. 

Ao segurarem esta maçaneta, vocês sentem uma tépida e encantadora 

energia. Vocês sabem que ao virarem a maçaneta, vocês abrirão a porta para 

as suas verdades. Neste momento vocês se recordam que vocês seguram a 

chave para as suas respostas dentro do seu próprio bolso. Vocês alcançam a 

chave e então cuidadosamente, inserem-na na fechadura, sabendo que estão 

destrancando todas as respostas as suas perguntas. Diante desta porta vocês 

formulam perguntas importantes da sua vida. Uma vez que recebam as 
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respostas, vocês podem mover-se em seu caminho escolhido com plena 

confiança e conhecimento que vocês estão se encaminhando na direção certa. 

Vocês se preparam para dar um passo, sabendo que todas as respostas serão 

recebidas, uma vez que estejam no outro lado da porta. 

Nós não podemos ter as respostas, até que clareemos as nossas mentes sobre 

quais são as perguntas. Uma vez identificadas, poderemos estar abertos para 

que recebamos as respostas. Aguardem um momento agora. Em que questão 

em sua vida que vocês estão procurando por uma resposta? O Grupo diz que 

temos todas as respostas todo o tempo, são as perguntas que se tornam 

difíceis de serem lembradas. Agora que vocês sabem as perguntas, vocês 

estão prontos para abrirem a porta, que daremos a vocês as suas respostas. 

Vocês estão preparados para virarem a maçaneta de cristal e abrir para a sua 

verdade. 

Agora que vocês têm as suas perguntas, coloquem a chave na fechadura e 

alcancem a maçaneta de cristal empurrando a porta. Para sua grande 

surpresa, a porta não se move. Isto é tão difícil, pois vocês sentem que vocês 

deram todos os passos certos, mas sem resultados. Quanto mais vocês 

empurram e tentam abrir a porta, mais ela resiste as suas tentativas. Neste 

ponto, vocês dizem ao seu eu interior que vocês têm total controle da situação, 

entretanto a frustração aumenta e vocês decidem a empurrar novamente a 

porta, determinados a encontrarem as suas respostas, não importa ao que isto 

leve. Tentam quanto podem, mas a porta não se move. 

Naquele instante uma voz chega à vocês, dando-lhes um insight. O Espírito 

murmura para deixar ir e liberar o controle. Agora vocês percebem que têm que 

liberar o apego para o resultado. É lhes dado a sabedoria de que vocês estão 

diante do caminho da sua própria verdade. Vocês estão tentando abrir a porta 

à força para as respostas da vida. Façam uma respiração profunda para que se 

sintam liberando todo controle. Novamente o espírito murmura uma mensagem 

que o Grupo tem dito muitas vezes antes, "A porta que lhes dá respostas as 

suas perguntas, não se abre empurrando-a para fora. Simplesmente, fiquem 
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atrás e permitam que a porta se abra em sua direção." Decidida sair de seu 

próprio caminho, esta magnífica porta começa a fechar-se. Então vocês 

sentem um inacreditável sentimento de paz. Ela abriu-se para um irresistível 

brilho da verdade. Ao ouvirem o seu próprio coração e permitirem ao espírito a 

ajuda para fluírem através da vida, vocês não encontrarão somente as 

respostas que vocês procuram... mas também as perguntas que vocês estão 

tentando recordar. 

Amor e Luz,

Barbara

----

15 de Setembro de  2004

̃ Beleza na Escuridão ̃

̃ Lembretes de Casa ̃

  

A mensagem abaixo foi apresentada recentemente em San Diego, Califórnia 

durante o treinamento em Psicologia Espiritual e Iluminação.  Nós a colocamos 

aqui já que trata de uma questão importante sobre a qual o Grupo falou 

anteriormente.  Nossa percepção de Luz e Escuridão está mudando e nessa 

mudança torna-se cada vez mais importante que saiamos da polaridade para 

entrarmos em uma unidade de pensamento. Ao compreendemos  e 

abraçarmos a Beleza da Escuridão podemos mudar nossa realidade.  Talvez 

então possamos parar de temer o escuro.

Feliz criação!
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Steve Rother

Porta-voz de o Grupo

Saudações do Lar

Mais uma vez a energia da sala muda para acomodar as vibrações de Casa.  

Vocês colocaram isso em movimento de uma maneira única, pois agora muitos 

de vocês estão começando um novo caminho, entrando em seu poder como 

criadores em lindas e pequenas bolhas de biologia.  Estão perambulando por 

aí, batendo uns nos outros, tentando achar o caminho pra Casa e o porquê de 

aqui estar.  Vocês acham que estão sozinhos.  Acham que são únicos. Acham 

que estão separados dos demais, mas não estão. Vocês não apenas são 

partes uns dos outros de uma maneira única como também são partes de nós.  

Essa é a conexão que temos com vocês.  Faz parte do quebra-cabeça que os 

trouxe a lugares como esse para falar, não apenas para nós, mas para falar 

conosco através de seus eu superiores. Está em cada um e em todos vocês a 

capacidade de se conectar através de seu eu superior com o Lar.  Ele é sua 

ligação entre o Lar e a bolha física de biologia em que habitam.

Mudanças no Jogo

Em algum momento ao longo do caminho, vocês tiveram uma idéia. “Vamos 

jogar um Jogo. Vamos nos colocar na ilusão de sermos finitos.  Começaremos 

por nos definir na ilusão de uma estrutura linear de tempo com passado, 

presente e futuro.  Nesse Jogo maravilhoso brincaremos como espíritos de 

estrutura infinita, expressando-se numa estrutura linear de tempo”.  Que Jogo 

mais interessante.  E vocês andaram por aí e contaram a seus amigos sobre o 

jogo e ele cresceu e cresceu.  Todo mundo pensou que esse Jogo seria único. 

O Omniverso está repleto de seres jogando esses Jogos.  Vocês já viram 

muitos deles.  Alguns vocês chamam de Ets.  Vocês não fazem idéia da 

maioria desses jogos, mas estão por todo lado.  Eles estão por todo lado 

porque uma coisa é certa... Vocês não estão sozinhos no Universo. Vocês 

verão isso quando mais planetas forem “descobertos”  pelos dias à frente.
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O Omniverso inclui tantos múltiplos Universos que há literalmente muitos níveis 

dimensionais em cada Universo e há fios correndo paralelamente através de 

cada um.  Colocar o infinito numa estrutura linear de tempo é um enorme 

desafio.  De maneira a realizar isso, vocês tiveram visões muito especiais, e é 

sobre esses conceitos que iniciaram seu jogo que desejamos partilhar com 

vocês hoje.  Com a lembrança de como ele começou, talvez vocês possam re-

definir o próximo nível de seu Jogo com a mesma visão especial e única com a 

qual desenharam este em que estão.  Vocês agora estão num ponto de junção 

onde essencialmente estarão recomeçando.  A humanidade está literalmente 

re-criando um novo Tabuleiro de Jogo no mesmo lugar onde o velho tabuleiro 

existia. É a criação da Terceira Terra e do novo padrão holográfico que agora 

vocês estão criando para a Terra. Isso somente é possível devido a sua 

elevação em vibração, devido ao seu avanço e aos passos evolucionários que 

vocês tomaram. Não são exatamente passos evolucionários, mas saltos 

quânticos em consciência.  Está acontecendo num piscar de olhos.  Muitos de 

vocês estão esperando por um certo dia ou o momento de um acontecimento 

para mudar seu mundo.  Vá, curta  o dia de hoje e celebre. Faça as coisas que 

desejar para celebrar a visão única do céu na Terra porque isso está 

acontecendo, mas não espere por um dia porque essas coisas já são possíveis 

agora.  No momento pedimos a vocês que façam tudo o que possam para se 

firmar no poder que detêm enquanto seres infinitos numa forma finita.  Essa 

ação trará o infinito e ajudará a criar os atributos do Céu na Terceira Terra que 

agora vocês estão criando.

Do Infinito para o Finito ‒  Da Luz para o Escuro

Introduzimos vocês nesses conceitos com a compreensão de que enquanto 

seres finitos, não é sequer possível captar completamente o conceito de 

infinito. Na realidade é muito simples de vocês entenderem.  Portanto, vamos 

dar a vocês algumas visões que os ajudarão a entender as diferenças de 

maneira que cada escolha que façam possa ser feita a partir da perspectiva de 

um ser infinito.  Freqüentemente utilizamos a palavra coração ao falarmos 
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através do Guardião, pois é assim que tudo pode ser compreendido pela 

maioria, mas há outras palavras que usamos para representar o Lar para cada 

um de vocês. Luz é uma delas.  Vocês se movem de encontro à luz quando 

saem do corpo físico.  ‘Ir para a luz’, é mais do que apenas uma frase. Devido a 

esta frase popular, muitos fizeram a passagem na expectativa de ver e seguir 

para uma luz guia.  A realidade é que isso não é a luz da maneira como a 

entendem enquanto humanos.  Luminosidade é um estado de ser que 

representa infinito.  Agora se você entende que a luz na realidade é uma 

representação do Lar expressa no infinito, então pode entender que o que você 

está visitando aqui numa forma finita também poderia ser chamado de 

escuridão.

Então queremos compartilhar com você um pouco de nossa visão de algo que 

chamam escuridão.  É importante que você compreenda a beleza dessas 

coisas que chamam escuridão porque, numa linha de tempo finita onde você 

tem um passado, presente e futuro  onde você está expressando a si mesmo 

na ilusão dessa linha de tempo, luz é somente definível através da experiência 

da escuridão. Agora vem a parte engraçada.  Vocês são incríveis  mágicos 

criadores.  Toda vez que você mantém um pensamento centrado em sua 

cabeça por mais de sete segundos, ele aparece na realidade.  Sete segundos 

isso é tudo que leva, e nos próximos três anos levará cinco segundos.  Vocês 

estão se movendo tão rápido que é incrível pra nós observarmos, pois vocês 

estão obtendo seus poderes de criação enquanto ainda estão nas bolhas 

físicas da biologia. Estão começando a deter seus poderes de seres infinitos 

enquanto continuam a jogar o Jogo na linha de tempo linear, e isso é de uma 

beleza indescritível.

A Definição de Luz

 No começo do jogo a humanidade era atraída pela luz.  Adoravam o sol como 

fonte de todas as coisas.  Depois veio o tempo quando olharam para a areia e 

viram suas sombras.  Tinham medo delas, muito parecido com o modo como 

tantos ainda temem a escuridão.  Escuridão é apenas uma ilusão e uma 
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ausência de luz.  É apenas um espaço de definição, pois dentro de um campo 

de polaridade a luz não pode ser percebida sem o contraste da escuridão.  

Então ao começarem a abraçar a beleza da escuridão, podem na verdade ver 

formas superiores de luz.  E então se torna mais fácil expressar seu eu infinito 

num mundo finito.

Sim, há pessoas que chegam ao Guardião querendo saber, “O vodu, a magia 

negra e os feitiços realmente funcionam?”  E a resposta é a mesma sempre, é 

claro que sim porque elas estão fazendo a pergunta.  Esta pequena lacuna na 

compreensão é apenas falta de luz suficiente para criar a escuridão a qual 

tanto temem.  Não tenham medo dela. Ao contrário pedimos que a abracem.  

Vejam a beleza tanto da luz  quanto da escuridão em tudo que experimentam e 

movimentarão tudo pra frente.  Vocês agora estão entrando no próximo nível 

de ajudar uns aos outros ao mediarem no papel de Anjos Humanos. Esta é 

uma nova expressão da Luz e, portanto, pode ser de ajuda ter uma 

compreensão da escuridão que a define.  Não demora muito até que assumam 

o papel de anjos do Segundo Planeta de Livre Escolha. Cara, a gente vai se 

divertir, porque vamos ver as mesmas frustrações que experimentamos ao  

lidar com vocês. E quando você ouvir aquela risada enigmática sobre seu 

ombro, lembre-se do que falamos aqui.  Saiba que estamos aí, amando você.

Usando Escuridão para Expressar Luz

 Então permita-nos dar a você a visão do quê aconteceu no início, uma vez que 

é interessante pra você entender a perspectiva de onde começaram o Jogo.  

Ao entender o conceito de que vocês estão simplesmente retornando pra Casa, 

e retornando à Luz, você precisa entender que  luz é a expressão infinita de 

energia.  Então no começo foi feita a pergunta:  “Como definimos o infinito num 

mundo finito? Como criamos luz num espaço onde ela normalmente não 

existe?” A única maneira de criar luz num mundo finito é através do contraste 

da escuridão.  Foi aí que vocês criaram a primeira energia negativa.  Vocês 

literalmente criaram o oposto do que queriam que existisse na dualidade do 

jogo.  Já que em Casa, a energia negativa não existe.  Essa é a razão pela 
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qual os humanos enriquecem a energia positiva e o amor para remover 

rapidamente a energia negativa.  Logo vocês começaram a perceber várias 

maneiras de definir luz através do uso da escuridão.  Por um tempo as criações 

mais maravilhosas no princípio do Jogo eram criações da escuridão, pois 

permitiam a expressão da luz.  E todos os seres no céu olharam para seu Jogo 

e disseram, “Uau! Que criação maravilhosa. Jamais teríamos pensado nisso”. A 

ausência de luz expressa em energia é energia negativa e vocês  usaram essa 

energia negativa dia após dia de suas vidas para dar nascimento a luz.  Ela é 

uma bela expressão humana do infinito. 

Mesmo hoje as luzes que iluminam essa própria sala estão pulsando 120 vezes 

por segundo entre a energia positiva e a energia negativa. É assim para 

equilibrar a energia positiva e a negativa na forma de eletricidade.  Isso pode 

ser visto como Céu e Terra se unindo.  Esse equilíbrio de energia foi 

introduzido pela primeira vez por uma criança cristal chamada Nicola Tesla.  A 

utilização da energia negativa se tornará mais importante com o 

prosseguimento de sua evolução, e vocês começarão a utilizar a energia 

negativa em seu campo quando mudarem a percepção que têm dela.  No 

momento em que você percebe a falta de alguma coisa, até mesmo a falta de 

luz, você cria um vácuo que será preenchido. É daí que vem a ilusão do medo 

e do mal.  Como seres em seus primeiros estágios, quando tinham medo de 

suas próprias sombras, esse medo cresceu, pois até mesmo nestes primeiros 

estágios, o medo era uma definição de luz.  Então ao crescerem, sua 

expressão dessa energia negativa cresceu.  Através de eras, vocês surgiram 

com medo de coisas  inimagináveis, e encontraram um bocado de medo. 

Assim como o medo é apenas ausência de amor, a escuridão é apenas 

ausência da luz.  Será de ajuda saber que vocês criaram uma realidade 

paralela, que existe para equilibrar a dualidade que se relaciona com a luz.  De 

fato um universo paralelo inteiro existe desenhado para equilibrar a luz e o 

escuro em tudo o que vocês fazem.  Como uma criança cristal Tesla foi capaz 

de viajar entre as realidades interdimensionais de ambos os mundos.  Vocês 

estão começando a ter vislumbres desse mundo paralelo ao aumentar suas 
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vibrações.  Mais virá nos dias à frente, mas por enquanto simplesmente saibam 

que ele existe e que nesse universo, luz é escuridão e escuridão é luz. 

A Experiência Lúcifer

Em  determinado ponto de seu desenvolvimento, a humanidade se tornou tão 

atraída pelo negativo e pela ilusão do medo, que foi necessário que nós 

criássemos a ilusão de consciência polarizada no Céu.  Não foi uma tarefa fácil 

porque a escuridão é uma criação da dualidade e não existe no Céu.  E, de 

maneira que nós, no reino angélico pudéssemos refletir a sua magnificência, foi 

necessário até a criação da ilusão da escuridão no outro lado do véu.  Assim 

começou a Experiência Lúcifer.

Lúcifer era um anjo grandioso, um anjo de amor e sua energia era tal que ele 

pode se transformar em algo que era a ilusão da energia negativa.  Ele foi um 

anjo forte o suficiente para manter a ilusão da escuridão no Céu.  Imagine 

como foi ter todos os seres da Terra olhando pra você com aversão e usando 

sua imagem como motivação.

De fato ele foi o anjo que ajudou a definir a luz através de seu desejo de atuar 

naquele papel.  Como a energia negativa do medo entrou nele, ele era capaz 

de expressá-la com o mais lindo amor o que vocês chamam escuridão.  E ele 

realizou isso em completo sacrifício, sabendo muito bem que essa energia 

seria transmitida a todos os seres na Terra e que ele não seria reverenciado, e 

sim odiado e temido. Quanta doação.   Que beleza de escuridão.  Assim que se 

referiam e ainda se referem a ele como o príncipe da escuridão.  Esta dádiva 

da escuridão permitiu que a lacuna fosse preenchida e foi necessário continuar 

com a ilusão da Experiência Lúcifer por eras em seu tabuleiro do Jogo.  O 

presente da escuridão de Lúcifer permitiu a vocês verem claramente a luz.  

Mesmo que vocês avançassem um pouquinho a cada dia, iam muito 

lentamente. Mas agora isso mudou porque vocês começaram a dar esses 

saltos quânticos na evolução.  Vocês começaram a se firmar em seus próprios 

pés, penetrando na segunda onda de capacitação para o poder.  Ao fazerem 
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isso, tudo muda e o trabalho de Lúcifer se completa.  A energia de todas as 

coisas agora é medida como uma expressão de luz.  Uma vez isso entendido, 

vocês definiram também no reino do céu, pois como dissemos a vocês várias 

vezes, Lúcifer voltou pra Casa.  Ele foi saudado com um ribombar  de aplausos 

e braços abertos como o herói que é.   A Experiência Lúcifer foi um sucesso e 

no universo alternativo ele é visto claramente como o anjo da luz.

Este Jogo não está mais sendo jogado.  A Experiência Lúcifer não é mais 

necessária e dizemos a vocês que por causa disso, há um amor no Céu que 

pode agora ser partilhado na Terra.  Por causa disso, novas capacidades são 

possíveis.  Devido a esse presente, é inteiramente possível a vocês brincarem 

o jogo sem a polaridade que vocês têm conhecido como bom e ruim, bem e 

mal.  Esse não é um passo fácil porque os humanos construíram seu mundo 

nesses conceitos.  Ainda assim para criar o Céu na Terra ele é necessário, pois 

esses são conceitos humanos causados pela ilusão da polaridade e não 

existem no Céu.  Vocês agora estão começando a definir a luz de uma maneira 

nova e única.  Bem-vindos ao Lar.

Água ̃ A Energia

Vamos partilhar com vocês um outro segredo do qual vamos começar a falar 

cada vez mais nos futuros lembretes de Casa.  Há uma energia simples 

desenhada pra equilibrar a energia negativa e positiva. Você a vê durante toda 

sua vida todos os dias, pois é uma forma de energia similar a Energia 

Universal, que corre entre todas as coisas e todas as dimensões da luz. É 

conhecida como água.  Água na realidade é uma forma de energia que 

equilibra energia.  Ela conduz um potencial neutro.  Em seu estado natural, na 

forma infinita, não tem carga positiva, nem negativa.  Portanto, sempre conduz 

você de volta a um estado de equilíbrio.  É uma energia da força de vida, que 

toda coisa viva usa.  Até mesmo a cadeira -  onde o Guardião está sentado -



95

precisa de água para existir em sua forma atual. E é a água que liga tudo.  

Então nos momentos em que você sentir que alguém ou você mesmo está 

ficando travado no que percebe ser uma energia negativa ‒ seja uma emoção 

negativa, uma experiência negativa, pensamentos negativos ou no ciclo que 

vocês chamam depressão, olhe primeiro para a água.  A claridade da água 

passando por seu ser pode ajudar a neutralizar muito rápido essa energia.

Adicione a mágica da intenção à água que ingere e terá grande poder. Você 

pode fazer uma cerimônia com ela e aumentar sua utilidade. Assim como 

acontece com todas as formas de energia, a água apenas muda de uma forma 

para outra.  A realidade é que essa água é a mesma água que os dinossauros 

beberam, então ela mudou a energia vezes sem conta.  Olhe para ela como 

uma conexão com o Lar.  Essa é a razão porque muitos de vocês, que estão 

tentando ter uma comunicação espiritual, vão descobrir que ela acontece no 

chuveiro; vão perceber que ela acontece enquanto lava a louça ou a roupa.  

Acontece... Sim, no lavatório também... Em torno da água, é aí que acontece 

porque é o lugar onde você pode da maneira mais limpa neutralizar sua 

energia e permitir a seu espírito aparecer através de você. 

Em um futuro próximo vocês começarão a descobrir coisas sobre a forma de  

energia que chamam de água.  Em breve perceberão que se desatarem a 

energia em um centímetro cúbico de água, poderão iluminar suas maiores 

cidades por três anos.  Está aí porque esse é o ponto de conexão entre o finito 

e o infinito:  a água.  Encontre-o. Brinque com ela. (Nesse momento Steve 

pega um copo d’água ao lado de sua cadeira e lentamente a derrama no 

carpete.) Façam suas próprias cerimônias com ela.  Imaginem como irão 

utilizá-la, pois vocês são os Criadores.  Estamos oferecendo a vocês 

possibilidades, potenciais, mas não diremos para que lado se virar.  Esse não é 

o nosso trabalho.  Nosso trabalho é iluminar gentilmente vocês por detrás e 

mostrar os potenciais na estrada a sua frente.  E toda vez que um de vocês 

passar por esse ponto molhado, vai se lembrar disso.
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Entre a Luz e o Escuro

Na escala que vai da luz ao escuro há não menos de 144 cores primárias das 

quais todos vocês tiraram um raio. Todos vocês vibram numa gama que se 

relaciona a uma destas 144 cores primárias e não vai tardar pra que comecem 

a ver coisas que não podem descrever, porque seu mundo é construído na 

ilusão de 4 cores primárias.  Há muitas mais.  Vocês começarão a vê-las agora, 

pois ao avançar e se mover para uma vibração mais elevada, seus corpos se 

ajustarão, assim como estão começando a ver novas coisas agora, começarão 

a ver novas cores. A outra coisa que vai acontecer muito em breve em 

resultado de todas as coisas que agora estão movimentando, é que seus 

ouvidos vão dar mais um passo.  Alguns de vocês vão ouvir zumbidos sem 

parar.  Tomem isso como uma estrutura vibracional impressa, significando 

apenas que vocês estão vibrando em harmonia com uma nova realidade 

alternativa, a qual está muito próxima da sua. Também significa que vocês 

estão para fazer contato com essa realidade alternativa.  Muito em breve chega 

o momento que vocês estabeleceram, onde muitas dessas linhas de tempo, 

que seguem lado a lado numa organização paralela, se cruzarão umas com as 

outras.  E nesse espaço mágico, cada linha de tempo que atravessa outra 

deixa estruturas impressas permanentes e segue em frente, e vai haver uma 

união de muitas linhas de tempo no futuro próximo.  É o que vocês têm 

chamado ascensão e já está a caminho.  Muitos dos atributos que vocês 

procuraram para a ascensão já estão agora aí.  Vocês apenas têm que achar 

um jeito de utilizá-los em seu mundo e introduzi-los em sua bela escuridão.

O amor do Lar está com cada um e todos vocês.  Saibam que são os criadores 

mágicos.  Mesmo que haja momentos em que sozinho você se pergunte, “Por 

que estou aqui? O que vim fazer aqui? Deve haver um propósito maior”.  Saiba 

que vemos você.  Chegamos por detrás e envolvemos você em nossas asas e 

lembramos a você quem é e dos momentos em que você se perdeu de si 

mesmo.  E não é mais possível entrar em seu mundo porque você aqui se 

elevou a uma vibração mais elevada.  Então pedimos que não busquem 

intervenção Angélica tanto quanto a conexão com o anjo interior, pois esta 
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conexão é muito mais possível do que jamais foi.  A Teia do Amor está sendo 

ativada e conecta todos os corações.  Vocês estão fazendo isso por si mesmos 

e ao criar essa rede, algumas vezes sentirão um puxão na energia que vai 

parecer como se fosse uma rede.  Esta rede é feita de um jeito onde os que 

dela participam não estão amarrados e sim simplesmente livres de maneira 

que, quando alguém dá um esticão na rede porque está sentido medo da 

escuridão, você envia amor pra esse alguém. Haverá o tempo todo um enorme 

reservatório de energia amorosa nesta rede.  Está disponível hoje. Está à mão.  

Toda vez que você faz isso, você fortalece sua conexão com seu eu superior e 

com Tudo Que É.  O Céu está aqui hoje e vocês são os anjos trazendo-o pra 

cá.  Quantos Trabalhadores da Luz são necessários para acender as luzes no 

Planeta Terra?  Um.  Você.  Não tema a escuridão.  Inunde-a com amor e 

transforme-a na mais linda escuridão que você possa imaginar, porque isso é a 

criação do Lar.  Foi para isso que você veio pra cá e você está fazendo um 

trabalho maravilhoso. Estamos tão orgulhosos de você!

Cada um de vocês tem uma tarefa específica para fazer aqui e você sabe disso 

em algum lugar em seu coração. Saiba que está no caminho certo.  Houve um 

momento nessa encarnação quando você esteve com muitos dos seres que 

retornaram e uma grande fila se formou no outro lado do véu.  Muitos seres 

estavam prontos para entrar e disseram, “Parece que vai acontecer.  Todos 

nós vamos entrar aqui”.  E todos que pensaram que podiam fazer uma 

diferença entraram na fila, prontos para entrar na bolha da biologia.  Então uma 

coisa especialmente mágica aconteceu.  Nós falamos isso antes pra vocês e 

mesmo assim queremos relembrar.  Alguém na frente da fila virou e olhou pra 

pessoa que estava logo atrás e disse, “sabe, você tem uma chance melhor de 

fazer uma diferença, cedo meu lugar e peço que você fique na frente da fila”.  

Pois que vocês não estão separados uns dos outros no outro lado do véu.  

Vocês são um.  E aquela alma cedeu espaço para que a outra pudesse seguir 

a frente e um após o outro, cada um cedeu seu espaço de maneira que as 

melhores possibilidades de criar o céu na Terra pudessem ficar na frente.  E 

você está aqui.  Você conseguiu.  É nosso trabalho lembrar a vocês que vocês 

são os seres fizeram esta escolha.  Vocês são seres mágicos de Casa para os 
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quais todos cederam espaço a fim de que pudessem vir.  Vocês têm a 

possibilidade de criar o melhor e o mais elevado de si mesmos para todos 

aqueles que cederam espaço. E vocês estão fazendo isso muito bem.  Espavo, 

queridos.  Espavo.

É com grande honra por vocês, os mágicos do tabuleiro do jogo, que pedimos 

que se tratem com respeito, nutram-se uns aos outros e brinquem bem juntos.

Espavo

O Grupo

Conectando o Coração

Ouse Mudar e Sentir a excitação da Vida

Por Barbara Rother

Que mês!  Steve e eu nos mudamos de nossa casa perto de San Diego, 

Califórnia em 19 de agosto e viemos para nosso novo lar em Lãs Vegas, 

Nevada em 19 de setembro.  Foi necessário um mês para deixarmos nossa 

casa, ir para um apartamento, encontrar uma nova casa e cuidar de todos os 

detalhes envolvendo esse processo.  No meio disso tudo fomos, na semana 

passada,  para North Bay, Canadá apresentar o seminário 8 quartos Sagrados.  

Que lindo lugar aquele com tantas pessoas maravilhosas participando.  O 

Grupo, durante a canalização,  explicou por que fomos levados a North Bay.  

Eles disseram que North Bay era um dos sete lugares no mundo onde a água é 

verdadeiramente pura.  Durante nossa passagem por lá, Steve e eu 

comemoramos nosso 32º aniversário de casamento.  Eu disse a nossa família 

de Trabalhadores da Luz ‒ que estavam conosco nesse evento ‒ como  foi 

celebrar nosso dia especial nessa magnífica região, e que eu me sentia 

abençoada por amar tanto o homem com quem tenho vivido tantos anos.
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Mudar para Las Vegas é como um novo e excitante início pra nós.   Identifiquei-

me totalmente com o que Steve e o Grupo falaram sobre o tema da luz e da 

escuridão. Mesmo sabendo em nossos corações que esta mudança era correta 

pra nós, minhas emoções eram como uma montanha russa a cada dia que 

passava.

A noite anterior a nossa mudança, nossa família se reuniu para uma última 

noite na casa que criamos por 17 anos.  Foi algo agridoce, com todos 

celebrando nosso próximo passo, e triste por deixarmos o lugar onde curtimos 

tempos familiares e gostosos.  Todos sabíamos que essas memórias especiais 

ficariam sempre em nossos corações.  No dia seguinte quando a empresa de 

mudança carregou o caminhão com nossas coisas, eu consegui manter minhas 

emoções na linha.  Naquela noite planejamos sair cedo  para Las Vegas.  Eu 

pedi a Steve que trouxesse da rua algo para comermos.  Acho que 

inconscientemente deixei nosso gato escorregar pra fora de casa.  Sabia que 

não conseguiríamos  deixar nossa casa até que ele aparecesse novamente. 

Duas horas depois Merlin apareceu magicamente como se dizendo que era 

hora de ir embora.  Enquanto ele estava fora se despedindo das  redondezas 

eu dava meu adeus a nossa casa. Eu estava feliz de ter a casa só pra mim 

pela última vez.  Andei de cômodo em cômodo, me despedindo e agradecendo 

as muitas memórias que encheram minha mente.  Eu chorei e ri.  Quando 

Steve voltou pra casa fizemos um jantar rápido e Merlin andou ali em volta 

como que dizendo que era hora de partir.Estávamos todos prontos. Soube que 

Steve já tinha realizado seu próprio ritual de despedida da casa mais cedo 

quando eu estava fora.

Os dias seguintes enquanto nos estabelecíamos no apartamento temporário, 

minha emoção sobre nossa nova aventura decresceu numa espiral.  Fazia 

muitos anos que não me sentia deprimida.  Questionei porque fizemos uma 

mudança tão drástica pra longe de nossa família, casa e amigos.  Sempre 

havia sentido que não importasse onde fôssemos em nossas viagens com o 

Lightworker, eu sempre tinha minha velha casa quando voltasse para me 

assentar.  Agora tudo aquilo tinha acabado.  Steve sabia que teria que me pôr 
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a explorar a nova região.  Começamos a procurar uma casa.  Eu fiquei numa 

boa novamente!  Ver essa linda área com as montanhas ao redor, sentir o 

vórtice que nos conduziu até lá em primeiro lugar, levantou meu espírito.  As 

possibilidades de criar toda uma nova vida aqui novamente me emocionaram.  

Eu sempre disse que o lar é onde o coração está.  Estou criando isso aqui na 

cidade das luzes.

Logo encontramos a casa perfeita para nós.  Há muito tempo atrás eu criei 

minha lista para a casa dos sonhos.  Uma amiga muito querida, Gemma, me 

disse que se eu continuasse a chamá-la de casa dos sonhos seria sempre algo 

sonhado e não uma criação real em minha vida.  Então mudei tudo para criar 

minha casa real.

Nós realmente encontramos a casa perfeita para nós.  Sei que é uma casa 

onde criaremos muitas memórias maravilhosas.  Ela tem um enorme quintal 

com árvores e flores e espaço onde eu posso simplesmente ficar e curtir.  Tem 

até mesmo uma casinha nos fundos que é perfeita como espaço para o 

Lightworker.  Para meu prazer temos uma piscina com uma queda d’água.  

Acho que Steve e eu estamos ficando bons na criação de nossos desejos!  Eu 

achava antes de vir pra cá que Las Vegas era apenas um deserto.  Isso é tão 

pouco verdadeiro. Foi uma demonstração de que o melhor é não julgar.  A 

gente realmente não entende nada até que tenhamos experimentado.

No domingo após a mudança Steve sugeriu uma reunião com a família 

Lightworker em Las Vegas.  Fizemos um convite aberto a todos na área que 

desejassem se reunir conosco uma tarde.  Ficamos contentes em ver 65 lindos 

rostos, alguns familiares, outros não. Agradeço a cada um deles e a todos por 

nos fazer sentir tão especiais e nos darem as boas-vindas em Las Vegas.  

Temos grandes planos para esta área. 

Muitas pessoas nos perguntaram por que escolhemos mudar de San Diego, na 

Califórnia que é  reconhecidamente um paraíso pra Las Vegas.  Esta área é 

mágica.  Tem luz e escuridão por toda volta. Mal posso esperar para explorar 
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os muitos espaços que ela oferece.  Encontrei a excitante área de 

entretenimentos e a serenidade das montanhas que cercam esta terra, criando 

um vórtice de energia.

A noite passada, andei de carro por Las Vegas por conta própria, explorando e 

me familiarizando com o lugar.  Foi legal começar a me sentir parte da cidade. 

Meus pensamentos me levaram de volta aos meus 20 anos.  Quando deixei 

Saint Louis, em  Missouri, o lugar onde nasci e vivi na mesma casa por vinte 

anos.  Na época eu tive coragem de seguir meu coração e me mudar para a 

Califórnia para me juntar a Steve.  Eu deixei a família e tudo que me era 

familiar.  Jamais lamentei.  Na noite passada quando estava num restaurante 

esperando a conta, comecei a conversar com duas lindas garotas de seus vinte 

anos que acabavam de se mudar de Indiana para conhecer Las Veja.  Elas 

tinham planos de mudar depois para San Diego, no verão próximo para curtir o 

lugar.  Naturalmente dei as dicas dos lugares especiais para se ver.  Estes dois 

anjos apareceram em minha vida como um lembrete para mais uma vez sentir 

os vinte anos, o momento certo para ganhar o mundo.  A vida é 

verdadeiramente um milagre.

São muitas as pessoas  agora experimentando enormes mudanças em suas 

vidas.  Seja a mudança para um novo lugar, seja mudança de carreira, 

deixando relacionamentos, este é o tempo para novos começos.  Mesmo que 

você não esteja mudando de lugar, saiba que está mudando internamente e de 

muitas maneiras, o que o levará a novas e excitantes direções.  Não somos 

mais os mesmos.  Este é o tempo das mudanças.  Prontos ou não aí vem ele!  

Tente ao máximo se manter num espaço confortável, a vida não vai deixar 

você na mão.  Sem movimento nos tornamos estagnados.  Mudança leva ao 

crescimento.  O Grupo diz, “Toda mudança leva a algo melhor”.  Por 

experiência própria posso dizer:  “Siga seu coração e confie em si mesmo.  

Tudo bem sentir altos e baixos, a luz e a escuridão da mudança.  Sinta o 

despertar de seu espírito ao aproveitar as chances.  Desejo que todos nós 

possamos viver cada dia em nossa nova alegria e paixão”.
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Amor e Luz,

Barbara

----

15 de Outubro de 2004

̃ Gamus Interruptus ̃

̃ Lembretes de Casa ̃

Steve e  Barbara

 Jogando o jogo ... 

No mês passado,  fizemos o experimento da Rede de Amor e ele foi bem mais 

poderoso do que eu imaginara. Nós estimamos 200.000 Trabalhadores da Luz, 

globalmente  conectados pelo coração para abrirem uma nova forma de 

comunicação. Os resultados científicos, junto com o anúncio da próxima data 

em que repetiremos esta conexão global, serão colocados na seção da Rede 

do Amor do Lightworker.com, tão logo esteja disponível. Obrigado pelo seu 

apoio e participação. Como o Grupo gosta de falar nas mensagens iniciais dos 

Faróis de Luz, "Quando vocês dão as mãos juntos numa intenção direcionada, 

vocês mudam o mundo." Todos os parceiros convidados, Bárbara, eu e a 

equipe inteira do Lightworker, agradecemos a vocês por darmo-nos as nossas 

as mãos enquanto caminhamos rumo ao futuro. 

Seguindo o experimento, o Grupo apresentou uma mensagem ao vivo, na qual 

eles disseram ser a primeira em uma nova série de canalizações, chamada 

Séries da Magia Prática. Eu estava muito ansioso acerca da primeira 

mensagem que eles deram, e estava me preparando para publicá-la como os  

Faróis de Luz - Lembretes de Casa deste mês. Tudo isto mudou numa manhã 

em Vancouver, Canadá, quando eles me acordaram de manhã cedo, no dia 
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anterior em que apresentaríamos o nosso seminário. Eles me disseram que as 

Séries de Magia Prática começariam só no mês seguinte, já que eles gostariam 

que uma mensagem importante ainda fosse encerrada. Com Bárbara ainda 

sonolenta, eu me levantei e entrei no outro quarto e fui para o meu laptop e 

escrevi o que se segue. Eu estou honrado ao apresentá-lo agora com o maior 

amor. 

Steve Rother

Porta-voz para o Grupo

Saudações de Casa  

Queridos, nós observamos, com grande orgulho, como o Jogo que vocês estão 

jogando os leva a seguir mais adiante, para tornarem-se humanos totalmente 

capacitados. Entretanto, há muitos desvios bem a frente, que serão bem 

aconselhados a considerar cuidadosamente. Como temos lhes dito muitas 

vezes, não há voltas no caminho a seguir. Entretanto, como criadores 

intencionais e humanos capacitados, é mais importante do que nunca que 

assumam a responsabilidade pela sua realidade ao escolher o seu próprio 

caminho, do que ter um dado à vocês, por omissão. Entretanto, desejamos 

interromper a estrutura normal destas mensagens para trazer alguns pontos 

importantes para vocês se focalizarem. Como sempre, nós nunca tentaremos 

dizer-lhes que caminho tomar ou o que pensar, já que isto somente serviria 

para tirar-lhes o poder. Entretanto, enquanto nós observamos o 

desenvolvimento no seu Tabuleiro de Jogo, nós achamos que poderia ser útil 

para nós, compartilharmos nossas perspectivas em alguns dos eventos que 

estão atualmente se desenrolando. 

Mais uma vez, é importante lembrar à vocês que não é possível prever o futuro, 

pois vocês ainda vão escrevê-lo. O que nós lhes oferecemos aqui, é uma 

perspectiva da direção que vocês estão encabeçando como o coletivo da 

humanidade. Se vocês desejarem mudar o curso, prestem atenção agora. Ou, 
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se vocês escolheram permanecer no curso, façam isto intencionalmente, como 

criadores que são. 

Chegam as Crianças Cristal 

As novas crianças que nascem no Planeta Terra, estão exigindo a sua atenção 

bem mais do que nunca. Enquanto as mais velhas das novas crianças estão 

passando com determinação para a fase adulta, novas visões gerais são 

necessárias agora para se ganhar uma perspectiva apropriada. Na primeira 

mensagem sobre estas crianças e outras mensagens que se seguiram, nós 

incluímos um aviso importante sobre estas almas altamente evoluídas. Há um 

atributo da humanidade que pode e será muito destrutivo para todos os novos 

humanos nos dias vindouros. É a sua atração humana natural para a 

competição espiritual. A competição espiritual é a crença básica de que um 

nível vibracional é melhor do que o outro. A evolução humana nos últimos 

10.000 anos tem passado das vibrações inferiores para as superiores. O que 

vocês não se recordam é que por eons anteriores, vocês como espíritos 

estavam em uma evolução constante para intencionalmente abaixarem a sua 

vibração, a fim de participarem do jogo em que estão agora. Entretanto, este 

grande movimento em direção ao aumento das vibrações, incutiu uma crença 

básica de que as vibrações superiores são de certo modo melhores do que as 

vibrações inferiores. Com esta crença básica firmemente situada, vocês têm 

sido capazes de elevar o seu nível vibracional a um índice surpreendente. 

Agora chega um tempo na sua evolução, quando vocês mais uma vez verão a

sua verdade mudando. Agora é o tempo em que a crença básica que os ajudou 

no passado pode realmente trazê-los de volta na sua evolução. Vocês podem 

ter notado que temos sido muito francos acerca das crianças Cristal e do que 

isto tem significado para a humanidade, desde que as apresentamos pela 

primeira vez, há alguns anos atrás. Nós intencionalmente usamos as palavras 

crianças Cristal, para diferenciá-las das crianças com outros atributos, inclusive 

das crianças Índigo. Nós também dissemos que nenhuma das crianças Cristal 

tem encarnado na Terra com todos os atributos. Isto agora está mudando . 
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Como ocorre neste momento, algumas das crianças Cristal carregando todos 

os atributos cristal, entrarão em seu jogo, por volta do final de 2005. Elas serão 

escondidas da exibição pelos seus amorosos pais, como têm sido muitas 

daquelas crianças já na Terra com atributos parciais Cristal. 

Agora se torna imperativo que lembremos a vocês do nosso aviso inicial. Vocês 

notaram que temos falado muito pouco sobre as crianças Cristal nos últimos 

dois anos. Isto está ligado ao fato de que muitos outros atenderam ao chamado 

e abriram os seus próprios canais, trazendo informação válida para abrir a 

compreensão da evolução humana como um todo. Agora, vamos falar a vocês 

mais uma vez sobre as primeiras crianças que estão chegando com todos os 

atributos Cristal. Enquanto fazemos isto, nós também devemos falar da 

importância crescente de dissolver exatamente os mesmos rótulos que 

anunciaram a sua entrada. Todos os rótulos serviram bem para distinguir que o 

envoltura espiritual conhecida como a forma de vida humana, está evoluindo, e 

a entrada das novas crianças é um importante produto desta evolução. Em 

anos recentes vocês têm visto uma mistura destes atributos, e as próprias 

crianças agora carregam atributos misturados. Tamanha é a beleza real da 

humanidade, ao refletir a mistura da Energia Universal. Alem disso, aqueles de 

vocês nascidos anteriormente à entrada das primeiras crianças Índigo, estão 

também evoluindo com atributos Índigo e Cristal. É por esta razão que 

começaremos a nos referir às crianças da nova terra como simplesmente a 

"Nova Humanidade". É hora de voltarmos a um tempo em que vocês 

chamavam crianças nada mais do que crianças. É importante manter em 

mente que elas primeiro são crianças. Não importa que atributos elas 

carreguem, elas necessitam do seu amor, apoio, orientação, disciplina e 

valores. Ensinem a elas com o corações aberto por todos os atributos 

maravilhosos que elas carregam e façam o melhor para abrir espaço para 

todas elas. Respeitem-nas, mas não as coloquem em um pedestal. Encontrem 

meios de capacitá-las a cada oportunidade e encorajem-nas a assumirem o 

seu próprio poder e a usá-lo. Seu próprio mundo será intensificado como 

resultado disso, enquanto vocês vêem a humanidade como um todo dar 

passos gigantes na consciência nos dias à frente. 
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A Rede do Amor, a qual vocês já têm ativado, será uma parte importante de 

fazer do planeta um porto próspero de capacitação para toda a Nova 

Humanidade. Aprendam a usar esta ferramenta e conectarem os corações de 

um para os os outros freqüentemente. Saibam que nós sorrimos com o maior 

orgulho e amor cada vez que vocês tocam outro coração. Nossa definição de 

um "bom dia" é qualquer dia que vocês tocam ou são tocados por outro 

coração. 

Eleições 

Vocês estão em uma época importante nos Estados Unidos com as eleições 

pela frente. Muitas outras partes do mundo experimentarão em breve 

oportunidades semelhantes. Primeiro, deixem-nos lembrar-lhes que vocês não 

estão restritos aos líderes que vocês escolhem para "dirigir" seus países. Sua 

realidade é determinada pela sua própria perspectiva e pelas ações que vocês 

escolheram. Nós nunca entraríamos no seu jogo e lhes diríamos para que 

votassem nesta ou naquela pessoa. O que estamos aqui para dizer é que ao 

fazerem a sua escolha, por favor usem uma perspectiva superior e mantenham 

em mente a cena maior que temos compartilhado com vocês. 

A Terceira Terra é um coletor de pensamentos e de esperanças para sua visão 

superior da nova terra. Todas as escolhas feitas deste ponto em diante serão 

armazenadas neste holograma e usadas para registrar o holograma original da 

terra, introduzindo solenemente à uma nova realidade. Escolham bem, 

queridos, e saibam que não é o resultado mas as suas próprias escolhas 

individuais que são registradas. Ao fazerem estas escolhas, nós lhes 

lembramos que a Energia Universal está em um movimento combinado 

constante. Todas as coisas resistentes a esta combinação, estarão fora do 

alinhamento e encontrarão resistência. Todas as coisas promovendo a unidade 

e a união total serão apoiadas. 
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Ao fazer escolhas para os Estados Unidos, saibam que não estão sozinhos 

neste planeta. As ações e ideais dos primeiros fundadores, os quais fizeram do 

seu país uma poderosa nação, estão sendo levados em uma direção contrária. 

A cada dia, vocês tomam mais uma postura em direção à segregação. A sua 

nação foi construída na mistura de todos os seres e numa direção global de 

inclusão. Esta direção tem agora mudado quando vocês escolheram tornar-se 

mais excluídos daqueles a sua volta. O futuro da sua nação nos próximos oito 

anos como uma força condutora econômica na terra pode ser determinada nas 

eleições que agora estão diante de vocês. O equilíbrio do poder é 

responsabilidade, e isto inclui todas as nações...pois vocês têm escolha. Vocês 

podem agir fora do medo e da segregação, ou vocês podem agir fora do amor 

e da unidade. Quando vocês avaliarem um candidato por qualquer posição, 

usem isto como uma orientação que abrange tudo. 

Nesta época, os humanos em geral são mais atraídos para o medo, do que 

para o amor. Então, eles serão mais motivados para afastarem-se do caminho 

do mal, encontrando soluções duráveis através da consciência unificada. Por 

sua verdadeira natureza, o Medo é mais eloqüente do que o Amor. Este fator 

tem sido a ruína de muitas grandes civilizações. Tudo o que se necessita para 

ser eleito é estabelecer um forte medo  e então estabelecer uma forte solução.  

Ao fazerem suas escolhas, nós pedimos a vocês que ouçam mais ao amor do 

que ao medo. Nesta eleição, não há ninguém certo e ninguém errado, embora 

vocês devam decidir a sua própria realidade e a direção de uma grande nação. 

Esta direção será o medo ou o amor, a segregação ou a unidade? Este é o 

padrão de medida que pedimos à vocês que considerem quando forem votar. 

Exercitem o seu direito de ser um jogador e deixar a voz do amor ser ouvida. 

Furacões e Vulcões: 

Os Vórtices da Terra

Os vórtices da terra conhecidos como furacões e vulcões estão rapidamente 

mudando a estrutura energética da terra como falamos. Estes são vórtices que 

se formam dentro de um vórtice maior que são mantidos dentro de um vórtice 
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maior ainda. Este triplo vórtice é o que causa isto para que aconteça. A 

mudança de tempo e os padrões terrestres lhes dizem que eles ocorrerão em 

lugares e estruturas de tempo específicos. A intensidade dos vórtices internos 

tem aumentado recentemente. Isto está amplamente ligado à atividade solar 

que tem fortalecido a atividade do vórtice na terra nos últimos três anos. Os 

vórtices formados no sol que explodiram em chamas solares nos últimos três 

anos, deu início a uma vibração concordante na terra que resultou nestes 

padrões. Quando vocês aprenderem a viver em harmonia com a terra, vocês 

farão ajustes que trarão mais facilidade para se trabalhar com estes processos. 

Entretanto, no início destas mudanças vocês verão a destruição e as 

dificuldades que muitos têm suportado em meses recentes. Mais está ainda 

para vir, embora a forma com que vocês lidam com isto mudará nos anos 

vindouros. O que vocês descobrirão a longo prazo, é que estes vórtices 

aparentemente destrutivos estão realmente remodelando a estrutura energética 

da própria Terra.

Nós lhes temos dito que a Terra começou como um pensamento de Deus, que 

vocês sabem ser um holograma de luz. Como mencionado anteriormente, 

vocês estão em um processo de criar a Terceira Terra neste exato momento.É 

um novo holograma carregando a intenção mais elevada da Terra evoluída e 

da nova humanidade. Uma vez que este holograma esteja completo, ele 

recobrirá o holograma original da Terra e vagarosamente a reprogramará.  A 

re-padronização atual da Terra com que vocês conhecem como furacões e 

vulcões está em preparação para ocontecer. De fato, os primeiros pontos de 

conexão estarão nas áreas mais afetadas por estes eventos catastróficos. É 

por esta razão que a maioria das pessoas que perdem as suas casas 

escolherão permanecer e reconstruir do que mudarem-se para solo seguro. 

Sabendo que eles podem encarar situações semelhantes nos anos seguintes 

eles não se intimidarão como nos anos passados. Eles sentirão um  forte 

puxão, como se eles estivessem lá por uma razão. De fato, eles estão 

mantendo as marcas da humanidade no meio do vórtice. Deus os abençoe e 

mantenha-os dignos pelo trabalho que eles fazem. 
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Um dos modos mais efetivos de se trabalhar com a adaptação desta energia é 

enviar amor e energia para o próprio vórtice. Nós amamos a forma que vocês 

têm humanizado os furacões, dando-lhes nomes e atributos humanos. Nós 

pedimos a vocês que dêem um passo adiante nisto, enquanto que pelo menos 

mais dois estão para vir para completar o processo de re-padronização. Nós 

pedimos que vocês enviem amor a estas pessoas nestas áreas e as 

abençoem, assim como aos furacões pelo trabalho que estão fazendo. Nos 

próximos dois anos vocês verão mais mudanças da Terra. Não as temam. Elas 

representam a evolução da humanidade, quando a própria Terra deve também 

mudar agora para manter uma vibração mais elevada.

Surgem os Anjos Humanos

Queridos. Saibam que observamos ansiosos a cada dia enquanto vocês estão 

no processo de criar o Céu na Terra. Sabemos que não é fácil lembrar que este 

é um jogo maravilhoso de sua própria invenção. 

Nós lhes diremos que no próximo ano, o stress que agora está sendo sentido 

pela Terra, resultará em um stress humano idêntico. O aumento no terrorismo 

que a Terra agora está experienciando é um resultado direto deste stress. Há 

pessoas que perderam a esperança e pensam que a encontrarão ao 

exercerem qualquer poder que puderem.

Embora a maioria de vocês não leve este stress a este extremo, vocês sentirão 

isso. Nos dias por vir isto surgirá primeiro como desafios no relacionamento. Os 

relacionamentos mudarão e serão avaliados mais do que nunca, enquanto 

acontece uma grande mudança em todos os humanos. Saibam que todos os 

relacionamentos são apenas um reflexo. Quando vocês mudam e extrapolam, 

assim também irão mudar os relacionamentos com aqueles a sua volta. Dêem 

espaço para que eles cresçam ou permitam que eles se movam à parte e 

liberem a flor que floresce no seu interior. 
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Há muitas vezes que parece tão cruel e difícil ser humano. O véu que vocês 

criaram é mais forte do que jamais imaginaram. É forte por uma razão. Saibam 

que estas dificuldades e os pontos fracos são muitas vezes aqueles momentos 

quando os maiores avanços humanos são feitos. O maior desafio vem quando 

a alma experimenta tanto desespero que elas perdem o contato com a luz. Elas 

perdem a esperança. 

Agora, mais do que nunca, nós lembramos aos Anjos Humanos: quando vocês 

virem um anjo caindo...parem e ajudem a erguê-lo. A tarefa de um anjo 

humano nos dias que se seguem será oferecer lembretes da luz. Não 

assumam isto a cargo de vocês para solucionar problemas ou curar pessoas. 

Em vez disso toquem-nas com a sua luz e ajudem-nas a tocarem outros se  

assim eles escolherem. Vocês estão em um treinamento de anjos até quando 

estão em desespero. Saibam que é necessário experienciar as baixas para 

conhecer a luz. A luz é contagiosa e serão as suas escolhas que a espalharão 

ao longe em todo lugar. Vocês são os Trabalhadores da Luz da Nova 

Humanidade e estamos muito orgulhosos da luz que vocês brilham.

Agora nós os trazemos de volta ao jogo já em progresso com estes simples 

lembretes: tratem-se uns aos outros com respeito, cuidem-se uns dos outros e 

joguem bem juntos.

Espavo

O Grupo

Conectando o Coração

Apreciando a Vida

Por Barbara Rother
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Eu me sinto como se estivesse começando uma nova vida. Eu estava 

verdadeiramente feliz com a minha antiga vida familiar,  mas eu concordei 

comigo mesma em sacudir o meu mundo e fazer um novo e fresco início.  

Steve e eu estamos nos estabelecendo em nossa nova e bela casa. Eu não 

deveria estar surpreendida com a casa que criamos, mas estou. Isto me faz 

compreender quão poderosos nós somos quando colocamos a nossa mente 

nisto. Eu fiz uma lista de tudo o que eu desejava criar no nosso novo lar.  Ao 

final da lista eu incluí dizendo "seja o que for para o meu bem maior".  Nós 

temos uma casa que está além do que eu tinha planejado. Eu confiei em meu 

coração nesta mudança e na minha orientação para saber que a nossa 

mudança para Las Vegas foi um passo a frente. Eu tinha seguido o meu guia 

interior para obter as coisas fácil e alegremente. Eu amo quando ouço a mim 

mesma! 

Esta é verdadeiramente uma nova aventura, uma que Steve e eu estamos 

compartilhando juntos, mas também usando o tempo para individualmente 

darmos os passos em direção à nos sentimos à vontade em nosso novo 

espaço. Dia após dia eu uso o tempo para apreciar o meu novo ambiente. Eu 

levanto de manhã cedo, dou uma volta em nosso quarteirão e respiro o ar 

fresco do novo dia. Eu me sento em meu escritório olhando para os magníficos 

picos da montanha que circundam este vórtice mágico. Eu estou apreciando as 

áreas escondidas de meus arredores. Eu me sinto como uma criança 

absorvendo tudo isto. Eu me animo com a excitação de todas as novidades. A 

antecipação de cada novo dia é um presente. 

Às vezes eu me sinto como se gritasse para a vida ir mais devagar! Parece que 

quanto mais eu escolho mover-me adiante, mais movimentada torna-se a 

minha vida. Eu sei que estou de alguma forma no controle da minha vida, mas 

de outro modo eu desisto do controle e tenho concordado em aproveitar esta 

corrida rápida, indo com o fluxo. Sei que posso mudar o tempo, sendo 

totalmente presente e focalizada no que estou fazendo. Estou verdadeiramente 

lembrando-me de aproveitar cada momento ao invés de correr ao nível 

seguinte que se aproxima rapidamente. Quando eu faço isto, ao fim do dia, 
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quando me deito na cama e reflito, eu posso avaliar que experienciei o melhor 

dia possível. É importante seguir os seus sentimentos e intuição, pois eles lhe 

colocará no mais alto fluxo de tempo. 

Sempre que acompanho as notícias na televisão contando as situações no 

mundo, eu envio às pessoas experienciando tais sofrimentos, o meu amor e 

agradeço que a minha vida seja tão cheia de alegria. Eu sei que se mergulhar 

na depressão devido à tristeza no mundo, eu não farei com que a situação 

melhore. Eu posso fazer do mundo um pouco melhor ao manter a minha luz e 

alegria, escolhendo então compartilhá-la com aqueles que vierem em meu 

campo. Esta é a mensagem que pretendo levar para Israel e Turquia em breve. 

Deste modo eu me capacito e aos outros em tudo o que faço e falo. Estou 

consciente da minha energia e dos efeitos que outras pessoas têm sobre ela. 

Eu escolho viver no momento presente, estando alerta, consciente e em um 

alto nível de observação em todos os momentos. Enviar amor transforma a 

energia a minha volta. Ao aumentar o meu entusiasmo e o amor da vida, 

estarei espalhando-os a todos ao meu redor. 

Eu tenho um afetuoso sentimento de apreciação da vida neste momento. Eu 

sou verdadeiramente abençoada com o mundo que eu criei para mim. Eu 

desejo a todos tal alegria em suas vidas. Eu espero ansiosamente cada evento 

do Lightworker que Steve e eu apresentamos. Embora tenha uma grande 

alegria com o meu lar, eu duplico esta alegria ao compartilhar com toda a 

maravilhosa família espiritual que encontramos quando viajamos. Sei que 

muitos de vocês estão experienciando dificuldades com estes tempos 

mutáveis. Por favor, acreditem em mim, minha vida não tem sido sempre de 

felicidade. Eu tenho aprendido o meu estilo de vida. A vida é cheia de altos e 

baixos. Eu estou escolhendo agora experienciar o tempo mais alto de alegria. 

Eu sei que quando um desafio perturbador chegar a minha vida, eu poderei 

manejá-lo, lembrando-me da alegria que sinto agora. Eu carregarei sempre 

esta luz em meu coração. Esta é a minha verdade. Vocês têm uma escolha de 

como enxergam a sua vida. Eu escolho a felicidade. Encontrem mais alegria 
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em sua vida, riam mais e permitam-se ser feliz. Desta forma nós todos 

compartilharemos a nossa luz com o mundo. 

Amor e Luz,

Barbara

----

15 de Novembro de 2004

̃ O Reservatório de Energia Lemuriana ̃

Série da Magia Pratica

̃ Lembretes de Casa ̃

Israel 

Esta mensagem do Grupo foi apresentada originalmente no dia do experimento 

da Rede de Amor em 18 de setembro de 2004. A ativação da Rede de Amor 

tinha cerca de 200.000 participantes representando muitas partes do globo. Foi 

uma verdadeira conexão de coração para abrir uma nova grade de amor para 

todos nós usarmos. O que se seguiu foi a mensagem do Grupo que apresenta 

alguns dos usos práticos desta nova conexão. Ela também marca a primeira 

das novas séries de mensagens que eles chamaram de "A Série da Mágica 

Prática." 
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Os resultados científicos do experimento global estarão disponíveis em breve. 

Por favor, observem a seção da Rede de Amor em Lightworker.com,  para mais 

detalhes. 

Feliz criação! 

Steve Rother

Porta voz do Grupo 

Saudações de Casa.

Vocês criaram o Lar neste dia. Vocês estão agora se conectando com todos e 

com cada um de vocês. Vocês estão começando a ver coisas que vocês não 

viam antes. É um novo tempo. É uma nova era. A energia do amor se conecta 

agora com todos e com cada um de vocês. Vocês criaram um milagre no 

espaço que está agora diante de vocês.

O que oferecemos a vocês neste dia, são somente uns poucos e novos jogos 

para jogar dentro deste novo milagre que vocês criaram. Nós lhes oferecemos 

algumas idéias de como vocês podem ativá-los mais adiante e usá-los de uma 

forma prática. Toda a informação que temos dado ao longo dos anos, nada 

mais é do que palavras no papel. A verdade é que, nenhuma delas tem 

qualquer magia, seja ela qual for, até que vocês usem-nas em sua vida de uma 

maneira prática. O que lhes oferecemos neste dia é uma perspectiva de como 

usar a Rede de Amor e as conexões que vocês têm feito pela magia prática. 

Há aplicações práticas de como vocês usam esta nova conexão.     

Muito do nosso foco de hoje em diante será falar de uma forma mais elevada 

da humanidade. Vocês  perceberam isso, assim como nós. Nós faremos 

ajustes para alcançá-los de um nível mais elevado de hoje em diante, por 

causa dos suas atos, sua vontade, e sua intenção de iniciar suas próprias 

conexões a partir de seus corações. Vocês são a nova humanidade. Vocês são 
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os escolhidos, pois vocês escolheram estar aqui exatamente neste momento 

na hora certa. Vocês são aqueles que fizeram tudo o que podiam para 

certificarem-se que vocês viriam exatamente neste momento, de forma que 

vocês pudessem estar aqui para ajudarem o milagre acontecer. E aqui estão 

vocês. O milagre está se desvelando agora.      

Magia Prática 

Então a mágica prática lhes mostrará este dia o que tem a ver com o 

fortalecimento desta energia que forma a Rede de Amor, pois isto começou. 

Mas, como qualquer criação, qualquer grande pintura, qualquer música que 

vocês toquem, ou os livros que vocês lêem, se a criação perder a conexão com 

outras pessoas, neste ponto ela se dissipa e desaparece. Ela vai para os anais 

do tempo como "o grande flash que não aconteceu". Embora façamos muito 

poucas predições, nós predizemos que esta nova conexão crescerá e não 

desaparecerá. Agora é para todos e para cada um de vocês usarem-na de um 

modo prático, pois este é o único caminho para ancorar esta nova energia no 

planeta Terra. Mas a verdadeira natureza da Rede do Amor, usando esta nova 

energia em suas vidas irá assegurar que esta conexão seja fortalecida. Então, 

nós compartilharemos com vocês as oportunidades de utilizarem esta energia 

em uma base prática. Esta começará uma nova série de mensagens que 

chamaremos de Séries de Mágica Prática. 

A Distribuição de Energia-Água 

A fim de verem isto de uma perspectiva diferente, deixem-nos levá-los de volta 

ao tempo quando muitas de suas comunidades na Terra estavam começando. 

Houve tempos quando vocês se reuniriam em lugares de alta energia. Estes 

foram os primeiros colonizadores do planeta terra, sendo atraídos para estes 

focos de energia. De fato, ao fazerem isto eles determinaram a localização das 

maiorias das grandes cidades que existem até hoje. Muitas pessoas viriam 

juntas viver na mesma área, algumas vezes devido à caça que era boa ou o 

terreno que fornecia segurança ou protegiam vocês dos elementos. Vocês 

habitavam cavernas em alguns lugares, e em outros vocês formaram pequenas 

cidades simplesmente na terra plana. Todos estes povoados começaram 
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porque eles eram pontos energia que conectavam as pessoas 

simultaneamente .De fato, elas foram as primeiras origens do que vocês 

conhecem hoje ser a Rede de Amor.

Ainda assim, sempre houve um desafio quando grupos se estabelecem neste 

padrão. A distribuição da energia que vocês chamam "água", é crítica para um 

grupo de pessoas que se ligam e crescem. É necessário para a água circular 

uniformemente através da comunidade inteira. Se isto foi realizado, então o 

assentamento estava no seu lugar para uma cidade crescer. O mesmo é 

verdade com a Rede de Amor, embora seja um tipo diferente de energia. A 

água é uma energia básica que deve circular para os humanos prosperarem. 

Nós mostraremos isto em comparação ao que vocês fizeram neste dia. A Rede 

de Amor é um aqueduto que permitirá à água circular.     

O homem não mais procura um local central para ganhar força em números. 

Agora esta perto de se encontrar formas de se conectar de qualquer lugar onde 

vocês estiverem. Este é o progresso que vocês conquistaram em seu ciclo 

evolutivo para colocar vocês aqui desta vez. Isto é o que está acontecendo. 

Então quando vocês fazem isto, tudo se torna mágica. tudo se torna "magia 

prática". 

Vocês aprenderam alguma coisa nos primeiros dias da humanidade em sua 

primitiva existência como seres infinitos na forma finita, pois vocês acabaram 

fazendo algumas coisas muito mágicas. Uma das coisas que vocês 

aprenderam era criar um reservatório para assegurar suprimento constante 

para todos. Aqui vocês criaram grandes reservatórios para coletar água para a 

comunidade, de modo que esta pudesse ser distribuída igualmente para todos 

vocês. Isto ajudou suas cidades a crescer. Isto ajudou a fundação de 

comunidades, conectando corações em um nível muito prático, para crescerem 

para o próximo nível e evoluírem dentro da forma humana. 

A Ascensão Lemuriana
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Agora nós lhes pedimos para vocês considerarem aplicar este mesmo conceito 

à Rede de Amor. Na realidade, este é um conceito que tem sido usado desde 

os dias da Lemúria. A Lemúria foi uma civilização adiantada. Ela era tão 

avançada que os Lemurianos não precisavam de muitas das coisas que vocês 

acreditam necessitar até mesmo nos dias de hoje. Muitos de vocês estão aqui 

desde os tempos da Lemúria e da Atlântida. Muitos de vocês têm conceitos 

acerca de como era e lembranças de porque vocês estão aqui e o que vocês 

estão fazendo aqui. Nós desejamos corrigir alguns dos conceitos porque é 

amplamente escrito que a Lemúria afundou no oceano. Nós lhes dizemos que 

isto não aconteceu totalmente daquela maneira, pois as almas da Lemúria 

eram tão adiantadas na sua sabedoria, que elas tornaram-se inocentes 

(infantis). 

Quando os humanos tornarem-se tão avançados que eles se tornem infantis, a 

Terra tornar-se-á um lugar muito difícil para se habitar. O continente da 

Lemúria não afundou. Ao contrário, a Lemúria ascendeu a um estado de 

vibração superior. Mesmo hoje, a Lemúria existe no mesmo local físico, como 

sempre tem sido. É simplesmente em um estado de vibração superior que a 

coloca dentro de uma dimensão alterada de tempo e de espaço, que suportará 

os seres avançados da Lemúria. Isso foi feito, pela intenção de todos, pela 

conexão de cada um, pois foi compreendido que toda a humanidade naquele 

ponto estava alcançando um nível onde era possível mover-se para o próximo 

nível vibracional. 

Aqueles de vocês que estavam lá naqueles mágicos dias  da Lemúria, 

decidiram seguir adiante e manterem a porta aberta. Vocês foram adiante e 

criaram o espaço, mas o que vocês não compreenderam era que a Energia 

Universal nunca apoiará a segregação. Mesmo que vocês fizessem isto de 

coração, foi uma segregação que foi colocada em movimento, que 

eventualmente conduziu ao afundamento da Atlântida.  

Naqueles dias, houve algumas coisas mágicas que vocês usaram, como almas 

avançadas se desenvolvendo através da energia do coração. Nós
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compartilharemos estas ferramentas com vocês todo o tempo, pois agora 

vocês estão prontos para ouvir. Vocês agora estão prontos  para aplicar 

novamente estas ferramentas no uso prático.     

O Segredo do Reservatório de Energia Lemuriana

Uma destas ferramentas nós compartilharemos com vocês neste dia. Ela é 

agora possível, desde que vocês tenham ativado a Rede de Amor. É o 

Reservatório de Energia Lemuriana. Ela tem estado em uso por um tempo 

muito longo. Muitos dos meios que vocês têm encontrado de coletar e distribuir 

a energia da água em suas cidades, vocês agora usarão este mesmo conceito 

de coletar e distribuir a energia da força de vida. 

Nós acreditamos que é muito interessante que o Guardião e o Guardião do 

Guardião estão agora morando em Las Vegas, onde há uma seca há cinco 

anos em progresso. Os residentes aqui estão sendo motivados a encontrar 

meios de distribuir a água mais eficientemente. É esta distribuição que 

determinará o crescimento futuro desta área. E enquanto vocês se movem para 

isto, vocês têm as mesmas escolhas com a Rede de Amor. Criar e recriar o 

Reservatório de Energia Lemuriana, não é adequado para cada um de vocês 

por causa da Rede de Amor. A conexão̶aquela energia do coração que 

permite a cada um de vocês se conectarem com os corações dos outros̶está 

agora fortalecida 177 vezes mais do que estava há umas poucas horas atrás.    

Com este acréscimo, permitir a energia se mover através de vocês sem ser 

oprimida, é a sua próxima tarefa ao alcance de sua mão. Esta é a energia que 

vocês vão incorporar enquanto vocês seguem adiante, pois é o uso prático 

desta energia que determinará a sua relevância no seu próprio ciclo evolutivo e 

no seu lugar na história universal. Nós lhes dizemos isto: os Lemurianos, 

aqueles que ascenderam, estão com vocês neste dia. Eles estão observando 

cada movimento que vocês fazem, pois vocês têm agora a oportunidade de 

tomarem esta energia̶este amor, esta conexão do coração̶e colocá-la em 

uso prático em sua vida diária. Esta foi sua intenção no principio. Talvez agora 
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vocês possam ver a magnitude do ciclo que está se completando neste dia. 

Todos os olhos estão sobre vocês.   

Pois para aqueles de vocês que encarnaram vida após vida, a fim de trazerem 

de volta esta energia lemuriana, o que diremos em seguida, será algo que já 

sabem no íntimo do seu ser. Há um lugar de armazenagem que existe e 

atravessa dentro de todas as dimensões da realidade. Este é o Reservatório de 

Energia Lemuriana. Como um reservatório, quanto mais energia vocês colocam 

dentro deste aparato de armazenagem, mais há para todos. Aumentar as 

capacidades de distribuição desta energia conduz ao avanço mais rápido do 

todo. Este fator ajudará a vibração coletiva da humanidade a aumentar mais do 

que vocês poderiam saber. 

A Energia Não Conhece Necessidade 

Por favor, saibam que a carência é somente uma ilusão da dualidade. A 

Energia é a expressão da abundância; portanto, não é possível se ter uma 

carência de energia. É somente possível ter uma restrição da distribuição da 

energia. Então, agora nós lhes pedimos que considerem o fortalecimento da 

sua distribuição de energia da Rede de Amor. Usem estes corações para se 

conectarem com todos nesta Rede de Amor. Saibam que há um lugar especial 

chamado Reservatório de Energia Lemuriana  e o seu trabalho, se vocês assim 

escolheram, é juntar-se a este reservatório.

Tomem um tempo todos os dias, quando vocês se sentirem bem, quando 

vocês se sentirem energéticos, quando vocês sentirem o amor pulsando 

através de vocês, e enviem energia na direção deste reservatório. Vocês 

acharão o verdadeiro significado de "a energia não conhece a falta", pois 

mesmo que enquanto dão energia, vocês se acharão saciados ao mesmo 

tempo. Nestas ocasiões, quando vocês estão sentindo a energia do amor de 

qualquer fonte, por qualquer razão, tomem só um momento e armazenem um 

pouco desta bela energia intencionalmente. Não, vocês não têm que fazer três 

horas de meditação para chegarem lá. Vocês podem simplesmente fechar os 

olhos e fazer isto. Vocês são mágicos muito além do que acreditam!
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Sendo um humano, podem haver dias quando estão cansados e não estão 

com vontade de juntar-se a este reservatório. Pode haver ocasiões quando 

vocês não estão se sentindo bem, quando vocês caem na polaridade inversa, 

tentando fazer coisas que vocês já fizeram, mas não sendo bem sucedidos, 

tentam mas não conseguem. Estes são os dias que pedimos para que vocês 

se liguem neste mesmo reservatório, permitindo a si mesmo se preencherem 

completamente a partir dele . Saibam que não é possível esgotar o 

reservatório, pois a energia não conhece a falta. Este é o movimento de 

energia que a faz crescer mais forte. Pratiquem isto, e em breve vocês 

descobrirão que a sua energia pode ser restabelecida em uma batida de 

coração. Sua energia pode mudar, e vocês têm novas habilidades de trabalhar 

com sua estrutura energética dentro de uma bolha física da biologia que vocês 

não tinham antes. Isto é magia prática, e está disponível para vocês em níveis 

que nunca viram antes devido ao milagre que vocês colocaram em movimento 

neste dia. 

Os Humanos Têm Um Problema com A Realidade 

Os humanos têm um problema com a realidade. Vocês pensam que ela é real. 

Ela não é. Vocês não estão separados uns dos outros. Vocês são parte de 

cada um. O véu do esquecimento que vocês usam permite à vocês 

participarem do Jogo em uma bolha humana de biologia. É o que lhes impede 

de verem que todos vocês dividem um fluxo de consciência o qual conecta 

todos vocês como um todo. O fluxo está agora mais acessível por causa da 

sua intenção em ativar a Rede de Amor. Compreender o conceito do 

Reservatório de Energia Lemuriana permitirá à vocês por isto em prática no dia 

a dia. 

Como em todas as coisas, não há regras para se acessar o Reservatório de 

Energia Lemuriana. Nós não  diremos: dêem três passos adiante, toquem o 

chão com o joelho, movam-se para a direita, virem a maçaneta, e entrem, pois 

este não e o modo de se chegar lá. Vocês têm que determinar o caminho por 

vocês mesmos.. Esta é a segunda onda de capacitação. O que funciona para 
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vocês? Sua intenção, a sua aplicação prática destas ferramentas úteis 

dependerá inteiramente da sua própria escolha. Divirtam-se com isso. Ousem 

fazer erros como a criança da Lemúria faria. Façam um montão de bons erros, 

e encontrem o que funciona para vocês. 

Ao conhecer o conceito do Reservatório de Energia Lemuriana̶que há num 

lugar no meio de toda a Rede do Amor, onde vocês podem armazenar energia 

para o seu próprio uso pessoal e compartilharem com outras pessoas por todo 

o mundo̶é o seu primeiro passo para ser um Anjo Humano. Este é o passo 

no seu próprio processo evolutivo, que lhes permite colocar  algo lá fora para 

alguém mais. Assim fazendo, vocês se alimentam muito além da sua 

compreensão. Isto é o que faz vocês brilharem. Isto é o que faz vocês 

crescerem. Isto é o que faz de vocês Trabalhadores da Luz. 

Redigindo o Grandioso  Plano 

Isto está em movimento neste dia. Nós estamos tão entusiasmados com o seu 

movimento. Nós estamos tão emocionados e tão orgulhosos de vocês. Vocês 

não têm idéia, pois vocês pensam que estão sentados em algum lugar, com um 

pequeno grupo de pessoas ou sozinhos em uma sala. Vocês não estão. Todos 

os olhos do Universo estão sobre vocês enquanto conectam seus corações ao 

mesmo tempo. Sua intenção de fazer isto tem elevado vocês. Saibam que não 

há um grandioso plano em vigor, mas vocês mergulharam a pena de escrever 

na tinta e vocês a mantêm sobre o pergaminho, e nós não podemos esperar 

para ver o que vocês escrevem. O seu jogo está na prorrogação. Agora não há 

limite para o que vocês possam fazer, pois vocês estão se movendo de um 

nível de serem os humanos para tornarem-se os Anjos humanos. Não tardará 

após isto, que vocês se movam para o reino angélico, e vocês tornar-se-ão os 

anjos do segundo planeta da livre escolha. Isto é o que está acontecendo. 

Vocês estão em treinamento, e nós não podemos esperar para ver as 

frustrações que vocês experienciarão, que nós experienciamos agora. E 

quando vocês ouvirem aquela enigmática risada sobre os seus ombros, saibam 

que somos nós, pois estaremos lá com o maior amor.  
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Vocês Acreditam? 

Nós lhes oferecemos a magia prática do Reservatório  de Energia Lemuriana. 

Ela está pronta para vocês, como estão todas as coisas. Ela é simplesmente 

uma das ferramentas que vocês podem usar, que nós consideramos ser magia 

prática. Nós usaremos muito estas palavras nos dias à frente, pois 

recentemente perguntamos, "Vocês acreditam?" E depois nós lhes 

perguntamos, "Vocês acreditam em magia?".  E então nós fizemos à vocês a 

importante pergunta , "Vocês acreditam na magia de vocês?" E todos vocês 

sacudiram suas cabeças "Sim." Vocês estabeleceram o palco para a magia 

prática que agora se apresenta. Nossa maior intenção é estar aqui como anjos 

abrindo nossas asas, de modo que nós possamos refletir a sua magnificência.  

É com a maior honra que nós nos juntamos a vocês neste dia e observamos o 

milagre que vocês criaram. Vocês têm feito algo além da compreensão do seu 

próprio nível de vibração. Todos os olhos em todos os níveis de vibração têm 

observado o que vocês têm feito neste dia. Fiquem orgulhosos. Permaneçam 

orgulhosamente no amor do Lar. Permaneçam na sua própria verdade. 

Mantenham a energia de quem vocês são, e compartilhem-na abertamente, 

amorosamente, com todos a quem a levarem. Coloquem esta energia na Rede 

de Amor, e quando vocês tiverem mais do que o seu coração possa manter, 

enviem-na ao Reservatório de Energia Lemuriana e saibam que ela estará 

segura lá e bem distribuída. 

É com o maior amor que nós lhes pedimos para se tratarem com respeito, 

relembrarem o Fator-E, e cuidem uns dos outros em cada oportunidade. 

Mantenham em mente que este é um jogo que vocês estão participando e 

espera-se que vocês se divirtam. Joguem bem juntos. 

Espavo.             

O Grupo. 
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Nós começaremos em breve a transmitir nossos Faróis de Luz mensalmente, 

em uma programação normal do nosso novo centro de operações em Las 

Vegas, Nevada. No início de cada transmissão, nós agora teremos um 

momento para nos conectar com a Rede de Amor e enviar energia a este 

reservatório. Vocês acreditam na magia? Apenas observem o que acontece 

agora!

Grandes Abraços e toques gentis

Steve Rother 

Porta voz do Grupo 

Conectando O Coração

Gratidão Com a Escolha da Minha Realidade

Por Barbara Rother

Enquanto eu me sento aqui no meu escritório em nossa nova casa em Las 

Vegas, Nevada, eu estou apreciando a vida. Nós nos mudamos de São Diego 

pouco antes de partirmos para uma maravilhosa viagem de três semanas para 

Israel e para a Turquia. Nossa viagem parece ser um sonho agora enquanto eu 

me instalo na minha nova realidade. Eu olho para fora da janela e vejo belas 

montanhas cobertas com neve. Eu costumava achar que esta área não fosse 

nada além de deserto, cactos e calor. Ela esta revelando muitos dos seus  

surpreendentes atributos dia após dia. Isto tem me lembrado de permanecer 

fora de julgamento e estar aberta aos muitos presentes inesperados que a vida 

tem a oferecer. 

Outra lembrança para a escolha da minha realidade é escolher a minha própria 

verdade. Eu aguardei ir para Israel com o coração aberto nesta visita. No ano 

passado quando estávamos escalados para irmos, isto não veio 

simultaneamente. Eu senti que não era hora de ir, tanto quanto eu esperava 

ansiosamente para me conectar com a família espiritual lá. Eu permiti o medo 
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em meu coração de todas as fontes externas, tais como amigos com boas 

intenções, notícias da TV, jornais, eu permiti que estas se tornassem a minha 

verdade. 

Mesmo que eu tivesse medo, outras circunstâncias impediram-nos de ir. Steve 

não tinha dúvidas de que era seguro ir para lá então, mas ele tem a ajuda do 

Grupo! Eu deveria aprender na mesma hora, entretanto, a não duvidar da 

informação ele estava obtendo. Nós ficamos entristecidos e tocados pelos e-

mails das pessoas em Israel , no ano passado, expressando o seu 

desapontamento acerca de termos de cancelar a nossa viagem. 

Este ano, cada mero detalhe fluiu simultaneamente, e eu contei os dias até que 

eu me conectasse com as pessoas e a terra mágica. Eu não fiquei 

desapontada. Do momento que Steve e eu chegamos, até o dia em que 

partimos, eu tive um sentimento do lar e de paz. Eu chorei quando tive que 

partir.  Durante o seminário, eu disse com sinceras palavras, que nós 

estaríamos de volta à Israel. Nós recebemos aplausos tão calorosos de 

pessoas que tinham se reunido para o nosso evento, dizendo que eles 

aguardavam o nosso retorno. Eu senti a união do amor. 

Steve e eu tínhamos uns poucos dias para explorarmos a área, quando nós 

visitamos Jaffa, com seus mercados, nadando (ou eu deveria dizer "flutuando") 

no Mar Morto , visitando Qumram, onde os pergaminhos do Mar Morto foram 

encontrados, e explorando Jerusalém, com sua mistura de energia altamente 

carregada. Eu sei que nós teremos de retornar, então nós poderemos conhecer 

melhor esta magnífica terra e as pessoas. Eu realmente me senti em casa e 

em paz. Eu expressei que eu não sabia o que todos estavam falando sobre os 

problema nesta área. Eu somente senti o meu coração aberto para receber a 

tremenda energia  desta terra. 

No dia seguinte que nós partimos para viajar para a Turquia, nós vimos nas 

notícias que uma menina bomba suicida de 16 anos de idade, tinha ido para 

um mercado ao ar livre, onde nós estivéramos. Eu chorei com a tristeza da 
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situação. Por um momento eu retornei ao medo, pensando que eu poderia ter 

estado lá. Então eu compreendi que não era o meu destino. Eu enviei amor a 

todos os envolvidos. 

Eu decidi não viver no medo mas sim viver no amor. Israel, como qualquer 

lugar no mundo, é preenchida com a polaridade do amor e do medo. Nós todos 

temos de escolher a nossa realidade onde quer que vivamos ou visitemos. Eu 

escolhi espalhar o amor que eu senti nesta terra maravilhosa para as pessoas 

cujos corações estão abertos. Eu escolhi dizer a todos com quem entro em 

contato que terra pacífica ela é.  Eu escolhi ter o meu foco na direção do amor, 

não da guerra. Esta é a forma que nós podemos espalhar a paz, um coração 

por vez. 

Em seguida, fomos para Ankara, na Turquia. Estivemos em Istambul, duas 

vezes, mas Ankara tem a sua própria e única energia. Esta é a cidade capital 

da Turquia. Nós soubemos por visitas anteriores à Turquia, que é uma cidade, 

onde eles espalham a sua generosidade e amor a todos que vêm aqui. Nós 

tivemos a oportunidade de ir a museus que explicaram muito da história e 

sobre a coragem das pessoas ao fazer estas tremendas mudanças.  

Esta visita foi apresentada nas Oito Salas Sagradas. Foi muito engraçado que 

uma sala cheia de pessoas fosse aberta para mudar as suas vidas. Nós 

estamos ansiosos para retornar à Turquia no próximo ano. Nossa intenção é 

apresentar um tour de unidade. Começando em Atenas, Grécia; então 

continuando em Istambul, Turquia; e acabando com uma visita à Ilha de 

Cypress, onde a energia é dividida entre o povo da Grécia e da Turquia. 

Felizmente nós podemos fazer nossa parte em conectar os dois lados juntos. 

Meu maior desejo na vida é mostrar a todos no mundo que não há diferença 

entre as pessoas. Nós somos todos os mesmos no centro das nossas almas. 

Como Steve e O Grupo disseram muitas vezes, a fim de experienciarmos a 

unidade, nós devemos nos focar nos modos que somos semelhantes ao invés 

de nos modos em que somos diferentes. 
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Nos Estados Unidos nós estamos prontos para celebrar nosso feriado de Ação 

de Graças. Este é o dia quando nós nos reunimos com amigos e com a família 

para verdadeiramente agradecer pelas bênçãos que recebemos no ano 

anterior, pelo que temos em nossas vidas hoje, e pelo que aguardamos no 

futuro. Eu considero apropriado o meu aniversário acontecer na mesma época 

do feriado de Ação de Graças. Enquanto eu agradeço por tudo o que me cerca, 

eu celebro quem eu sou e quem eu estou me tornando a cada dia. Minha 

afirmação favorita é, "A vida está ficando melhor e melhor".  Esta é a realidade 

que eu escolhi, e eu sou grata por isto...e assim é!  

Amor e Luz,

Barbara

--

15 de Dezembro de 2004

̃ Abraços da Quinta Dimensão ̃

Série da Magia Prática

̃ Lembretes de Casa  ̃

Abraços da Quinta Dimensão 

  

A Grande Ilha do Hawai 

Eu sempre me considerei um profissional dos abraços. Sempre disse que se 

pode conhecer muito uma pessoa pela sua forma de abraçar. Talvez um dia eu 

escreva um livro detalhando os muitos tipos de abraços que tive o prazer de 
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receber.  Agora O Grupo me lançou uma questão a respeito disto. Sentado em 

Zeist, Holanda, na hora do almoço, em um seminário, numa reunião com 

amigos queridos, estávamos brincando sobre abraços da quinta dimensão. 

Eles estavam rindo tanto que não podiam comer. Eu nunca pensei muito sobre 

isto até recentemente quando eu recebi um e-mail de um deles. Ela se 

despedia com "Abraços da Quinta Dimensão." Neste ponto O Grupo captou 

esta energia e apresentou uma bela mensagem para nos ajudar a re-lembrar o 

que realmente é importante. Obrigado, Simone! 

Este mês é muito especial para mim por várias razões. O término de um ano e 

o início de um novo ano. Nós estamos muito excitados acerca das novas 

possibilidades que nos esperam. Mas mais do que tudo eu estou muito 

orgulhoso da minha esposa e companheira por assumir o seu poder com tanta 

resolução. Certifiquem-se ao lerem "Conectando o Coração" mais abaixo. 

Prossiga, Bárbara! 

Steve Rother

Porta-Voz para O Grupo 

Saudações de Casa 

Nós dividimos com vocês a energia do Lar neste dia, pois vocês criaram  

espaço para que isto acontecesse. Vocês abriram a porta para esta vibração 

visitá-los mais uma vez. Agora, o que vocês fizerem com esta energia se 

tornará a sua marca pessoal de magia. Alguns de vocês estão incertos com o 

que  farão com a energia. Vocês olham em volta da sala e vêem o que os 

outros estão fazendo com ela e imaginam como ela se relacionará com vocês. 

Seja como for, ela é sua, sua marca registrada exclusiva de magia. 

Nós compartilhamos com vocês a Série da Magia Prática, pois é importante 

que vocês saibam que toda a informação que dividimos com vocês são 

somente palavras. Não são até que alguém leve esta informação e use-a de 

algum modo para ajudá-los em sua vida, assim se tornará realmente mágica. A 
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transição de pensamentos dentro da realidade é a aplicação prática da energia 

do Lar. Isto é o que cria o Céu na Terra. Nós compartilhamos com vocês neste 

dia, as aplicações práticas e ferramentas para trabalharem e trazerem esta 

vibração mais elevada em sua vida diária no Planeta Terra. Vocês já existem 

na quinta dimensão, vocês simplesmente não estão acostumados a usarem os 

atributos de quinta dimensão em sua vida diária. Entretanto, nós daremos 

sugestões e novos conceitos à vocês que lhes ajudarão a verem as aplicações 

práticas da energia do Lar. 

Esgotamento de Energia . . .Tolerância 

Nós lhes dizemos que no seu planeta há muitas coisas mudando neste

momento. Enquanto vocês continuarem a elevar a sua vibração, tornar-se-á 

muito mais importante para vocês viverem na consciência de Unidade, mais do 

que no separatismo. Há um desafio de tolerância que todos vocês irão 

experienciar.  Enquanto vocês mudam para vibrações mais elevadas, tanto 

individual quanto coletivamente, vocês descobrirão que a sua tolerância para 

com as energias incompatíveis, diminuirá grandemente. Vocês simplesmente 

não serão capazes de resistir a muitas energias incompatíveis que vocês

estavam tolerando com êxito há tão pouco tempo atrás. Isto pode ser um 

problema real para vocês, quando agora estas incompatibilidades de energia, 

porque parecerá que saíram do nada e agora se apresentam diretamente 

diante de vocês. Se deixarem de prestar atenção, vocês se encontrarão sendo 

drenados pelas mesmas coisas que vocês foram capazes de tolerar há tão 

pouco tempo atrás. Deixem-nos dar à vocês um exemplo. Uma pessoa que vai 

trabalhar todos os dias, odiando o seu trabalho, está experienciando uma 

incompatibilidade de energia. Embora eles possam ter acreditado que isto é o 

que eles estavam pretendendo fazer, subitamente torna-se intolerável 

permanecer mais naquele trabalho e eles poderão nunca mais saber porque  

agora eles se sentem de maneira tão diferente sobre isto. Nós lhes dizemos 

que é o seu próprio avanço que está causando este passo acelerado e isso 

crescerá com mais força nos próximos três anos. 

O Sorriso Tranqüilo da Confiança Espiritual 
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Enquanto a vibração coletiva da humanidade aumenta, as pessoas em geral 

também experienciarão uma intolerância total com a falta de alinhamento de 

energia. As maiores incompatibilidades de energia com que vocês estão tão 

acostumados a viver, é em uma base que os coloca em segregação, bem mais 

do que na unidade. Nos próximos três anos, haverá mais de uma oportunidade 

para todos vocês moverem-se de volta dentro da conexão do coração. Este é o 

propósito para as Séries de Magia Prática. Esta é a razão para as ferramentas 

de magia prática que nós oferecemos. É simplesmente a idéia de se 

reconectarem com a magia do Lar que precipitará o seu avanço. A Rede de 

Amor é um portal imenso para esta conexão que contém muitos portais de 

energia em realidades múltiplas. Ela os provê com uma ferramenta prática que 

vocês podem usar para mudar as suas vidas aqui hoje. Tudo o que lhes 

pedimos é que vocês a usem e que vocês tenham espaço em suas vidas para 

utilizar a energia do Lar. 

Saibam que este é um presente muito pessoal para cada um de vocês. Por 

favor, não fiquem pregando aos outros a sua verdade, e saibam que não é a 

sua responsabilidade mudar a mente de qualquer pessoa, exceto a de vocês, 

pois esta não é tarefa de vocês. Ao invés disso, observem o que acontece 

quando vocês colocam a energia do seu coração na rede. Aqueles que 

sentirem o puxão, serão atraídos para ela e procurarão vocês. E aqueles que 

não estiverem prontos, não procurarão respostas. Sua disposição para colocar 

a sua energia como um professor na rede, torna-se agora importante. Vocês já 

podem ver a diferença. Por exemplo, na velha energia vocês iriam pelo mundo 

com sua verdade, vender seus serviços, perseguir adições, e criar os cartões 

de negócios perfeitos. Agora, mais do que antes, chega uma nova ferramenta 

com a arte de permanecerem em sua própria energia, enquanto atraem energia 

para vocês. Agora é para vocês permanecerem tranqüilos e atraírem aqueles 

que estão interessados em vocês. Esta é a forma das vibrações mais elevadas 

do Novo Planeta Terra. Coloquem a sua intenção na Rede do Amor e 

observem a mágica começar. 
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A que estratégia vocês responderiam melhor? À pessoa que permanece em 

um pedestal no canto da rua, dizendo a todos que ouvirem, que grande 

professor ele é e por que as pessoas deveriam ouvi-lo, ou à pessoa que 

permanece tranqüilamente no outro canto da rua, apenas sorrindo com o 

conhecimento do amor do Lar, calmamente atraindo pessoas para ela? É 

freqüente que o sorriso tranqüilo da confiança espiritual atraia seus estudantes 

para vocês. É freqüente que o sorriso tranqüilo, chame toda a energia do Lar e 

faça todas as conexões. Agora que vocês estão usando as ferramentas da 

quinta dimensão como a Rede do Amor e a Terceira Terra vocês descobrirão 

que as coisas funcionam de maneira diferente. Estes são os passos que vocês 

podem dar para moverem-se para dentro da quinta dimensão. Estas são as 

ferramentas dos professores do futuro.

Cada um de vocês tem uma história única para contar. Cada um de vocês 

carrega dentro de si  uma profunda verdade e vocês todos começarão este 

trabalho em breve. Alguns de vocês podem senti-la, mas não sabem ainda 

como expressá-la. Alguns de vocês tiveram contato com ela, embora não 

saibam como compartilhá-la. Todos estes dons e mais, estarão disponíveis 

quando vocês intencionalmente criarem a sua realidade como criadores que 

são. Da sua própria maneira, cada um de vocês, têm uma peça única do 

quebra-cabeça, da mesma maneira que todos vocês têm a beleza única. Nós 

lhes dizemos que exatamente como a sua beleza única, cada um de vocês tem 

um raio especial de luz que todos os outros em seu planeta podem ver, a não 

ser vocês. O mesmo é verdadeiro com a sua própria verdade. Outros a verão 

em vocês e poderão até desejá-la para eles mesmos, mas vocês não verão isto 

claramente. Este é o véu em ação e de onde vem o sorriso tranqüilo da 

confiança espiritual. Há um lugar dentro de cada um, onde residem as 

sementes de Deus. Nós pedimos que vocês não analisem isto ou tentem 

colocá-las em uma caixa, somente sintam-nas no seu interior. Mesmo que 

vocês sejam incapazes de quantificá-la ou explicá-la, tocar esta semente trará 

o sorriso da confiança espiritual que os conectará então com a Rede do Amor. 
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Há outras coisas que estão acontecendo neste planeta que vocês 

compreenderão claramente nos próximos três anos. Pois enquanto vocês se 

movem para uma vibração mais elevada e enquanto suas tolerâncias com as 

incompatibilidades de energia diminuem, vocês verão certos eventos 

acontecerem . Nós desejamos preveni-los que o pior que pode acontecer aqui, 

é vocês assumirem estes eventos muito seriamente. Por favor, compreendam 

que este é um jogo em que vocês estão participando e a idéia total do jogo é 

divertir-se. Por favor, não carreguem o peso do mundo sobre os seus ombros, 

pois nós não estamos lhes pedindo para mudarem o mundo. Nós estamos 

pedindo que vocês façam algo infinitamente mais difícil. Nós estamos pedindo 

que vocês se modifiquem. Mudem as suas próprias percepções e deixem 

aquele brilho se exteriorizar, pois uma mudança muito leve na percepção faz 

uma mudança imensa na sua realidade. Esta mudança intencional permitirá a 

vocês transmitirem o sorriso da confiança espiritual. 

O Poder do UM

Muitas das guerras em seu planeta foram criadas pelas incompatibilidades de 

energia que começam como frustração. Então as frustrações se constroem 

dentro da raiva. É quando estas pequenas frustrações são construídas e 

recolhidas na consciência coletiva ai é que vocês têm as incompatibilidades em 

escala global. Então uma pessoa, ou um país, passa da frustração para a ação. 

Uma vez que esse rumo é iniciado, torna-se mais difícil mudar. Esta inércia 

começou agora em muitos lugares do seu mundo e é muito difícil parar. Vocês 

se perguntam, "Por que a guerra? Por que precisamos experienciar estas 

atrocidades e o que eu posso fazer a esse respeito? O que nós pedimos é que 

compreendam que vocês estão no controle total da sua própria realidade, e 

que a forma como percebem estes acontecimentos, na verdade, cria o seu 

mundo. E se nós lhes disséssemos que cada um de vocês existe em um 

mundo único da sua própria criação? E se nós lhes disséssemos que o que 

vocês permitiram neste mundo, determinou o que outros mundos com os quais 

vocês interagiram, determinassem a sua experiência? Mudem  primeiro o 

mundo em seu próprio coração e então vocês saberão o que fazer no exterior. 
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Quantos Trabalhadores de Luz são necessários para mudar o mundo? 

Somente um . . .Você. 

Liberando Velhas Crenças 

A mudança de sua percepção conduz à mudança da sua realidade. E se vocês 

compreenderem que toda mudança conduz a algo melhor, então é fácil ver que 

o ato de mudar é a chave do progresso. Agora isto funcionará mais 

rapidamente do que nunca antes, a menos que. . . vocês se apeguem 

firmemente a suas velhas crenças. Nós dizemos à vocês que a grande maioria 

das guerras em seu planeta vem de pessoas segurando-se tão fortemente aos 

seus sistemas de crenças que eles não podem ver o novo mundo que está 

sendo criado bem diante dos seus olhos. 

Uma Jornada através do Portal Espiritual de Jerusalém

Recentemente o Guardião e o Guardião do Guardião foram para Israel. Um dos 

maiores portais espirituais do mundo está centrado lá em Jerusalém. Andando 

em Jerusalém ele se encontrou em um lugar que ele sempre sonhara em 

visitar. Ele foi criado como um Cristão e estudou a Bíblia quando criança. Nós 

iremos colocá-lo em uma situação embaraçosa e contar à vocês que o seu 

maior desejo naquela época de sua vida era se tornar um sacerdote. . . Sim, 

nós demos risadas a respeito disto também. Quando criança, ele sempre 

sonhara em ver os lugares onde a história aconteceu e subitamente ele se 

encontrou lá. Ele estava um pouco confuso, pois embora ele sentisse a energia 

do maior portal espiritual  na terra, ele não sentiu o que ele sempre pensou que 

sentiria. Caminhando através da cidade antiga, ele se encontrou distraído e 

confuso, pois a energia não estava alinhada da forma que ele esperava que 

estivesse. De fato, chegou a um ponto em que ele tinha experienciado o 

suficiente, e quis partir. Foi então que compartilhamos com ele que não era o 

portal espiritual que causou esta confusão, mas as expectativas de todos os 

visitantes que causaram a incompatibilidade de energia. Ele relaxou um pouco 

então e continuou a jornada. 
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Logo ele se encontrou caminhando pela Igreja do Santo Sepulcro que abrigou 

muitos dos históricos artefatos do cristianismo. Ele estava vendo muitos dos 

lugares que ele estudara quando criança e durante este tempo, nós prestamos 

muita atenção ao fato de que ele tinha tirado o chapéu. De fato, ele estava 

carregando o seu chapéu muito desconfortavelmente embaixo do seu braço 

durante todo o tempo em que ele estava na Igreja. Em determinado momento 

nós lhe perguntamos "Por que você carrega o seu chapéu embaixo do braço?" 

Ele respondeu que era uma tradição e era costume remover o seu chapéu 

enquanto estivesse em um lugar de adoração. E nós perguntamos, "Qual o 

significado deste costume?" Ele respondeu, "Eu não sei." Ele então começou a 

procurar dentro dele a razão que havia para ele tirar o chapéu. Então nós 

perguntamos "Isto mantém a magia para você? É uma das ferramentas que 

você tem usado para criar algo especial em sua vida?" Ele respondeu "Não, 

não realmente. Eu só faço isto, porque isso é esperado e eu não quero ofender 

outras pessoas a minha volta. "O Guardião continuou a carregar o seu chapéu 

sob o braço durante o resto do tempo em que ele esteve na igreja. Não muito 

tempo depois, ele se encontrou no Muro das Lamentações na parte Israelita da 

cidade. Aqui o costume era colocar o chapéu. Enquanto ele caminhava para o 

Muro, nós perguntamos a ele "Por que você usa o seu chapéu?" Ele riu e disse 

"É costume e eu não quero ofender alguém , não honrando o costume." Mais 

uma vez nós lhe perguntamos "Há magia no fato de colocar o seu chapéu aqui 

e tirá-lo em outro lugar? Se houver magia nestas ações, nós desejamos passá-

las para todos vocês, pois vocês estão procurando por ferramentas neste 

momento da sua evolução." Ele respondeu, "Não, eu só estou fazendo da 

maneira que as pessoas sempre fizeram, de modo que eu possa experienciar o 

modo no qual elas têm tradicionalmente alcançado a Deus." Neste momento o 

Guardião conscientizou-se de como as pessoas em todo lugar podem agarrar-

se tão firmemente as suas próprias verdades e tradições, de forma que elas 

tornam-se completamente inconscientes de que há outras pessoas ao redor 

delas. De fato, a cidade de Jerusalém mesmo do jeito que é nestes dias, está 

em um estado de separação.
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Queridos, nós nada temos contra as tradições. As tradições dão significado e 

riqueza à vida. O desafio vem quando as tradições ou crenças são mantidas 

tão firmemente que elas perdem o seu significado e algumas vezes têm até o 

efeito contrário. Quando o sistema de crenças tal como estes são construídos 

com base no amor de Deus, dos membros da raça humana e da unidade, 

vocês podem compreender porque temos tal dificuldade em compreender o 

significado da frase "Guerra Santa?" Nós dizemos à vocês que nos dias 

vindouros, a separação se tornará mais difícil de se suportar do que nunca. 

Estas podem ser incompatibilidades de energia em uma grande escala nunca 

antes vista na Terra. Aproveitem as tradições, queridos, criem novas e 

lembrem-se da magia que elas podem manter para vocês. Se vocês 

esqueceram o significado de uma tradição que vocês amam, então dêem um 

significado novo e próprio. Simplesmente compreendam que enquanto vocês 

evoluem em sua rápida proporção, vocês compreenderão que a verdade é um 

processo evolutivo. À medida que vocês crescem, então a sua verdade 

também crescerá. Os sistemas de crenças que não têm espaço para o 

crescimento, experienciarão um grande stress na Terra nos dias que se 

aproximam. Encontrar os meios de mesclar a magia de crenças diferentes, e 

estar constantemente consciente de como esta mágica pode ser usada para 

facilitar a condição humana, é a verdadeira tarefa diante de vocês como os 

Trabalhadores da Luz do planeta Terra. Enquanto vocês atravessam a vida e 

experienciam os desafios e sentem as incompatibilidades de energia, a 

primeira pergunta que nós pedimos que vocês respondam é, "Eu estou me 

apegando com muita força a algo? Há talvez uma crença dentro de mim 

mesmo em que eu esteja me segurando tão firmemente que eu não possa 

seguir adiante?" Esta é a mudança na percepção que mais efetivamente pode 

trazer a unidade e a harmonia dentro da sua realidade. Quando cada pessoa 

estiver desejando liberar o seu sistema de crenças o suficiente para 

objetivamente ver outras pessoas ao redor dela, ela verá que todos nós 

estamos lutando com a mesma condição humana. Outras pessoas vestem 

diferentes roupas, falam idiomas diferentes, e têm diferentes costumes e 

tradições. Mas cada um deles é realmente você... e você é eles. A criação da 

Rede do Amor tornará isto mais evidente do que nunca antes.  
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Por causa da nova energia, as diferenças entre a humanidade se tornarão mais 

pronunciadas do que nunca antes, nos próximos três anos. Haverá um dia em 

que o homem começará a se focalizar na maneira em que vocês são 

parecidos, mais do que na maneira em que vocês são diferentes. Este dia será 

celebrado no Céu muito mais do que poderiam imaginar. Nós não mais lhes 

pedimos para anotarem as ferramentas que lhes oferecemos para viverem em 

uma vibração mais elevada. Nós não mais pedimos à vocês que sigam um 

decreto para alcançarem o Céu. Ao invés disto, nós lhes pedimos que façam 

algo infinitamente mais difícil. Nós lhes pedimos que sejam felizes e realizados. 

Nós lhes pedimos que ousem se divertir hoje. Nós lhes pedimos que encontrem 

a paixão em sua vida e compartilhem-na com os outros. Parece simples? 

Simples é, mas não é fácil. Apesar de tudo, se isto fosse fácil, todos desejariam 

ser um humano. 

Abraços da Quinta Dimensão  

Então aqui estão vocês. Ah, mas e as ferramentas? Se isto é tudo sobre a 

magia prática, onde está a mágica que pode ajudar vocês se focalizarem no 

modo em que vocês são semelhantes, mais do que no modo em que são 

diferentes? Nós não desapontaremos vocês, queridos. Vocês têm a habilidade 

de mudar a sua própria vibração e a sua percepção em um instante. Isto pode 

ser feito de muitos modos, mas agora nós compartilharemos com vocês uma 

maneira de vocês mudarem a percepção de cada um e de resolverem as 

incompatibilidades de energia muito rapidamente. Isto poderá surpreendê-los 

por acharem que é um atributo humano, e não um espiritual. Ter a coragem de 

tirar as suas asas e de colocar o véu para virem aqui e participarem do jogo da 

polaridade, é reverenciado em todas as dimensões muito além da sua 

compreensão. Vocês são os corajosos que ousaram chegar aqui e sentar-se 

em frente ao espelho e tentar compreender quem são vocês e por que estão 

aqui. Nesta condição humana vocês têm também um dom. Pois mesmo nós, os 

anjos no Céu, não podemos tocar um ao outro da maneira que vocês podem. 

Sua dança na densidade permite à vocês tocarem-se um ao outro de uma 
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maneira que é mágica. Agora vocês estão se movendo para vibrações mais 

elevadas, e a magia está para ser ampliada mais ainda. Então eis aqui a 

ferramenta. Ela é chamada de "Abraços da Quinta Dimensão. Nós lhes 

pedimos que aprendam a usar este toque de magia na Rede do Amor. Este 

presente pode ser usado mais do que vocês podem perceber. 

Imaginem que na base da sua cabeça, atrás do seu pescoço há uma conexão 

energética com a Rede de Amor. A conexão com a Rede de Amor está com 

vocês o tempo todo. Na próxima vez que vocês abraçarem alguém, 

conscientemente abram esta conexão. A energia percorrendo através do seu 

corpo será inacreditável e tanto vocês como a pessoa que vocês estão 

abraçando sentirão isto, estejam certos. Isto moverá vocês dois a um nível 

mais elevado e isto será um abraço da quinta dimensão. Quando vocês o 

fizerem, descobrirão que o sorriso tranqüilo da confiança espiritual pertence à 

vocês para que a conservem. Pratiquem estes abraços. Pratiquem o fluir da 

energia da Rede de Amor através de vocês com cada abraço que vocês 

derem. Esta prática lhes colocará em níveis mais elevados e se tornará mais 

fácil para que vocês mudem as incompatibilidades de energia, para que vocês 

vivam em harmonia, para que vocês sejam felizes. Nestes tempos quando 

vocês olharem em volta e perguntarem quem vocês vão abraçar primeiro, re-

lembrem-se de começar com você. Começar com você mesmo, ajudará você a 

se conectar com os outros. 

Compreendam que os presentes do Lar estarão com vocês o tempo todo. 

Vocês têm somente que se apoiar neles e usá-los. Pratiquem com freqüência e 

conectem-se com a energia do Lar que é seu direito de nascimento. Vocês são 

os maiores anjos que já existiram. Vocês têm a maior habilidade de mudar este 

planeta e todo o seu jogo ao mudarem o seu coração. Vocês carregam a 

beleza única que é a centelha de Deus. Encontrem usos para isto, sempre que 

for possível e quando vocês tiverem a oportunidade de compartilhar um abraço 

de quinta dimensão. Deus lhes abençoe, queridos. Nós estamos muito 

orgulhosos de vocês. É com a maior honra que lhes pedimos para 
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orgulhosamente usarem o sorriso tranqüilo da confiança espiritual, tratarem-se 

uns aos outros com respeito, cuidarem uns dos outros e jogarem bem juntos. 

Espavo. 

O Grupo

Steve Rother

Porta-Voz para O Grupo 

Conectando o Coração

Progredindo no meu Poder

Por Barbara Rother

Eu me lembro das primeiras mensagens dos Faróis que Steve e o Grupo 

escreveram. Esta foi uma época de grande mudança para mim. Eu lia a 

mensagem e corria de volta ao seu escritório e dizia "você escreveu isto para 

mim!" Isto é exatamente como eu me sinto agora. Esta mensagem parece 

como se fosse escrita especialmente para mim,  por que eu encontro uma 

ligação muito forte com ela. Eu sinto que todos podem ver a verdade nestas 

palavras. Nós estamos tão conectados! Nós podemos estar individualmente 

atravessando experiências de vida de formas diferentes, mas basicamente nós 

estamos todos nos movendo em nossos caminhos espirituais. Nós estamos 
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procurando as respostas que nos levarão adiante para uma maior 

compreensão de quem nós somos e quem estamos nos tornando no dia a dia. 

Eu estou elevando o meu nível vibracional para ser capaz de enfrentar quem 

eu sou agora. 

Desde que começamos o Lightworker, eu tenho estado na trilha rápida para o 

desenvolvimento espiritual. Nós estamos todos evoluindo tão depressa. Eu sei 

por mim mesma que eu pedi ao Espírito para desacelerar um pouco o processo 

para que eu possa aproveitar os atuais passos na minha vida antes de me 

mover adiante. Eu sinto que há muitos níveis de quem eu sou. Quando começo 

a ter um sentimento de inquietação e descontentamento, eu sei que é hora de 

assumir o meu próximo desafio. Eu me conscientizo de que estou pronta para 

descobrir na minha próxima parte. Eu recentemente criei  felicidade no meu 

mundo exterior com a mudança para a minha nova casa. Agora estou pronta 

para me interiorizar e ver como eu posso me desenvolver intimamente. É o 

meu tempo para assumir plenamente o meu poder. 

Quando no inicio nós começamos a fazer nossos seminários, eu disse a Steve 

que organizaria os detalhes dos eventos  por trás dos bastidores,  fazendo o 

registro e o apoiando ao apresentar o trabalho. Ele apresentaria o seminário, 

enquanto que eu me certificaria de que tudo correria suavemente atrás dos 

bastidores. Entretanto, eu não quis juntar a minha voz às apresentações. Com 

o passar do tempo, senti a necessidade de falar e assumir uma parte igual do 

trabalho. Sou abençoada por ter um companheiro que me apóia e encoraja 

para que eu me conduza ao próximo nível do meu crescimento. Agora somos 

uma mistura de energia com o nosso trabalho. Eu não posso esperar para ver 

onde vou. Ocorria que nas sessões privadas de Steve, eu ficava feliz ao 

cumprimentar as pessoas e conversar com eles enquanto eles esperavam por 

sua sessão. Eu também conversava com as pessoas ao agendar as sessões 

por telefone. Eu sempre guardei estas conexões. Recentemente, comecei a 

sentir que há algo mais que eu deveria fazer. Eu me alegrava por ser um apoio 

para Steve, e agora ele está me encorajando à assumir mais o meu poder. Ele 

sempre me encorajou para seguir adiante, mas honrava que eu necessitava 
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fazer isto no meu próprio tempo. Com isto, eu orgulhosamente anuncio que 

começarei a oferecer as minhas próprias sessões privadas em Janeiro de 

2005. Elas serão bem diferentes das sessões de Steve. Todos temos algo que 

é unicamente nosso para oferecer. Eu chegarei com o meu próprio sabor da 

verdade. Eu oferecerei "Leituras do Coração". Eu sorrio com a confiança 

espiritual enquanto escrevo isto. 

Este é o perfeito tempo do ano para seguir adiante. Enquanto trago este ano de 

2004 a uma conclusão, reflito e aprecio os muitos passos que dei no passado. 

Eu sinto quão abençoada sou na minha vida. Eu me agradeço por cada passo 

que ousei dar neste ano passado e sinto excitação ao explorar os próximos 

níveis de quem estou me tornando. Eu peço que todos se juntem a mim nesta 

aventura que chamamos vida e celebremos o nosso poder. 

Amor e Luz,

Barbara

Lightworker é uma corporação não lucrativa dedicada a espalhar a Luz através 

da Capacitação http://lightworker.com/

Nota de Direitos Autorais:

Por favor, inclua esta nota quando utilizar este material.

Direitos autorais 2005. Steve Rother. Esta informação está disponível para circular e 

pode ser disseminada livremente no todo ou em parte, desde que contenha este texto 

incluído. Este material pode ser utilizado com a condição de que todos os direitos 

sobre o material traduzido sejam mantidos com o detentor dos direitos sobre os 

originais. Mais informações sobre o Grupo pode ser encontrada em: 

http://www.Lightworker.com ou através do Lightworker no (702) 871 3317.

Obrigado por ajudar a espalhar a Luz!
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http://lightworker.com/beacons/transbeacon/portuguese_translations.html


