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De Steve:

Um, um mil, dois...Cerca de três horas após esta canalização ser apresentada, os cientistas fizeram 
globalmente um ajuste de um segundo nos relógios atômicos para iniciarem o ano de 2006. Pode ser 

somente um segundo, mas de acordo com o Grupo este é o início de nosso novo relacionamento com o 
tempo. Sim, eles têm feito ajustes com o relógio atômico antes, porem aqueles anteriores eram 

esperados. Este não era. A mudança da nossa terra está reduzindo a sua velocidade. O milagre desta 
mudança no tempo marca o início das possibilidades para a criação consciente nunca vista antes na 

experiência humana. 2006 será um ano importante na evolução da humanidade. Segurem-se, 
aproveitem a viagem e esperem um milagre!

Grandes Abraços e Toques gentis

Steve Rother 

Saudações de Casa.

Nós nos sentamos com vocês neste dia, na magia que vocês têm criado. A magia está dentro dos seus 
corações, em todo lugar que estiverem. Vocês criaram algo muito singular. Vocês criaram uma junção 
de tempo e espaço que não foi originalmente planejado. Como resultado, há ajustes acontecendo com a 
sua Terra, até hoje, que não foram originalmente imaginados. Antes de entrarmos em todos os detalhes 
do que está diante de vocês agora, nós desejamos dar à vocês uma visão da realidade como é ela vista da 
nossa perspectiva. Pois como sempre dizemos, vocês humanos têm dificuldade com a realidade—vocês 
continuam pensando que ela é real.

Espelhos da Realidade

Vocês vivem no que chamamos de "ilusão". Vocês vivem na ilusão do Tabuleiro de Jogo dos humanos, 
pretendendo estar separados um do outro, quando não estão. Vocês  são realmente um coração com 
muitas mentes. É uma rede de amor em que todos vocês compartilham e se conectam. Nós dizemos à 
vocês que enquanto se movem nos próximos seis anos, será imperativo que vocês honrem o único 
coração da humanidade. A mágica acontece quando vocês se vêem nos olhos de outro ser humano, pois 
isto permite à vocês refletirem a beleza única que somente vocês carregam. Na realidade vocês estão 
olhando nos olhos de Deus. Quando vocês se vêem nos olhos dos outros, vocês podem se ver refletidos 
nos  verdadeiros espelhos que vocês têm colocado em seu caminho, e isto é lindo além de qualquer 
descrição. Tudo mais que vocês percebem em seu mundo é uma ilusão. É uma ilusão que vocês têm 
criado, de forma que vocês possam participar do Jogo de Esconde e Esconde: Deus procurando por Ele 
mesmo, tentando encontrar Ela mesma. Vocês estão fazendo um tremendo trabalho com esta tarefa, 
entretanto, nós também dizemos que o véu é confuso para vocês. Vocês querem olhar para algo e 
acham que  é real e tangível. É algo que vocês podem sentir e tocar, então vocês acreditam que esse item 
deve ser real. Mas nós lhes dizemos que aquela parte do item que vocês podem tocar e sentir no seu 
mundo físico, é de fato, uma ilusão. Esta é a parte que não é real. Quando vocês seguram um cristal em 
sua mão, este cristal pode realmente estar em vários lugares ao mesmo tempo. O estado natural do 
cosmos é o da multidimensionalidade, apesar de que o véu foi designado para esconder este aspecto de 
vocês. Apenas um dos lugares em que o cristal existe está na sua mão. É a sua percepção e expectativa 
de segurá-lo e fazê-lo real na sua experiência que o faz aparecer como sólido em sua mão. Vocês são os 
criadores. Vocês estão criando cada passo antes que o seu pé atinja o chão, e nos próximos seis anos 
eles se tornarão mais evidentes. À medida que vocês se movem adiante na espiral da evolução, vocês 
aprenderão a usar as dádivas da existência multidimensional.  
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Expectativas e a Percepção Criam a Realidade 

Vocês descobrirão que as suas próprias expectativas estão criando a sua realidade mais do que vocês já 
experienciaram antes. Imaginem por um momento que tudo em seu mundo existe simultaneamente em 
muitas dimensões. Então a sua experiência, e portanto a sua realidade, será determinada pela dimensão, 
e pelo ponto de percepção, pelo qual vocês vêem. Em um mundo inconsciente, esta escolha tem sido 
escondida de vocês. Isto está agora mudando rapidamente, pois mais possibilidades estão diante de 
vocês, agora mais do que vocês já puderam imaginar. Como um exercício, pedimos a vocês que olhem 
para o cristal com dois pensamentos conscientes: (1) Qual é o ponto mais alto de percepção no qual eu 
posso perceber este item? e (2) Quais são as minhas expectativas ao visualizá-lo? Com esta 
compreensão, nós sugerimos que ao invés de verem o cristal que é real e tangível em sua mão, que vocês 
comecem a olhar para o cristal, e para o mundo a sua volta, como simplesmente uma possibilidade bem 
mais do que uma realidade. 

Uma vez que se acostumem com este modo de pensar, vocês adquirem mais qualidades 
multidimensionais que o véu tem mantido escondido de vocês até o momento. Vocês se encontrarão 
atraídos por lugares que alterarão a sua própria percepção, e então observem este reflexo de sua beleza 
única naqueles a sua volta. Estas possibilidades tornar-se-ão maiores do que antes. Vocês estão se 
tornando criadores conscientes. Vocês estão agora assumindo responsabilidade por suas próprias vidas, 
pois não é mais apropriado entregar a responsabilidade por suas vidas - em conseqüência entregar o seu 
próprio poder - aos líderes mundiais. Não é mais apropriado dar a responsabilidade de criar a sua 
própria realidade ao seu cônjuge, aos seus filhos, a uma figura de autoridade ou a mais alguém. Embora 
estas pessoas possam participar de um papel significativo em sua vida, lembrem-se que vocês são os 
únicos que podem ter responsabilidade por suas percepções e expectativas. Isto esta em primeiro lugar 
no seu mundo como criadores conscientes, pois nossas percepções e expectativas são o que criam a 
nossa realidade. Portanto, se em qualquer tempo estiverem infelizes com a realidade que vocês criaram, 
nós lhes pedimos que tenham a coragem de escolher novamente, fecharem os seus olhos bem 
firmemente e quando os abrirem novamente, vejam um novo mundo de possibilidades diante de vocês. 
Vejam possibilidades mais do que realidades, pois vocês acionarão o seu espírito, especialmente nos 
dias à frente. 

Ressurgindo a Nova Lemúria 

O ano de 2006 está abrindo possibilidades como nunca antes, como um resultado das suas criações. 
Nós lhes dizemos que observem umas poucas coisas, pois vocês vivem em tempos excitantes. Temos 
dito à vocês muitas vezes que a Lemúria não afundou; ela mudou de dimensão, no que vocês chamam 
de ascensão O que não dissemos antes é que a Lemúria ainda existe hoje. A Lemúria retornará a vocês e 
vocês começarão a ver os Lemurianos voltarem a sua vida. Já que a sua vibração começa agora a alcançar 
aquele nível em que eles ascenderam quando eles desapareceram da Terra. Na realidade, vocês estão 
agora alcançando as suas expectativas e portanto as suas realidades se cruzarão em breve. A Nova 
Lemúria tornar-se-á uma parte do jogo. Isto não quer dizer que um novo continente se erguerá do 
oceano, pois isto não é o consenso da percepção ou expectativa geral. O que acontecerá primeiro é que 
os Lemurianos refletirão e despertarão dentro de cada um de vocês. Vocês encontrarão por acaso as 
pessoas com quem estiveram nos dias da Lemúria. Vocês começarão a encontrar novas pessoas que têm 
grande significado em sua vida, que refletem o Deus em vocês, pessoas que vocês não têm visto por um 
longo tempo. Vocês encontrarão os Lemurianos que têm esperado por vocês em outras dimensões de 
tempo e espaço. Vocês receberão ajuda deles, mas não como mestres ascendidos, que vêm conduzi-los. 
Ao contrário, eles caminharão lado a lado, ajudando-os a aumentarem suas expectativas em cada 
momento. Eles estão por ai para ascenderem com vocês. Eles estão por ai para ajudá-los e para serem 
ajudados por vocês. Seguir o líder não  funciona mais do modo como funcionou uma vez para os 
humanos. Agora vocês estão na Segunda Onda de Capacitação aprendendo a conduzir à si mesmos, a 
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seguir à si mesmos. Agora é para seguirem à si mesmos e andarem lado a lado com aqueles que são 
poderosos o suficiente para permanecerem próximos a vocês e apoiarem a sua energia sem tirá-la de 
vocês ou de alguém mais. Os Lemurianos têm esperado pacientemente com grande expectativa na 
esperança de que vocês algum dia alcançariam este nível...e aqui estão vocês. Queridos, nossa maior 
esperança é que vocês caminhem orgulhosamente em seu jogo, conhecendo a sua verdadeira 
magnificência. Olhem orgulhosamente nos olhos daqueles ao redor de vocês, esperando para ver que 
belo reflexo de Deus vocês são. 

Ajustes de Quinta Dimensão 

Há muito acontecendo. Nós já lhes dissemos antes que há muitos estágios evolutivos que a biologia 
humana está fazendo. Muitos de vocês começaram a acordar às 3 horas da manhã,  juntando-se ao 
clube das 3 horas. Sim, vocês podem abaixar as mãos. Sabemos quem vocês são. Nós os visitamos 
muito freqüentemente às 3, às 4 e às 5 horas da manhã. Isto é parte de uma tríade do sono que será 
muito comum entre os humanos. Esta tríade os ajudará a dormirem por três horas, acordarem por duas 
e então dormirem mais três. Isto tornar-se-á o seu padrão de sono normal enquanto evoluem. Nós 
também lhes dissemos que as palpitações do coração e batimentos cardíacos irregulares são muito 
comuns. Quando a sua vibração aumenta muito rapidamente, o corpo físico deve algumas vezes pular 
uma batida, ou bater irregularmente, a fim de alcançar a vibração mais elevada que vocês estão 
atingindo. Vocês não estão sozinhos em suas mudanças. Algo está acontecendo enquanto vocês entram 
na quinta dimensão. O modo mais fácil de compreender a quinta dimensão, é compreender as três 
primeiras. Nós colocaremos isto em termos muito simples. As primeiras três serão simplesmente altura, 
largura e profundidade. As duas dimensões com as quais vocês estão agora formando novos 
relacionamentos são o tempo e o espaço. Entretanto, tempo e espaço devem também fazer ajustes da 
mesma maneira que a sua vibração tem que fazer ajustes para mudar-se para estágios mais altos do 
Novo Planeta Terra. Poderia ser dito que a própria Terra está pulando um batimento cardíaco este 
ano. Vocês terão um segundo extra com o qual vocês devem lidar neste ano no seu cronômetro. A 
vocês está sendo dado tempo, queridos. É apenas um momento, mas um momento mágico. 

O Segundo Mágico

Não é apenas um ajuste da forma que vocês desenvolvem ou marcam o tempo, mas um ajuste da 
própria Terra. Sua percepção de um segundo é que vocês contam de um - um mil a dois. Nós lhes 
dissemos que é muito, muito mais, pois há mundos inteiros que vivem dentro de um segundo mágico. 
Vocês terão os inícios de uma intersecção de realidades, onde duas realidades se cruzam uma com a 
outra e deixam impressões permanentes. Começa este ano. Uma das marcas e preparações para isto é o 
segundo extra que os seus cientistas colocarão em seus calendários e cronômetros. Este é um ajuste 
inesperado que tem que ser feito, ligado à evolução muito próxima. Sim. A Terra está mudando. A 
Terra está se deslocando. A rotação da Terra está mudando no relacionamento com todos os planetas. 
Mesmo que a sua rotação esteja se tornando mais lenta, ela está aumentando o seu padrão vibratório. 
Estes ajustes serão muito similares ao seu próprio coração experienciando palpitações do coração ou 
batimentos cardíacos irregulares, pois estes ajustes estão acontecendo. Conscientizem-se disto 
conscientemente. O que vão fazer com o seu presente de um segundo extra? 

Esperem um Milagre 

Nós lhes oferecemos uma sugestão. Desde que toda a sua vida é simplesmente uma percepção, uma 
possibilidade de potencial - não uma realidade - nós lhes pedimos para pegar este segundo mágico e 
criar algo muito especial. Esperem um milagre de maiores proporções. Vocês sabem o que acontece 
quando um grande número de pessoas espera por um milagre? Ele não somente acontece, mas acontece 
a todos e até às pessoas que não estão esperando por ele. A Teoria do Centésimo Macaco é mais do 
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que uma teoria. A vibração da expectativa constrói de um para o outro, até que a massa crítica de 
vibração seja alcançada. Neste exato momento todos, em todo lugar sentem a mudança. Quando 
suficientes pessoas mantêm o mesmo pensamento, um pensamento de Deus é refletido na Energia 
Universal e distribuído instantaneamente através do jogo inteiro. Neste momento, todos os seres dentro 
deste âmbito vibracional, conhecido como Terra, sentem e adotam a nova vibração. Quando um padrão 
de pensamento atinge esta Energia Universal, ela é refletida de volta para a sua realidade. É a 
manifestação perfeita deste padrão de pensamento. Então, o que vocês vão desejar? Vocês vão desejar 
algo material? Vocês vão desejar uma situação ou um relacionamento, ou vão desejar o potencial mais 
elevado e mais excitação do que o seu corpo físico pode manter? Vão desejar maiores possibilidades 
neste momento mágico do seu segundo extra? 

Nós lhes dizemos, queridos, é excitante observar. Nunca isto foi sonhado em todas as realidades, em 
nenhum lugar. Nunca foi sonhado que os humanos chegariam tão longe com o Jogo. Vocês estão para 
chegar ao círculo completo. Mesmo que houvesse grande celebração quando vocês ultrapassaram os 
tempos finais, e houvesse até mais celebração quando vocês alcançaram os níveis vibracionais em que 
vocês costumavam estar nos dias da Atlântida e da Lemúria, vocês agora realmente excederam estes 
níveis e estão indo muito além. Este é um milagre da maior proporção. Todos os olhos estão sobre 
vocês como nunca antes, pois vocês são os maiores anjos que já viveram. Vocês são a esperança do céu, 
manifestada em corpos físicos. Vocês têm o potencial de criar a maior de todas as realidades do Céu na 
Terra, se somente vocês esperarem por um milagre. Mantenham este pensamento. Mantenham esta 
expectativa. Mantenham esta energia de gratidão para o milagre que vocês estão para criar e observem a 
magia. Vocês são os mágicos do Tabuleiro do Jogo e o segundo extra, é um segundo de milagres. 

2006- Metade do Caminho na Contagem Regressiva para a Ascensão

Na contagem regressiva para a ascensão, vocês estão na marca do meio do caminho. Agora vocês estão 
olhando em volta para criarem novas coisas, pois quando a junção mágica de tempo e espaço acontecer 
em 2012, vocês tornar-se-ão conscientes de que tudo o que foi predito passou para a frente. Vocês já 
têm experienciado a maioria disto. Agora vocês estão criando novas possibilidades. Com o que vocês 
gostariam de preencher este vácuo? Qual é o maior potencial que os alimentaria? Caminhem para a 
paixão, queridos. Criem o milagre. Esperem-no e aproveitem-no quando ele chegar.  

Queridos, vocês não têm idéia de como vocês são vistos inteiramente por todo Tudo O Que É. Não 
terão idéia até que realmente retornem ao Lar, e então, finalmente vocês compreenderão. Enquanto eles 
celebram a sua volta ao Lar, vocês se surpreendem pelo motivo da agitação. Vocês se surpreendem do 
motivo de toda a excitação, e vocês se surpreendem é com o que vocês fizeram, que foi algo mais 
especial do que qualquer outra coisa. Mas vocês participaram do Jogo. Vocês tiveram a coragem de 
colocar o véu e de esquecerem quem vocês eram. Vocês tiveram a coragem de virem aqui e de 
chocarem-se com as paredes, não se lembrando de que vocês são os filhos e filhas do Rei; que vocês são 
a manifestação de Deus na forma humana. Nós honramos vocês com o maior amor. Estamos honrados 
de estender as nossas asas para ajudá-los a relembrarem quem são vocês. Lembrem-se de olharem-se nos 
olhos, esperando ver Deus. 

É com a maior honra que pedimos que se tratem com respeito. Cuidem um do outro em cada 
oportunidade que tiverem e lembrem-se que é um Jogo divertido. E joguem bem juntos.  

Espavo.             

O Grupo

Conectando o Coração
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Deixem os Milagres Começarem
Por Barbara Rother

Aqui estamos no início de um novo ano. Eu sinto a excitação das possibilidades do que podemos  criar 
individualmente neste tempo diante de nós. Cada um de nós, trabalhando em nossa magia uma a uma 
então poderemos compartilhar os milagres das nossas criações. Agora que Steve e o Grupo nos 
disseram que temos um segundo extra miraculoso, me dá um sentimento de que tenho todo o tempo 
no mundo. No tempo passado, corremos em frente, mas com a perspectiva certa de que podemos 
alterar esta atitude. Nós podemos distorcer o tempo e estendê-lo, para nos permitir o tempo necessário 
que nós sentimos que poderemos usar para completar os nossos desejos e sonhos. Deixem que os 
milagres aconteçam ! 

Reflito voltando a 2005 e me surpreendo de quanto aconteceu, não somente com nossas viagens e 
conectando-nos com pessoas tão maravilhosas, mas com o meu crescimento pessoal. Nos meses 
passados, eu senti que o tempo estava se acelerando mais do que antes, mas agora eu olho para o 
quanto que aconteceu. Eu desejo que neste ano eu aproveite cada momento da jornada. Naturalmente, 
eu olharei adiante com expectativa, mas usufruindo cada dia e apreciando o presente oferecido, e ele 
será um dos anos mais felizes de toda minha vida. Uma das minhas afirmações favoritas é de que se 
vocês estão insatisfeitos com o que você estão obtendo da vida, façam um inventário do que estão 
colocando dentro dela.  

Muitos de nós começaram este ano com resoluções para nos aprimorarmos de alguma maneira. Sonhos 
e objetivos têm sido colocados em movimento com intenção positiva. Eu encorajo a todos a iniciarem o 
ano, colocando nossas boas ações em ação, trocando a confusão pela claridade, enquanto trazemos 
equilíbrio para as nossas vidas com mais significado e propósito. Esta é uma forma maravilhosa de se 
começar um novo ano. Mas, ao invés de a cada momento, projetar passo a passo, é importante lembrar 
de sermos flexíveis. É onde ficamos atentos às sincronicidades, observando as portas laterais em nossos 
caminhos. Então podemos achar que a vida é uma surpresa maravilhosa. 

Sigam adiante com confiança espiritual. Conectem-se com o seu Eu mais interior, então façam um 
contato de alma com todos e com cada um que mantiverem contato. A verdadeira riqueza é viver com 
propósito e paixão. Sejam gratos por este ano passado e continuem neste novo ano com gratidão por 
tudo que estão por criar.  Permitam que o reconhecimento preencha o seu ser, amem-se e compartilhem 
este amor, sendo compassivos e aceitando à medida que este ano se desenvolve. 

Cada pessoa neste planeta está ligada a uma outra, e afetaremos um ao outro com nossas atividades 
diárias. Nossas almas devem ser alimentadas, nossas mentes devem ser centradas e nossos corpos devem 
ser cuidados, então seremos completos dentro de nós mesmos e capazes de compartilhar a nossa luz 
com todos a nossa volta. 

Com meu Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Fevereiro de 2006

~ MATRIZ ORTOGONAL ~
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Tornando-se Multidimensionais

De Steve:

Após as mensagens serem apresentadas ao vivo a cada mês, elas são transcritas pela equipe de 
transcrições liderada por Becky Hannah. A própria Becky é quem freqüentemente traduz os Faróis, e eu 

digo a ela que ela é uma das poucas pessoas que provavelmente conhece o Grupo tão bem quanto eu. 
Becky enviou a mensagem deste mês para vários amigos seus, junto com uma nota pessoal acerca do que 
a mensagem se trata, e um exercício que o Grupo nos deu. Eu a compartilho com vocês aqui, enquanto 

ela descreve perfeitamente o que vocês vão ler. 

De Becky: 

O último Faróis do Grupo introduziu a palavra ortogonal para mim e explicou que toda a experiência 
no Planeta Terra é composta do três. Tudo pode ser trazido a sua essência mais pura com um três, e 3 

três fazem 9.  É o angulo de 90 graus que liga todos eles. Faz sentido para mim. Depois de tudo,
Jimmy Buffet uma vez cantou, "O mundo inteiro fica esperando atrás da porta número 3".  Ok, eu sou 

curiosa. 

Steve então me explicou, que na matemática,ortogonal é sinônimo de perpendicular, quando usado 
como um simples adjetivo que não seja parte de qualquer frase mais longa com uma definição padrão. 

Ela significa em ângulos retos. Ela vem do Grego, ortho, significando reto, e gonia, significando ângulo. 
Duas ruas que se cruzam em um ângulo reto, são ortogonais uma a outra. Ok. É bom saber. E agora? 

O Grupo então afirmou que com prática, sua alma energética reage e constrói uma matriz, quase como 
um novo conjunto de linhas que vocês não tiveram antes. Através deste exercício, vocês não estão 

apenas honrando a matriz que vocês estão construindo, mas também honrando a ilusão do Jogo do 
Planeta Terra que vocês criaram para ter esta experiência. Ok. Agora eu quero jogar. 

O exercício seguinte construirá e fortalecerá a sua própria matriz ortogonal, de modo que vocês serão 
capazes de ganhar uma perspectiva mais elevada de onde vocês estão no momento. O Grupo tem 

freqüentemente dado a analogia de que estamos dirigindo o nosso próprio ônibus de dois andares. 
Estando no assoalho de cima, eles podem ver um pouco além, abaixo na estrada e pode nos dar uma 

dica de para onde estamos sendo conduzidos, mas nós estamos sempre no controle, quer sim, quer não 
nos desviemos, de qualquer modo. Conquanto podemos não ter nascido com a habilidade de estarmos 

em dois lugares ao mesmo tempo, nós chegamos em uma conjuntura de tempo e espaço, onde isto é 
totalmente suportado. Nós temos nos presenteado com esta ferramenta da nova energia e eu sei que ela 

é uma grande peça para mim—embora eu não compreenda-a muito bem, neste momento - mas 
também ela beneficiará vocês também. O bônus é que ela lhes permite caminhar para outra experiência 
- como dirigir o ônibus de dois andares e também estar no andar de cima. Este ônibus mágico precisa 

de amor! Aproveitem a viagem. 

Por favor, não percam a coragem se não notarem nada nas primeiras vezes que vocês tentarem isto, 
porque a sua mente não tem necessariamente um quadro de referência (eu adotei de qualquer maneira ). 
Ontem a citação que eu obtive quando eu melhorei a home page do Lightworker foi: A Prática se torna 

perfeita, então sejam cuidadosos com o que vocês praticam. Que tal isto como uma dica cósmica? l

Re-lembrem-se de que isto não é sobre vocês. Isto é sobre todos.

Vamos Entender a Ortogonal
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Reservem cerca de 15 minutos quando vocês não forem interrompidos—pelo menos da primeira vez
que tentarem isto. Fiquem de pé ou deitem-se—o que for mais confortável para vocês. Liberem todas 
as expectativas que vocês tem, até o mais leve indício do que vocês experienciarão. Permitam e estejam 

atentos a sua respiração. Permitam qualquer potencial e/ou possibilidade. 

Visualizem um ângulo de 90 graus para o fluxo logo acima de vocês. Eu vejo-o mais como um rio 
fluindo logo acima da minha cabeça. Sintam a energia e a força da vida - que é realmente outra linha de 

tempo completa com outros vocês, em outra versão do Jogo. 

Relaxem e visualizem outra dimensão ou um fluxo da energia da linha de tempo, movendo-se dentro de 
um túnel logo acima de suas cabeças.

Alcancem e conectem-se com a energia fluindo adiante de vocês. 
Inclinem a energia 90 graus em um giro reto e direto a sua coluna, deixando-a acumular no centro do 

seu ser, no seu plexo solar. 
Façam uma pausa e permitam que a energia os preencha e façam três respirações bem profundas. 
Inclinem a energia para baixo em outro giro de 90 graus e dirijam-na para um ou ambos os seus 

quadris. Façam três respirações profundas e permitam que a energia aumente de intensidade. 
Agora desviem a energia em também outro giro de 90 graus e dirijam-na para uma ou ambas as suas 

pernas, fluindo-a para dentro da Terra. 
Façam uma pausa e sintam a atração da Terra e façam três respirações profundas, enquanto se 

conectam com Gaia. 
Relaxem e permitam-se experienciar estar em dois lugares ao mesmo tempo. 

Saudações de Casa.

Nós os cumprimentamos com a mais amorosa das saudações, pois estamos mais uma vez na presença 
dos mestres. Vocês, queridos, são os mestres do Jogo da Livre Escolha e nós os reverenciamos mais do 
que jamais saberão. Vocês têm criado milagres em sua vida diária que têm mudado o curso de Tudo O 
Que É. Mesmo neste dia, vocês estão fazendo escolhas que os projetarão muito além da maior 
esperança da humanidade. Estes são tempos excitantes. 

Alteração Dimensional - A Próxima Evolução  

Os Humanos que participam do Jogo da Livre Escolha, estão atualmente experienciando um estado de 
evolução incomparável através de toda a eternidade. Nunca antes tal jogo em qualquer lugar evoluiu no 
índice em que vocês estão neste momento. As crianças que estão nascendo em seu mundo agora, estão 
entrando com atributos que os humanos nunca possuíram antes.Quando descrevemos a entrada das 
Crianças Cristal, um dos sinais que dissemos para observar, era que elas eram seres interdimensionais, 
capazes de existirem em dois lugares ao mesmo tempo, e atravessarem o que vocês acreditam ser as 
fronteiras do tempo e do espaço. Foi fácil para vocês aceitarem que estas crianças tinham novos e 
aperfeiçoados atributos, mas também lhes dissemos que vocês evoluirão para possuírem estes mesmos 
dons com os quais elas nasceram. Vocês estão se tornando seres interdimensionais enquanto vocês 
elevam o seu nível vibracional. 

O Jogo dos Três 

Quando vocês se levantam de manhã, vocês realmente entram em uma dimensão de tempo e espaço que 
é um de um alcance vibracional estreito, na qual vocês passam a maioria de suas horas despertos. A 
ilusão da realidade que existe dentro desta estreita faixa, foi criada por vocês para terem uma 
experiência como almas, pretendendo ser humanos. Seu estado natural como uma alma lhes permite se 
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mover e experienciarem uma faixa muito mais ampla de vibração do que aquela que vocês estão 
acostumados. Isto agora está mudando.

Seu mundo inteiro é constituído de três. O cosmos está baseado em um sistema básico matemático de 
doze, embora o Jogo da Livre Escolha seja uma fração desta vibração baseada no três. Todo o seu 
mundo e tudo nele pode ser reduzido ao número três. A piada cósmica neste lado do véu é que vocês 
tem chamado isto de terceira dimensão. Agora esta faixa está se expandindo. Quando vocês começarem 
a experienciar outras dimensões, será útil ter ferramentas que ajudem vocês a atravessarem de um nível 
dimensional para o próximo. Esta não é informação nova na Terra, já que foi conhecida por muitos, há 
muito tempo atrás no antigo Egito . Se acreditava até então que o mundo era constituído de três e que 
a porta entre as dimensões era acessada através de um angulo de 90 graus. Isto é conhecido pela ciência 
hoje como a Teoria Ortogonal. 

Deixando a Entrada Linear do Tempo 

Vocês são espíritos infinitos, simulando existir dentro de um mundo finito e de um corpo finito. A 
bolha de biologia que hospeda o seu espírito tem um início e um fim. Isto lhes permite  experienciar a 
vida dentro de uma estrutura de tempo linear. Isto quer dizer que vocês experienciam a vida no 
passado, no presente e no futuro. Imaginem que vocês experienciam a vida em um estreito corredor. 
Vocês viajam por este corredor para trás. Vocês podem ver o seu passado, e o presente pode ser visto se 
vocês forem observadores, mas o futuro não pode ser visto de maneira nenhuma. A razão pela qual sua 
realidade se parece com um corredor estreito é que vocês são limitados no alcance vibracional que vocês 
podem ver e em que vivem. Imaginem que vocês têm viseiras que mantêm a sua visão focalizada na 
entrada linear do tempo. Agora vocês estão expandindo estas viseiras para incluir um alcance  mais 
amplo de visão, que dá à vocês a oportunidade de verem e de se movimentarem  para outras entradas. 
Cada uma destas entradas cruza com a sua em um ângulo de 90 graus. 

Este é o segredo de removerem a ilusão do tempo linear. A medida que a sua visão se expande, vocês 
verão e começarão a usar estas entradas para outras dimensões de tempo. Nós dizemos à vocês que até 
o que pensam de como o tempo viaja, não é o que vocês acreditam que seja. A realidade é que isso é 
muito mais fácil do que vocês estão imaginando. Quando vocês compreenderem a relação da realidade 
ortogonal com o caminho dourado, vocês descobrirão a ilusão do tempo linear. Agora deixem-nos 
começar apresentar os usos práticos de ser um espírito multidimensional. Nós falamos freqüentemente 
que a sua realidade tem uma  relação direto com o ponto pelo qual vocês o percebem. Em outras 
palavras, a sua percepção determina a sua realidade. Mudem o seu ponto de percepção e vocês 
automaticamente mudarão a sua realidade. Nós também temos lhes dado exercícios para mudar a sua 
realidade, ao mudar o ângulo da câmara através da qual vocês a vêem. Agora nós damos aquele passo à 
frente e pedimos que comecem a ver a sua realidade de múltiplas posições ao mesmo tempo. É a ilusão 
do tempo linear que os faz sentir que são limitados à uma existência. Na realidade, vocês são seres 
interdimensionais, e, portanto, podem facilmente existir em múltiplos lugares ao mesmo tempo. 
Imaginem ter uma experiência de vida que vocês possam ver claramente de múltiplos ângulos da 
câmara. Este é um passo direto de carregar a sua divindade para a forma humana, e está disponível para 
cada um de vocês neste dia. 

A Matriz Ortogonal

Como espíritos fingindo ser humanos, vocês existem dentro de uma matriz de energia. A matriz em que 
vocês habitam, determina o modo pelo qual vocês estão ligados com a energia e as experiências da vida. 
Sua matriz de energia determina o primeiro efeito de tudo o que vocês experienciam como um 
humano.Quando vocês estão no primeiro estágio da vida como uma alma preparando-se para uma 
encarnação, vocês escolhem lições de vida e escolhem a forma que vocês carregarão estas lições de vida. 
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Vocês também carregam estas lições através de uma matriz de energia ( a forma na qual vocês serão 
ligados pela energia ), ou através de um selo de energia ( a energia que é estampada sobre vocês por uma 
experiência ou evento de vida). Quando vocês dominam a lição de vida, vocês podem reescrever um 
selo de energia, mas vocês nunca podem mudar ou alterar uma matriz de energia. Vocês somente 
podem dominar a matriz, já que ela é uma parte de vocês. O que dizemos agora, é que quando vocês 
evoluem, vocês encontram meios de construir novas matrizes de energia que revestem a sua matriz 
original. Do mesmo modo que lhes dissemos que o holograma da Terceira Terra revestirá o holograma 
original que começou primeiro na Terra, vocês como um indivíduo, podem também revestir a sua 
matriz original, contanto que este revestimento esteja em harmonia com a matriz original. Eis aqui 
onde lhes pedimos que comecem a construir uma Matriz Ortogonal que lhes permitirá experienciar e se 
estender para as muitas dimensões de tempo e de espaço que existem em volta de todos vocês. Sua 
Matriz Ortogonal pessoal lhes permitirá tornarem-se seres multidimensionais. 

Muito do que dissemos até este ponto pode parecer numa margem bem distante, mesmo assim em um 
futuro muito próximo a ciência da Terra confirmará aquilo do qual falamos hoje. Mais provavelmente 
será o desenvolvimento da inteligência artificial que revelará os segredos do que realmente mantém o 
seu mundo coeso.Vocês estão na beira de grandes avanços na ciência e na tecnologia que os conduzirá 
para a nova era do homem capacitado. 

Multidimensionalidade

Agora, se vocês desejarem compreender um pouco mais acerca da dimensionalidade, aqui está uma 
dupla de simples exercícios que vocês podem fazer. Se vocês gostariam de saber a diferença entre uma 
dimensão e a próxima, tapem o seu nariz e façam uma respiração profunda, então coloquem a sua 
cabeça debaixo d' água. Embaixo da água, vocês estão em uma dimensão diferente de tempo e de 
espaço. A Luz é refratada diferentemente e o som viaja diferentemente. Realmente, o tempo é 
experienciado diferentemente sob a água, mas vocês não descobriram esta parte ainda. Nós lhes 
dizemos que tudo age diferentemente nesta outra dimensão. Muitos de vocês têm experienciado isto 
pessoalmente. É tão simples quanto entrar em um avião e descer em uma cidade diferente bem longe. O 
seu telefone celular toca e é uma pessoa chegando em casa, ligando para conversar com vocês. Vocês 
podem conversar com elas, como se elas estivessem  colocados na sala ao lado, embora haja uma 
mudança dimensional acontecendo. Quando vocês conversam com elas de tal distância, não é o mesmo 
que conversar com elas no mesmo celular dentro da mesma cidade, porque houve uma mudança 
dimensional que aconteceu quando vocês entraram neste avião. 

Há uma mudança de tempo dimensional que freqüentemente acontece, mesmo que vocês não estejam 
conscientes disto. Estas mudanças são tão simples que na maior parte do tempo, vocês não as notam 
como diferenças. Mesmo se vocês as notarem realmente, vocês não sentem que elas são algo a que vocês 
tem que se ajustar–e elas não são. O que dizemos é que enquanto vocês caminham por este corredor 
com este alcance vibracional elevado que agora vocês percebem, vocês começarão a ver coisas do lado 
de fora que vocês nunca notaram antes. Algumas serão realmente entradas de tempo e espaço linear que 
vão a um ângulo reto à vocês. Desde que o seu mundo é constituído de três, 90 graus guarda um grande 
significado quando se move entre os mundos. Estes são chamados relações ortogonais. O que lhes 
daremos neste dia, é uma oportunidade de criar e viver em uma Matriz Ortogonal, que hospeda o seu 
espírito e lhes permite mudar de uma realidade dimensional a outra. Levará algum tempo para se 
acostumarem, e farão, o que vocês chamam, erros. Isto demandará alguma prática, mas hoje nós lhes 
daremos a essência de construír uma Matriz Ortogonal intencional, que lhes permitirá mudar de 
dimensões prontamente e a se bi-locar. Onde vocês irão com isto a partir daqui, é com vocês, mas nós 
lhes daremos as sementes e lhes pedimos para que se exponham a isto.

Bi-Locação da sua Camara de Vida 



11

Então, vocês estão vivendo aqui neste mundo e tendo os seus desafios. Oh, nós amamos os seus 
desafios, pois vocês os estabeleceram com tão grande cuidado. Saibam que foi muito importante para 
vocês, acordarem uma manhã e baterem com esta parede de tijolos, de modo que vocês pudessem então 
aprender algo que era muito importante para o progresso da sua alma. Mas então, vocês diriam, "O que 
eu estou fazendo de errado?"  Saibam que vocês não estão fazendo nada errado. Vocês simplesmente 
estabeleceram esta lição para vocês. O desafio é que vocês estão somente olhando de uma perspectiva 
unidimensional.. Se ao invés disto, vocês fossem capazes de voltar direto a este ponto, bi-locarem-se em 
duas dimensões de tempo e espaço imediatamente, e então olharem de volta a qualquer problema, 
situação, desafio, ou qualquer ponto no tempo, vocês teriam a compreensão do Lar ao seu lado. Este é 
o processo de trazer o Lar para a Terra, neste dia, e este é um dom que as crianças de vibração mais 
elevada - as Crianças da Nova Terra - nasceram com ele. Elas ainda não sabem como usá-lo, nem vocês, 
mas é hora de começarem a usá-lo. 

O Exercício para Construir uma Matriz Ortogonal 

Imaginem que vocês estão vivendo em uma estrutura de tempo muito similar a um corredor ou tubo 
com energia fluindo através dele. Vocês têm simplesmente se movimentado com o fluxo de energia. 
Agora imaginem que há outra dimensão de tempo e espaço fluindo diretamente acima de sua cabeça. 
Conectem-se com o fluxo de energia diretamente acima de sua cabeça, ligando-se a ele com um ângulo 
de 90 graus. Simplesmente visualizem este ângulo de 90 graus e sintam a energia virando e entrando em 
seu corpo. Respirem esta energia dentro do seu ser, e permitam com que ela se estabeleça no centro do 
seu ser. Uma vez lá, vocês respirarão em outra volta de 90 graus, enviando-a para fora, para os seus 
quadris, seguido por um giro de 90 graus, enviem-na abaixo, para as suas pernas, para conectarem a 
energia com a Terra. Isto lhes dá três giros de 90 graus, e honra tanto o corredor de 90 graus e o 
mundo dos três. Ao fazer isto, a sua alma energética reage e constrói uma matriz quase como um novo 
conjunto de conexões. Esta nova conexão deve ser reforçada, a fim de construir a matriz. Quanto mais 
vocês fizerem este exercício, mais fácil se torna a conexão com outras dimensões. Em breve, ela se 
tornará uma parte de quem vocês são, e vocês caminharão dentro da Matriz Ortogonal todo o tempo. 

A Matriz Ortogonal lhes permite ver coisas que vocês não viram antes. Algumas vezes vocês até podem 
ver o propósito mais elevado de quem vocês são e que experiência vocês estão recebendo. Isto não é 
uma dádiva? Talvez em alguma dimensão vocês possam ver um desafio, mas da perspectiva de outra 
dimensão, este desafio é realmente um presente. Não seria grandioso para vocês se lembrarem do que 
tinham em mente antes de vocês virem aqui para a Terra? Não seria maravilhoso saberem por que 
coisas ruins acontecem para as  pessoas boas e vice-versa? Quando vocês compreenderem a 
multidimensionalidade, as idéias de bem e do mal parecerão menos importantes. Não seria maravilhoso 
se vocês tivessem os conceitos mais elevados do Lar que vocês poderiam carregar com vocês todos os 
dias? Construir uma Matriz Ortogonal é um dos primeiros passos na conquista disto, e para se existir 
em dois lugares simultaneamente enquanto se mantêm a percepção total.   

O outro exercício que nós pediremos que façam é uma série de três respirações. Quando vocês curvam a 
energia para se ligar à primeira energia, no primeiro giro de 90 graus, façam três respirações bem 
profundas. Façam uma pausa por um momento enquanto a energia chega e se conecta dentro do centro 
do seu ser. No centro do seu ser, façam mais três respirações muito profundas e desviem a energia para 
um ou ambos os quadris. Pausem por um momento, tomando outra série de três respirações. Vocês 
estão honrando a Matriz Ortogonal que estão construindo. Vocês estão honrando a formação do 
mundo e da ilusão do Jogo do Planeta Terra que vocês criaram para ter esta experiência. Ao mesmo 
tempo, isto permite à vocês caminhar para uma realidade mais elevada. 
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Na primeira ligação de tempos que vocês fizerem, dirão,"Isto pareceu agradável, mas eu não vi nada. Eu 
não senti nada." Por favor, compreendam que bem no início, isto acontecerá tão rápido que a sua alma 
ganhará uma percepção de um segundo, mesmo embora vocês achem que não sentiram nada. Quanto 
mais vocês praticarem e trabalharem com a construção e o fortalecimento da sua Matriz Ortogonal, 
mais tempo vocês passarão a existir em uma dimensão mais elevada de tempo e de espaço, e serão 
capazes de caminhar neste dom em cada único dia. Vocês são humanos capacitados. Vocês estão 
caminhando para as vibrações mais elevadas do Novo Planeta Terra, e vocês estão trazendo estas belas 
e densas bolhas da biologia com vocês. Vocês estão aprendendo a viver como anjos, jogando o Jogo de 
ser humanos—e vocês estão fazendo mais do que vocês poderiam possivelmente saber. Não é sobre de 
vocês. É sobre de todos nós. 

O seu Jogo tem ido muito além do que vocês jamais esperaram para criar como um coletivo no Jogo da 
Livre Escolha. Agora com esta livre escolha firmemente no lugar, vocês estão caminhando para criar 
algo mágico. A raça humana está evoluindo. Vocês estão re-tornando ao Lar. Uau! Vocês estão ainda 
aqui. Isto é mágico realmente. Esta foi a maior possibilidade que poderia vir de qualquer Jogo. Nós 
dizemos à vocês que não há um grandioso plano situado propriamente. Não há nada que vocês devam 
fazer para ativar. O que demos à vocês hoje em relação a Matriz Ortogonal é um exercício simples para 
vocês compreenderem que vocês já são multidimensionais, e para vocês serem capazes de vê-la e usá-la. 
A energia do seu coração deseja expandir-se. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês vêm 
a estes encontros. É por isto que vocês desejam ler e observar estas mensagens. Nós lhes damos as 
ferramentas para caminharem para fora de vocês mesmos, para uma outra experiência, mesmo que 
apenas por  um momento. 

Joguem com a Matriz Ortogonal. Criem algo mágico para vocês. Permitam-se não somente 
caminharem para uma outra dimensão de tempo e espaço, mas viverem em ambos lugares 
simultaneamente. Se isto lhes traz alegria, então temos sido bem sucedidos em nossa jornada, pois não
desejamos nada mais do que estender nossas asas e lhes mostrar a sua própria magnificência. Vocês são 
os mestres do Tabuleiro do Jogo. Vocês estão mudando o Jogo a cada segundo de cada dia, e nós 
aplaudimos vocês, deste lado do véu, como jamais perceberam antes.

Prossigam bem, queridos. Brinquem com isto. Aproveitem a viagem e deixamos vocês com três simples 
lembretes. Tratem-se com o maior respeito, pois vocês estão olhando nos olhos de Deus. Cuidem-se 
uns aos outros a cada oportunidade, pois vocês estão se cuidando. Lembrem-se de que este é um Jogo, e 
joguem bem juntos. 

Espavo.          <Clique em Espavo para saber mais sobre seu significado

O Grupo 

Conectando o Coração
Mudanças de Espaço e Tempo

Por Barbara Rother

Através de nossas viagens com a nossa agenda do Lightworker, eu sinto que estou continuamente 
mudando de uma dimensão para outra. Se voamos para um outro estado nos Estados Unidos, ou além-
mar, para um outro país, eu me sinto como se estivesse mudando para outro espaço e tempo, a cada vez
que aterrissamos em um novo destino. É como um estado de sonho. Quando fechamos os olhos para 
dormir e flutuamos para um estado alterado de consciência dos nossos sonhos, nós estamos viajando 
para uma dimensão diferente de tempo e espaço. Eu especialmente sinto isto quando retornamos para 
casa de uma de nossas magníficas experiências de estar com a família espiritual. Uma vez que estou de 
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volta para casa, em meu escritório, em frente ao meu computador, eu reflito na viagem que já 
completamos. Ela sempre me parece como um sonho. É difícil de compreender que eu estive naquele 
espaço e tempo somente há pouco tempo atrás. Eu tenho feito dela uma prática, não importa onde eu 
viaje, para me virar para Steve e dizer, "Nós estamos realmente aqui. "Esta maneira, me leva a um nível 
mais profundo da minha consciência de que eu tenho, na verdade, criado uma nova realidade de espaço 
e tempo. Steve e eu nunca sonhamos em viajar. Mas agora esta forma de mudança de tempo 
dimensional é parte de nossas vidas diárias. 

É tão importante que tenham um tempo para ancorarem à si mesmos, antes de se moverem para a sua 
própria experiência na vida. É essencial aceitar cada momento como o presente que ele é, então vocês 
poderão mover-se adiante.Há poucos dias atrás nós completamos o último dia do nosso curso de 
Psicologia Espiritual, realizado em Las Vegas. Foi mágico, como sempre. Eu sou quem agenda os 
nossos eventos. De algum modo eu não deixei tempo suficiente de ancoragem entre este último evento 
e nossos eventos seguintes na Holanda e na Bélgica. Após o último dia do nosso treinamento em Las 
Vegas, eu somente permiti dois dias antes que partíssemos para a Europa. Eu me aterrorizei, 
primeiramente, e disse para mim mesma o que eu tenho feito! Então eu compreendi que posso expandir 
o tempo e fazer destes dois dias em casa, muita ancoragem e preparar a minha mente para os próximos 
eventos. Então, no auge de tudo, nós tivemos o telefonema de amigos, que disseram estar na cidade e 
queriam parar para uma visita rápida. Primeiramente, disse para mim mesma "De modo algum." Então 
eu pensei como seria maravilhoso vê-los, se somente por um par de horas. Nós criamos tempo para o 
que é importante para nós. Assim é que nos ancoramos. Um de nossos filhos telefonou dizendo que 
gostaria de nos visitar, voando no dia em que voltaríamos da Europa, para casa. Eu percebi como eu 
tenho mudado e aprendi a me ajustar a cada dia, como ele se apresenta. No passado, eu tentaria estar 
no controle de cada momento de minha existência. Agora eu aprendi a fluir com o que a vida apresenta. 
Eu disse ao meu filho que ele seria muito bem recebido para vir e ficar conosco, mas que 
compreendesse se eu estivesse com fadiga de vôo, quando ele chegasse. Estou certa de que rapidamente 
me ajustarei ao tempo e espaço ao estar de volta para casa e desfrutarei uma visita maravilhosa com ele. 
Eu imagino, poderia isto ser que o que experienciamos como fadiga de vôo, seja somente um pós-efeito 
de mudança de dimensões? Eu sei que tenho sido bem sucedida em distorcer o tempo no passado e
agora eu focalizarei no tempo distorcido em todas as minhas dimensões, como um humano 
multidimensional. Isto fará a vida mais divertida. 

Com meu Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Março de 2006

~ Halors, Millinors, Shellinets & Duonites ~
Observando a Evolução da Humanidade

De Steve:

Neste mês nós celebramos Dez Anos das mensagens dos Faróis de Luz, do Grupo. Eu estou 
verdadeiramente honrado de ter a função de trazer estas mensagens de capacitação aos Mestres do 

Tabuleiro do Jogo. 



14

Desde as mensagens dos últimos meses sobre a Matriz Ortogonal e tornando-se multidimensionais, o 
Grupo tem falado sobre outras raças que estão nos observando e nos ajudando. Mesmo na primeira 

mensagem, eles disseram que era importante bi-locar (existir em dois lugares ao mesmo tempo), a fim 
de vermos plenamente a nossa própria realidade. Eu penso que é uma forma em que o Grupo está nos 
ajudando a fazer exatamente isto. Eles estão nos ajudando a ver a nós mesmos através dos olhos destas 

raças que eles estão descrevendo. 

Os nomes que eles usam para descrever estas raças não são importantes como eles dizem nesta 
mensagem. Eu fiquei realmente feliz por eles dizerem isso, já que os Halors, Millinors, Shellinets & 

Duonites soam um pouco como os artistas das gravações da Motown para mim. ( N.T. Motown foi 
um estilo musical que começou com os músicos negros em Detroit caracterizada por ritmos  e batidas 

pop e blues)

Eu contarei a todos vocês uma estória aqui sobre a canalização que os Millinors nos deram. Foi em 
Genk, na Bélgica, e nós estávamos dando um treinamento de seis dias de Psicologia Espiritual. Em 

nosso dia de folga, nós fomos a um planetário e observamos o show sobre os nossos planetas antes de 
irmos para um grande auditório para a canalização. Esta foi a canalização sobre os Millinors, onde eles 

se descreveram como seres pequenos e robustos, que tínhamos interpretado como Querubins. Após a 
canalização, nós todos retornamos ao hotel para descobrirmos que enquanto estávamos fora do hotel 

tinham trazido um novo trabalho de arte, na forma de esculturas. Elas estavam em todo lugar que 
olhávamos e sim...as estátuas eram todas de seres pequenos e robustos exatamente como querubins sem 

asas. Eu quase pude ouvir o Grupo rindo. E sim, logo no outro dia, eles até deram outra canalização 
chamada Risada Multidimensional. 

Aproveitem o passeio.

Steve 

Saudações de Casa.

Orgasmos Multidimensionais e Mais 

Mais uma vez vocês se encaminham para a magia da sua criação. Vocês se encaminham para a 
oportunidade de mudarem o seu mundo e estamos muito orgulhosos de vocês. A conexão do coração 
que vocês têm ajudado um ao outro à alcançar, é surpreendente e atrai a atenção através de Tudo O 
Que É. Enquanto vocês se tornam interdimensionais e praticam os pequenos jogos que nós sugerimos 
para permitir-lhes ver a sua própria magia, (Vejam a mensagem do último mês, "A Matriz Ortogonal" 
), o que nós vemos do nosso lado do véu é belo, além de descrição. E mostrar à vocês esta visão é o que 
nós definitivamente esperamos para oferecer-lhes, enquanto vocês começam a se tornar 
multidimensionais. Oferecer não apenas a oportunidade de mudar de dimensões e de se bi-locarem, 
mas a habilidade de verem à si mesmos da nossa perspectiva. O fundamental na bi-locação é quando 
vocês podem permanecer dentro da sua bolha física da biologia, ainda percebendo coisas do lado do 
avesso, enquanto ao mesmo tempo são capazes de observar seu eu superior e reconhecer Deus por seus 
próprios olhos. Isto é o que está acontecendo ultimamente, enquanto vocês se encaminham para outras 
dimensões de tempo e espaço e tornam-se multidimensionais. 

Isto é instigante além da sua compreensão. Vocês já mantêm idéias de que ser multidimensional, é em 
um mundo metafísico, mas nós dizemos à vocês que será excitante em todos os níveis de dimensão, 
inclusive o físico. Esperem até que vocês tenham o seu primeiro orgasmo multidimensional, e observem 
então o quanto vocês se tornam interessados! Este será um despertar para novas elevações em todos os 
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níveis, incluindo o físico. Há aqueles que os estão ajudando com os ajustes físicos multidimensionais, 
neste exato momento e nós falaremos deles neste dia. 

Interseccionando as Linhas do Tempo

Enquanto vocês prosseguem em sua vida diária, vocês estão atraindo a atenção de outros seres que são 
também multidimensionais. Então, primeiro deixem-nos explicar o conceito de múltiplas dimensões. 
Será útil para que vocês compreendam o que vocês percebem como a sua própria linha de tempo e 
como ela interage com outras linhas de tempo. 

Imaginem que há uma linha de tempo que contem sua vida como vocês a vêem. Isto é organizado como 
um passado, presente e futuro, pois é assim como vocês experienciam a vida neste momento. Nós lhes 
dizemos que esta linha de tempo é somente uma porção de sua existência. Há várias outras linhas de 
tempo, movendo-se junto com esta, mas não exatamente em paralelo. É importante compreender que as 
linhas de tempo não são nunca completamente paralelas uma com a outra, e de fato, elas nunca 
prosseguem exatamente em linhas retas. Imaginem duas ou mais linhas de tempo próximas uma da 
outra, movendo-se para trás e para adiante, em padrões vibracionais diferentes, vindo muito próximas 
uma da outra às vezes, e bem distantes da outra, em outras horas, mesmo que elas se movam na mesma 
direção geral que elas não estão em fase. Nós lembramos a vocês que vocês existem em várias 
dimensões, simultaneamente e é assim como estas dimensões existem. Agora, imaginem estas linhas de 
tempo se entrelaçando para frente e para trás desta maneira, cada uma contendo sua própria experiência 
separada e única da sua alma, quase como se vários de "vocês" existissem lado a lado, ao mesmo tempo. 
Com esta compreensão nós podemos lhes falar de um evento mágico que acontece de tempos em 
tempos. De vez em quando, estas linhas do tempo cruzam-se uma com a outra, e quando isto acontece 
elas deixam impressões permanentes na outra - ambas linhas do tempo são mudadas para sempre. 
Desde que o tempo linear é realmente uma ilusão, quando estas linhas do tempo se cruzam uma com 
outra, elas deixam impressões permanentes no tempo do "Agora". Isto lhes dá a ilusão de que isto 
instantaneamente vai para a frente e para trás em sua linha de tempo. Neste exato momento em que sua 
história é reescrita para combinar um novo futuro que está então colocado dentro da sua realidade, 
estas impressões afetarão a linha de tempo para a frente e para trás no instante em que isto acontece. 

Ferramentas para os Espíritos que Fingem Ser Humanos

Por favor, tenham em mente que a idéia toda do tempo linear é uma ilusão que é necessária para vocês 
jogarem o Jogo de um espírito que finge ser humano. O que estamos fazendo neste momento é 
prepará-los com os conceitos e ferramentas práticas que necessitarão para caminhar como humanos 
totalmente capacitados. Simplesmente compreendam que é possível reescrever tanto a sua história, 
quanto o seu futuro, que permitirá à vocês experienciarem um presente mais capacitado. Atualmente, os 
humanos somente vêem apenas um pequeno espectro da verdadeira realidade  de que chamamos o 
tempo do Agora. O tempo do Agora é um círculo—passado, presente e futuro, todos juntos. Aqueles 
de nós que vivem neste lado do véu, no tempo do Agora, podem escolher transpor em qualquer 
momento, em qualquer espaço, pois tudo está reduzido a um. Nós vemos a cena mais ampla, no lugar 
do pequeno espectro de vibração disponível para os humanos neste tempo. Mas os humanos estão 
agora expandindo o seu espectro de percepção. Vocês estão começando a ver possibilidades que 
estenderão a sua experiência como nunca antes e isto está ganhando a atenção através de Tudo O Que 
É. l

Os Halors   

Nós lhes contamos sobre os Halors que vieram à vocês para ver o que estava acontecendo, e mesmo 
que a linha de tempo deles nunca tenha cruzado com a de vocês até este ponto, eles estão fascinados 
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pela experiência humana. Eles vivem em um padrão vibracional que imita a de vocês. Eles estão 
observando muito cuidadosamente como vocês têm feito as coisas e como vocês percebem o seu 
mundo. Eles estão tentando compreender alguns dos seus costumes, sistemas de crenças e idéias. Eles 
estão particularmente fascinados com as declarações, que vocês usam na vida diária. Os Humanos têm 
afirmações estranhas. Por exemplo, eles querem saber se uma pessoa é um "Bastardo", ("Sun of Gun") 
quem são seus antepassados? O que é um sapo em sua garganta ("a frog in your throat"= engolir um 
sapo) e como ele chegou lá? Por que todos desejam dormir apertados (sleep tight=dormir bem), ao 
invés de soltos, e o que acontece exatamente se você parece ter que engolir um presente? ("look a gift 
horse in the mouth", parece ter um cavalo de presente na boca = é um presente geralmente de 
qualidade inferior que deve ser aceito sem criticas."A cavalo dado não se olham os dentes") Vocês não 
podem imaginar as imagens que eles invocam quando primeiro tentam compreender termos como 
"com Ironia" (Tongue in Cheek=Língua na Bochecha), "Bode expiatório" e "Corrida de carros". Eles 
observam vocês usarem estes ditados e realmente criam o seu mundo com elas. ( Vejam a canalização 
#70 Mt. Charleston NV Feb. 2006 ‘The Halors ~ Holly Shit'). Eles estão agora começando a usar 
estes ditados em seu mundo, da mesma maneira que vocês, mesmo que eles ainda não os compreendam 
totalmente. Eles estão provando a experiência humana e dando a nós todos um reflexo da humanidade 
cheia de humor. 

Os Millinors 

Também temos falado de seres que cruzaram a sua linha de tempo. Os Millinors deixaram uma 
impressão permanente em sua linha do tempo inicial. ( Vejam a canalização #73 ‘The Millinors' Genk 
, Belgium Feb. 2006. Eles são o que é conhecido em seu mundo como os Querubins. Eles são pequenos 
seres, gorduchos, que conectam a energia do coração. Vocês podem vê-los em suas expressões do Dia 
dos Namorados, pois eles são aqueles que estão voando em volta, atirando suas pequenas flechas em 
um ou outro, e tentando ajudar vocês a conectarem sua energia do coração. Nós devemos lhes dizer que 
os Millinors não lhes dão a idéia de asas ou de flechas. Ninguém tem compreendido de onde veio esta 
coisa toda, embora os Halors estão investigando isto. Nós lhes diremos isto: os Millinors estão aqui 
para ajudá-los a lembrar como conectar a sua energia do coração. Eles estão aqui para ajudá-los a 
fortalecer esta parte de vocês que vocês sempre perceberam como estando separadas. A conexão do 
coração é o centro do seu ser. Agora vocês têm ajuda destes seres queridos que já cruzaram a sua linha 
do tempo e que deixaram impressões permanentes que são familiares à vocês. 

A Magia Está Para Acontecer !

Há muito mais raças de seres que estão estudando a humanidade neste momento, embora  lhes 
falaremos somente sobre duas delas hoje.Vocês foram visitados por muitas raças diferentes através do 
Universo neste tempo, mas algo mágico está para acontecer a este respeito. Nós lhes diremos mais 
sobre isto, pois há muitas linhas de tempo que estão para convergir. Um milagre está para acontecer em 
seu mundo, pois vocês o criaram—vocês o instituíram e há muitos seres em torno de cada um de vocês 
por isso. Esta sala está super-lotada em todos os níveis dimensionais, pois eles estão observando os 
mestres do Tabuleiro do Jogo, enquanto se encaminham para a luz, enquanto vocês se dirigem para as 
suas criações. É um evento mágico. Vocês estão criando o caminho a cada passo, e bem antes do seu pé 
atingir o chão, vocês criam o novo caminho diante de vocês. Vocês criam as mais elevadas 
oportunidades e possibilidades para vocês mesmos. Está acontecendo mais e mais a cada dia. Nós lhes 
diremos que não há um grandioso plano estabelecido. 

Os Shellinets

Deixem-nos dizer-lhes, deixem-nos falar à vocês sobre umas das primeiras impressões em sua própria 
linha de tempo e alguns dos seres que temos visualizado. Nós podemos também dizer à vocês que há 
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alguns seres que têm estado ao redor de vocês por um longo tempo. Um deles vocês conhecem como 
um ser que esteve em torno de vocês, bem no início da humanidade. Seu nome era Thoth. Há muitas 
interpretações de quem ele era e suas origens. A maioria delas é verdadeira em algum grau, já que ele 
existiu em muitas linhas de tempo. Thoth foi um dos primeiros seres de outra raça que veio aqui para 
ajudar a plantar as sementes para criar a humanidade. Há seis raças parentais originais da raça humana. 
Elas estão muito orgulhosas neste momento. Elas estão tendo grande orgulho no fato de que vocês 
foram o único Jogo da Livre Escolha, e vocês estão aqui liderando o caminho vibracionalmente. Aqui 
vocês estão mudando Tudo O Que É. Deixem-nos falar a vocês dos Shellinets. . . e por favor, não 
fiquem confusos com as palavras que usamos quando dermos nomes que vocês nunca ouviram. O que 
tentamos fazer quando lhes damos estes nomes, é lhes dar uma vibração que se aproxime bem da 
vibração original. Outros podem até usar palavras muito diferentes para descreverem os mesmos seres. 
Isto não importa. Nós oferecemos isto, não como uma identidade definitiva, mas como uma vibração 
familiar que a sua alma reconhecerá. Os Shellinets são uma raça de seres que estiveram aqui bem no 
início. Eles lhes ajudaram a fazer pequenos ajustes com a sua biologia, para ajudar a manter a essência 
de um espírito em uma bolha da biologia. A parte interessante aqui é que há um debate caloroso no 
Planeta Terra sobre se foi a evolução ou a teoria de criação dos seres  que começou a humanidade. Os 
Halors dirão a vocês agora, que quando os humanos têm debates muito prolongados, geralmente é 
porque ambos os lados mantêm parte da verdade. Geralmente é o conceito inteiro que necessita se 
ampliar para dar espaço para ambas as verdades. 

Estes humanos sentados a nossa frente agora, realmente saíram do oceano e pernas cresceram   neles? 
Não, mas suas bolhas físicas da biologia fizeram exatamente isto. Então a sua biologia física estava em 
sua própria linha de tempo evolutiva, e chegou a um ponto onde a raça que vocês conhecem hoje como 
macacos, foi adaptada para alojar o espírito humano. Aqueles que ajudaram neste processo para fazer 
estes ajustes físicos foram chamados Shellinets. Os Shellinets estiveram lá bem no início para fazerem 
os ajustes necessários. No início da humanidade, vocês estiveram em uma escala evolutiva muito rápida 
e os constantes ajustes para a biologia foram muito úteis para a sua evolução. Muitos ajustes foram 
feitos, muito, muito rapidamente e eles foram bem sucedidos, pois aqui vocês se sentam, centenas de 
milhares de anos mais tarde. Então, os Shellinets foram alguns dos seres que originalmente vieram para 
fazer estes ajustes físicos para vocês, e eles estão aqui novamente. Isto lhes diz algo? Vocês estão 
caminhando para uma vibração mais elevada e suas bolhas físicas de biologia começarão agora a mudar 
novamente. Os Shellinets estão novamente aqui para ajudá-los a fazer estes ajustes necessários. Quando 
começarem a experienciar mudanças na bolha física de biologia, saibam que há uma ajuda. Estes são 
seres trabalhando com vocês, que estiveram aqui bem no início de seu ciclo evolutivo, estando aqui 
mais uma vez, para ajudá-los a refinar as bolhas da biologia para alojar uma vibração mais elevada do 
espírito criativo dentro do Deus que finge ser humano.    

Durante estes ciclos de mudança poderão haver tempos quando vocês levarão um modo de vida tão 
seriamente ou permitirão a si mesmos cair nos dramas que vocês criam. É quando os Millinors entram 
em ação. Eles tangerão as cordas do seu coração para ajudá-los a lembrar o que é real e o que é 
importante.  

Os Duonites e o Véu da Dualidade

Quando vocês escolheram dar estes passos evolutivos, que muitos estão observando, esperando ser 
úteis, quando for possível. Neste ponto é onde a raça de seres que chamaremos de Duonites, 
atravessarão para dentro da sua realidade. Os Duonites são aqueles que bem no início estiveram 
também aqui para atravessar a sua linha de tempo. Eles deixaram impressões permanentes 
intencionalmente para lhes dar a ilusão de estarem na dualidade - dar-lhes a ilusão do contraste - pois o 
seu Jogo foi todo sobre estar aqui, procurando por Deus. Vocês se separaram do todo. Vocês 
permitiram à si mesmos tirar as suas asas por um curto tempo e vieram para a Terra, fingindo ser 
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humanos. Vocês são seres infinitos pretendendo ser finitos, com um início e um fim. O seu ciclo 
continua de uma vida para outra, porque a energia nunca morre. Ela simplesmente se move 
constantemente em um círculo. A energia é infinita. Toda a energia é infinita e vocês são energia. O que
os faria pensar que realmente vocês têm um início e um fim? É claro, vocês não. Vocês são Deus. Vocês 
são parte de Deus que concordaram estar separados por pouco tempo, para participarem do Jogo de 
serem humanos. A idéia era participar do Jogo de serem finitos, para fingir estar separados um do 
outro, o tempo suficiente para se voltarem e olharem nos olhos uns dos outros e verem quem é Deus 
realmente . E vocês estão fazendo um trabalho surpreendente. A busca por Deus tem ajudado todas as 
raças em toda parte e todos os seres em todo lugar, para evoluírem muito rapidamente, e isto é 
excitante, pois isto nunca aconteceu antes. Quando vocês compreenderem o próximo milagre que está 
em seu caminho diretamente a frente, e vocês começarem a vê-lo, vocês compreenderão porque todos 
estes seres estão ao redor de vocês para ajudá-los. 

Os Duonites estão aqui para ajudar vocês a fazer ajustes com o véu. E nós os advertimos, a maioria de 
vocês está pronta para tirar de lado o véu e olhar através do outro lado, tão depressa quanto puderem. 
Vocês são engraçados de se observar. O que tipicamente acontece é que quando vocês começam a 
espreitar atrás do véu, vocês instantaneamente reconectam-se com o coração de Deus, e esta é a razão 
dos Millinors estarem aqui - para ajudar a fazer este ajuste suavemente. Se vocês tivessem que afastar o 
véu hoje por não menos que um minuto, não seria possível para vocês permanecerem mais nesta bolha 
de biologia. Isto é devido ao amor e à energia que vocês sentiriam e que lhes daria tal tristeza de 
estarem separados do todo, que vocês retornariam para Casa. Então, a primeira coisa que lhes pedimos 
que façam, é honrarem o véu. Ele foi a sua criação de qualquer modo, e vocês fizeram um trabalho 
maravilhoso com ele. Então, compreendam que há pontos encobertos na frente de vocês que vocês não 
podem ver, particularmente quando olham no espelho, tentando ver Deus em seus próprios olhos. Nós 
lhes pedimos que olhem nos espelhos em torno de vocês, pois é muito mais fácil perceberem Deus 
através dos corações dos outros do que vocês verem em si mesmos. Mesmo tendo as advertências de 
que já colocamos em vigor, nós lhes dizemos que o véu está afinando, pois vocês escolheram por isto. 
Vocês escolheram continuar no caminho vivendo com um véu mais fino, e com este véu mais fino vem 
um nível de responsabilidade ao qual vocês não estavam acostumados. Não, isto não significa que vocês 
precisam andar na água. Não, isto não significa que vocês precisam parar de se alimentar. Isto não 
significa que vocês precisam tentar se agarrar à novos sistemas de crenças sobre onde vocês estão indo. 
O que isto significa, é que vocês têm uma nova responsabilidade de estar em sua paixão, de ser úteis 
para o Universo do modo que pretendiam ser, o que simplesmente significa ser quem vocês são, com 
propósito e integridade.Vocês estão se adiantando, sem esperar que nunca cometerão um erro, ou 
andem sobre as águas, mas em lugar disto permitir à si mesmos serem humanos e fazerem os erros com 
alegria em seu coração. Este é o ajuste que os Duonites estão aqui para ajudá-los a fazer. 

Prossigam nestas mudanças e saibam que não há certo ou errado. A total ilusão do em cima e embaixo, 
preto e branco, amor e medo, e bem e mal, está começando a diminuir. Esta é a parte do véu em que os 
Duonites estão trabalhando hoje, por causa da sua escolha de evoluir. Nós repetimos: Um milagre está 
para acontecer. Os Halors, os Millinors, os Shellinets e os Duonites estão aqui para ajudá-los a manter 
o equilíbrio e ajudá-los a manter a energia da sua vibração mais elevada para seu uso mais elevado. Isto 
é excitante além da sua compreensão. Cada Jogo em toda a parte tem os olhos no Planeta Terra e está 
observando em algum nível, o que vocês estão fazendo, pois a excitação é que vocês tem criado através 
de suas próprias escolhas. Até este ponto, vocês têm sido o único Planeta de Livre Escolha, mas vocês 
não são mais o único Planeta de Livre Escolha. O Segundo Planeta de Livre Escolha já começou e é em 
seu ciclo evolutivo que está seguindo em frente muito rapidamente por causa do seu sucesso. 

Nós pediremos à vocês que observem um outro ponto enquanto seguem adiante. Vocês talvez vejam 
eventos conflitantes, enquanto o véu começar a afinar e os Duonites começarem a fazer ajustes no que 
vocês percebem como dualidade, pois vocês verão expressões da dualidade. Vocês verão muito amor e 
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medo e o que se destacará em suas emissoras de notícias, serão na sua maioria, na categoria do medo. 
Os Halors podem dizer à vocês que atualmente o medo vende melhor do que o amor. É muito simples. 
Enquanto vocês não aceitarem isto, vocês criarão a sua própria realidade, e não o que vocês percebem 
ser ao assistir a televisão. Então se vocês observarem estas coisas, enviem amor, enviem a sua conexão e 
mantenham a sua energia de quem vocês são, e esperem um milagre, porque vocês o estão criando neste 
momento. Todas estas raças de seres não estão aqui porque vocês estão se tornando multidimensionais, 
eles estão aqui porque vocês estão evoluindo tão rápido que eles não podem esperar para ajudá-los. Eles 
não podem esperar se tornar uma parte da sua energia e trabalharem com vocês, sempre que possível, 
porque muitos deles estiveram aqui, bem no início e cruzaram a sua linha de tempo.  

Observem o Fluxo de Energia  – Sem Mais Segredos

Há tanta magia que está para ser concedida ao Planeta Terra que está literalmente além de descrição. 
Então nós simplesmente lhes diremos que o véu está começando a afinar. Enquanto o véu afina, um dos 
trabalhos dos Duonites é ajudá-los a entender a energia, pois isto é parte do seu véu. Vocês não têm 
sido capazes de ver a energia toda fluir até este ponto, mas isto mudará em breve. Qualquer 
circunstância que vocês tem em sua vida, a qualquer momento que alguém lhes disser algo, a qualquer 
momento que o seu patrão se dirigir para a sala e lhes der uma ordem que vocês não compreendem ou 
concordem, em qualquer momento que levantarem o telefone e ouvirem algo que não queiram ouvir, ou 
ligarem a televisão e verem os eventos do mundo se desenrolando muito pobremente, nós lhes pedimos 
para observarem neste momento o fluxo de energia. . . pois a energia nunca repousa. E o fluxo de 
energia nunca pode ser escondido de seres capacitados. Simplesmente notem para onde a energia se 
move e sigam o fluxo. Quem se beneficia destes eventos? Não somente vocês agora serão capazes de ver 
claramente pela primeira vez onde a energia está indo, mas vocês também serão capazes de ver a 
intenção de onde ela começou e por que. 

Chegará um tempo no Planeta Terra, onde não haverá mais segredos, e isto está começando com vocês 
hoje. Os Duonites estão aqui para trabalharem com vocês nesta área, para estimularem os seus sentidos 
neste momento. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam entrar em meditação prolongada? 
Vocês precisam honrar estes seres ou adorá-los? Vocês precisam saudá-los? Vocês podem fazer todas 
estas coisas se desejarem, mas nenhuma delas é necessária. Estes seres estão aqui para os honrarem e 
assisti-los. Eles estão aqui para ajudá-los em seu próximo estágio de evolução, porque um milagre está 
para acontecer. Está mais próximo do que pensam e nós estamos muito, muito honrados de ser uma 
parte disto, para observar como os humanos mudam Tudo O Que É. 

É com a maior honra e o maior amor, que podemos expressar a vocês, que os deixamos  com três 
lembretes para jogarem o Jogo. Lembrem-se de se tratarem com respeito, pois vocês estão olhando nos 
olhos de Deus. Cuidem-se a cada oportunidade, pois vocês estão cuidando de vocês mesmos. 
Lembrem-se de que isto é um Jogo e joguem bem juntos.  

Espavo.

O Grupo

Conectando o Coração
Tempo para Nós Mesmos

Por Barbara Rother
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Toda esta conversa sobre tempo multidimensional, me deixa impressionada. Eu estou simplesmente 
tentando criar tempo suficiente em minha realidade 3-D, para compreender à mim mesma e aproveitar 
a vida. Quando eu me esforço para permitir a minha mente se expandir para Tudo O Que É,  eu perco 
o contato com tudo o que está certo aqui no tempo presente. Nossos dias movem-se suficientemente 
rápidos, sem tentarmos  compreender à nós mesmos em mais dimensões, então estamos atualmente no 
processo de ser. Mas eu acho fascinante, colocar-me fora do momento e explorar as possibilidades. 
Ainda eu sei porque eu estou relutante em pensar sobre as muitas dimensões de mim mesma, quando eu 
não tenho tempo de apenas ser nesta atual dimensão. 

A vida é uma viagem de automóvel que se move a um ritmo que sei que posso diminuir ou acelerar, de 
acordo com minha vontade. Eu esqueço, como muitos de nós, que eu tenho o controle da velocidade. 
Eu escolho me colocar na velocidade lenta por um momento, então eu posso refletir por onde eu estive 
e perceber para onde eu vou. Neste momento, a vida tem sido uma rápida neblina de felicidade, com 
todos os eventos que tenho experienciado. É tempo agora de voltar atrás e relembrar-me e tomar tudo a 
um nível profundo, e então eu serei capaz de mover-me adiante com o gosto total de quem eu sou. 

Eu amo a minha vida que criei com o Steve e o Lightworker. Eu tenho aprendido a confiar em mim 
mesma e a seguir o meu coração. Eu sou a única responsável por programar a nossa vida ocupada. Pois 
na maior parte, eu tenho verdadeiramente aproveitado a nossa vida em atividade. Algumas vezes, as 
pessoas me perguntam como nós continuamos com a agenda cheia. Eu sempre respondo que eu estou 
em minha paixão, e é uma alegria fazer o que nós fazemos. Mas então, eu também digo que é somente 
possível, contanto que eu tenha o tempo de me ancorar. Eu compreendo que este é o elo perdido que 
eu escolho agora para criar em minha existência diária.  

Nas mensagens dos últimos meses, eu disse que poderia expandir o tempo e permitir algo em minha 
vida se eu fluísse com isto. Isto é verdadeiro até um certo ponto, mas eu sei agora que eu estava me 
empurrando além dos meus níveis de conforto. Eu tenho aproveitado cada momento inteiro que 
experienciei, mas paguei o preço mais tarde, desde que não tive tempo de me ancorar. Pouco antes de 
nossa recente viagem a Baltimore, nesta semana passada, eu desmoronei com uma gripe, onde me senti 
péssima. Desde que era apenas uma gripe, eu me empurrei para me movimentar com minha 
programação planejada. Minha voz ameaçou me deixar durante a nossa viagem, mas eu fui capaz de 
resgatá-la. Eu tive de suportar uma tosse, que me fez abandonar a sala durante a canalização mágica de 
Steve.  Steve disse que a minha voz rouca soava sexy! (Eu posso ouvir os Halors rindo agora). Ele está 
sempre olhando para o positivo! Eu então apreciei o nosso seminário de Baltimore com toda a 
maravilhosa família espiritual, com a qual nos conectamos. É diferente como cada pessoa lida com sua 
agenda cheia. Retornando à Steve, eu sempre tenho  chamado Steve de o"Coelho Energizador". Para 
aqueles, não familiares com esta frase, é de um comercial de televisão sobre baterias, onde a bateria 
perfeita inserida em um coelho móvel de brinquedo, o mantém se movimentando e se movimentando, 
sem nunca precisar parar. Eu sou a boneca de corda que precisa descansar antes de dar a corda. 

Uns poucos meses atrás, eu olhei para nossa agenda e compreendi que eu precisava passar algum tempo 
com a família em San Diego. Nós nos mudamos de lá há um ano e meio atrás, para Las Vegas. Então, 
de vez em quando, eu sinto a necessidade de me juntar a eles. Este é o meu modo de me ancorar. Eu 
combinei de partir nesta semana para uma longa viagem de dois dias, depois que retornássemos de 
Baltimore, novamente não dando ao meu eu algum tempo de folga. Meu corpo disse o suficiente hoje. 
Eu acordei de um longo e profundo cochilo no meio do dia. Eu me senti refrescante. Eu sei que farei
tanto trabalho hoje, já que eu estou confortável ao fazê-lo, então eu desfrutarei plenamente de uma 
semana no paraíso com meus amados. Eu me divertirei na praia, rejuvenescerei meu corpo, mente e 
alma. Eu também terei algum tempo só, apenas eu, comigo mesma.  
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A maioria de nós pensa que somos super humanos. Por favor, aproveitem a minha experiência e tenham 
tempo para vocês. Nós podemos apreciar o maravilhoso ritmo rápido do mundo que criamos, mas é 
importante desacelerar e apreciar esta dimensão que estamos, no agora, antes que compreendamos as 
muitas dimensões que compõem quem nós realmente somos. 

 Com meu Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Abril de 2006

~ O Milagre ~
Saudando O Seu Eu Lemuriano

De Steve:

No último mês no Faróis, o Grupo perguntou várias vezes; vocês estão prontos para um milagre? Nas 
mensagens destes meses, eles explicam o que eles pretendem com esta afirmação. Em todas as 

mensagens dos últimos quatro meses,  eles vem explicando conceitos que têm sido conduzidos ao que 
eles revelaram nesta canalização. 

O Grupo me tem dado várias modalidades que nós ensinamos sob o titulo das modalidades de 
OverLight (SuperLuz). A novíssima destas que nós ofereceremos pela primeira vez no Havaí em 

06/06/06, é a Terapia de Onda Inversa OverLight 4 (SuperLuz 4). Nesta mensagem o Grupo nos diz 
mais sobre como isto funciona.

Grandes Abraços

Steve Rother 

Saudações de Casa. 

Plano “B”

Queridos e Amados, o que vamos comunicar a vocês neste dia, algo que vocês mesmos criaram, é um 
milagre prestes a acontecer! Há muitas coisas especiais que temos a compartilhar hoje com vocês, não 
porque seja nossa tarefa dizê-las, mas porque vocês criaram o espaço que permite que isso aconteça. Ao 
elevarem sua vibração coletiva a um determinado ponto crítico, transmutaram suas próprias 
possibilidades enquanto seres humanos, adentrando o que chamamos de Plano B. Tendo ultrapassado 
um marco em sua própria evolução no ano de 1987, quando a Terra foi testada, mais uma vez vocês o 
fizeram no ano 2000, para quando havia sido originalmente previsto que o “Jogo” fosse terminado. Eis 
que vocês se encontram aqui e agora sem qualquer plano em andamento, pois não há mapa indicando a 
estrada adiante de vocês neste momento. Pois vocês estão criando seu caminho no próprio instante 
antes de seus pés tocarem o solo... E é por isso que nos é tão divertido ver tantos de vocês querendo 
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saber se estão “no caminho”... e também pelo fato de simplesmente lhes dizermos para esperarem até 
que seus pés encontrem o chão, para então descobrirem os porquês... Pois em realidade vocês estão se 
movendo mais rapidamente que seu próprio entendimento... 

Onze Lemurianos Numa Fila.

Na medida em que vocês, seres humanos, se tornam multidimensionais, expandem o Jogo para além do 
que originalmente se esperava fosse possível. Existem 11 dimensões espaço-temporais além do ponto de 
percepção em si, o que faz delas 12 dimensões. A realidade é que hoje poderiam existir 11 de vocês 
mesmos, ou seja, seu próprio Espírito se expressando através de 11 encarnações separadas, ao longo de 
linhas temporais concomitantes, realizando escolhas e tomando decisões levemente diferentes, enquanto 
vivenciam uma bela experiência humana em cada uma delas... Assim, sua Alma está experimentando 11 
experiências humanas simultaneamente. Cada uma destas linhas temporais os posiciona em expressões 
de humanidade levemente diferentes, de forma que Deus possa vê-los a partir de muitas perspectivas. 
Pois vocês na verdade não são humanos, mas espíritos fingindo serem humanos por um curto período 
de tempo, simulando serem finitos enquanto ocultam de si mesmos sua verdadeira divindade. Na 
medida em que os seres humanos começarem a compreender a existência de várias linhas temporais 
concomitantes, atravessando para outras dimensões, a percepção desta realidade mudará a totalidade da 
experiência humana... Esta não é a primeira vez que a humanidade atinge tal nível vibracional e atravessa 
linhas temporais dimensionais. De fato, uma de tais épocas mágicas foram os dias da Lemúria. 

Hoje desejamos oferecer-lhes um entendimento do que ocorreu em Lemúria. Pois não existem livros 
escritos sobre a real história de Lemúria e Atlântida. Já se perguntaram por quê? Não que não existisse 
a tecnologia para tanto. De fato, a tecnologia da comunicação e as habilidades intuitivas de 
comunicação excediam em muito aquilo que os seres humanos vivenciam hoje em dia. Permitam que 
lhes ofereçamos a explicação de que Lemúria e Atlântida existiam em linhas temporais adjacentes 
àquela em que vocês agora vivem. Vocês preservam ideais, estabelecidos por estudiosos e professores, 
com base em teorias e conceitos do que teria sido Lemúria. Nós até mesmo lhes contamos as estórias 
do rapaz Lemuriano chamado Amor, de forma a resgatar os costumes e ideais daquelas épocas sagradas. 
Elas podem parecer muito familiares, embora também possam parecer bem remotas... Os Lemurianos 
eram seres simples, como crianças, e contudo muito avançados. Imaginem seres capazes de equilibrar o 
mais elevado poder entre a energia da cabeça (mente) e a energia do coração... Naquela linha temporal, 
os Lemurianos fizeram com que a raça humana evoluísse e a vibração coletiva da humanidade se 
elevasse a tal ponto em que fosse literalmente possível caminhar entre as dimensões... De forma 
semelhante ao conceito de ascensão de hoje, os Lemurianos estavam para se deslocarem 
intencionalmente para outra dimensão do espaço-tempo, de forma a abrirem a porta para que toda a 
humanidade pudesse seguir adiante... As estórias que se contam até hoje dizem que o continente da 
Lemúria teria afundado no oceano... Mas Lemúria não afundou... ela ascendeu, Queridos e Amados! 
Lemúria ascendeu e passou para uma outra dimensão do espaço-tempo, com a intenção de manter a 
porta aberta para a ascensão de toda a humanidade. Contudo, mesmo com a mais elevada das intenções, 
não foi o que realmente aconteceu, pois muitos Lemurianos resistiram a este avanço e ficaram com 
medo. Através da história da humanidade, quando as linhas temporais se cruzaram, o medo sempre 
desempenhou seu papel. E naquela ocasião não foi diferente...

Medo e Separação

Com as pessoas sucumbindo ao medo e portanto não ascendendo, resultou tal separação da 
humanidade que se provou devastadora para todos... Uma vez mais, no curso da evolução humana, o 
medo transformou uma coisa positiva em algo negativo. Atos de separação estão em oposição direta à 
Energia Universal e representam reações a longo prazo. Como resultado, ocorreu uma grande oscilação 
de energia. Vocês costumam situar Lemúria em um período de tempo separado do de Atlântida, mas 



23

ambas existiram a apenas um “suspiro” uma da outra... Finalmente, mesmo que os Lemurianos 
tentassem manter a porta aberta para o avanço, isso resultou num ato de separação. Mas a Energia 
Universal abomina a separação. Portanto, todas as ações que favorecem a unidade são favorecidas e os 
atos de separação sofrem resistência. 

Nós já comparamos a Energia Universal a um lençol simetricamente pendurado num varal, o qual, se 
“empurrado” em um de seus lados por atos de separação, cria uma grande “protuberância” do outro 
lado. Vocês chamam a isso “causa e efeito”. Tão logo a força seja removida, o lençol “deseja” retornar 
ao centro, assim como a Energia Universal deseja retornar à condição normal fundindo novamente 
aquilo que foi separado, de forma a possibilitar a própria criação do Jogo. Pois a condição normal 
significa unidade e integração. Portanto, medo e separação podem causar grandes reações negativas. E 
na Terra, neste momento em diante, as maneiras através das quais vocês se parecem se tornam muito
mais importantes que aquelas através das quais vocês se mostram separados ou diferentes uns dos 
outros. E isso se refletirá em tudo o que vocês fizerem, individual ou coletivamente, seja em seus 
relacionamentos, negócios ou governos. As escolhas que honrarem a separação se depararão com grande 
resistência, resultando em efeitos a longo prazo nos dias adiante. Honrem portanto a combinação de 
pessoas em todas os caminhos da vida, e saibam que toda separação é simplesmente uma ilusão criada 
pela polaridade, a qual não é mais necessária ao Jogo. A fusão de idéias e a combinação de almas, 
nações, raças e credos se mostrarão como os usos mais elevados da energia do amor nos dias que virão. 

A “Terapia de Onda Inversa - Criação Multidimensional

Na medida em que os seres humanos intencionalmente construírem sua matriz ortogonal, a 
multidimensionalidade se tornará lugar comum. Vocês se encontram atualmente em uma linha 
temporal com um passado, um presente e um futuro. Contudo, vocês na verdade caminham para trás 
nesta linha temporal, pois não podem ver seu futuro e sim seu passado, podendo apenas enxergar seu 
presente se estiverem cônscios de seu agora. A realidade é que muitos de vocês vivem no futuro e essa é 
a forma de caminharem ao longo da linha temporal. Pois vocês o fazem voltando no tempo, sempre 
olhando para o próprio futuro. Assim, com tal imagem em mente, lhes perguntamos: O que aconteceria 
se vocês dessem a volta sobre seu próprio caminho e, ao invés, caminhassem para trás? Não lhes seria 
útil caminhar com uma visão clara de seu futuro? E, ao invés de esquecerem seu passado, não seria útil 
reescreverem um passado que alicerçasse o próprio futuro por vocês escolhido? Isto, Queridos Amigos, 
se chama Criação Multidimensional. Neste exato instante, vocês se tornam quem efetivamente 
acreditam que serão amanhã. Portanto, mudar padrões vibracionais é o primeiro passo na criação de 
uma realidade de sua própria escolha e de seu próprio projeto. E esta é uma onda vibracional que 
mantém a “impressão” ou “marca” de quem e daquilo que vocês estão se tornando, de forma muito 
semelhante à mantida pelo seu próprio DNA, definindo aquilo que suas células se tornarão, no 
momento em que cada uma delas é trazida à vida nos corpos de vocês. Ampliaremos esta explicação 
com algumas idéias, conceitos e energias que poderão ajudar vocês a mudar este padrão vibracional de 
pensamento em que se encontram, para aquele no qual estão para adentrar. Existem ferramentas 
práticas para realizar isso, as quais incluem lembrar-se do porquê de vocês, em primeiro lugar, terem 
estabelecido tais circunstâncias para si mesmos. A modalidade que oferecemos para alterar este padrão 
vibracional é a da introdução de ondas inversas em 11 dimensões ao mesmo tempo. O cancelamento de 
ondas é o primeiro passo na criação de uma “tábula rasa” [página em branco], sobre a qual todo e 
qualquer futuro pode ser escrito, o que pode facilmente ser feito através da introdução da 
correspondente onda oposta ou inversa. 

Já repassamos a alguns indivíduos aplicações práticas desta modalidade, cuja utilização será ensinada em 
breve, mas agora que vocês têm uma compreensão básica da mesma, podem ver que a humanidade, 
enquanto uma coletividade, está olhando diretamente para a mesma tábula rasa que desejam criar para 
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cada um de vocês, enquanto indivíduos. Esta é uma criação multidimensional iniciada pelos 
Lemurianos, e que vocês estão prestes a completar.

Um Milagre Está Para Acontecer... 

“Multidimensionalidade” significa que vocês não são os únicos seres ou identidades vivendo esta vida. 
Há outras expressões de sua Alma compartilhando o mesmo Eu Superior. Existem várias vidas 
concomitantes acontecendo bem agora. Nos dias adiante, vocês perceberão essa multidimensionalidade 
na televisão, no cinema e até mesmo nas músicas que escutarem. Subitamente, parecerá que para onde 
quer que olhem, encontrarão pessoas conversando sobre o fato de serem multidimensionais... E se 
depararão com estórias sobre linhas temporais descrevendo seres e experiências multidimensionais, as 
quais começarão a se manifestar a partir de agora. Fiquem atentos às piscadelas cósmicas e as recebam 
pelo que elas de fato são: visões do futuro... 

A escolha consciente de caminhar com essa consciência multidimensional lhes dá a habilidade de ir de 
uma dimensão a outra e então retornar. Vocês poderão não ser capazes de permanecer em uma ou outra 
delas, pelo fato de não haverem nascido ali, mas terão a capacidade de nela adentrarem. E nós lhes 
temos dito isso desde o princípio. Isto está para acontecer de forma mais livre com todos vocês, pois 
este é o milagre que está para se manifestar, o que também já ocorreu várias vezes em seu planeta, pois 
tais linhas temporais estão se alinhando umas às outras. Periodicamente, uma dessas linhas temporais se 
curva e cruza uma outra, o que deixa, para sempre, impressões ou marcas permanentes em cada uma 
delas. Quando isso acontece, a própria história humana é reescrita, assim como os futuros humanos, o 
que quase sempre é visto como um evento histórico de grandes proporções. Aconteceu nos dias do 
Cristo. Aconteceu nos dias de Buda. Aconteceu nos dias do Rei Artur. E aconteceu em todas as estórias 
e lendas maravilhosas que definem a humanidade. Pois elas são na verdade registros permanentes, 
impressos após duas ou mais linhas temporais haverem se cruzado. E vocês estão se preparando para 
mais um desses cruzamentos... Está diretamente em seu caminho... E podemos lhes dizer qual deles 
vocês estão para cruzar? Aquele que vocês deixaram nos dias de Lemúria. Vocês estão para reencontrar 
seu Eu Lemuriano... Esta é a possibilidade que está bem adiante de vocês.

Encontrando Seus Eus Lemuriano e Atlante

Este evento é grandioso além de seu entendimento. Este milagre prestes a se manifestar não está 
acontecendo apenas na Terra, mas em todas as dimensões do espaço-tempo e em toda a parte, assim 
como em todos os Tabuleiros e Jogos Cósmicos em andamento. 

Muitos não se sentem em ressonância com a Lemúria da mesma forma com que se sintonizam com 
Atlântida. Mas compreendam que existe uma união entre a Lemúria e Atlântida, pois após Lemúria 
haver se transferido para uma outra dimensionalidade, tentando manter aberta a porta, Atlântida 
procurou avançar através da energia mental, o que resultou em imensa tecnologia. E o que está 
ocorrendo agora é uma incrível combinação de todas essas energias. Atlântida e Lemúria estão se 
combinando e vocês fazem parte disto. Muitos Trabalhadores da Luz estão no planeta agora, com as 
maiores esperanças de que isto viesse a acontecer. E aqui estão vocês. Seus Eus Superiores, os quais 
abarcam todas as 11 dimensões de seu Ser, estão criando o mais elevado sonho de Deus.

Estejam atentos aos milagres... às pessoas que chegam em suas vidas de forma incrivelmente 
sincronística... enfim, às pessoas e coisas que lhes acontecem, as quais lhes relembrem da magnificência 
de Lemúria e Atlântida. Compreendam que um aspecto de vocês já pode haver ascendido como um 
Lemuriano, esperançosamente aguardando pelo dia em que fosse possível cruzar aquele caminho que 
pudesse tornar realidade aquele sonho original... E eis que vocês estão prestes a encontrarem os seus 
Eus Lemuriano e Atlante.
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Orthogonal Matrix, 2012 e o Segredo da Vida

Nós já lhes oferecemos aquele conceito das três respirações movendo-se dentro do corpo, de forma a 
criar sua própria Matriz Ortogonal, a qual está sendo gerada de qualquer maneira, mesmo sem a 
utilização de ferramentas. Pois todas as ferramentas que lhes repassamos, bem como todas as 
modalidades disponíveis sobre a Terra, não contêm magia em si mesmas... Elas existem apenas para lhes 
refletir de volta a própria magia que há em vocês... para lhes ajudarem a re-lembrar que vocês são os 
criadores... E se vocês acreditarem que respirar três vezes, movimentando este hálito através de seu 
corpo, irá construir sua Matriz Ortogonal, assim será. E se vocês inspirarem três vezes e pensarem, 
“Será que isto vai realmente funcionar? Estou fazendo isso corretamente? Isto é tolice. Por que estou 
fazendo isso?”, esta ferramenta fatalmente fracassará. Não há magia no exercício das três respirações, 
Queridos. A magia existe em vocês, como sempre existiu. E é por isso que aqui estamos... para ajudar 
vocês a re-lembrarem... Nossa tarefa mais grandiosa é ajudar vocês a se lembrarem do que tinham em 
mente para si mesmos ainda antes de nascerem... A Deusa se escondendo de Si Mesma... E Deus 
buscando por Si Mesmo... E isto é excitante além do entendimento de vocês... E agora que estas linhas 
temporais estão para se cruzarem, há grande e crescente comoção através de Tudo O Que É... 

Acreditem... e assim é... Pois a Vida é uma profecia que se cumpre e se realiza a si mesma. E este é o 
segredo de viver como um Ser Humano capacitado... Muitos predisseram isto há muito tempo... 
originalmente previsto como um dos eventos que se dariam no ano de 2012. Mas vocês adiantaram 
esses eventos, manifestando-os antes mesmo daquele ano, o que mesmo assim não tira a magia de 
2012... Este será um ano mágico, uma época mágica... e quando a coletividade humana decidir-se por 
determinada data, naquele dia a magia acontecerá... Muitos irão às montanhas para apreciar a 
maravilhosa energia delas e a experiência da ascensão... Alguns até mesmo esperarão que os céus se 
abram e os suguem de seus carros enquanto estiverem dirigindo, e que “as pessoas menos evoluídas” 
sejam deixadas para trás, tendo que se desviar dos carros sem motoristas... Ah, os seres humanos são tão 
imaginativos...! Grande parte da humanidade experimentará uma crescente sensação de excitação, assim 
como aconteceu em 1987 durante a Convergência Harmônica. Haverá celebrações e alguns esperarão 
que naves espaciais descendam para resgatá-los... E no dia seguinte, após toda essa comemoração, vocês 
descerão das montanhas e retornarão ao trabalho. Alguns até mesmo dirão que tudo terá ocorrido em 
outra dimensão e sim, eles não poderiam estar mais corretos... Pois tudo isso é o que está acontecendo 
na própria dimensão em que vocês se encontram hoje. 

Reprogramando O Corpo Físico

Portanto, pedimos a vocês que cuidem de si mesmos nestes tempos, pois alguns poderão se encontrar 
fisicamente exaustos sem razão aparente. Tal se dá porque vocês estão mudando seus estilos de vida e 
literalmente reprogramando sua matriz energética para o que está por vir. Vocês estão mudando a 
forma através da qual lidam com a energia em seus próprios corpos, em preparação para o que está para 
acontecer. Pois quando aquelas linhas temporais se cruzarem, um milagre vai acontecer... Que tal seria 
para vocês estarem lá nos dias de Jesus Cristo, quando ele estava ensinando e foi crucificado? Ou como 
seria estar lá com o Rei Artur, junto à sua Távola Redonda? Ou mesmo sentar-se diante do Buda e 
dirigir-lhe perguntas? Vocês estão prestes a descobrir... Pois desta vez as coisas não estão centradas em 
torno de um único ser, mas centradas ao redor de todos vocês, pois a Unidade foi a Lição de Lemúria. 
E seus Eus Lemurianos decidiram que desta vez ninguém avançaria até que todos vocês o fizessem 
juntos, de mãos dados como um único ser.

O Desafio do Trabalhador da Luz: Medo ao Inverso = Amor
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Vocês estão para cruzar linhas temporais consigo mesmos... E nós lhes dizemos... isso pode ser muito 
excitante para alguns de vocês. Contudo, como já mencionamos, em todas as outras vezes em que este 
milagre aconteceu, o medo humano também deixou marcas que levaram gerações para serem 
erradicadas. E este é o porquê de lhes estarmos dizendo sobre o que está se desenrolando. A Alma de 
cada um de vocês tinha um papel específico a desempenhar no Jogo. E muitos não foram capazes de 
realmente descobrir o que vieram fazer aqui. O que estamos lhes dizendo é que agora vocês poderão 
compreender, pois os Trabalhadores da Luz têm um novo desafio. Pois em preparação para o que há 
de vir sobre o Planeta Terra, a hora de começar é Agora. Pois a criação da onda inversa à do medo deve 
se iniciar agora. E a vibração oposta ao medo é o amor. Vocês podem ser os seres iluminados que 
mantêm acesa a energia da confiança, quando os outros ficarem com medo do desconhecido. Pratiquem 
agora esta atitude e esta postura e vocês se tornarão os Anjos Humanos do Planeta Terra. Vocês 
podem ajudar a equilibrar a falta de amor - a qual é percebida como medo - com mais amor. Vocês 
podem ajudar a equilibrar a falta de conhecimento quando compreenderem que somente é possível 
temer o que se supõe seja desconhecido, mas que até mesmo algum conhecimento, mínimo que seja, 
pode equacioná-lo em amor. O amor pode guiar os seres humanos para além da experiência do medo. 
Esta é a realidade que se aproxima e este é o milagre que está acontecendo agora. Vocês são Seres 
Iluminados. Permitam que essa Luz brilhe agora. Orgulhem-se de serem Trabalhadores da Luz sobre a 
Terra e saúdem-se a si mesmos, de braços abertos, dando as boas vindas aos heróis de Lemúria e 
Atlântida, há muito desaparecidos. As linhas temporais em si são ilusões, mas quando elas se cruzam, a 
ilusão se esvai... E, naquele breve momento... vocês estão em Casa... 

Observem e estejam atentos às pessoas que começarem a encontrar e conhecer. E façam-no com 
expectativa! Esperem milagres em suas vidas. Temos atentado para algumas destas coisas há muitos 
anos e é agora que tudo está começando... Um milagre em larga escala... que vocês criaram! Todos os 
olhos se deparam sobre vocês, com o Amor de Casa, do Lar Primordial... 

Esperem um milagre. Criem suas vidas com a mais elevada expressão de alegria de que forem capazes e 
compreendam que seus pensamentos - e a perspectiva a partir da qual percebem as coisas - criam tudo 
em suas vidas. E, se a qualquer momento não estiverem felizes com o que houverem criado, tenham a 
coragem de escolherem novamente. Tenham a coragem de expressar novos pensamentos e novas idéias 
sobre as quais atuar. Tenham a coragem de mudar o próprio caminho diante de vocês, antes mesmo de 
seus pés tocarem o chão. O milagre está para acontecer... E nós lhes deixamos com apenas três simples 
lembretes: Tratem-se uns aos outros com o maior respeito; cuidem bem uns dos outros e... joguem bem 
juntos! 

Espavo !

O Grupo 

Conectando o Coração
Famoso em Seu Próprio Mundo

Por Barbara Rother

Recentemente Steve e eu, levamos um tempo para visitarmos amigos em Malibu, Califórnia. Foi um 
sonho para David e Lorena Solinger mudarem-se para este lugar mágico. Eu estou muito orgulhosa 
deles por terem a confiança de buscarem o seu novo sonho. Suas vidas refletem o que Steve e eu 
fizemos quando nos mudamos para Las Vegas. Esta viagem para Malibu foi por todo um fim de 
semana para visitarmos nossos amigos. Nós tivemos tempo para relaxarmos, conversarmos e 
apreciarmos as redondezas. Não é freqüente termos tempo de nos desprendermos assim. 
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Freqüentemente todas as nossas viagens são em torno de nossos seminários do Lightworkers. Nós 
sempre nos divertimos com estes eventos, mas a nossa viagem para Malibu, foi simplesmente para nos 
conectarmos com nossos queridos amigos.

David e Lorena nos disse que Malibu, por estar próximo de Hollywood, é um lugar onde vivem 
pessoas muito famosas, incluindo astros de cinema, televisão, produtores, etc. Eles disseram para 
mantermos os nossos olhos em todo lugar que nós fôssemos porque poderíamos reconhecer alguém. 
Eles disseram que eles freqüentemente vêem pessoas famosas até em sua mercearia local. É geralmente 
se sabe que as pessoas que vivem lá não tratam as celebridades com qualquer diferença do que qualquer 
outro, por respeito a sua privacidade. É uma questão de honrar o espaço do outro, não importa quem 
vocês são. Embora nós não vimos ninguém conhecido, nós vimos casas muito glamurosas, onde vivem 
os famosos. Eu tenho que admitir que estava impressionada. Eu fiquei em dia com todos os jogos das 
celebridades que estão sendo desempenhados. Então eu pensei que eles são realmente diferentes do que 
qualquer um de nós? Eles são famosos em seu próprio mundo somente porque a mídia nos faz 
conscientes de sua presença.  

David chamou a atenção para uma notável afirmação, "Nós somos todos famosos em nosso mundo". 
Isto é muito verdadeiro. Pense sobre o seu próprio mundo pessoal. Quem são as pessoas que o 
valorizam por quem você é? Quem sentiria a sua falta tão profundamente se amanhã você não estivesse 
aqui? Que diferença você fez em sua realidade ao ser você? Você é importante por seus próprios 
méritos. Você está fazendo uma diferença para todos a sua volta. 

Eu penso que não gostaria de ser reconhecida ao ponto que os paparazzi estariam me perseguindo e a 
minha vida particular não seria privada sob qualquer condição. Eu não gostaria de ser julgada da 
maneira que a televisão e as revistas me retratassem da maneira em que estou num momento, ao invés 
de quem eu sou realmente. Eu somente leio onde muitas celebridades estão se afastando da cena de 
Hollywood, em busca de um mundo mais normal, onde eles possam criar seus filhos e não serem 
consumidos com o tumulto de sua profissão escolhida. 

Eu tenho que admitir que eu gosto do fato de Steve e eu sermos conhecidos em uma determinada área 
ligada as nossas viagens, quando apresentamos o nosso Lightworker, nosso web site e nossos livros. Eu 
sou humana; eu admito que é um incentivo para o meu ego. Recentemente eu levei um amigo para o 
aeroporto de Las Vegas. Eu decidi tirar algum tempo para explorar as inúmeras lojas que tinham lá. 
Usualmente nós estamos apressados para pegar um avião para algum lugar e eu nunca tenho a 
oportunidade de olhar sem compromisso a área. Eu decidi entrar em uma loja que vende os meus 
óculos favoritos. Quando eu estava prestes a adquirir um par, eu expliquei à vendedora que eu 
recentemente tinha perdido meus óculos em um de nossos seminários. Ela perguntou que tipo de 
eventos eu fazia. Eu comecei a explicar enquanto eu tirava um cartão de visitas do Lightworker de 
dentro de minha carteira. Outra vendedora ouviu a nossa conversa, aproximou-se para olhar o cartão e 
disse, "Oh, você é Bárbara Rother do Lightworker. Deixe-me dar-lhe um abraço!" Ela explicou que 
conhecia o nosso trabalho, perguntou como Steve estava e que amigos dela tinham comparecido 
anteriormente em nossos eventos. Ela era uma pessoa encantadora, cheia de alegria. Eu tenho que 
admitir que isto completou o meu dia. Não foi tanto pelo fato de me sentir famosa por estar sendo 
reconhecida, mas eu senti que o nosso trabalho estava alcançando as pessoas. Sim, eu escolho continuar 
a alcançar um estado de ser reconhecida pelo mundo inteiro, porque por isso sei que o nosso trabalho 
está conectando todos a nossa volta.  

Steve e eu estávamos em um vôo para um de nossos eventos. Já que trabalhamos muito, nós podemos 
de na maior parte das vezes, nos deslocarmos para os compromissos na primeira classe nos aviões. 
Neste vôo particular, estávamos na primeira classe. Eu adoro ser mimada então estava apreciando este 
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vôo. Do outro lado estava um jovem atraente. Ele tinha um certo carisma nele que parecia chamar a 
atenção. A comissária de vôo passou todo o tempo conversando com ele. Eu  poderia assegurar pelas 
suas conversas, que ele era alguém famoso no mundo do cinema ou da televisão. Freqüentemente eu sou 
bem aberta para conversar com as pessoas. Eu gosto de me orgulhar que eu não conheço um estranho. 
Eu sou alguém que instigaria uma conversa dentro de um elevador. Neste vôo em particular, era de 
manhã cedo, e nem eu nem Steve tínhamos dormido muito na noite anterior. Eu não me encontrava da 
maneira como costumo ser socialmente, tanto que eu nem conversei com este jovem, além de não 
pensar que poderia haver outras pessoas prestando muita atenção a ele. Eu não assisto muito à televisão 
e não vejo muitos filmes como gostaria, então eu não reconheci esta pessoa. Eu tive que sorrir com os 
meus pensamentos. Se eu conversasse com ele, eu diria, "Perdão, você é alguém famoso?" Eu pensei que 
isto seria ofensivo. Então eu pensei, você é famoso se ninguém o reconhece? É tudo uma questão de 
percepção. 

Neste mesmo vôo, eu me levantei para esticar as minhas pernas e eu falei com a mesma comissária que 
estava anteriormente envolvida com aquela celebridade encantadora. Voltei a pensar novamente e creio 
que deveria ter perguntado a ela com era este cavalheiro. Ao invés disso eu iniciei uma conversa com ela 
sobre como viajamos com o nosso trabalho, e como o meu marido se tornou um escritor. Esta 
comissária impressionada com a celebridade, perguntou: "Oh, ele é alguém que eu deveria conhecer, ele 
é famoso?" Eu lhe disse que ele é somente se você estiver consciente do seu trabalho." 

Então você vê que ser famoso é uma perspectiva de como nós e os outros encaram o nosso próprio 
mundo. Eu fico impressionada com todos que eu encontro por causa de  suas experiências e pelo que 
todos temos a oferecer a cada um. Nós somos a pessoa mais importante em nossas próprias vidas. 

Com meu Amor e Luz,

Barbara 

15 de Maio de 2006

~ Christopher e a Caixa da Verdade ~
O Clã dos Guardiões da Verdade

De Steve:

Nesta mensagem, o Grupo revelou mais um dos Sete Clãs originais. Esta completa quatro até aqui. Eles 
contaram uma história sobre Christopher que carregou a caixa da verdade por toda a sua vida, na busca 

constante pela "verdade". O Grupo diz que mais pessoas surgirão nos próximos anos que terão 
situações muito similares que servirão para ajudar a toda a humanidade a mudar a sua percepção do que 

realmente é a verdade. Se olharmos para o nosso passado, nós veremos que foram sempre os 
conquistadores que escreveram a história e portanto as nossas verdades coletivas. O Grupo diz que a 
verdade coletiva é uma questão de suficientes pessoas, que mantêm o mesmo conceito como verdade. 

Quando uma massa crítica é alcançada, a nossa história e a nossa verdade mudam para apoiar as nossas 
necessidades. Qualquer editor de livro de história verificará isto. Quando o Grupo diz, é que para que 

os humanos sejam capacitados, nossa história, e nossa verdade se tornarão mais flexíveis do que já se 
imaginou. Eles usaram esta história para nos ajudar a ver que a busca focada a favor da "verdade" pode 

ser uma bela diversão. 

Grandes Abraços e toques gentis
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                                                 Steve Rother 

Saudações de Casa. 

Onda Magnética

Queridos, vocês têm se tornado cada vez mais interdimensionais com a prática. Através da própria 
consciência, vocês estão desenvolvendo uma habilidade para viver em um mundo que inclui muitas 
dimensões de tempo e de espaço. Os desafios que estão enfrentando têm a ver com as impressões 
magnéticas que são enviadas para o universo e criam um padrão vibracional em que vocês se envolvem. 
Vocês estão literalmente se tornando os pensamentos que colocaram em sua linha de tempo diante de 
vocês. Até pela maneira como se aventuram nesta nova área de Luz, vocês têm conseguido criar um 
ambiente que seja neutro e preparado para ser composto por vocês. É o mesmo efeito magnético que 
apagou a tela diante de vocês e que causou os desafios com seus microfones e aparelhos eletrônicos 
hoje. (Nota de Steve: Esta canalização foi apresentada ao Vivo como o último segmento do show na 
TV Internet do VirtualLight. Durante o show nós tivemos muitas esquisitices técnicas e todos os 
nossos microfones pararam com a exceção de um que eu estava usando para a canalização). 

Há mais pessoas neste planeta do que vocês possam imaginar, que estão aguardando por um milagre. 
Conseqüentemente, vocês estão criando este milagre específico. Vocês estão enviando uma forte 
vibração agora, quase como se pegassem um grande seixo e o atirassem dentro de uma lagoa. A 
ondulação deste seixo percorre a água como uma vibração e prepara a água plácida para aceitar a 
próxima realidade. Isto está acontecendo em níveis multidimensionais e embora o Guardião esteja 
muito frustrado com a deficiência do equipamento que está operando hoje, é uma bela coisa de se 
observar deste lado do véu, porque vocês estão criando o Lar neste planeta, neste momento. Esta 
criação é algo que nós, deste lado do véu, temos aguardado com a mais elevada expectativa, pois isto 
nunca foi planejado. 

Os Ciclos da Terra 

Quando o Jogo da Terra começou, ela era uma esfera quente, gasosa, flutuando através do espaço. 
Devido ao calor intenso, as vibrações da Terra nesta época eram muito elevadas. Bem no início, os 
espíritos aproveitaram esta oportunidade para viver na Terra. Naqueles dias, vocês habitavam a Terra 
como seres etéricos, sem os corpos físicos e densos que agora habitam. Quando a Terra esfriou, vocês 
tiveram que encontrar meios de abaixar seu próprio estado vibracional, de modo que conseguissem 
permanecer em harmonia vibracional com a Terra. A parte interessante sobre isto, é que hoje vocês 
acreditam que uma vibração mais elevada, é melhor do que uma vibração menor. No início da evolução 
da humanidade, o progresso era realmente abaixar a vibração. Quando vocês alcançaram um nível de 
conforto, começou um longo período de movimentos laterais na realidade deste ciclo, onde suas 
vibrações pareciam nem se elevar e nem abaixar. Durante este tempo, não houve muita mudança entre a 
vibração elevada e a vibração baixa, tinha-se a impressão de que não havia evolução. Adivinhem o que 
aconteceu? Vocês já venceram as dificuldades, e hoje consideram a evolução como sendo a elevação da 
sua vibração. Esta é a conclusão de um grande ciclo vibracional, que começou há éons, quando a Terra 
iniciou. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? A Terra não está se aquecendo? Sim, vocês 
acreditam que grande parte disto, está ligada à poluição, aos carros que dirigem, e aos efeitos do 
aquecimento global. Nós dizemos a vocês que isto é somente parcialmente verdadeiro. É muito 
apropriado que aprendam a seguir em harmonia com a Terra. Mas nós também lhes dizemos, que na 
realidade a Terra é muito mais elástica do que vocês sabem. Vocês estão realmente em um ciclo natural 
de energia e o que chamam de aquecimento global está ligado em grande parte ao aumento intenso na 
radiação que emana do próprio sol central. E em relação aos corpos etéricos que uma vez vocês 
habitaram? Vocês não estão falando sobre voltar ao corpo de luz? No início vocês estavam no corpo de 
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luz, quando habitavam a grande esfera gasosa, antes que tomassem a forma física. Vocês estão 
retornando para lá, queridos. O ciclo é uma coisa que desejamos compartilhar com vocês. Até o 
Guardião acreditava que hoje nós iríamos falar acerca da multidimensionalidade, até poucos momentos 
atrás. Nós não iremos. Há algo que está acontecendo aqui, que está além de descrição. Nós não 
podemos esperar para dizer-lhes sobre isto, pois vocês já presenciaram um vislumbre disto. Vocês 
sentiram isto, mas não souberam exatamente como descrever isto em palavras. 

A Evolução da Verdade 

Nós dissemos antes que há 12 lições de vida primárias com as quais vocês trabalham enquanto almas 
fingindo ser humanos. A maior parte de suas lições de vida e a maioria dos seus maiores contratos, 
apontam de volta para esta lição de vida principal sobre a qual vocês decidiram antes de virem para esta 
existência. O primeiro estágio foi o estágio de planejamento, quando vocês pediram a esta pessoa para 
ser o seu pai, a esta pessoa para ser a sua mãe, e a esta pessoa para ser o seu primeiro namorado no 
primeiro grau e de amá-los o suficiente para partir o seu coração? E vocês pediram a esta pessoa para 
ser o seu colega de trabalho e que ele os amaria o suficiente para roubar todo o seu dinheiro e fugir 
para o México? Oh, eles jogam o Jogo tão bem. Vocês colocaram o véu e se esqueceram do que tinham 
estabelecido, mas aqui estão vocês, despertando do sonho no meio de um Jogo. Nós estamos aqui para 
recebê-los de braços abertos, enquanto vocês tomam conta de suas vidas e prosseguem como espíritos 
que fingem ser humanos. Uma das mais importantes lições de vida com que muitos de vocês têm 
trabalhado é a intenção de promover uma ativação global. Embora estas lições de vida sejam 
experiências pessoais, vocês também trabalham com elas em base coletiva, fazendo certas tarefas 
aparentemente "populares" dentro de sociedades diferentes. Isto está acontecendo agora com a lição de 
vida da verdade. Essencialmente, estas almas individuais que trabalham com a lição básica da verdade, 
ajudarão a toda a humanidade a redefinir qual é a verdade na Nova Terra. 

A verdade é uma lição de vida muito difícil. Há até algumas que o Guardião chama de "Saltadores de 
canalização" em seu mundo. Os saltadores de canalizações saltam de uma canalização à outra, até 
encontrarem a verdade que estão procurando, quando na realidade a verdade esteve com eles durante 
todo o tempo da busca. Oh, alguns leram todos os livros escritos nos últimos 40 anos na busca da 
verdade. O que lhes dizemos é que essas pessoas não estão procurando a verdade nos livros ou 
procurando a verdade nas experiências quando pulam de canalização em canalização. O que elas estão 
procurando é um reflexo e a validação da verdade que carregam interiormente. 

Então, bem no início quando começaram a participar do Jogo na  esfera gasosa e quente chamada 
Terra, vocês tomaram a forma de seres etéricos sem forma física. Em determinado ponto, adaptaram 
uma forma de biologia que vocês conhecem hoje como sendo os macacos e começaram a formar bolhas 
humanas de biologia para hospedar o seu espírito durante o jogo. Nesta época havia somente 500 de 
vocês que receberam a forma física. O restante permaneceu atrás para formar o que é agora conhecido 
como o reino angélico para orientação, que era necessário nos dois lados do véu. Nos dias de hoje, cada 
um de vocês está diretamente relacionado com uma das 500 almas. Naturalmente, as boas novas é que 
vocês precisavam somente aprender como avançar com outras 499 pessoas. Se vocês compreenderem 
isto, começarão a compreender a verdade da vida na Terra. 

O Quarto Clã ~ Os Guardiões da Verdade 

No início, os 500 humanos originais viveram rudemente no mesmo lugar do planeta. Só mais tarde, 
vocês se espalharam para as outras partes do mundo. No início, reuniam-se em grupos e formavam o 
que é conhecido como clãs, e esses clãs se agrupavam em torno de um propósito. Eles estavam aqui 
para ajudá-los a trazer as memórias do Lar para a sua experiência na Terra. Nós temos falado sobre 
alguns deles. Havia sete clãs ao todo. Até aqui nós falamos só do Clã dos Olhos Brilhantes, Refletores 
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da Luz e Guardiões da Beleza. Hoje, falaremos de um outro clã, os Guardiões da Verdade. Há muitos 
de vocês que estão despertando no planeta neste momento. Este era o clã dedicado a trazer a verdade 
do Lar para a Terra. A fim de se fazer isto, atributos específicos tinham que estar no lugar certo e vocês 
tinham que compreender certas coisas. No princípio foi difícil descobrir o que funcionava e o que não 
funcionava. Nós lhes contaremos uma história sobre uma destas dedicadas almas, pois isto ilustra bem 
claramente o que é o Guardião da Verdade. 

A Estória de Christopher e a Caixa da Verdade 

O Estágio do Planejamento

Christopher é um ser de luz que em breve entrará no Jogo da Livre Escolha como uma Criança Cristal, 
nascida na Terra como um humano de vibração elevada. Ele não terá que passar pelo processo 
evolutivo, mas nascerá com uma vibração elevada no início de sua vida. Nós primeiro encontramos 
Christopher sentado à mesa no grande Hall dos Registros reunido com todos os seus amigos à sua 
volta. Enquanto Christopher dirige a reunião, explica a todos que estão reunidos que experiência quer 
ter na Terra e o que espera realizar. Enquanto ele fala, as almas daqueles que vão fazer parte deste jogo, 
chegam mais perto. Apesar de sua mãe e seu pai já estarem encarnados na Terra, seus Eus Superiores 
estão presentes nesta importante reunião. Christopher estava orgulhoso que cada um que ele quis que 
estivesse neste Jogo tenha concordado em fazer a sua parte. Ele pôde trazer todos os espíritos e todos 
estes seres para sentarem-se em torno de uma magnífica mesa para o primeiro estágio de sua vida, o 
estágio do planejamento. Um dos seres sentados à sua direita era o seu querido amigo Elrah. Era uma 
grande alma que nunca encarnara. Elrah era um dos seres mais elevados que Super Iluminava o primeiro 
e os últimos estágios da vida. Elrah estava freqüentemente lá para ajudar as almas a fazerem planos e 
contratos efetivos para suas vidas na Terra e estava habitualmente lá para receber as almas que 
retornavam ao Lar e despertavam do seu sonho. Ao dizer isto, é bom lembrar que no Lar, uma pessoa 
nunca é melhor ou mais elevada do que outra, Então Christopher e Elrah tinham a mesma importância 
no processo que se aproximava. Eles eram considerados iguais, pois de fato são simplesmente 
expressões diferentes de um coração no outro lado do véu. 

Elrah conversava com Christopher e com todos os que estavam reunidos preparando o maior contrato 
da vida de Christopher. Elrah disse, "Christopher, você escolheu entrar com a lição da verdade. Ela é 
uma das lições de vida mais difíceis que se pode escolher no planeta da livre escolha, mas ela será 
também uma das mais úteis para todos. Antes que você entre no Jogo, eu lhe darei algumas idéias e 
conceitos que ajudarão você nesta difícil lição." Bem, então, Elrah tira uma bela caixa e a coloca nas 
mãos estendidas de Christopher. É uma caixa muito pequena e adornada. Christopher olha para ela e 
pergunta, "É para mim? É tão bela, Elrah. Eu não sei o que pensar sobre isso." Elrah começa a falar a 
Christopher sobre a caixa e o significado que ela terá na vida que ele está prestes a entrar. Elrah diz, 
"Christopher quando você encarnar em uma bolha da biologia, carregará esta caixa em forma de energia 
muito profunda dentro do seu ser, em um nível elevado do coração." Elrah aponta para um lugar no 
meio do corpo, entre os chacras da garganta e do coração. "Você não será capaz de vê-la com os olhos, 
mas nesta caixa Christopher, você manterá todas as verdades que reuniu como uma alma em todas as 
suas encarnações até este ponto. Seu propósito de alma nesta existência é abrir esta caixa e compartilhar 
a sua expressão da verdade. Se fizer isso, Christopher, retornará ao lar com a pérola que ajudará a 
evolução de todos nós". Christopher disse, "Este é um propósito maravilhoso. Eu aceito alegremente o 
desafio". 

Christopher começou então a tarefa de planejar a vida que se revelava diante dele. Fez contratos e 
reforçou os planos só para garantir. Fez contrato para experiências positivas e negativas. Muitas vezes as 
almas aprendem mais com as experiências negativas do que com as positivas, então todas as 
possibilidades foram consideradas e planejadas. Cada contrato foi exposto e reexaminado. Todos os 
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grandes contratos na vida de Christopher, apontariam para a caixa da Verdade que ele carregaria. 
Apenas se ele se lembrasse de que ela estava lá. Depois de tudo organizado, Christopher ficou frente a 
frente com Elrah pela última vez. "Querido Christopher, nós todos observaremos você daqui do Lar e 
o encorajaremos, mas você não nos ouvirá, pois o véu é muito denso. Nós lhe ofereceremos orientação 
e o ajudaremos a se conectar com os muitos contratos que você assumiu, mas na maior parte do tempo, 
você os considerará coincidência ou sorte. Acima de tudo, Christopher, por favor, tenha em mente que 
tudo o que precisa fazer para realizar todas as suas tarefas, é abrir a caixa e compartilhar o conteúdo. 
Assim, você retornará com a pérola, querido Christopher". 

Nasce uma Criança 

Com as instruções finais, Christopher colocou sua encarnação em movimento, e começou o processo de 
27 meses que precedia o seu nascimento. Foi a primeira oportunidade de Christopher fingir enfrentar a 
ilusão do tempo; durante este tempo, ele trabalhou na transição de um ser infinito que assumia uma 
expressão finita. Foi aqui que ele sussurrou no ouvido de sua mãe, "Meu nome é Christopher. Meu 
nome é Christopher." Muitas vezes a sua mãe acordava no meio da noite com o nome Christopher na 
mente. Em determinado ponto, ela falou ao marido, "Eu acho que deveríamos chamá-lo de 
Christopher." Mas no momento em que ela pronunciou o nome em voz alta, lembrou-se do menino na 
escola que ela não gostava, e então disse "Entretanto eu gosto realmente deste artista, então talvez nós 
devêssemos chamar o nosso filho de Tom". E Christopher sacudia a cabeça e continuava sussurrando 
em seu ouvido a cada oportunidade que tinha. Algumas vezes, as almas conseguem viver com a vibração 
de um nome similar ao seu nome espiritual, e outras não, dependendo de como comunicam o contrato 
a seus pais durante estes 27 meses. Christopher foi afortunado e depois que a mãe hesitou algumas 
vezes, ela finalmente deu-lhe o nome de Christopher. Christopher nasceu três semanas antes do 
esperado, já que não podia esperar mais para entrar no Jogo. Era uma criança muito inteligente. Seus 
olhos iluminavam a sala quando sorria, mesmo quando bebê, além de ser circundado por uma bela 
energia o tempo todo. 

Os pais de Christopher amavam-no ternamente; ele era o seu segundo filho e tinha uma irmã mais 
velha. Muitas vezes uma criança mais velha se ressente com a chegada de um irmão mais novo, mas não 
foi este o caso. A irmã mais velha de Christopher tinha grande orgulho do irmão mais jovem e foi um 
grande apoio para ele. Sua mãe sempre o estimulava em tudo, mas mesmo assim, Christopher não falou 
até que tivesse quase dois anos de idade. Ele se conteve por um longo tempo. Quando falou, expressou 
poucas palavras e muito calmamente. 

O Jovem Christopher

Enquanto Christopher crescia, sua mãe se preocupava com ele porque era evidente que não era uma 
criança normal. Era diferente e, como era natural, ela acreditava que havia algo errado com ele. Fez o 
melhor que pôde para encorajá-lo a cada oportunidade e quando ele falava, todos aplaudiam. Mas 
mesmo se ele não falasse, todos o compreendiam de alguma maneira. Christopher tinha um sorriso 
muito mágico que enviava energia através dos olhos e todos se sentiam à vontade em sua presença. 
Quando Christopher começou a crescer, começou a sentir algo que não compreendia muito bem. 
Constantemente, então, ele se sentia guiado a levar a mão ao peito enquanto ouvia as pessoas falarem. 
Então, um dia ele foi à Igreja. Apesar de seu pai e sua mãe não freqüentarem a igreja, queriam que ele 
tivesse um compromisso e o levaram à Igreja. 

Ensinaram-lhe muitas lições na igreja, e isto lhe agradava. Então em um domingo, Christopher teve 
uma experiência que nunca mais esqueceria. Durante a aula da Escola Dominical, foi dado a 
Christopher um papel destinado a ensinar Deus às crianças. O panfleto contava histórias sobre a 
importância de ser bom e sobre as leis básicas do ser humano. Foi então que os professores falaram às 
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crianças que se elas não seguissem as regras, iriam para o inferno. Naquele exato momento, Christopher 
sentiu uma dor penetrando na parte superior do peito. Mais tarde ele contou à mãe sobre a sua 
experiência. Ela levou Christopher ao hospital e descobriu que não havia nada errado. Mas desde então, 
Christopher passou a sentir uma dor aguda na parte superior do peito. 

Não muito tempo depois, o guia de Christopher surgiu. Com quatro anos, Christopher já tinha um 
amigo imaginário à sua volta na maior parte do tempo. Seus pais pensavam que amigo imaginário era 
uma criação sua, mas como ele parecia ajudar Christopher, deixaram que isso prosseguisse. A única 
parte que eles não conseguiam imaginar era que o amigo imaginário era chamado de Earl (nome 
próprio=conde). Não há muitas crianças que têm um amigo imaginário chamado Earl. Ele conversava 
com Earl, com a mão sobre a parte superior do peito e quando ficou mais velho, passou a receber muita 
ajuda de Earl. Christopher compartilhou um conhecimento inacreditável que ele aprendeu com Earl 
por muitos anos, até o dia em que praticamente parou de falar sobre ele. 

Nos últimos anos da adolescência, Christopher decidiu que queria aprender a falar em público. 
Recebeu aulas de oratória e debate em público. Nesse curso aprendeu a conversar com as pessoas, pois 
ele considerava essa a sua maior fraqueza. Ele não se sentia capaz de efetivamente conversar com as 
pessoas e isto o aborrecia. Explicou isto à mãe, que o tratou com grandes curadores energéticos. Várias 
pessoas trabalharam com o seu chacra da garganta (laríngeo ), para que ele fosse capaz de falar. Um 
contou-lhe histórias sobre uma vida passada e disse-lhe que ele ainda tinha uma espada presa na 
garganta. Outro lhe disse que ele havia sido morto por uma punhalada na garganta, e ainda um outro 
disse que ele tinha sido assassinado por ensinar grandes obras em uma existência passada. Quase todos 
disseram que havia algo errado e tentaram remover os bloqueios que ele tinha. Christopher não 
acreditava neles, porque a cada vez que lhe era dito algo em que não acreditava realmente, sentia uma 
dor na parte superior do peito. Christopher começou a perceber que o que ele sentia era uma 
orientação. Ainda que não lhe fosse mostrado o caminho ou a direção a seguir, Christopher sabia 
quando estava ouvindo idéias que não discordantes do que ele de algum modo sabia interiormente. 
Estes são os primeiros atributos de qualquer pessoa que trabalha com a lição da Verdade. A orientação 
pode não lhes dizer quando estão no caminho, mas avisa quando tomam o caminho errado. 

Falando a Verdade

Não há muito tempo, Christopher começou a descobrir que tinha um conhecimento interior; ele 
começou a aprender como falar e como ser ouvido. Começou a praticar ao expressar esta verdade e se 
tornou verdadeiramente um orador eloqüente. As pessoas naturalmente o ouviam quando ele falava. 
Elas queriam ouvir cada palavra que ele tinha a dizer. Elas confiavam nele, pois conseguiam ver nos seus 
olhos quem ele era. Christopher aprendeu e experimentou muito, trabalhando com esta energia. 
Tornou-se professor e escreveu livros, trabalhando com as suas próprias palavras e ajudando a capacitar 
pessoas. Christopher passou o resto da vida como um professor. Era muito respeitado, pois não só era 
um professor da verdade, com também viveu a sua vida de acordo com a sua verdade interior. Ele tinha 
o hábito de tocar a parte superior do peito quando falava algo realmente importante. Um dia, a sua 
velha mãe perguntou-lhe acerca deste estranho hábito e ele lhe disse, "Mãe, é a minha caixa da verdade. 
Levou muitos anos para lembrar que ela estava aqui, mas ela conserva todas as verdades que eu reuni 
como alma, e desta vez eu vou compartilhá-la com outros". Sua mãe não soube o que responder, mas 
havia aprendido há muito tempo a não discutir com Christopher quando ele estava entusiasmado dessa 
forma. 

Christopher Retorna para o Lar com a Pérola 

Agora chegamos ao fim da sua vida quando ele é levado ao Lar novamente. 
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Quando atravessou o véu, adivinhem quem estava lá para recebê-lo? Seu velho amigo Elrah, que foi a 
primeira bela visão que ele teve do outro lado. Seu amigo estava lá para recebê-lo como o Christopher 
desperto do sonho. Christopher abraçou fortemente Elrah, que disse, "Você fez tanto bem. Você não 
compreende o que fez? Você compreende quantas vidas tocou, como mudou o mundo com a sua 
verdade?" Christopher disse a Elrah, "Eu não. Eu não fui tão bem-sucedido nisto. Foi muito difícil 
para mim. Não foi o que eu esperava de qualquer modo, Elrah. Deixe-me compartilhar algumas das 
minhas experiências". E eles conversaram por éons de tempo, pois o tempo não existe do outro lado do 
véu. 

Nas conversações que se sucederam, Christopher contou a Elrah sobre as suas experiências. Uma destas 
experiências foi especialmente importante para ele, porque de certo modo, Christopher conscientizou-
se de que havia uma verdade que tinha que compartilhar e descobriu a caixa. A parte interessante sobre 
a caixa era que mesmo que ele conseguisse abri-la e encontrar dentro dela a verdade, pois era onde ela 
estava, não conseguiria vê-la. Foi quando Christopher aprendeu que a sua verdade deve ser refletida 
através dos olhos de outros humanos. "Não era isso que eu estava esperando, Elrah. Descobri que não 
podia encontrar a minha verdade e compartilhá-la com as pessoas. Eu tinha que realmente falar a minha 
verdade, permanecer na minha verdade, e viver na minha verdade, assim isto poderia ser refletido 
através dos olhos de outras pessoas e eu poderia vê-la por mim mesmo. Aprendi que uma verdade que 
não é expressa, ainda não é uma verdade. Então eu tive que aprender através de uma situação muito 
difícil que a verdade não é um simples objeto imutável. Não há UMA verdade, mas ao contrário, a 
verdade real é uma evolução, pois quando eu cresci a minha verdade mudou. Eu cresci, aprendendo que 
havia uma verdade, um Deus, um caminho para o Lar. Mas, naturalmente, querido Elrah, há muitos. 
Há tantos, que eu nem mesmo posso dizer-lhe." Elrah disse, "Sim, você conseguiu. Você compreendeu. 
Você trouxe a pérola de volta ." Christopher contestou, "Que pérola?" E Elrah replicou, "Havia uma 
pérola que você precisava trazer de volta da sua experiência. Você se lembra disto, Christopher?" 
Christopher disse, "Eu não sei bem do que você está falando, mas tenho que lhe dizer que também 
houve um tempo em que eu abri esta caixa e falei a minha verdade e as pessoas se tornaram temerosas. 
Elas tentaram encontrar meios de negar a minha verdade, ou humilhar-me, assim não teriam que ouvir a 
minha verdade." Elrah disse, "Sim. Este é o medo, o oposto do amor. Não é interessante que somente 
se tem medo do desconhecido? Uma vez que você preenche este vácuo com qualquer verdade, não é 
mais possível permanecer com medo. Você fez um excelente trabalho, Christopher, ao preencher este 
vazio com o conhecimento."Christopher replicou, "Oh, eu não estou tão certo de que foi o 
conhecimento certo. Eu não estou certo de que foi tudo o que eu poderia ter dado". E Elrah disse, 
"Não foi isto o que estava em seu coração no momento?" Ele disse, "Sim, mas com o passar dos anos, 
eu aprendi coisas diferentes do que sabia até então". "Isto não faz nenhuma diferença," Elrah disse, 
"Não é importante que você fale a verdade perfeita, mas apenas que seja a sua a verdade e que você 
esteja na integridade com o que fala. Estar na integridade com a sua verdade, é o único caminho pelo 
qual a sua verdade pode evoluir. E por ter feito isto, querido Christopher, você trouxe de volta a 
pérola".  

"Ainda estou confuso, Elrah. Eu não compreendo bem o que você está falando, mas deixe-me falar-lhe 
desta outra experiência que eu tive. Em determinado ponto, eu me conscientizei de que tinha medo de 
abrir a caixa, pelo fato de que outras pessoas tinham as suas verdades, e elas pensavam que a minha 
verdade de algum modo influenciaria a delas". Elrah disse, "Sim. Parte da aprendizagem de se viver 
com a verdade real, é dar espaço para a verdade à sua volta, pois ninguém tem a verdade toda. Somente 
é possível para um ser entrar em contato com um pequena parte de Deus. Todos vocês juntos mantêm 
esse enorme projeto de Deus. É por isso que cada um entra com uma pequena parte na caixa, e tudo o 
que pedimos que façam é encontrá-la e compartilhá-la de boa vontade, não como a única verdade, mas 
como a que permanece lado a lado com muitas outras. Você trouxe de volta a pérola, Christopher. 
Nunca se esqueça disto". 
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Christopher disse, "Há uma outra coisa que aconteceu que é fascinante para mim. Quando abri a caixa 
pela primeira vez, houve muitas pessoas que ficaram tão envolvidas com a beleza da caixa, que não 
conseguiam ver a verdade real. Elas estavam tão envolvidas com as jóias, com a beleza da própria caixa e 
com o revestimento de veludo que elas não conseguiam compreender a real verdade". Elrah riu. "Sim, 
este é um atributo humano. Os humanos são tão maravilhosamente engraçados. Quando vêem a luz, 
ficam tão seduzidos por ela, que às vezes ficam cegos para o resto. Não foi uma bela experiência que 
você teve?" Christopher disse, "Sim, foi. Eu senti muita energia, como nunca senti antes, e a propósito 
Elrah, como o véu estava tão fino eu sabia que Earl era você!" 

Christopher recostou-se em sua cadeira e olhou para o querido amigo Elrah e disse, "Então diga-me, 
Elrah, qual é esta pérola? Eu trouxe de volta a verdade que você queria que eu trouxesse? É a pérola da 
verdade com a qual você queria que eu retornasse ao Lar? Eu fiz o que você me pediu para fazer, ao 
abrir a caixa da verdade?" Elrah disse, "Querido Christopher, nunca foi sobre a verdade. A verdade real 
é somente uma percepção e é fugaz, na melhor das hipóteses. A pérola que você tão brilhantemente 
trouxe ao Lar, é a pérola da sabedoria que você ganhou ao buscar a sua verdade e ao compartilhar esta 
busca com os outros. A pérola da sabedoria só pode ser trazida de volta ao Lar quando a sua verdade é 
liberada da caixa e expressada. Não é a expressão da verdade que conta, mas a busca por ela, que traz a 
pérola ao lar. Não é o destino, mas é a jornada que é honrada. Esta é a pérola da sabedoria e isto é o 
que você trouxe ao Lar de forma tão bem-sucedida. Nós estamos muito orgulhosos de você, 
Christopher." 

A razão pela qual lhes contamos esta história, queridos, é que enquanto vocês evoluem como humanos, 
muitos de vocês têm uma caixa da verdade e uma pérola da sabedoria aguardando para serem trazidas 
por vocês ao Lar novamente. Achem a sua caixa, encontrem a sua verdade e expressem-na na 
integridade. Não se preocupem se alguém a compreende. Não se preocupem se vocês não a 
compreendem, pois não estamos pedindo a vocês que estejam na verdade perfeita. Nós estamos apenas 
lhes pedindo que estejam na harmonia e na integridade com o que é a sua verdade. Lembrem-se de que 
vocês também têm um lugar onde a caixa da verdade está profundamente enterrada no seu interior. 

Nós os deixamos com isto hoje, pois enquanto vocês se tornam humanos evoluídos, enquanto vocês se 
tornam capacitados seres de luz na Terra, a sua verdade não somente se torna importante para todos 
aqueles à sua volta, mas importante para a sabedoria e para as pérolas que vocês trarão de volta ao Lar. 

É com a maior honra que lhes pedimos que se tratem com o maior respeito. Cuidem-se uns dos outros 
a cada oportunidade. Saibam que estão olhando nos olhos de Deus quando olham nos olhos um do 
outro. Ao treinarem para abrir esta caixa, brinquem com ela, e joguem juntos.  

Espavo

O Grupo

Conectando o Coração
Compartilhando Sua Verdade

Por Barbara Rother

Encontrar a sua própria verdade é a habilidade de se alcançar o máximo da vida. É importante termos 
fé e acreditarmos em nós mesmos. Ouçam os seus pensamentos interiores mais profundos. Uma vez 
que descobrimos a nossa verdade, o próximo passo importante, é usá-la. Uma verdade não 
compartilhada é uma verdade não contada. Ela permanece como uma informação menosprezada, a 
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menos que façamos algo com ela. Uma vez que descobrimos o que temos a dizer, temos que imaginar 
como espalhar a nossa verdade. Nós podemos ter aqueles momentos onde sabemos em nossas almas 
que descobrimos nossos maiores pensamentos, mas a menos que nós os expressemos, eles ficam 
adormecidos. Como vocês escolhem compartilhar a sua verdade, é com vocês. Vocês podem primeiro 
fazer isto, ao expressar a sua verdade através da sua voz. Esta é uma validação dos seus pensamentos. 
Uma vez que os seus pensamentos entram em sua mente, então são expressos através de sua voz, seus 
ouvidos escutam o que vocês estão dizendo. É então que isto se torna a realidade de quem vocês são. É 
importante compartilhar a sua verdade com outros. É deixá-los saber quem vocês são e no que 
acreditam. Permaneçam fora do julgamento e não se liguem no que os outros pensem. Minha definição 
de canalização é conectar-se com meus pensamentos mais elevados e expressá-los sem deixar que a 
minha mente bloqueie o que esteja passando. Conectar-se com o seu coração é quando a sua verdade 
pode ser expressa. 

As verdades podem ser compartilhadas ao escrever ou através do que seja o que for que vocês façam na 
vida. Uma falta de fé, não somente nos impede de aumentar o nosso potencial em nossas atividades e 
em nossos relacionamentos pessoais, mas também de não nos permitir a desenvolver a espiritualidade. 
Eu sou afortunada por poder me expressar durante os nossos seminários e em meus artigos. Todos nós 
podemos comunicar os nossos sentimentos sempre que entrarmos em contato com os outros, seja com 
os colaboradores, amigos ou a família. Ousem defender suas idéias. Nós temos uma consciência 
universal que é revelada quando nos expressamos. Compartilhem a um nível da alma o que vocês 
acreditam e aceitem ouvir também. Sejam o professor ao compartilhar as idéias e o estudante ao ouvir. 

Expressar a verdade pode ser o primeiro passo em perseguir os sonhos e transformá-los em realidade. 
Deixem ir os padrões de pensamento negativo que os levam a cair na dúvida e no medo. Tenham a 
coragem de falar com a confiança espiritual. Nós somos os mestres de nossas vidas. Nós podemos 
receber as recompensas de nossos próprios pensamentos e ações. Nosso reconhecimento da nossa 
verdade é a força ativadora de nosso poder pessoal. Reconheçam a sua verdade, confiem em vocês e 
então compartilhem os dons que vocês têm com todos a sua volta. Isto não se trata de pregar as suas 
crenças, mas sim de compartilhar com mentes afins. Steve e o Grupo disseram que a verdade é 
evolutiva. Nós estamos sempre mudando com o que se sente certo como a nossa verdade. Assumam 
cada parcela de sua verdade evolutiva e honrem o que fez de vocês a pessoa que são hoje. Quando 
compartilhamos nossas verdades, nós então nos conectamos com todos que são tocados por ela. 

Eu agradeço a todos vocês por me permitir a compartilhar a minha verdade.  

Com meu Amor e Luz,

Barbara 

15 de Junho de 2006

~ "Crop Circles" Reversos ~
Um Exercício Dimensional

De Steve:

Eu acordei olhando o oceano de nossa sacada. Eu tinha muito para agradecer pois tínhamos 
apresentado dois dias de uma nova modalidade de cura, a qual eu estou realmente excitado, pois ela foi 
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melhor do que eu tinha esperado. Além disso, nós estávamos na beleza e magia do Havaí. Então eu 
liguei a TV e assisti um pouco as notícias. Eles estavam entrevistando o prefeito de uma cidade 

chamada de Hell (Inferno), Michigan. Era o dia preferido deles e todos os olhos estavam naquela 
pequena cidade de 75 pessoas. Eles estavam dizendo a todos que eles deveriam ir para Hell, e estavam 
vendendo camisetas com este slogan. Era 060606 e as notícias estavam repletas com todas as histórias 

de superstição sobre o 060606. Até o filme "A Profecia" foi refilmado e a pré-estréia foi exibida 
naquele dia. O Grupo apenas riu e disse para celebrar o 060606 como a marca da metade do caminho 

na contagem regressiva para a ascensão. Como um  interessante ponto na polaridade, o 060606 era 
para ser o negativo, e no próximo ano, nos reuniremos no Havaí para o 070707. Como alguém de Las 

Vegas, eu posso lhes dizer que estes são os números mais afortunados na contagem regressiva para o 
que virá. No próximo ano, em 070707 nós apresentaremos o seminário Mudanças de 

Relacionamentos, o OverLight 5, então eu imagino que isto signifique que poderemos todos ser 
afortunados no amor. Eu posso ouvir realmente o Grupo rindo agora.  

No mês passado durante a Transmissão do Virtual Light, nós dedicamos um segmento para 
apresentarmos o medo semente. Semelhante ao terceiro estágio na Terapia da Onda Inversa, ela dá a 

todos uma oportunidade para reescrever os seus medos semente. Nós temos recebido muitos e-mails e 
comentários sobre as experiências que as pessoas tiveram com este exercício. Se vocês não o viram 

ainda, vale a pena assistir os 30 minutos e passar por esta experiência. Nós esperamos que vocês 
deixem-no nos seus favoritos, e façam-no quando se sentirem presos. Compartilhem-no com seus 

amigos, pois ele pode ser gravado para um CD ou DVD, tudo grátis. Considerem isto um toque gentil 
e lembrem-se que todos nós ganhamos quando vocês seguem no progresso do seu poder. 

EXERCÍCIO DO MEDO SEMENTE AQUI>

Grandes Abraços e toques gentis
Steve Rother 

Saudações de Casa.

Queridos, este é um tempo mágico em sua evolução. Se vocês pudessem  ver a si mesmos por apenas 
um momento, da maneira como fazemos, vocês compreenderiam por que nós dizemos que isto é 
emocionante além da sua imaginação. Diante de nós estão os Humanos que começaram a evolução que 
mudou Tudo O Que É.  Esta evolução está agora se movendo a um índice surpreendente e este 
crescimento é exponencial. Ele não está acrescentando 1 ao 2, ao 3, ao 4; ele está se movendo de 1 ao 
10 ao 100, para um mil, para dez mil, pois vocês colocaram a paixão em movimento como 
evolução.Vocês têm ousado caminhar fora das limitações dos sistemas de crença que restringem quem 
vocês realmente são. 

Cura da Abertura no Tempo-Espaço Continuum

Enquanto a vibração coletiva da humanidade evolui, as mudanças maiores estão ocorrendo, que estão 
sendo vistas em todo lugar. Estão sendo vistas nas crianças que estão nascendo com atributos 
diferentes. Vocês as estão vendo em seus sistemas escolares e nas religiões da Terra. Em breve, elas 
serão vistas em todos os governos do mundo, pois eles também devem mudar para continuarem a 
existir. Sim, elas também estão vindo adiante, já que há muitos Trabalhadores da Luz que trabalham 
dentro dos governos. Eles têm sido intencionalmente colocados lá para ajudar a permitir estas 
mudanças acontecerem, já que eles estão no processo de ação agora. 

Como falamos anteriormente, a Lemúria não afundou. Ela ascendeu. Vocês seguiram em frente para 
abrirem as portas para os outros que vinham atrás. Entretanto, esta separação provocou uma fenda no 
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tempo e no espaço, resultando em uma imensa bolha de energia na Energia Universal, que conduziu ao 
afundamento final da Atlântida. O tempo-espaço continuum trouxe esta bolha adiante para os dias de 
hoje. Como resultado,  foi decidido que ninguém prossegue a menos que todos vocês prossigam. Isto é 
lindo, e nós não decidimos isto, vocês decidiram. Vocês são aqueles que pararam o tempo e disseram, 
"Nós vamos começar com um conjunto diferente de regras. Nós vamos mudar as coisas, prosseguindo 
e fazendo as coisas de maneira diferente desta vez." Uma das coisas que vocês fizeram neste ponto foi 
esconder a energia cristal que vocês usavam nos dias de Atlântida por si mesmos. O mais próximo que 
chegaram ao trabalhar com a energia cristal é o que vocês denominam de eletricidade, mas isto não 
chega perto das habilidades que vocês tinham na energia cristal, que podia ampliar a energia do coração. 
Mas é aqui que vocês estão hoje, e é uma das escolhas que vocês têm diante de vocês. 

Foi recentemente que os seus cientistas anunciaram que a próxima estação de furacões na Costa 
Oriental dos Estados Unidos será uma das piores que já atingiram o Planeta Terra. É a energia 
cristalina que se aproxima de fora da Terra, no lugar onde os cristais da Atlântida foram mantidos, que 
está causando esta energia, em primeiro lugar. Há um lugar que vocês conhecem como o Triângulo das 
Bermudas que guardou em segurança os cristais de poder da Atlântida durante todo este tempo, mas 
agora que a vibração coletiva da humanidade está alcançando um estágio onde vocês podem usá-los, 
eles têm sido reativados. Agora imaginem a energia vindo direto da Terra. Ela teria uma tendência para 
ficar em um raio com a exceção de uma coisa: a rotação da Terra. Esta rotação gira o raio que emana da 
Terra. Se vocês não usarem a energia dos cristais de poder da Atlântida, esta energia vai girar e se 
transformará em furacões. Vocês têm agora a oportunidade de receber esta energia sobre o seu coração 
e tocar os outros seres humanos. Unam a energia da Atlântida e da Lemúria, um coração com outro. 
Isto fará toda a diferença no mundo e vocês mudarão o resultado do que previram os seus maiores 
cientistas, pois eles não mantêm a sua realidade em sua ciência. Vocês mantêm a sua realidade. Vocês 
são os criadores. Nós os desafiamos para intencionalmente começar uma criação neste momento de 
conectar esta energia do coração dos dias da Atlântida e retornar a quem vocês eram e a sua 
magnificência, removendo o seu próprio medo semente intencionalmente. Ao fazer isto, vocês estarão 
removendo os últimos vestígios que os impediriam de assumirem o seu poder. Estas ações começarão a 
curar a fenda no tempo e no espaço que começou nos dias finais da Lemúria.  

Aplicando a Energia Cristal em Múltiplas Dimensões

Nós vamos lhes mostrar algumas coisas divertidas que vocês podem fazer com a energia cristal pois nós 
estivemos trabalhando com vocês na multidimensionalidade e  tornando-nos multidimensionais em 
muitos níveis. As crianças que estão nascendo neste planeta agora, estão chegando com totais 
habilidades multidimensionais. Elas estão nascendo com a habilidade de ver em mais do que uma 
dimensão de tempo e espaço. Primeiro, compreendam que há 12 dimensões, incluindo o ponto de 
percepção. Segundo, saibam que há oportunidades diferentes para que vocês façam levemente escolhas 
diferentes, na mesma vida paralela que compartilha uma alma. Esta é essencialmente uma alma que tem 
12 experiências diferentes no Planeta Terra. 

Nós lhes dizemos que agora é possível sair desta existência para virem até aqui, pegar coisas e voltar. 
No início, vocês selecionarão pequenos itens. Vocês selecionarão idéias e conceitos. Vocês selecionarão 
oportunidades, possibilidades, sonhos e pensamentos. Em um breve período de tempo, vocês realmente 
selecionarão coisas físicas, porque não há parada para os humanos. Vocês são muito imaginativos. Nós 
iremos compartilhar com vocês um segredo, também, já que vocês estiveram procurando o segredo da 
viagem no tempo por um longo tempo. A parte interessante é que nós podemos ajudá-los a descobrir 
uma fórmula que lhes permitirá compreender a viagem do tempo, e nós lhes dissemos isto antes. A 
fórmula é simplesmente aplicar o processo que compõe a curva Fibonacci, conhecida em seu mundo 
como uma fórmula matemática chamada de Caminho Dourado. A relação da Matriz Ortogonal com o 
Caminho Dourado, contem a chave para a ilusão do tempo linear. Saibam também que a velocidade do 
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que vocês chamam luz, não é uma constante, mas um ponto de demarcação, e vocês começarão a 
compreender como o tempo é realmente marcado na ilusão do Jogo que vocês estão jogando. O tempo 
é uma ilusão. Eis aqui a parte interessante. Quando vocês começarem a mudar de dimensões e tiverem a 
experiência de se mover entre as dimensões, vocês não terão mais o desejo de viajar no tempo, porque 
isto parecerá sem importância. Vocês compreenderão que o tempo é simplesmente uma ilusão que 
vocês apreciam durante este Jogo. O tempo não tem nada a ver com qualquer outra coisa do que 
fornecer a vocês uma oportunidade de jogar um Jogo em uma estrutura de tempo linear com um 
passado, um presente e um futuro—ou a ilusão de um passado, um presente e um futuro. 

Um Exercício Multidimensional  usando os Crop Circles

Nós lhes dizemos que quando vocês ficarem mais confortáveis viajando entre as dimensões, vocês farão 
amizades em outras dimensões de tempo e espaço. Algumas vezes é simplesmente uma questão de 
fechar os seus olhos. Depende inteiramente de vocês como expressam esta energia, e se vocês trazem 
isto adiante para a sua auto-capacitação ou a capacitação dos outros, ou talvez até para a sua própria 
alegria pessoal. Que conceito, hum? Não muitos de vocês estão acostumados a procurar por isto, mas 
lhes dizemos que o que mantém o segredo para vocês se tornarem a pessoa mais elevada que  possam 
ser neste planeta, é através de experienciar a sua própria alegria pessoal. Seu próprio Céu pessoal na 
Terra começa aqui, hoje. O seu trabalho de se tornarem multidimensionais é um dos maiores usos da 
energia cristal. 

Enquanto vocês prosseguem, vocês vão perceber a vida de uma nova maneira . Nós lhes daremos um 
exercício multidimensional um pouco divertido, para lhes mostrar como vocês são poderosos e ajudá-
los a usarem a energia cristal dos Cristais da Atlântida. Não, os cientistas no meio de vocês não vão ser 
capazes de escrever isto e provar se isto existe ou não, pois falamos á vocês que o amor não existe no 
mesmo campo em relação a ciência. É tão simples assim. Prová-lo? Vocês não podem. O que faremos é 
lhes dar um exercício que vocês saberão em seu coração se ele funciona ou não. É um exercício 
multidimensional e  que tem sido usado no Planeta Terra. Muitas vezes este exercício tem sido com a 
finalidade de receber e não com a finalidade de doar, assim nós o reverteremos, pois vocês estão hoje 
aqui. 

Nós vamos levá-los ao fenômeno conhecido como "crop circles".Vocês sabem o que é um 
"cropcircle?" Um "crop circle" é um sinal do tempo multidimensional. Isto é tudo. É alguém em outra 
dimensão do tempo e do espaço que envia um padrão de pensamento para poder imprimir a sua 
realidade com um sinal que diz, "Ei, nós estamos aqui! Não me esqueçam". Eles são códigos? 
Naturalmente, há muitos códigos diferentes. Há códigos matemáticos, assim como marcas de energia 
que somente inflamam o seu coração. Muitos deles atingem o seu DNA e dizem, "OK. É hora de 
seguir adiante". Eles são presentes de quem? Eles são presentes dos anjos? Eles são presentes de Deus? 
Sim. Eles são presentes de vocês em outra dimensão de tempo e espaço? Sim, para todas estas questões. 
Vocês abrangem tudo isto, porque o seu Eu multidimensional carrega o total impacto e o total poder  
de Deus dentro de vocês. Mas vocês usam um véu que os impedem da percepção disto, e vocês acham 
que são afetados por tudo mais fora de si mesmos. Bem, nós vamos lhes dar uma oportunidade para 
estarem na outra extremidade de um exercício multidimensional.

Crop Circles Reversos

Nós vamos pedir para se focalizar em um símbolo, por pelo menos 30 dias; carreguem este símbolo 
com vocês e olhem para ele freqüentemente. Pensem neste símbolo a cada momento que puderem e 
mantenham-no em seus pensamentos e no seu coração.
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Então, com a ajuda da Energia Cristal vocês farão um "crop circle" em outra realidade. Pode ser 
qualquer símbolo que signifique algo especial para vocês, pois é o significado em seu coração que 
carregará o símbolo para outra dimensão, como um "crop circle". Se vocês não tiverem um símbolo 
favorito, nós lhes pediremos que usem o sinal do Anjo Humano. Este símbolo é a nossa expressão do 
que vocês estão se tornando a cada dia. Ao invés de receberem os "crop circles", vocês os enviarão e 
serão os criadores da marca de energia que vocês chamam de "crop circles". Vocês estão realmente 
fazendo uma afirmação interdimensional: "Nós estamos aqui! Não se esqueçam de nós!" É um instante 
cósmico. Nós até lhes diremos que em 26 de Agosto de 2006, nós os ajudaremos a aplicar a energia 
cristal para a sua visão que estabelecerá o "crop circle" em outra dimensão de tempo e espaço. Nesta 
data, nós nos reuniremos e os ajudaremos a impulsionar toda esta energia para outra dimensão. Nesta 
data haverá um sinal imenso de "crop circles",  não somente em seu planeta, mas no deles. Todos os 
exercícios que vocês fizerem individualmente, culminará em um sinal imenso no dia 29 de Julho. Nós 
pediremos para que façam parte disto, se assim tiverem a coragem. Nós pediremos à vocês que 
brinquem interdimensionalmente, para que comecem a exercitar o seu eu multidimensional e para que 
façam um sinal de energia do seu próprio desenho em outra área. Vocês nunca teriam pensado que 
deter os furacões poderia ser tão divertido. 

Despertando do Sonho

Os Humanos estão despertando do sonho. Vocês se colocaram aqui por seu próprio propósito, para 
estarem aqui e colocarem um véu para impedi-los de ver quem realmente vocês são. Sua maior alegria, 
seu maior desejo logo no principio absoluto, era chegar e colocar o véu, dando de cara uns com os 
outros e não serem capazes de re-lembrar quem vocês eram. Vocês têm sido fantasticamente bem 
sucedidos. Agora isto está começando a mudar. Nós lhes dizemos, queridos, como anjos no céu, o 
nosso maior desejo é observá-los enquanto vocês abrem os seus olhos, apagando o tempo passado 
dormindo, a medida que vocês começam a despertar do sonho. Este tem sido o nosso maior desejo, 
desde que estamos em existência e aqui estão vocês, fazendo isto. Não passará muito tempo antes que 
dêem uma volta e brinquem como Anjos Humanos uns com os outros. Porque isto, Anjo Humano, é 
um Jogo de Pega Pega. Vocês estão nele! E nós estaremos lá com o maior amor, para observar dentro 
dos seus olhos e olhar dentro do seu coração, ajudando-os a lembrarem-se quem vocês são enquanto 
vocês despertam deste sonho. Então nós lhes pediremos para saír e ajudar os outros a despertar, pois é 
isto o que vocês vieram fazer aqui. Este foi o nosso maior desejo quando vocês seguiram o roteiro de 
estar aqui neste ponto na hora certa. 

Alinhamento no Céu

Nós desejamos lhes dizer uma outra coisa sobre o roteiro original do seu papel nesta existência. Houve 
um tempo no Lar em que as almas sabiam que elas poderiam atingir uma linha do tempo onde a grande 
evolução poderia ter lugar e se completar, o que começou na Lemúria e na Atlântida. Um chamado foi 
enviado a todos, de maneira que vocês teriam as oportunidades de recriarem as mesmas vibrações que 
vocês tinham nos dias da Lemúria e da Atlântida, de forma que vocês poderiam mudá-las e fazê-las 
diferentemente desta vez. Um chamado chegou a cada alma, em todo lugar, em todas as dimensões de 
tempo e espaço, e foi formada uma grande fila.Nós falamos antes desta fila, mas é o momento de 
relembrá-los disto. É uma coisa muito incomum que aconteceu, pelo menos incomum para a Terra. 
Quando vocês estão no Lar, no Céu, vocês são parte um do outro, assim não há separação. Não há 
separação entre os humanos também, embora todos vocês andam por ai pensando que estão separados 
um do outro. Uma grande fila formada de todos os seres que poderiam entrar e receber a forma 
humana, para terem uma experiência como um humano. O final do Jogo todo estava se aproximando e 
a fila formada com todas as almas que queriam ir e ajudar a fazer a mudança. E foi então que isto 
aconteceu: A pessoa na frente da fila, voltou-se para a pessoa atrás dela e disse, "Você tem uma chance 
melhor do que eu de fazer uma diferença, e desde que somos parte um do outro, por favor, passe à 
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minha frente nesta fila, e receba o meu lugar".  Com isto, a pessoa na frente da fila, colocou-se de lado 
e deixou a pessoa atrás dela passar para a frente. Um imenso deslocamento de toda a fila se seguiu, 
enquanto isto aconteceu durante todo o tempo, com a fila de bilhões de almas que esperavam reentrar 
no Jogo. Todas as almas com a maior oportunidade de fazer uma diferença neste planeta vieram à 
frente da fila, com o apoio de todos atrás deles. E assim foi. Foi com grande alegria que eles puseram-se 
de lado, de modo que as maiores almas pudessem estar aqui para fazer a diferença...e aqui vocês se 
encontram. Vocês são os escolhidos, queridos. Vocês são aqueles para quem eles deram passagem, para 
que vocês estivessem aqui, exatamente neste momento na hora certa, de modo que pudessem fazer uma 
diferença. Eles se puseram de lado, já que eles sabiam que vocês tinham uma melhor chance de reunir a 
Lemúria e a Atlântida. 

Nós lhes pedimos que assumam o seu poder agora. E se em qualquer momento vocês se esquecerem de 
quem vocês são, se em qualquer momento vocês duvidarem de si mesmos, nós apenas lhes pedimos que 
façam uma respiração profunda e liguem-se a todas estas almas que ficaram de lado, de maneira que 
vocês pudessem ir para a frente da fila. Elas estão aqui atrás, encorajando-os, como vocês nunca 
acreditariam. Se vocês pudessem ouvir um décimo da repercussão do seu aplauso e da sua alegria, nunca 
mais duvidariam de vocês novamente. Vocês vieram aqui para fazer a diferença. Peguem esta 
oportunidade. Façam isto agora em todas as dimensões de tempo e espaço no qual vocês existem. A 
Humanidade está evoluindo. 2012 está aqui hoje e é seu trabalho trazê-la ao Lar. Saibam que nós os 
receberemos com braços abertos, quando vocês despertarem do sonho, com os belos sorrisos que vocês 
carregam e o amor que preenche o seu coração. Lembrem-se, Juntem-se. Vocês são isto! 

É com a maior alegria que lhes pedimos que se tratem com respeito. Cuidem-se como parte de Deus 
que vocês são. Re-lembrem-se de que isto é um Jogo e Joguem bem juntos.  

Espavo.

O Grupo 

Conectando o Coração
Refletindo um Tempo Mágico

Por Barbara Rother

Steve e eu acabamos de retornar de duas semanas mágicas em Kona, Havaí. Nós apresentamos o nosso 
curso de Terapia da Onda Inversa do OverLight 4, pela primeira vez. Esta é informação sobre 
reescrever os seus selos de energia e controlar a sua matriz de energia com palavras, vibrações, e cura 
com as mãos. Eu acho que todos que estiveram presentes valorizaram esta nova modalidade, tanto 
quanto eu. Sempre me surpreende a informação que Steve e o Grupo trazem. Eu amo ser uma parte de 
apresentá-la e acrescentar as minhas próprias partes da verdade. 

Tyberonn, conhecido por todos como Tyb, foi um dos nossos palestrantes convidados. Ele é 
preenchido com um conhecimento interminável. Tyb vem de Houston, Texas. Ele falou sobre os 
pontos de energia do planeta Terra, Atlântida, Lemúria e o Sistema de Grades. Alguns de vocês já estão 
familiarizados com ele da seção Hot Spots (Pontos de Luz) do Lightworker.com. Tyb é um amigo 
querido que estamos ansiosos por ter de novo presente em nossos eventos. 
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Dr. David Mickel é da Escócia. Que prazer foi encontrá-lo! Ele apresentou informação de cura sobre a 
sua modalidade, conhecida como Terapia de Mickel. Foi informativo e maravilhosamente apresentado 
com seu estilo e humor. Nós estaremos ouvindo mais dele. Nós planejamos tê-lo como convidado no 
futuro na transmissão do VirtualLight. 

Na semana anterior ao nosso evento nós desfrutamos de todos os prazeres que esta ilha tem a oferecer. 
Michael e Melainah Yee têm sido nossos anfitriões aqui nos últimos quatro anos. Eles ofereceram 
tantas aventuras desde a natação com os golfinhos, caminhadas através da floresta tropical para 
visitarmos o Lugar do Refúgio, onde as praias e áreas vizinhas são inacreditáveis. Steve até teve a 
experiência única de ter um polvo colocado em sua cabeça por Michael. Em cada entardecer o céu 
apresentava os mais gloriosos e coloridos pôr-do-sol. Do nosso hotel contemplávamos o mais belo 
oceano com tranqüilizantes sons das ondas. As tartarugas marítimas nadavam em frente do nosso hotel 
e dormiam nas cercanias nas rochas de lava à noite. Vocês já podem ver a primeira série de fotos no 
álbum da família. Na primeira página do Lightworker.com, cliquem no menu superior Atividades de 
Luz , clicando então no Álbum da Família abaixo no menu. Michael e Melainah nos ajudaram todos 
nós a compreender a cultura havaiana e a beleza desta terra. Nós aguardamos ansiosamente pelo nosso 
momento juntos novamente em torno do 070707, onde nós apresentaremos o seminário de Mudanças 
de Relacionamentos do OverLight 5. 

Enquanto eu estou em meu escritório agora, estou refletindo nestas duas  semanas passadas 
encantadoras e apreciando alguma tranqüilidade no tempo do agora. O Havaí parece como um sonho. 
Eu sei que todos, incluindo eu, que se juntaram a nós para o nosso OverLight do 060606 Havaiano 
tiveram experiências de mudança de vida acontecendo. Como foi maravilhoso estar com a família 
espiritual por uma semana neste espaço sagrado. 

Nós estamos em casa por um breve tempo. Esperamos ansiosamente pela visita de um de nossos filhos, 
a assinatura de um livro e nossa apresentação do Virtual Light. Nós então partiremos para Riga, Latvia 
e Moscou, Rússia, onde ensinaremos novamente a Terapia da Onda Inversa. Nossa programação 
continua com um redemoinho de atividades e eu não a teria de qualquer outro modo. Eu aprendi que o 
tempo não fica parado. Esta é a maior razão de apreciar cada momento especial em todo lugar onde ele 
levá-los e quem quer que seja com quem vocês se conectarem em pessoa. Enquanto vocês lêem isto, 
apreciem a vida e tudo o que ela tem a lhes oferecer. Eu sei que me sinto abençoada. 

Com meu Amor e Luz,

Barbara 

15 de Julho de 2006

~ Deus Com 'd' Minúsculo  ~
Redefinindo a Realidade

De Steve:

A mensagem que segue é uma das mais diretas e poderosas que lembro ter ouvido do grupo.  Eles 
colocam em palavras claras como tantos de nossos sistemas de crença se originaram e como agora 

podem mudar para nos permitir seguir para o próximo nível. Estou ciente que muitos não concordarão 
com o que é dito abaixo uma vez que atinge o coração de muitas religiões e claramente reescreve a 

história como a temos conhecido. Mesmo assim, esta mensagem oferece claramente uma direção para 
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mudar a estrada da humanidade à frente que irá funcionar. Pode nos ajudar a desenvolver a estrutura 
mental do humano capacitado em seu poder.  É importante que não entreguemos nosso poder caindo 

em conspirações ou drama ou a quem culpar  pelo o que seja, mas sim que ajamos com firmeza para 
mudar o mundo de hoje.

Este mês o grupo me pediu para começar a usar o “g” minúsculo quando do momento da despedida. 
Isso é realmente interessante pra mim, já que eles nunca se nomearam realmente dessa maneira. Acho 
que eles desistiram e agora vão me deixar chamá-los de o grupo desde que eu o escreva com um “g” 

minúsculo.

Grandes Abraços
Steve Rother 

Saudações de Casa..

Há tanta coisa acontecendo neste planeta que vamos direto para nossa mensagem de hoje. Temos 
muito pouco tempo para colocar todos as partes no lugar a fim de ajudá-los a ver o panorama maior. 
Temos falado muitas vezes sobre a evolução da humanidade. Vamos começar do princípio, mostrando 
a vocês o que está acontecendo hoje em relação tanto a quem são quanto a como vocês começaram.

A Busca por Deus

Vamos começar falando sobre o que vocês acreditam ser o próprio início de seu tempo chamado o 
Jardim do Éden. Bem, precisamos dizer a vocês que aquilo foi uma história engendrada e não 
exatamente o que pensavam que fosse. Então vamos voltar bem antes do Jardim do Éden quando vocês 
eram seres muito simples. Antes mesmo dos dias de Atlântida, antes dos dias de Lemuria quando vocês 
começaram a encarnar como almas no planeta inicialmente vocês começaram a encarnar como espíritos 
na forma etérea sem corpos físicos. Isso porque então a Terra vibrava numa taxa tão rápida que vocês 
não eram capazes de habitar corpos físicos num planeta quente. Então seus espíritos começaram o Jogo 
da Livre Escolha neste planeta bem antes de sua encarnação em corpo físico. Portanto, sua história é 
bem anterior, milhares e milhares de anos antes do momento que acreditam o homem ter encarnado na 
Terra. Entendam que o Jogo da Livre Escolha era na verdade a busca de deus. (“Deus” em letra 
maiúscula aqui?) De maneira a definir e realizar deus, era necessário fingir ser separado do deus inteiro. 
Com isso em mente, deixem-nos contar a história de como vocês evoluíram em relação ao que chamam 
deus.

Vamos falar sobre seu relacionamento com esta entidade que chamam deus e de onde ele veio, de 
maneira que possam ver o quadro que inclui o passado, o presente e o futuro. O que estamos dizendo é 
que agora vocês estão em um momento mágico na evolução da humanidade; falamos sobre isso antes, 
porque há realidades alternativas que acontecem simultaneamente com a sua própria realidade. Há 
pontos mágicos onde uma dessas linhas de tempo se inclina levemente e cruza com outras, deixando 
impressões que mudam para sempre o Jogo. Agora mesmo vocês estão numa junção do tempo incrível e 
imensa onde estão encontrando seu eu lemuriano e atlante. Mas, a coisa vai muito além disso, então 
vamos levá-los de volta a seu relacionamento com deus. Algumas das religiões e crenças nativas dizem 
que deus é sempre soletrado com ‘d’ minúsculo. Deus não tinha um ‘D’ maiúsculo, pois não era uma 
divindade para ser adorada. Originalmente deus era uma forma que andava junto com vocês pra ajudá-
los, sendo parte de suas energias cotidianas. Vocês ficaram muito à vontade, trabalhando com seu deus 
com ‘d’ minúsculo, e isso se refletiu em muitas culturas por toda a Terra. Esse ajudante na forma de 
deus foi incluído nas histórias que passaram de geração a geração através da história, como a que vocês 
conhecem hoje como mitologia grega. Nela cada deus tinha uma área específica de responsabilidade. 
Um era o deus da água, outro era responsável pela comunicação, esse deus era o deus do fogo, aquele 
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era o deus do amor e por aí em diante, com cada um andando ao seu lado, ajudando-os com ‘d’ 
minúsculos. Era importante que eles fossem Deuses com ‘d’ minúsculos porque o segredo era que você 
é deus e eles eram apenas reflexos de sua própria energia. 

Os Captores

Chegou um momento em sua história de jogar o Jogo da Livre Escolha quando um grupo de entidades, 
não originárias da Terra, entrou em seu jogo com a intenção de ajudá-los. Elas acreditavam que os 
humanos originais não tinham direção e precisavam de orientação, então tomaram posição como seus 
mestres e superiores. Esta foi a primeira vez em sua história que sua imagem de deus tomou a forma de 
um ser superior com ‘D’ maiúsculo. Regras lhes foram dadas para seguir e as idéias de polaridade na 
forma de Céu e Inferno foram introduzidas como uma motivação para seguir tais regras. A culpa e a 
vergonha começaram a ser usadas para controlar quando os humanos, jogando o jogo da livre escolha, 
começaram a pensar deus com ‘D’ maiúsculo. Essencialmente, a raça humana foi dominada e 
controlada por uma raça de seres. Uma vez que o planeta Terra era um planeta totalmente de livre 
escolha isso foi fácil de realizar; de fato, essa raça de seres foi na verdade uma de suas seis raças 
aparentadas muito importante em ajudar vocês a tomar a forma física. Inicialmente esse domínio não 
funcionou bem porque os humanos se rebelaram e usaram seus poderes contra seus captores. Foi neste 
ponto que o DNA humano foi alterado para reduzir a rebelião. Esse foi o ponto quando 10 dos 12 
filamentos foram desconectados e destruídos. Isso foi feito de tal maneira que afetou todos os humanos 
por toda parte. A estrutura impressa energética daqueles filamentos está dentro de vocês e está agora 
sendo reativada. O tempo da queda na escuridão, como a conhecem, serviu para espessar o véu e evitar 
que vocês lembrassem sua herança e seu verdadeiro poder. Vocês podem achar, se quiserem, que esse 
foi um evento horrível, mas é importante lembrar que foi realizado com o coração e com a melhor das 
intenções. Eles estavam aqui para ajudá-los, para tentar guiar seres que continuavam a bater uns nos 
outros e que não sabiam para onde iam. 

Número um: Você é deus e tem a responsabilidade de usar seus poderes de criação.

Número dois: Você não é o único deus.

Tenha em mente que você é um deus com ‘d’ minúsculo e há um montão de vocês andando por aí, 
batendo uns com os outros de maneira a tentar ver como deus realmente se parece e tentar encontrar 
uma definição do significado da vida, enquanto o tempo todo a piada está em você. Todas as respostas
estão em seu coração o tempo todo. É o que você é. É a divindade que você vê nos outros. Você a vê 
claramente nos outros ao invés de vê-la em si mesmo por causa do véu. E dizemos que mais do nunca o 
véu se torna fino e em breve você entenderá o verdadeiro significado de estar capacitado em seu poder. 
Esta é a Era da Capacitação ao Poder.

A maneira mais fácil de encontrar seu próprio poder é ajudando as pessoas ao seu redor tomarem a si 
seu poder. É isso que trará deus à vida. É isso que ajuda você a brilhar em sua maior luz, ajudar da 
maneira que puder as pessoas ao seu redor a encontrar seu próprio poder. Antes, isso não foi muito 
popular na Terra, porque vocês sempre acreditaram que uma vibração de alguma maneira é melhor que 
outra, o que instituiu toda uma crença na competição espiritual. Isso não é verdade. É simplesmente 
uma ilusão do Tabuleiro do Jogo. Todos vocês podem ser magnificentes. Quando você ajuda alguém a 
dar o passo para o poder pessoal e para a própria divindade, seu poder e divindade emergem. Você 
pode caminhar em seu poder todos os dias e é isso que estamos aqui para mostrar a vocês, ajudando-os 
a lembrar quem realmente são. Estamos aqui pondo de lado o véu só por um momento de maneira que 
algo ressoe dentro de seus corações – algo já conhecido de vocês – de maneira que recordem. Depois 
pedimos que encontrem seu aroma dessa mesma verdade e por sua vez passem adiante e encontrem um 
uso para ele em outras áreas de suas vidas. É aí que está a mágica.
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Os Governos com ‘G’ maiúsculo

Vamos agora dar um passo adiante porque todo seu sistema de crença neste ‘G’ maiúsculo causou uma 
ondulação por todo o Jogo da Livre Escolha, a que se precisa dar atenção. Um dos grandes ‘G’ que 
vocês criaram é o ‘G’ de Governo. Sim, isso vai mudar, mas não da maneira que a maioria pensa. Muitas 
pessoas acreditam que vai haver uma nova onda de energia que distribuirá a riqueza com igualdade. 
Dizemos que isso nunca funcionará porque ser pobre não é falta de dinheiro. Ser pobre é um estado da 
mente. Ser pobre é uma energia onde você acredita em sua própria falta de criação e sua própria falta de 
familiaridade com a criação. Portanto, uma distribuição igualitária da riqueza nunca funcionará em seu 
planeta. Se fosse assim, não haveria livre escolha, haveria? Vocês estariam violando a primeira diretriz 
mesmo que sendo uma tentativa do coração de ajudar.

Ao invés disso, o que aconteceu é que criaram todos esses lindos governos aos quais deram um ‘G’ 
maiúsculo de maneira que pudessem deificá-los. De maneira que pudessem pedir a eles que criassem 
por você. Assim os responsabilizando por suas criações e dando seu poder a eles. Vocês os chamam 
governo, enfatizando o ‘G’ maiúsculo. Queridos, vocês os criaram em cada região do mundo. Alguns 
são grandes, outros pequenos. Não faz diferença realmente porque são basicamente a mesma coisa. Não 
estamos dizendo que isso seja certo ou errado, apenas aconteceu. É da natureza humana querer tornar a 
vida mais fácil e ter as muitas necessidades da vida resolvidas por uma organização. O desafio chegou 
quando vocês começaram a pedir a elas para liderar vocês e criar por vocês.

Como é que seria pra vocês retornarem a mesma energia que tinham nos dias de Lemuria onde vocês 
trabalhavam com um pequeno ‘g’ no governo? O Governo voltando a estar a serviço das pessoas ao 
invés de estar a serviço de si mesmo. Não é segredo pra vocês que a ascensão e queda de Roma se 
repete. Quando os humanos cada vez mais tomarem a si seu próprio poder, o papel do Governo terá 
que mudar. Esperamos que aprendam com a história e mudem o resultado. Os que estão aqui sentado 
nessa sala, vendo pela mídia ou lendo essas palavras são os que podem mudar isso. Mas primeiro vocês 
dizem, “E eu? Como isso me afeta? O que posso fazer?” Primeiro mantenha isso em seu coração, 
porque você tem um poder inigualável em todo o universo. Cada um e todos vocês escolheram a 
realidade em que vivem, então podem escolher uma realidade onde o governo tem tudo a lhes dizer e 
vocês são controlados. Ou podem escolher uma realidade onde você é por si e permitir ao governo se 
adaptar a vocês. Vocês realmente querem voltar ao Jardim do Éden? Pedimos que comecem a pensar 
nisso agora porque muito parecido a sacudir o tapete, criando uma grande ondulação, quando alguém 
puxa o tapete, aquela ondulação vai pelo tapete inteiro e sacode tudo. Estamos dizendo a vocês que a 
ondulação não precisa acontecer de uma maneira destrutiva. Pode ser uma mudança suave. O mundo 
não precisa passar por outra depressão global para que vocês mudem esse sistema. Pode acontecer com
um coração de cada vez. Um dos maiores desafios é que poucos governos da Terra são atualmente 
dirigidos pelas pessoas que eles governam, mesmo que essa fosse sua intenção original.

Corporações com ‘C’ Maiúsculo

As pessoas formaram outras organizações a que também deram o poder do ‘G’ maiúsculo, mas que na 
verdade não é um ‘G’ maiúsculo porque estão ocultas. É o grande ‘C’ das corporações mundiais que 
foram deificadas pelos governos e em muitos casos são diretamente influenciadas e trabalham junto 
com governos mais do que com indivíduos. Dizemos a vocês que essas corporações estão na verdade 
controlando a maioria das ações e decisões tomadas pelos líderes mundiais. Por outro lado, há também 
teorias conspiratórias sobre uma rica elite em Marte que controla sua Terra. Também de governos 
ocultos de seu mundo que estão silenciosamente manipulando tudo. Elas são verdadeiras? Isso faz 
alguma diferença? Não. Não, se você não escolher essa realidade. O que faz diferença é sua própria 
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criação – a realidade que você cria. Vocês criaram entidades chamadas corporações que silenciosamente 
estão dirigindo seu mundo por decisão sua. Não é uma conspiração, e sim feito à vista de todos. 
Mesmo assim a maioria escolhe não ver.

Em muitos países as leis requerem que as corporações ponham o lucro antes do interesse público. Isso é 
muito triste porque vocês endeusaram suas corporações com ‘C’ maiúsculo e isso foi feito com auxílio 
de seus Governos com ‘G’ maiúsculo. 

Atualmente a lei nos Estados Unidos e em outros países diz que uma corporação deve lucrar antes de 
qualquer coisa, incluindo o bem público. Isso precisa mudar para que vocês quebrem as ligações com o 
Jardim do Éden no qual se encontram agora. Vocês estão cientes que hoje em seu planeta as 
corporações podem deter patentes mundiais das formas de vida como as plantas, formas biológicas e 
órgãos? Essas regras deveriam ser revistas com um olho crítico e tornadas públicas para que todos as 
conheçam. Imagine que uma corporação detém uma patente da vida de uma planta, mas é requerido 
por lei que a mantenha longe do público já que isso diminuiria os lucros de sua linha de produtos. 
Ficamos tristes em dizer que agora isso acontece todos os dias na Terra. Também devemos mencionar 
aqui que são as máquinas corporativas de guerra que dirigem os governos. Vocês já pensaram por que 
ainda têm uma guerra por pelo menos cada vinte anos?

Corporações na Nova Energia

O que verão no Novo Planeta Terra? Não terão corporações? Não terão negócios? Sim, embora 
possam chamá-los por um novo nome, ele ainda serão parte de seu jogo. Como serão as corporações na 
nova energia? Podem imaginar um diagrama onde as corporações lucrativas ponham as pessoas e o 
interesse público em primeiro lugar?

Vamos oferecer uma sugestão de como era a coisa nos dias de Lemuria. O Governo na verdade era uma 
ausência de leis e regras, mas era rico em costumes. Era um tempo lindo e poderoso, pois vocês tinham 
negócios naquele tempo também, e tinham negócios diagramados pelos governos assim como suas 
corporações de hoje. O governo da Lemuria deu aos negócios o direito de operar pelo bem público. 
Naqueles dias era requerido aos negócios mostrar o coração e colocar o interesse público acima de tudo 
de maneira a manter sua planificação. Na Lemuria, os negócios planejados pelo governo serviam as 
pessoas e lhes ofereciam direitos especiais. Ofereciam oportunidade de ser uma entidade por conta 
própria com a intenção posta no interesse público e na capacitação humana antes de tudo.

Por favor, não se assustem porque há muita discrepância sobre as corporações serem todas de fim 
lucrativo. Se você acredita que todo lucro é ruim, se colocará num sistema de crença de carência, o que 
pode lhe causar desafio na abundância pelo resto de sua vida. Quando uma corporação coloca a energia 
do coração das pessoas em primeiro lugar, elas farão mais dinheiro. Seus objetivos mais importantes 
serão aperfeiçoados, mas muito poucas provaram isso até agora.

Muitas corporações até mesmo hoje já estão começando a mudar essa visão. Já começam a mudar e 
pedimos a vocês que se alinhem com essas pessoas e organizações. Vocês têm uma escolha sobre onde 
gastar seu dinheiro e como formar suas próprias corporações. Muitos de vocês, recebendo essa 
mensagem hoje, são líderes de governos e corporações globais. Pedimos que vocês se tornem parte da 
solução, ao invés de parte do problema. A transformação a frente não precisa ser difícil. Não precisa ser 
destrutiva. Pode vir do coração e refletir a mentalidade capacitada da Nova Terra. Mesmo ao formar 
seus próprios pequenos negócios, coloquem essa energia no seu planejamento. “Como posso servir?” 
Apóiem as corporações que tem isso em seus planejamentos. Exijam que os governos sejam 
transparentes e comecem a servir ao bem público, e reconheçam que todos os governos servem aos 
cidadãos da Terra. Elejam pessoas que mudarão a legislação para permitir que as corporações usem a 
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energia do coração. Se uma corporação é para ser considerada uma entidade legal então tornem lei que 
ela deve estampar um coração e que o use. Trata-se aqui do uso da mágica prática no planeta Terra. 
Aprender a honrar o deus em cada um de vocês e se tornar confortável com o deus que anda lado a 
lado com vocês.

Quando se derem as mãos nesse planeta, mudarão a face da humanidade. Vocês estão num ciclo 
evolucionário jamais visto. Estão num ponto da evolução da história, que ninguém jamais pôde 
antecipar quando vocês começaram esse Jogo. Escolheram bem. Estão a ponto de fazer novas escolhas e 
nós pedimos que não as mantenham todas no reino metafísico, mas que as usem em suas vidas diárias. 
Aprendam como aplicá-las em suas cozinhas, em suas mercearias, em seu local de trabalho, em suas 
corporações, em seus governos e por onde quer que andem. Essa é a mágica que detêm. Com todo o 
poder que há no céu, não podemos descer e mudar suas vidas. Não podemos descer e mudar seu 
mundo. Tudo o que podemos fazer é ajudar vocês a lembrar quem são.

É com a maior honra que pedimos que se tratem com respeito. Alimentem uns aos outros a cada 
oportunidade e brinquem bem juntos. 

Espavo.

O grupo com 'g' pequeno. 

Nota final de Steve:

Quando formamos a corporação Lightworker, nós a fizemos como uma corporação espiritual não 
lucrativa. Nosso muito sábio advogado, David Solinger, conduziu-nos nessa direção desde o início. 

Mas, uma vez que a maioria dos fundos que pagam por nossa programação vem dos seminários, sessões 
privadas e venda de livros mais do que das doações, eu sempre fiquei pensando se essa era a melhor 

forma corporativa para nós. Agora que essa mensagem foi apresentada posso ver que o grupo 
provavelmente estava sobre o ombro de David desde o começo.

Não é que não possamos ter lucros. Como a maioria dos negócios, precisamos lucrar ou estaremos fora 
do negócio. O que isso fez por nós é afirmar claramente de que nossa primeira responsabilidade é com 

nossa premissa básica de melhoramento da humanidade. 

O grupo diz que virá o dia quando todas as corporações serão requisitadas a colocar o interesse público 
antes do lucro. Então, corporações e governos voltarão a ser servidores públicos da Nova Terra, muito 

mais do que entidades destrutivas, fora de controle que muitas se tornaram. 

Não é que não possamos ter lucros. Como a maioria dos negócios, precisamos lucrar ou estaremos fora 
do negócio.  O que isso fez por nós é afirmar claramente de que nossa primeira responsabilidade é com 

nossa premissa básica de melhoramento da humanidade.

O grupo diz que virá o dia quando todas as corporações serão requisitadas a colocar o interesse público 
antes do lucro.  Então, corporações e governos voltarão a ser servidores públicos da Nova Terra, muito 

mais do que entidades destrutivas, fora de controle que muitas se tornaram.

Nos meses a frente daremos um espaço no projeto VirtualLight para destaque das corporações da nova 
energia que já estão liderando nessa direção.  Elas já estão aí fora e será proveitoso para todos nós 

conhecer como são os novos modelos de negócios mundiais.  Convidaremos também líderes de 
negócios com essa visão, para entrevistas na estação de TV VirtualLight .
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O grupo sempre disse que quando  damos as mãos, criamos milagres.  Vamos criar um agora.

Grandes abraços e suaves toques

Steve.Rother                                                                                                                                  
com um ‘g’ pequeno 

Conectando o Coração
A Celebração por 4 vezes do 4 de Julho

Por Barbara Rother

Steve e eu acabamos de retornar de uma viagem mágica de conexão coma família espiritual. Primeiro, 
estivemos em Riga, Letônia. Um país não muito distante da Rússia. É uma área lindíssima cheia de 
pessoas amorosas. Apresentamos um evento à tarde e no dia seguinte os 8 Quartos Sagrados. Curtimos 
os encontros com Trabalhadores da Luz de Letônia e de muitas áreas nos arredores. Tivemos até a 
oportunidade de ir a praia no Mar Báltico e curtir sua beleza e boa comida. Pelo final de nossa estadia 
lá eu já sentia saudades de casa. Sempre fico na expectativa do 4 de julho, dia da Independência dos 
Estados Unidos. Adoro os fogos de artifício que fazem parte dessa celebração. Disse a mim mesma que 
teria que esperar até o próximo ano para ver a exibição de cores explodindo. Então dois dias depois, 
enquanto estava na cama quase dormindo, ouvi barulhos do lado de fora de minha janela no hotel. 
Quando levantei para ver o que estava acontecido fiquei deliciada ao assistir uma magnífica exposição 
de fogos! Eu ouvi no dia seguinte que foi uma celebração da cidade, mas para mim me trouxe um 
pouquinho de casa. Eu estava tão excitada como uma criança. Tentei acordar Steve, mas ele estava 
dormindo bem na hora. Isso tudo foi para mim, já que foi minha criação.

Logo depois disso entramos num trem e viajamos a noite para Moscou. Jamais estive num trem 
noturno. Foi divertido. Nos hospedamos num adorável hotel com uma linda vista para o parque em 
frente a nossa janela. Nosso tempo foi preenchido com entrevistas para a televisão e revistas, livrarias e 
seminários. Essa foi nossa segunda vez em Moscou. A primeira vez foi em dezembro último quando 
Moscou era uma terra maravilha de um inverno frio de neve. Desta vez, o tempo estava quente e 
agradável. Todas as pessoas que encontramos nessa viagem eram afáveis. Anseio por retornar a Rússia 
em dezembro e depois em março próximo. Lá, tenho a sensação de estar em casa. Mas me sinto assim 
por onde quer que viajemos. O lar é verdadeiramente onde o coração está.

Nosso hotel, com toda sua beleza era o local perfeito para casamentos. Enquanto estivemos nele houve 
três. Senti a excitação e alegria dos eventos. Para minha satisfação. Como parte das recepções de 
casamento, todos os convidados e os noivos saíam do hotel à frente do parque para ver os fogos. Isso 
acontecia bem na frente de nossa janela do hotel. Sei que a celebração era parte da festa de casamento, 
mas de alguma forma parecia estar acontecendo só pelo desejo de eu ver as cores brilhantes explodindo 
no céu.

O mundo é tão conectado como um só. Celebrações são as mesmas pelo globo todo, sejam elas por 
casamentos, nascimentos ou o 4 de julho. Eu vi meus fogos de artifício quatro vezes. Amo criar minha 
realidade.

Com meu Amor e Luz, 
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Barbara 

15 de Agosto de 2006

~ A Perfeita Imperfeição ~
A Divindade Humana

Mensagem de Steve:

Juntem-se a nós no dia 26 de agosto para a transmissão mensal, ao vivo, do Projeto ‘VirtualLight’ (Luz 
Virtual), quando iremos criar, interdimensionalmente, um “crop circle” reverso. Confira os detalhes na 

página inicial do website Lightworker.com.
O grupo* tem falado com freqüência sobre nossa transformação em seres multidimensionais. E não é 

interessante que tenham começado a circular recentemente pela internet fotografias mostrando aviões a 
jato rompendo a barreira do som? Bela metáfora sobre ser interdimensional! Veja os vídeos destas 

incríveis imagens clicando aqui. 

Fortes abraços

Steve

Saudações de Casa!  

Queridos e amados, quando vocês se reúnem em lugares como este, criam milagres que são honrados 
por nós... Vocês abrem portas para outros espaços e realidades dimensionais, não tendo contudo 
qualquer idéia de quão importantes vocês realmente são! Hoje vamos compartilhar algo com vocês que 
lhes possa ajudar a ter uma perspectiva de quem vocês realmente são, cientes que somos da 
magnificente aparência que vocês têm a partir de nossa perspectiva, a qual compartilhamos agora com 
vocês, de forma que possam ver-se a si mesmos como os anjos humanos que são. Pois este trabalho que 
realizam uns com os outros, mutuamente ajudando-se a conectar as “cordas do coração” individuais de 
cada um, é o que confere verdadeiro sentido à experiência humana. Vocês realmente não estão 
separados uns dos outros. Apesar de haverem aprendido a falar línguas diferentes e terem crescido em 
diferentes regiões do mundo, com diversos sistemas de crenças, vocês são um só coração... Pois para 
participarem deste jogo de serem humanos, precisaram instalar-se nestas bolhas de biologia, para depois 
pensarem que esta parte biológica constitui tudo o que vocês são... Descrição que, em si, é incorreta, 
pois tudo o que vocês são - seu corpo e sua alma - não pode estar contido numa bolha de biologia... Ao 
adentrarem este Tabuleiro do Jogo, parte de vocês deve permanecer em Casa, no Lar Primordial, de 
forma a plenamente utilizar e manter aquela conexão que é única e exclusivamente sua, de cada um de 
vocês. Falamos aqui daquela parte de vocês mesmos a que chamam seu ‘eu superior’. Mas agora, mais 
do que nunca, esta parte de vocês está chegando para entrar em ação.

O Reflexo da Perfeição

Quando vocês passam de um campo de dualidade para um campo de trialidade, isso simplesmente 
significa que vocês não somente honram sua luz e sua sombra, como também as equilibram com o eu 
superior de vocês, de maneira a formar um triângulo com os três. Pois vocês estão começando a 
compreender que realmente não há preto ou branco, alto ou baixo, certo ou errado, amor ou medo. Ao 
invés disso, tais elementos, que se costuma perceber como separados, são na verdade parte um do outro, 
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formando juntos um grande círculo... Portanto, quando vocês honram o seu lado luminoso, também 
honram o seu lado sombrio. Muitos de vocês possuem lindos lados sombrios. E quando vocês os 
equilibram com seu eu superior, tornam-se novamente seres plenos. Contudo, mesmo com esta nova 
visão da trialidade, ainda há um aspecto que parece - aos olhos de vocês - estar faltando... Para nós, 
vocês são os seres mais incrivelmente belos, pois vocês são os anjos que se afastaram do céu por tempo 
bastante, de forma a assumirem uma destas bolhas físicas de biologia e assim criarem magia neste 
Planeta Terra... Vocês, entretanto, não se vêem desta maneira, pois quando se olham no espelho, vêem 
apenas as falhas... Não é interessante? Não importa quão belos vocês sejam, não importa quão perfeitos 
vocês acreditem ser e sintam sê-lo, pois no momento em que se miram num espelho, imediatamente só 
encontram falhas... Somente as falhas e imperfeições de seu reflexo lhes chamam a atenção. E é sobre 
estas imperfeições que gostaríamos de lhes falar hoje. 

Permitam-nos dizer-lhes que vocês são as mais perfeitas imperfeições de deus* que vocês podem ser. O 
objetivo de seu jogo nesta Terra é o de ver e definir deus. Deus é a perfeição de todas as coisas e, a fim 
de se ver a perfeição, esta deve ser percebida a partir de uma perspectiva de imperfeição. Para se 
conseguir isto, é necessário adentrar um campo de imperfeição, de maneira tal que vocês imediatamente 
olham para si mesmos e vêem somente as imperfeições. Não é interessante o fato de que todos os 
humanos queiram tornar-se divinos e perfeitos, de forma a nunca cometerem erros? Vocês estão numa 
constante busca para atingirem uma vibração superior, para se tornarem seres humanos melhores, para 
se elevarem cada vez mais, carregando toda essa energia divina dentro de vocês. Contudo, vocês se 
confundem ou atrapalham por causa das coisas que vêem no espelho como sendo imperfeições. Talvez 
porque achem que estão muito acima do peso ou porque tenham falhas demais em seu rosto. Talvez 
porque suas marcas de expressão sejam muito profundas ou a cor de seu cabelo não esteja do seu gosto. 
Qualquer que seja o caso, suas imperfeições são exatamente aquilo que faz de vocês o mais belo reflexo 
da perfeição. Aquilo que percebem como sendo suas falhas é, ao invés, a mais incrível beleza divina 
jamais refletida em forma humana. E bem lhes dizemos que estas são as coisas das quais se re-lembrarão 
quando re-tornarem para Casa... Estas lindas imperfeições são as peças que carregarão consigo quando 
vierem para o Lar, pois são os reflexos imperfeitos da perfeição de deus.

Cristais Perfeitos

Consideremos por um momento os avanços da tecnologia, pois suas ciências na terra encontram-se 
num ponto muito interessante nesta época atual, cujos recentes desenvolvimentos tecnológicos têm tido 
tudo a ver com a tentativa de se recriar a perfeição da natureza. Pois buscar atingir a perfeição constitui 
uma natural empresa humana. Entretanto, nós lhes dizemos que isso nada tem a ver com a perfeição da 
natureza, mas com algo que está para se evidenciar ainda mais, à medida em que seus avanços 
tecnológicos estejam no limiar da capacidade de produção dos cristais artificiais (manufaturados pelo 
ser humano) conhecidos como diamantes. Vocês já desenvolveram um processo para criar tais 
diamantes quase perfeitos, fabricados pelo homem. Embora a maioria das principais aplicações destes 
diamantes venha a ocorrer nos campos da eletrônica e da tecnologia, não demorará muito para que eles 
sejam utilizados como pedras ornamentais. E aí está o aspecto interessante: as pessoas engajadas nos 
setores de mineração e venda de diamantes têm ficado muito receosas deste processo de fabricação, pelo 
ser humano, de diamantes quase perfeitos. Pois nem mesmo os peritos conseguem diferenciar estes 
diamantes artificiais daqueles de elevada qualidade, encontrados na natureza. Portanto, muita energia 
tem sido gasta em anos recentes, com o propósito de inscrever números de série em diamantes naturais, 
de forma que se possa saber a diferença. Pois até o presente momento, a regra geral tem sido a de que 
quão mais perfeito for um diamante, pelo mais alto preço deverá o mesmo ser vendido. E lhes dizemos 
mais: num futuro próximo, haverá pessoas buscando maneiras de colocar imperfeições aleatórias nos 
diamantes artificiais, de forma a permitir que estes possam melhor competir com as pedras naturais. 
Fica fácil compreender que se os diamantes vierem a ser manufaturados a baixo custo e com tamanha 
perfeição, as pessoas não mais os valorizarão ou utilizarão como o fazem hoje. Portanto, saibam que há 
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aqueles que estão procurando agora formas de se criarem perfeitas e aleatórias imperfeições... E aqueles 
que promovem os diamantes naturais dizem que todo diamante possui uma assinatura especial, 
dependendo da forma com que cada um reflete a luz. Mas o que eles realmente estão dizendo é que 
cada diamante tem falhas únicas, que o tornam unicamente belo...

E não é segredo que este avanço tecnológico logo estará mudando o próprio mundo. E não é 
interessante que os diamantes imperfeitos da natureza vão continuar sendo os mais valiosos? O mesmo 
é verdade acerca de vocês.

A Perfeita Imperfeição

E assim lhes pedimos que se vejam a si próprios nesta mesma luz, pois vocês são aquilo que o criador 
criou como a perfeita imperfeição e, como resultado, vocês são de uma beleza única e sem par em Tudo 
O Que É. Vocês possuem uma assinatura única e sem similar, devido às suas próprias imperfeições. 
Permitam que sua natureza única se expresse como um reflexo divino, pois é aí que reside sua 
verdadeira força. Isto, para começar, é o que vocês vieram fazer no Planeta Terra. Na medida em que 
avançam em direção às perfeitas imperfeições que vocês são, vão assumindo o poder de sua verdadeira 
herança, pois reivindicam o direito de plenamente serem quem são, completamente felizes, 
simplesmente sendo vocês mesmos, ao invés de tentarem ser qualquer outra coisa. Isso é o que faz de 
vocês os mais belos e imperfeitos dentre todos os anjos. Seu constante empenho em busca da perfeição 
vem a ser, na verdade, uma piada cósmica, pois a beleza de vocês, a partir de nossa perspectiva, é além 
de toda descrição.

Suas bolhas físicas de biologia são muito especiais, pois elas possibilitam que deus assuma uma forma 
finita por um curto período de tempo, assim como permitem que vocês expressem a natureza do Lar 
Primordial, bem aqui onde se encontram neste dia, através de belas imperfeições. Seus corpos lhes 
permitem interagir de lindas formas, através das quais nem mesmo os anjos do céu podem fazê-lo. 
Vocês podem tocar uns nos outros. Vocês podem ter a experiência humana de sentirem tristeza, alegria, 
paixão e dor, as quais se expressam através daquilo que vocês vêem como imperfeições. Esta é a 
experiência humana das perfeitas imperfeições de deus. E esta é a maior dádiva que vocês podem 
oferecer, não somente a si mesmos, mas a cada um dos outros e também a nós. E quando vocês 
percebem isso, podem então assumir o próprio poder individual de quem vocês são. Ademais, nós 
podemos lhes afirmar que vocês até aqui vieram com uma grande venda nos olhos e, não importa o que 
tentem, não serão capazes de perscrutar completamente através do véu... Pois seu maior desejo, quando 
projetaram o Jogo do Planeta Terra, era aqui chegar colocando sobre si mesmos este véu e ficarem 
completamente perdidos... E, de fato, fizeram um tremendo trabalho neste sentido!

Uma Bela Experiência Humana

E se nós lhes disséssemos que vocês não poderiam falhar, mesmo que tentassem? E se nós lhes 
disséssemos que se vocês conseguissem afastar o véu, simplesmente cairiam na risada? Vocês tentam 
racionalizar e colocar todas estas coisas numa caixinha caprichosamente arrumada... Ao invés disso, 
simplesmente pedimos a vocês que permitam-se experimentar e sentir... Quando vocês estão num 
campo de dualidade, tentam encaixar e definir tudo aquilo que sentem como sendo um “bom 
sentimento”, um “sentimento medíocre” ou um “mau sentimento”. Mas agora estamos pedindo a vocês 
que equilibrem a dualidade com a trialidade de seu eu superior e simplesmente experimentem um 
sentimento... humano! Simplesmente tenham uma expressão humana de quem vocês são e ousem tocar-
se uns nos outros. Ousem compartilhá-la com os outros. Ousem compartilhar suas próprias essências e 
apreciem a jornada... Isso é o que realmente vocês vieram fazer aqui, mais do que qualquer outra coisa. 
Vocês não vieram até a Terra para dela ascenderem, tornando-se assim de uma vibração mais elevada,
mas para trazerem para esta bolha física de biologia uma alta vibração, de forma que possam vivenciar 
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uma bela experiência humana. Vocês tão freqüentemente pensam em si mesmos como seres humanos 
em busca de um despertar espiritual, quando em verdade são seres espirituais tentando lidar com seu 
despertar humano. Vocês acordaram certo dia em uma bolha física de biologia, sabendo, em algum 
nível, que estavam aqui por contrato, o qual foi assinado, datado e carimbado por vocês, com sua 
própria energia... E tantos de vocês chegam a passar toda uma existência dizendo, “Quero ler as notas 
de rodapé com as letras pequenas... Não acredito ter assinado isso...” Ora, queridos, reconheçam e 
assumam que o fizeram!

Na próxima vez em que se olharem num espelho, desafiamos vocês a se perceberem de forma diferente. 
É naturalmente humano deixar-se atrair pelo que vocês consideram sejam suas imperfeições, mas desta 
vez, quando seus olhos se focarem diretamente sobre as imperfeições, pedimos a vocês que procurem 
ver a beleza de cada uma delas. Pedimos a vocês que encontrem algo belo naquele reflexo do espelho. 
Abençoem suas imperfeições e nelas descubram beleza, como nós o fazemos, e vocês refletirão as 
perfeitas imperfeições de quem vocês são. A humanidade desta Terra é a perfeita imperfeição de deus. 
Vocês são os portadores da energia de Casa e a refletem de volta, conferindo-lhe significado e beleza. 
Vocês lhe dão vida com cada sopro de respiração que trazem ao seu corpo. Mesmo o símbolo do anjo 
humano é intencionalmente imperfeito, para ilustrar o reflexo de deus dentro dos humanos.

E nós lhes dizemos que vocês são muito amados deste lado do véu. Vocês não têm idéia de quantos 
anjos se encontram ao seu redor, observando cada movimento que realizam. Mesmo nos momentos em 
que pensam estarem sozinhos e perdidos, vocês são abraçados pelos anjos, seres e guias que lhes ajudam 
ao longo do caminho. Aceitem que assim é... Permitam-se ser amados! Dêem-se permissão para 
revestirem-se de suas próprias luzes, reconhecendo-a como suas, enquanto as perfeitas imperfeições de 
deus. Vocês são as maiores expressões humanas que jamais existiram. Assim sendo, que tal realmente 
serem os portadores esta energia? 

E deixamos vocês neste dia com um simples toque... para que da próxima vez em que se olharem no 
espelho, observem um pouco mais profundamente e abençoem aquelas imperfeições, pois é delas que 
virá sua força a partir de agora. E nos despedimos de vocês com estes simples lembretes... Tratem-se 
uns aos outros com respeito. Vocês são os maiores anjos que já viveram. Cuidem uns dos outros em 
toda e cada oportunidade, pois vocês estarão cuidando de si mesmos. Saibam que tudo isso é um 
grandioso Jogo de Esconde-Esconde... Deus olhando para si mesmo... Deusa buscando a si mesma. Não 
levem as coisas tão a sério e joguem bem juntos!

Espavo.

D´o grupo com um 'g' minúsculo. 

Conectando o Coração
Nosso Mundo e Nossas Vidas

Por Barbara Rother

Escrevo-lhes esta mensagem em nosso quarto de hotel em Toronto, próximo ao aeroporto. Steve e eu 
passamos a semana apresentando nosso Curso de Psicologia Espiritual.

Nossa janela dá para o fim da pista, sobre a qual posso ver os aviões decolando para vários destinos... 
Minha mente continua a divagar por pensamentos associados às primeiras notícias que ouvi na noite 
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passada. Mais uma vez a ameaça terrorista ergue sua horrenda cabeça... Certamente vocês já ouviram 
falar sobre a captura de indivíduos que estavam planejando explodir aviões partindo do Reino Unido 
em direção aos Estados Unidos, o que me trouxe de volta as brutais sensações associadas ao 11 de 
setembro de apenas cinco anos atrás... Muitos atos insensíveis de violência ocorreram desde então... 
Muitos de nós balançam as cabeças e se perguntam como e por que isso pôde e pode acontecer... 
Pessoas que conheço e com quem convivo em minha existência diária incluem muçulmanos, judeus, 
cristãos, hinduístas, budistas, dentre outros... e nenhum de nós consegue conceber tal destruição. Juntos 
promovemos a paz e a boa vontade para todos.

Sei que ainda vivemos num mundo de polaridade. Há um equilíbrio entre a sombra e a luz. Quando 
tais desastres acontecem, é impressionante como eles parecem trazer à tona o que há de bom nas 
pessoas. O mundo se conecta através de formas de ajuda mútua e isso nos traz esperança. Acredito que 
todas as pessoas são basicamente boas. Acho que aquelas que sentem essa necessidade de destruir e 
massacrar o fazem por acreditarem, em seus corações, estarem seguindo o que pensam ser sua verdade, 
seu chamado... Digo isto por ser minha única maneira de não emitir julgamentos...

Quando ouvi pela primeira vez acerca das ameaças de ataque aos aviões, senti-me apavorada. Steve e eu 
viajamos a trabalho. O mero pensamento de temor diante de um ataque à nossa segurança é 
perturbador, para dizer o mínimo. Depois vieram as medidas extremas de segurança que os aeroportos 
foram forçados a adotar, e que agora me deixam aborrecida e incomodada, embora eu saiba que são 
para minha própria segurança. Tudo isso me faz sentir que apesar de estes terroristas haverem sido 
apanhados, provavelmente havia outros escondidos na retaguarda para tomarem o lugar dos primeiros. 
E minhas emoções ficaram entremeadas com frustração e medo. Percebi-me irritada por não estar no 
controle. Mas logo que este turbilhão de sentimentos passou, simplesmente disse a mim mesma para 
sentir esse medo e então liberá-lo... Pois o mundo continua. Sei que estou segura e me recuso a viver 
minha vida com medo. 

A mensagem d’o grupo para este mês é uma de minha favoritas. Quando primeiro a ouvi, senti muito 
fortemente sua verdade. Todos podemos nos beneficiar se olharmos para nossas perfeitas imperfeições 
e honrarmos o que vemos. Isso vale para nós enquanto indivíduos e é verdade para o mundo como um 
todo. E certamente nos ajuda em nosso crescente entendimento acerca de nós mesmos e do mundo ao 
nosso redor.

Tudo nesta realidade tem seus assim chamados pontos bons e maus. Aprender a perceber o valor de 
todos os lados nos faz compreender sua beleza. Fico imaginando se todo esse tumulto, medo e terror 
em nosso mundo não seja exatamente uma oportunidade para que nós, perfeitos humanos imperfeitos 
que somos, descubramos a beleza em nossas perfeitas imperfeições que nos circundam... 

Com meu Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Setembro de 2006

~ Seu Contrato Sagrado ~
Plano 'B'

De Steve:
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Na transmissão do Virtual Light de 26 de Agosto, nós criamos um crop circle reverso. Ao invés de 
recebermos sinais de energia de outros seres dimensionais, nós enviamos um para eles! 

Após este exercício, o grupo deu a seguinte mensagem sobre algo que eles denominavam de nossos 
contratos sagrados. Bárbara e eu conseguimos nos conectar com esta família espiritual por todo o 

mundo e eu posso lhes dizer que mais Trabalhadores da Luz estão passando pelas MAIORES 
mudanças de vida que eu já vi. Isto é exatamente o que o grupo está dizendo quando eles nos contam 

que estamos sendo posicionados agora para ativarmos os nossos contratos sagrados. 
Se a sua vida está no meio de uma mudança drástica, apenas lembrem-se de que vocês não estão

sozinhos, e se cada um de vocês estender a sua mão...nós estaremos lá.  
Grandes abraços e toques gentis   

Steve Rother
Porta-Voz do grupo   

Saudações de Casa

Queridos, vocês têm percorrido um longo caminho e viajado até aqui através do tempo e do espaço 
para estar aqui, exatamente neste momento. Vocês têm feito isto: despertar do sonho e assumir o seu 
poder como criadores. Nós estamos muito orgulhosos do trabalho que fazem e da energia que têm 
movimentado para ajudarem uns aos outros a trabalhar através deste processo de remover as teias do 
véu. Vocês têm feito muito. Agora vocês têm uma oportunidade de alcançar e tocar os corações, uns 
dos outros, de uma maneira que nunca fizeram antes. Nós estamos tão emocionados - vocês estão se 
tornando seres multidimensionais! 

O Afinamento do Véu

Vocês estão aprendendo a usar este processo conscientemente, agora que vocês afinam o véu. Vocês 
criaram o véu para que fosse muito denso, a fim de se protegerem. Quando vocês afastam o véu, vocês 
sentem uma profunda tristeza, mesmo que aguardem sentir alegria. Vocês esperam ver o Lar, e re-
lembrar da alegria do Lar, considerando como ele é maravilhoso, mas geralmente o que vocês sentem é 
tristeza pois vocês não estão em Casa. O que dizemos a vocês é que vocês estão criando o Lar aqui na 
Terra. Vocês são as valentes almas que vieram com o maior desejo de fazer exatamente isto: 
desencadear o afinamento do véu em ação ao vir e fingir ter um véu à frente. Ao vir e  fingir estar 
separados uns dos outros; ao vir e fingir ser humano e ter dificuldades. Nós amamos as suas 
dificuldades; nós algumas vezes até amamos quando vocês experienciam a dor. Vocês sabem por que? 
Porque quando vocês vierem para Casa, quando vocês entrarem neste Sétimo Estágio da Vida - o 
Estágio da Adaptação - vocês se sentarão em círculo, conversando uns com os outros, tentando 
relembrar todos os processos pelos quais passaram como um humano. Vocês farão isto a fim de 
incorporar no núcleo da sua personalidade, quem vocês são verdadeiramente, enquanto liberam estes 
aspectos da sua personalidade que não são mais necessários. Durante este processo do Sétimo Estágio 
da Vida, vocês se lembrarão desta dor, como a mais bela experiência humana. Sim, nós sabemos. Vocês 
nem mesmo podem conceber isto agora. Vocês passaram por tantas coisas como alma para adquirir o 
direito de estar aqui agora, e os seus inacreditáveis dons estão todos sendo ativados neste ponto. 

Família Espiritual

Nós desejamos falar neste dia de algo do qual nunca falamos antes, pois a realidade é que vocês vieram 
com um propósito mais elevado. Vocês vieram com todos os tipos de idéias como, "O que aconteceria 
se...?" e um monte de "E se(s)...? E se eu considerar isto ou aquilo? E se a humanidade decidir estender 
o jogo no Planeta Terra? E se decidirmos ativar o contrato do Plano B da Humanidade? E se vocês 
decidirem estender o fim inevitável do Planeta Terra? A lista dos "e se(s)", continua. E assim aqui estão 
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vocês. Conseqüentemente, os Índigos e os Cristais estão nascendo em seu planeta. Eles estão 
reformulando tudo o que vocês pensam. Eles estão aqui para co-existirem em um planeta que evolui 
rapidamente, a fim de estabilizar a transformação. Eles estão re-formatando a gênese inteira do Planeta 
Terra. Vocês estão evoluindo e até o momento o véu tem estado muito denso quando dizem, "Eu me 
sinto como se estivesse completamente só. Eu sinto que ninguém acredita em quem eu realmente sou. 
Eu me sinto como se fosse o único em meu espaço que tem esta energia." Vocês então se conectam 
com a sua família espiritual e isto ilumina a sua alma. É então quando muitos de vocês pensam que 
querem achar uma comunidade onde possam todos viver juntos em amor. Entretanto, nós lhes 
dizemos, sem hesitação, que vocês se poderiam enlouquecer. Isto nunca funcionaria, assim nem mesmo 
o considerem. Vocês se irritariam uns com os outros muito rapidamente, porque a realidade é que 
todos vocês vieram com uma marca muito similar. Estas similaridades os tornam como dois ímãs, 
tentando se atrair, quando de fato o que vocês querem é se separar. A reação de se separar é porque um 
ser tem trabalho para fazer aqui, enquanto aquele outro tem trabalho para fazer lá, então honrem isto. 
Unam-se novamente por um momento para re-carregarem os seus ímãs e se re-conectarem com a sua 
família espiritual. Saibam que isto não se trata de encontrar um lugar para viver a cada dia, mas se trata 
de prosseguir adiante, fazendo o seu trabalho e experienciando algumas vezes emoções difíceis. 

Seu Contrato Sagrado

No primeiro estágio de sua vida - antes que nascessem - seu desejo era preparar um roteiro de maiores 
efeitos, sabendo perfeitamente que vocês vieram para viver no Planeta da Livre Escolha e que a maior 
parte dos seus contratos nunca aconteceriam. Todos os contratos devem ser escolhidos por ambas as 
partes a fim de serem ativados. Algumas de suas escolhas estão sendo selecionadas e algumas não. Mas 
neste primeiro estágio da vida, vocês redigiram algo chamado de seu contrato sagrado. Este contrato 
sagrado era um plano de apoio para todos os seus contratos potenciais. Ele somente se ativaria se a 
vibração coletiva da humanidade alcançasse um nível de ascensão que nunca foi esperado. Se tudo se 
alinhasse perfeitamente, vocês receberiam a oportunidade de realizar o seu contrato sagrado, pois 
haveria uma coisa acima de tudo mais que a sua alma poderia contribuir para a humanidade. Quando o 
seu contrato sagrado for ativado, vocês se verão na maior paixão que é possível em forma humana. 
Vocês vieram a este planeta com um presente da divindade e o seu contrato sagrado permite  a vocês 
estar nesta divindade e compartilhá-la com os outros. Há um fragmento de Deus que vocês levam mais 
do que qualquer outra pessoa, e devido ao coletivo da humanidade ter alcançado agora um estágio no 
qual ele pode ser ativado, vocês todos têm uma oportunidade de usá-lo agora. A ativação total deste 
contrato pode ser estendida por vários anos, ainda que a maior parte de vocês já esteja sentindo a 
antecipação de um grande milagre neste dia. Esta é a validação direta do que vocês estão sentindo; é real 
e está prestes a se ativar.

Estes contratos sagrados assumirão muitas formas. Eles podem colocá-los em uma nova direção para o 
resto de sua vida, ou eles podem ser completados em cinco minutos. Vocês podem estar estar enchendo 
o seu tanque de gasolina, quando alguém se aproxima e faz uma pergunta e neste momento este 
contrato sagrado pode ser ativado. O que lhes diremos é que, uma vez que o seu contrato sagrado seja 
ativado, seja ele completo ou não, sua vida terá a plena satisfação de sua alma ao estar no propósito. 
Mesmo se vocês nunca saibam totalmente qual foi o contrato sagrado, vocês começarão a experienciar 
uma serenidade e uma confiança do seu próprio espírito, mesmo estando ainda na forma humana. Este 
é o presente de seu contrato sagrado e a sua maior esperança para vocês mesmos nesta existência. 
Esperem-no agora, enquanto isto é possível. 

O modo com que o contrato sagrado é completado ou como ele se parece, não é a parte importante. O 
que importa, é a sua disposição de cumprir o contrato sagrado, porque é isto  o que o atrai para vocês. 
Esta é a peça que determina o magnetismo do universo, o qual muda então o fluxo de energia para 
atraí-lo para vocês. A energia está sempre em movimento. Quando vocês criam uma estrutura para que 
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a energia se reúna, ela assume esta forma e se cristaliza. Nós lhes dizemos que a simplicidade disto é 
compreender o conceito de um contrato sagrado e criar uma estrutura para que a energia se reúna em 
torno da ativação do contrato. 

Realização do Espírito na Forma Humana

Vocês perceberão que as coisas estão mudando muito rapidamente. Elas podem não ser como vocês 
esperavam que elas fossem, assim liberem as suas expectativas. Liberem as suas idéias do que é bom e 
do que é mal; liberem as suas idéias do que é bem sucedido e o que não é. Pois somente então vocês 
poderão experienciar a alegria além de sua expectativa, pois vocês limitam o Espírito quando mantêm 
estes conceitos.Vocês limitam o seu próprio eu superior ao como isto pode satisfazer seus maiores 
desejos quando vocês estão ligados ao resultado. Sim, é ensinado em muitas partes do mundo que a 
criação significa criar uma idéia do que vocês querem, sendo específicos. Se vocês quiserem dinheiro, 
sejam específicos sobre a quantidade, a data que vocês querem recebê-lo, como é, e como se sente 
quando vocês têm a sua criação. Estes conceitos funcionaram bem na velha energia, mas eles não 
produzem os mesmos resultados na nova energia. Vocês têm evoluído muito além destes processos. 
Agora, nós lhes damos um conceito mais exato do processo. Mantenham o pensamento e criem uma 
estrutura livre para que a energia se reúna. Vejam esta estrutura como uma idéia geral que se 
magnetizará como energia. Não se preocupem com peculiaridades, apenas mantenham o pensamento e 
deixem-no evoluir. Isto aprovará o seu contrato sagrado e muito rapidamente vocês perceberão que 
estão neste planeta por algo específico. 

Agora, neste momento quando nós falamos sobre os contratos sagrados, todos vocês sonham, "Oh, isto 
é magnífico! Mas como eu vou ganhar meu sustento com ele?" Bem, alguns de vocês irão e alguns não, 
mas não é isto o que importa. A parte importante é como vocês vão "viver" isto. Vocês podem 
imaginar dando cada passo de sua vida com uma fé interior, sabendo que não importa o que aconteceu 
em seguida, isso seria uma experiência maravilhosa para vocês? É isto o que está adiante para todos 
vocês que escolherem ativar seus contratos sagrados. Sua vida neste planeta como um fragmento de 
Deus será revelada quando o véu for afastado. Ele revelará a vocês que vocês são o acionamento de 
Deus. Vocês são a realização do Espírito na forma humana. 

Plano “B”. . .  O "Se" do Contrato

Quando vocês estavam no estágio de planejamento desta vida, escrevendo todos os seus contratos do 
Plano B, vocês estavam dizendo, "Se não nos encontrarmos aqui no ponto A, nós nos encontraremos 
aqui, no ponto B. E se não nos encontrarmos no ponto B, nos encontraremos novamente no ponto C. 
E se não nos encontrarmos neste ponto, nós não nos encontraremos nesta existência. Você será o meu 
pai, você será a minha mãe, e vocês auxiliarão nisto, você e eu nos encontraremos no ginásio e meu 
amigo lá adiante, roubará você porque eu tenho que aprender esta lição." 

Nós estabelecemos estes potenciais maravilhosos e bem antes que vocês viessem, vocês elaboraram algo 
chamado de seu contrato sagrado. Houve tantos "se(s)" incluídos a frente dele, que parecia que nunca 
alguém ativaria este contrato. Agora hoje, todos estes "se(s)" estão começando a se alinhar. Este foi o 
"estímulo da Ave Maria", se vocês desejam, de alma, e vocês dizem, "Apenas no caso da humanidade 
alcançar um nível elevado não esperado,  é isso o que eu vou fazer enquanto estiver aqui embaixo". E 
vocês escreveram isto. Agora é o momento. Joguem-se nisto. Lembrem-se dele. Sintam isto em primeiro 
lugar e então deixem envolver este sentimento. Não se preocupem em tentar colocar um conceito nisso. 
Não se preocupem em tentar atrair todos os fragmentos e tentar juntá-los em uma pequena e 
maravilhosa caixa com uma fita em cima. Apenas deixem isso fluir através de vocês. Deixem ser quem 
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vocês são. Nós lhes dizemos que não é possível identificar o seu contrato sagrado até que isto seja 
executado. Oh, vocês são tão imaginativos quando escreveram isto. Deixem a magia começar. 

Nós dizemos a vocês que as vibrações do coletivo da Terra alcançaram um nível onde agora vocês 
podem ativar seus contratos sagrados, e saibam que isto é apenas o início. Sim, há  mudanças da Terra 
adiante, mas lembrem-se que estão no comando de sua realidade... claro e simples. Vocês poderão 
mudar a sua realidade a qualquer momento, mudando o ponto de percepção pelo qual vocês a estão 
vendo. É ilusório e enganoso, então encontrem o ponto mais elevado de percepção. Encontrem o modo 
de usar as imagens a seu favor. Encontrem uma forma de ver o presente em tudo o que acontece e ao 
fazerem isto, vocês mudarão instantaneamente a sua realidade. Vocês começarão a criar o céu na Terra. 
Vocês começarão a movimentar esta energia para que seja a expressão mais elevada de Deus que vocês 
possam ser neste planeta. Isto começa agora. 

A Vela que Brilha Sozinha na Escuridão

Muitos de vocês têm idéias e sonhos que foram criados pela sua paixão. Algumas coisas somente ao 
serem pensadas, já lhes trazem um sorriso no seu rosto. Nós lhes dizemos que a parte divertida sobre 
isto é que quando se moverem para um contrato sagrado, isto facilitará para a pessoa próxima a vocês 
se mover para a sua própria paixão. As pessoas com quem vocês trabalham, a pessoa com quem estão 
casados, e seus filhos, então acharão possível fazer as coisas de forma diferente. Assim, sejam esta vela 
que brilha sozinha na escuridão. Tenham a coragem de colocar isto em movimento por vocês mesmos -
não necessariamente mudar o mundo, mas colocar um sorriso em seu rosto. O sonho de vocês era 
participar deste Jogo com a intenção de estarem separados do Todo, com a intenção de serem 
humanos, quando de fato, vocês são espíritos. Seu objetivo nesta vida nunca foi de entrar em um corpo 
físico para alcançar um nível de ascensão para o espírito, mas sim, de um espírito ter uma experiência 
humana. E se hoje vocês tivessem uma jubilosa experiência humana? Isto é o que vocês vieram fazer. É 
como vocês podem ver Deus. Esta é a base do seu contrato sagrado que é possível neste dia. É como 
vocês podem expressar as criações do seu sonho, não evoluir tanto em uma vibração onde vocês não 
estejam mais na Terra, mas trazer as vibrações elevadas para a Terra e mudar tudo isto. 

Sejam a magia. Cumpram hoje o contrato sagrado. Isto demanda somente um pensamento. Não há 
magia e não há 1, 2 ou 3 passos que possamos lhes dar, pois vocês devem fazê-lo por vocês mesmos. É 
onde permanece a magia, assim deixem com que ela flua através de vocês. Deixem-se sentir a energia do 
Lar. Deixem-se ser a expressão desta magia - seu sorriso, sua alegria, sua paixão sentida em tudo que 
ajudarem a reunir. Se vocês ouvirem aquela maravilhosa risada sobre o seu ombro, saibam que somos 
nós trazendo-lhes a recordação do Lar e encorajando-os ao longo do caminho. Pois vocês vieram com a 
maior esperança de colocar este véu tão denso sobre o seu rosto para que não pudessem se lembrar 
quem vocês eram ou o que vieram fazer. Vocês foram inacreditavelmente bem sucedidos, então agora 
isto muda. Apreciem a viagem, queridos. Busquem isto! Tirem o véu o tempo suficiente para 
lembrarem-se do seu contrato sagrado. Caminhem cegamente dentro disso com a expectativa de esperar 
um milagre, e vocês o criarão. Não se esqueçam sobretudo de se divertir. Isto é o que vocês vieram
fazer. Vocês vieram para apreciar a bela expressão humana. 

Nós compartilhamos com vocês hoje que haverá muito conversa que vocês experienciarão neste planeta. 
Há muita energia impactando uma contra a outra. Há aqueles que estão resistindo à entrada da nova 
energia, agarrando-se desesperadamente aos velhos ideais e eles estão em todos os caminhos da vida; 
eles estão em todos os níveis do governo, em todos os níveis de corporações e em todos os níveis da 
humanidade. Quando verem isto, lembrem-se primeiro de que não é o seu trabalho resolver isso. Pois 
tanto quanto um curador não tem um trabalho para curar, eles somente têm um trabalho de criar 
espaço para outros se sentirem aliviados o suficiente para se curarem. Façam o mesmo com o discurso 
que verem em volta de vocês. Sorriam. Primeiramente, vejam isto pelo que é. É um drama representado 
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por humanos tendo um furor moderado. Como vocês tratariam uma criança de dois anos, digam-lhes 
para se afastar, não ferir ninguém e quando terminarem a sua explosão de raiva que me venham ver. Se 
vocês assumirem a mesma atitude vocês mudarão o mundo amanhã, pois isto não mudou na mídia, 
mudou no coração. Mudem isto primeiro em seu coração e apreciem o passeio. 

É com a maior honra que os deixamos com três simples lembretes. Tratem-se com o maior respeito, 
cuidem-se a cada oportunidade que vocês tenham pois vocês estarão se cuidando. Lembrem-se de que 
isto é um Jogo e joguem bem juntos. 

Espavo.        

O grupo

Conectando o Coração
Aproveitando o Tempo

Por Barbara Rother

O tempo está se acelerando mais do que antes. Eu lembro às pessoas em minhas meditações antes das 
canalizações de Steve para fazerem uma respiração profunda e pura  e apreciarem o momento, o tempo 
do agora. Muito freqüentemente nós vivemos no passado ou no futuro. Isto pode causar ansiedade e 
stress. No passado nós devaneamos sobre o que deveríamos ou poderíamos ter feito. Nós projetamos o 
nosso futuro, de modo que nossas vidas criem o melhor caminho possível. Saibam que o passado e o 
futuro são perfeitos. O que é importante é este único momento em que estamos vivendo agora. Esta é a 
ponte para o passado e o futuro. 

Steve e eu já retornamos de duas semanas na Holanda. Como sempre, foi um tempo mágico, 
conectando-nos com a nossa família espiritual. Cada dia foi preenchido com atividades e eventos. O 
tempo moveu-se tão rapidamente que somente foi possível viver no momento. É quando nós realmente 
apreciamos o momento. Após as nossas viagens, eu sempre aproveito um dia para ter o meu dia pessoal 
livre. Este é o meu tempo para mim. Eu não retorno os telefonemas, nem trabalho em meu computador 
e nem preparo refeições. Eu apenas leio, assisto a um bom filme ou aquilo que inspire a minha alma. 
Este é o meu tempo de rejuvenescimento. Eu me afasto de minha vida atribulada para recarregar-me 
antes de prosseguir novamente. Então eu posso prosseguir no próximo passo da minha vida. Este é o 
meu modo de não me tornar oprimida com a vida. É como eu emprego o tempo para apreciar cada 
momento e viver no agora. 

Quando eu cheguei na Holanda, pareceu que fui levada a uma outra dimensão de tempo e espaço. Eu 
fui elevada do meu dia a dia de Las Vegas e transportada para uma outra dimensão por duas semanas. 
Eu sinto como se houvesse outra parte minha que esteja ainda vivendo lá. Eu imagino que isto é como 
se tornar multidimensional. Esta é a minha razão de tirar um dia para reentrar em minha existência 
neste espaço. Isto acontece cada vez que viajo. Eu preciso de um tempo de ajuste para me adaptar. 
Algumas vezes na viagem de avião para casa, Steve começa a conversar comigo sobre a nossa próxima 
viagem. Eu lhe recordo como eu não posso ter a minha mente lá adiante, até que eu tenha tido tempo 
de processar esta última viagem. Eu imagino que todos nós tenhamos nossa própria maneira de lidar 
com isto. Steve está pronto para mover-se para o próximo estágio neste momento. Eu preciso do meu 
tempo para me ancorar e parece funcionar melhor se eu somente viver em uma dimensão de cada vez. 
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Aproveitem o tempo para viver no momento. Apreciem o tempo do agora. Tomem um tempo para 
vocês mesmos. Vocês merecem este espaço especial para refletir sobre a beleza de quem vocês são hoje.

Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Outubro de 2006

~ A Religação ~
Religando o Campo Energético Humano

De Steve:

Enquanto eu me sentava para apresentar esta mensagem na transmissão do VirtualLight, eu disse a 
todos que esta mensagem seria muito especial. É raro que eu saiba exatamente como será a mensagem, 

mas desta vez eu sabia exatamente aonde estávamos indo. A verdade é que eu compreendi por algum 
tempo que a humanidade estava sendo religada. Nos últimos seis meses eu falei com várias pessoas em 

sessões particulares para explicar algo que estava ocorrendo com elas. Agora enquanto me preparava, eu 
soube que era o momento de compartilhar esta mensagem com todos. 

Todos temos percebido de vez em quando que todos os humanos, em toda parte, estão evoluindo em 
uma medida sem precedentes. Este novo nível permitirá a todos entrarem no segredo! 

Grandes Abraços e toques gentis   

Steve Rother
Porta-Voz do grupo   

Saudações de Casa

Queridos, vocês estão aqui em um planeta muito mágico. Vocês estão aqui em um tempo especial e 
vocês formaram fila para estar aqui, exatamente neste momento, a fim de fazer a diferença. Vocês 
pediram para que fossem colocados em algumas situações muito difíceis, de forma que pudessem passar 
pelo processo que precisavam para reunir a informação e ganhar as suas credenciais como um curador 
ou um professor ou qualquer papel em que vocês estiveram planejando participar. Agora aqueles 
contratos sagrados estão sendo promulgados. Alguns começaram e alguns estão ainda para se desvelar, 
mas vocês estão no caminho. 

Eras: Ciclos da Humanidade

Nós contamos que por muitas vezes em toda a história da humanidade onde vocês passaram por 
períodos evolutivos... ciclos, se assim desejarem. Estes ciclos tiveram início em tempos muito antigos. 
Eles vão muito além da história que vocês conhecem, pois grande parte de sua história retorna há cerca 
de 2 milhões de anos e nós lhes dizemos que como almas neste planeta, vocês tem retornado bem mais 
além disto. 

Bem no início, quando o planeta era quente e gasoso e não tinha a forma física que agora tem, vocês 
habitavam no planeta como seres espirituais, como seres etéreos sem corpos. Assim permaneceram até 
que bilhões de anos mais tarde, vocês assumiram a forma física e começaram a sua jornada neste planeta 
como uma bolha física da biologia. Esta evolução de seres etéreos para corpos físicos foi uma imensa 
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diferença. Seus próprios livros de história lhes contam sobre muitos dos outros ciclos, ciclos menores, 
dos macacos ao Homo Erectus, o Homo Sapiens ou o homem de Cro Magnon, mas é muito mais do 
que isto. Assim, o que aconteceu no fim destes ciclos de eras? Esta é a maior questão. O que aconteceu? 
Vocês estão prestes a descobrir, pois vocês estão agora no término de uma destes ciclos de eras. 

A Religação  - 12 Filamentos do DNA

Há algo que está acontecendo neste planeta para todos e cada um de vocês que compreenderão em um 
tempo muito curto. Os Humanos estão sendo religados. Vocês mesmos estão fazendo isto. É parte do 
seu processo natural e evolutivo. Não, não é algo para ser temido. Isto não significa que naves espaciais 
estão descendo e colocando implantes em vocês. O que está acontecendo é que vocês estão evoluindo a 
um ponto onde vocês podem começar a religar todos os filamentos do DNA. Vocês atingiram um 
ponto onde podem começar a ativar alguns dos outros chacras que vocês nem mesmo sabem que estão 
aí. Sua estrutura energética está para mudar. Assim está o seu planeta. 

Se vocês observarem o planeta, verão que ele está se aquecendo. Vocês chamam isto de aquecimento 
global, mas é muito mais do que isto. Compreendam, por favor, que embora a liberação do efeito estufa 
tenha acelerado o processo dramaticamente, este é um ciclo natural, evolutivo. No início era muito 
quente e gasoso, vibrando a uma taxa muito elevada. Quando ele esfriou, ganhou densidade e vocês 
tiveram que assumir uma forma mais densa, nos corpos humanos e físicos. Vocês estiveram nesta 
condição por um longo tempo e agora isto está começando a mudar novamente. Está começando a 
aquecer. Oh, sim. Nós podemos lhe dizer todas as coisas engraçadas. Nós lhes damos a informação 
para que possam se preocupar se assim o escolherem, mas compreendam, por favor, que o medo não é 
necessário nesta situação. Podemos dizer que vocês estão prestes a entrar em uma nova era do gelo no 
Planeta Terra e dissemos antes que isto é absolutamente verdadeiro e que vocês, como almas, passarão 
por ela maravilhosamente. Isto não significa que toda a vida estará deixando o planeta. Significa que 
vocês estarão evoluindo. Seus pensamentos sobre uma era do gelo estão longe dos eventos à frente. 
Realmente é um resfriamento do planeta. É um ciclo evolutivo natural, onde a energia será 
redistribuída. É quase como dizer que a Terra, por Ela mesma, esta sendo religada. Da mesma maneira, 
assim estão vocês. 

Os Dois Lados do Cérebro serão Religados como Um Só 

Há o religamento dos filamentos da espécie humana que está começando hoje. As duas metades do 
cérebro que tiveram que ficar separadas para lhes dar a ilusão do campo da dualidade estão começando 
a se juntar. Ao invés de terem vias pequenas e sinápticas, que se movem de trás para frente, entre as 
metades, enquanto vocês evoluem como humanos, as duas metades se tornarão uma. A ilusão e o véu 
existem realmente entre as duas metades de seu cérebro, pois o lado esquerdo é o marcador do tempo. 
Ele lhes dá a ilusão de viver em um campo de dualidade e lhes dá a ilusão do tempo linear, o qual lhes 
dá um caminho a seguir. Ele dá ao espírito um jogo para que participem como um humano. Seu 
cérebro direito é o cérebro criativo, mas ele não tem qualquer conceito de tempo. Ele não tem conceito 
dos compartimentos em que as coisas se adaptam. Este é o outro lado do cérebro. Estes dois estão 
começando a se fortalecer com esta religação. Não é simplesmente um caso de novas e aperfeiçoadas 
vias sinápticas entre os dois; será uma fusão dos dois enquanto o humano  animal evolui para conter 
uma vibração mais elevada do espírito... Pois não é o humano que está evoluindo. É o espírito que está 
evoluindo, fazendo com que a casca humana, a bolha da biologia, mude para acomodá-lo. Isto está 
acontecendo agora, com grande antecipação, do nosso lado do véu. 

Para Manter o Equilíbrio  – Conceda o Equilíbrio
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Vocês verão coisas que são um resultado direto disto. Um é que haverá mais crianças prematuras 
trazidas a esta Terra nos próximos cinco anos do que já houve antes, porque há uma precipitação de 
chegar aqui para experienciar este processo. Observem isto. Nós também lhes dizemos que há muitas 
coisas que vão acontecer enquanto ocorrerem as suas mudanças globais, ainda que tudo isto seja 
alterável por vocês. Vocês podem fazer desta uma transição fácil, ou vocês podem fazer com que ela 
seja difícil. A parte interessante é que não é como vão passá-la; é como vocês ajudarão outras pessoas a 
passá-la, é o que vai manter a resposta para o seu espaço e seu contrato sagrado. Vocês não são os
únicos que vão passar por isto. A fusão dos dois lados do cérebro, o processo da própria religação os 
ajudará a se tornar conscientes de que vocês são parte de todos e de cada um neste planeta e que 
ninguém nunca esteve sozinho. Entretanto, a fim de chegar lá, vocês devem passar pela polaridade. 
Vocês devem expandi-la. Se olharem em volta de vocês, vocês podem dizer realmente que há mais 
depressão no Planeta Terra do que antes. É devido ao stress do processo de religação, assim ajudem-se  
nisto. Ajudem um ao outro para que estejam lá no momento certo, pois a maior coisa que alguém pode 
fazer para que não se preocupem com eles mesmos... é ser útil. 

Houve um grande mágico do dinheiro e dos sistemas monetários em seu planeta que disse uma vez, "Se 
vocês quiserem ganhar dinheiro, a melhor forma de fazer isto, é ajudar outras pessoas a ganhar 
dinheiro". Nós lhes dizemos a mesma coisa. Se quiserem ter uma bela experiência neste planeta, 
assumam uma maneira de ajudar outras pessoas a ter uma bela experiencia neste planeta, para isto 
honrem a ligação entre todos. Isto honra o processo de religação que não está apenas acontecendo com 
vocês, mas está acontecendo com o próprio Planeta Terra. 

Lancem-se para Serem os Primeiros

Sim, haverá tumulto. Há sempre tumulto quando os humanos são confrontados com a mudança. É por 
isto que estão aqui. Vocês podem ser chamados à ação com o conhecimento de que podem trazer 
tranqüilidade a um planeta que está mudando. Nós também desejamos mencionar que estamos falando 
como se hoje fosse um limite na areia. Há muitos de vocês que estiveram passando por este processo de 
religação por anos, especialmente aqueles que se chamam de Trabalhadores da Luz. Alguns de vocês se 
orgulham por estarem à frente do jogo. Há quase um medo da competição espiritual com alguns de 
vocês, porque vocês querem estar logo lá. É muito frustrante para vocês estarem lá e não terem alguém 
ao redor que os compreendam. Muitos de vocês estiveram passando por isto nos últimos cinco anos. O 
que irá acontecer quando vocês alcançarem o outro lado? Isto é o que vocês querem saber: Como se 
parece o destino, especialmente desde que o quadro que estamos pintando da jornada nem sempre é tão 
belo? Nós lhes dizemos que tudo é a jornada. Não há destino. 

Os Doze Vocês

Nós os estivemos preparando para uma das mudanças que vocês estão prestes a experienciar. A 
Multidimensionalidade é uma parte interessante que vocês começarão a usar em suas vidas diárias como 
parte de sua magia prática. Há muita mágica aqui. Se compreendem que estão neste planeta como um 
indivíduo, pois vocês acreditam que isto seja tudo o que vocês são, de fato a ciência lhes diz que vocês 
existirão em outras 11 dimensões do tempo e do espaço. Nós lhes falamos em 12 porque há realmente 
um ponto de percepção que contamos como uma dimensão. Assim, há 12 diferentes vocês neste 
planeta, tendo experiências levemente diferentes como uma alma. Se vocês pegarem esta fila de cadeiras, 
e disserem, “Esta é um de vocês”, e vocês pegarem esta fila de cadeiras aqui e esta é uma outra, vocês 
terão uma expressão diferente da mesma alma neste planeta, nestas diferentes linhas de tempo. Elas 
estão todas ocupando espaço simultaneamente, devido ao tempo linear que é uma ilusão; é uma criação 
do cérebro esquerdo e ele lhes dá o Tabuleiro do Jogo no qual jogar. Como seria para uma alma que 
está vivendo nesta dimensão pular aqui e agarrar um ponto de vista, uma idéia, a solução para um 
problema e trazê-la aqui? Isto é multidimensionalidade, e vocês estão para experienciar mais disto do 
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que nunca antes. Não seria maravilhoso para vocês encontrar um ponto difícil em sua vida, aonde vocês 
não tinham quaisquer respostas e se desculparam por isto por toda a vida, e então receberem um ponto 
de vista diferente da sua própria alma e retornarem a ela com um vigor renovado, restaurado e uma 
perspectiva da multidimensionalidade? Isto está prestes a acontecer com os humanos. A parte 
interessante é que muito do que vocês percebem como dificuldades humanas não são dificuldades. Elas 
são um caminho que vocês projetaram para si mesmos. Elas são processos onde vocês levam a cabo por 
portas laterais. Muito disto é um ajuste de seus padrões de pensamento. 

Índigos e Cristais 

Dizemos a vocês que isto está para se tornar muito mais fácil do que antes. As Crianças Cristal estão 
nascendo neste planeta, pois vocês estão evoluindo muito rapidamente em sua vibração. Mas as crianças 
que chegam, estão nascendo a um índice de vibração mais elevado, e as Crianças Índigo e Cristal co-
existirão neste planeta por muito tempo e ajudarão na adaptação de uma vibração mais elevada. Elas 
lhes ensinarão como usar a multidimensionalidade. Há tantas coisas que vocês podem ver! Qual é a sua 
realidade de qualquer maneira? Ela nada mais é do que uma percepção. Se vocês tiverem uma câmara 
em seu cérebro e esta câmara estiver apontada lá adiante, então esta é a sua realidade. Se desejarem 
mudar a sua realidade, a maneira mais fácil é mudar o seu ponto de percepção. Simplesmente olhem-na 
de um ângulo diferente. Isto é muito mais fácil de fazer quando vocês estão em um estado de 
multidimensionalidade. Vocês estão para ver isto como uma realidade. Seus sistemas de crença 
constantemente os impedem de usarem muitas destas ferramentas em vocês mesmos, então usem-nas 
em outras pessoas. Ajudem outras pessoas que se envolvem nestas dificuldades. Ajudem-nas a se verem 
de uma perspectiva diferente. Isto é o que manterá a chave para que toda a humanidade se torne 
acessível ao processo de religação.

Religação Interrompida

Deixem-nos explicar isto também. Há momentos em que o corpo físico precisa ancorar. Ele precisa de 
uma restauração constante dos atributos físicos, pois o corpo somente existe no mundo físico. Ele 
necessita de água. Ele necessita de alimento. Ele necessita da luz solar. Ele necessita de abraços. Ele 
necessita de intimidade, de sexo, de atenção e do toque de outros. Ele necessita de se ancorar para 
mantê-los nos confins físicos da Terra. Algumas vezes se uma alma não está ancorada apropriadamente 
ou não está ancorada o suficiente para que passe pelo processo de religação, o processo pode 
sobrecarregar o corpo e ser interrompido. A interrupção deste processo em estágios críticos pode 
provocar o início de um ciclo onde a glândula do hipotálamo começa a produzir mais. O corpo físico 
não ancorado é então colocado em um ciclo que provoca desequilíbrios na energia tais como aquelas 
que vocês rotularam como Fibromialgia, Síndrome da Fadiga Crônica, Encefalomielite Miálgica e 
outros desequilíbrios da energia similares. Isto tem sido muito comum entre as pessoas que tendem a 
liderar o caminho vibracionalmente, já que elas freqüentemente vivem vibracionalmente mais próximas 
da margem do que a maior parte das pessoas. As incidências destes desequilíbrios de energia 
provavelmente irão aumentar enquanto o tempo avança. Suas primeiras experiências com a 
multidimensionalidade poderão levá-los a perder o ancoramento e a ficar presos entre as dimensões 
energéticas e  colocar estes ciclos em movimento. Muitas vezes há uma razão pela qual o Eu Superior 
escolheu para passar por esta condição. Neste evento não se pode mover em direção à cura até que eles 
tenham recebido plenamente o presente da doença. Então, com o ancoramento apropriado e as técnicas 
energéticas apropriadas, vocês poderão ajudar as pessoas a ancorar e a começar novamente o processo 
de religação. 

Um Bom Ancoramento
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Há técnicas de ancoramento que muitos de vocês experimentarão, pois é importante que vocês honrem 
o corpo. Se vocês usam todos os seus pensamentos esperando libertar-se do corpo em um processo de 
ascensão, então é muito comum para o corpo se desequilibrar energeticamente durante uma religação. 
Não pensem que  asas irão crescer em vocês e se transformarão em anjos imediatamente. O corpo serve 
a um propósito maravilhoso e enquanto acontece este processo de religação, vocês irão ver muitas das 
habilidades que o seu corpo físico poderá fazer com o espírito. Com o Espírito no comando da bolha 
física de biologia, ele também esta de algum modo limitado por esta bolha física da biologia. Vocês 
criaram o véu tão denso que nem mesmo se lembram que são espíritos. É absolutamente surpreendente 
para nós quando observamos vocês se chocando uns com os outros. Seu maior desejo era chegar aqui e 
ficar confuso. Vocês foram muito bem sucedidos, entretanto lhes dizemos que isto está prestes a 
mudar. Todo o processo está começando a mudar para vocês agora enquanto  esta religação se inicia 
para todos. 

Sim, vocês que estão assistindo, ou ouvindo ou lendo isto, perguntam,” O que isto vai fazer  por mim 
hoje?” Encontrem o seu papel, queridos, pois muitos de vocês ativaram um Contrato Sagrado do qual 
nada sabem. Vocês podem senti-lo atraindo, mas vocês não sabem aonde ele vai. Isto é normal. Este é o 
estado normal da humanidade nesta altura. Muitas poucas pessoas sabem qual é o seu Contrato 
Sagrado, mas a atração, este pouco de conhecimento, é tudo o que vocês precisam neste momento, pois 
ele os conduzirá bem, se vocês não pensarem nele eternamente. Tirem-no de lá e movam-no para o 
sentimento, ao invés do pensamento. Fundam os dois, pois vocês não vão se mover completamente 
dentro do cérebro direito e existir lá adiante. Vocês vão fundir os dois onde vocês poderão determinar 
a divindade. Imaginem isto desta forma: Deus é o infinito e existe na parte direita do seu cérebro, pois 
vocês são a divindade, e a parte esquerda do cérebro é a parte que pretende ser um humano, a parte que 
determina tudo e imagina tudo ao colocá-lo em maravilhosos e pequenos compartimentos, para dar aos 
seus filhos, assim eles poderão dá-los aos filhos deles, e assim por diante. Vocês têm feito um trabalho 
tão bom que acreditam realmente que são humanos. Isto é muito divertido no nosso lado do véu. 
Vocês ensinam a todos que são humanos, quando de fato são espíritos que participam de um jogo. 
Vocês têm esquecido o véu. Este é um testamento de suas próprias habilidades criativas. Vocês têm 
jogado muito bem, queridos. 

Definir a Infinidade

Agora, o véu está prestes a afinar. Pedimos para que não parem de colocar coisas em caixas, pois esta é a 
definição de deus. Por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para definir deus. Vocês estão 
participando deste jogo de modo que vocês possam ver deus, porque deus em um estado infinito não 
pode estudar a si mesmo/mesma. Não há definição. Não há início ou fim. Ao virem para estas bolhas 
da biologia, vocês são realmente uma definição de Deus. Isto é magnífico, O desafio é que vocês não 
confiam nisto. Naturalmente, quando nós falamos a vocês sobre serem divinos, a primeira coisa que 
vocês pensam sobre isto é, “Eu sou divino. Eu posso fazer algo”. Lembrem-se de ter em mente que 
vocês não são o único deus. Há muitos de vocês aqui neste planeta como centelhas de deus, centelhas 
do criador que têm a habilidade de sustentar todos os poderes do criador dentro desta pequena 
centelha. Vocês assumiram uma forma finita, assim esta centelha, semelhante a uma  fagulha em um 
esmeril, é somente acesa por pouco tempo, antes que caia novamente no ciclo de energia do todo mais 
uma vez. Isto está para mudar, pois a centelha está começando a sustentar mais da energia de quem 
vocês são realmente com este processo de religação. 

Novas Modalidades

Há modalidades que podem ensinar isto? Sim. A boa notícia é que há novas modalidades aparecendo 
inesperadamente neste planeta a cada dia. A má notícia é que vocês terão que descobrir quais 
funcionam para vocês. Há meios pelos quais podem ajudar com este processo de religação? O maior é a 
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sua intenção. O maior é o seu passo para o seu Contrato Sagrado, seja ele qual for. Aonde o seu 
coração os conduzir, onde estiver a sua paixão, que  permite vocês vibrarem de um modo diferente, e 
quando vocês vibram de forma diferente, todos a sua volta começam a vibrar nesta proporção e vocês 
elevam tudo em volta de vocês para se equiparar a esta vibração. Não temam isto. Saibam que haverá 
mais discursos sobre a religação da humanidade, mas a sua religação começou e está acontecendo em 
uma base global e vocês compreenderão mais do processo, quando começarem a ver mais das suas 
habilidades. As duas metades estão começando a se reunir. 

Dizemos que a qualquer momento que estas habilidades aparecerem no Planeta Terra, haverá sempre o 
medo. Apenas abracem isto e saibam que o medo nada mais é do que uma sombra. Não é interessante 
que somente é possível temer o desconhecido? Uma vez que vocês preencham esta lacuna com a 
informação que estava faltando, vocês não poderão mais temer isto. Preencham com informação. 
Compreendam o fato de que os humanos estão evoluindo. É um tempo excitante. É por isto que vocês 
escolheram estar aqui neste momento. Há mais almas que tentam vir ao Planeta Terra do que podem 
ser acomodadas. Muitas delas dão passagem para que os escolhidos possam entrar, e aqui estão vocês. 
Saibam que aqueles que deram passagem para vocês,  estão os aplaudindo do outro lado do véu. 

Este processo de religação ativará os curadores neste planeta como nunca antes. É o momento e 
precisamos de vocês agora. Atendam ao chamado e dirijam-se para os seus Contratos Sagrados. Vocês 
podem se ajudar, pois vocês são os Anjos Humanos. Quando vocês voltarem ao Lar, vocês se verão 
finalmente do modo como nós os vemos. Vocês compreenderão que ainda que vocês passem a maior 
parte do seu tempo pensando que nada estão fazendo, e ao se olhar no espelho não podem se lembrar 
quem vocês são, ou pensam que estão sozinhos, começarão a compreender como vocês realmente são 
magníficos... Vocês começarão a se ver da nossa perspectiva. Nós esperamos que enquanto vocês se 
tornam multidimensionais, vocês tomem a oportunidade de se transformar dentro de nossos olhos, pois 
nós veremos o mais magnífico do magnífico. Somente aqueles de vibração mais elevada estão chegando 
à Terra, neste momento, para fazer uma diferença, e aqui estão vocês. Apreciem a viagem, queridos. 

Nós os deixamos com três simples lembretes. Tratem-se com o maior respeito. Cuidem-se a cada 
oportunidade, pois vocês estarão se cuidando. Lembrem-se de que este é um jogo maravilhoso. E 
joguem bem juntos. 

Espavo.

O grupo

Conectando o Coração
Aproveitando Cada Dia

Por Barbara Rother

A vida se move a um compasso muito rápido. A cada dia, quando estou em casa, eu olho o meu 
calendário onde anotei detalhes de como será o meu dia e o planejo adequadamente. Quando estou 
viajando, a vida se move a um compasso mais rápido e eu mal posso administrar um momento extra. 
Não pensem que eu estou me queixando, eu aprecio a minha vida agitada. A cada dia, digo para mim 
mesma “Eu farei o melhor deste dia, criando a minha realidade. “Ainda que os planos estejam feitos e 
os horários determinados, é minha a responsabilidade de como decorrerá o meu dia. 
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Steve e eu retornamos dos dez dias em Mineapolis, Minesota. Nós primeiro discursamos na cerimônia 
na Unidade do Centro Espiritual de Valley, quando apresentamos um evento à tarde nos 144 Pontos 
de Luz. Nós fomos recebidos de braços abertos por todas as pessoas maravilhosas de lá. Nita e Larry 
Wolf encontraram o Lightworker e decidiram que eles gostariam que o restante de sua comunidade 
compartilhasse na luz conosco. Foi um dia especial que abriu uma semana mágica. 

Logo depois disto começamos o nosso curso de treinamento de três dias da Terapia de Onda Inversa. 
No momento em que as pessoas começaram a chegar, nós sentimos a energia intensa do que estava para 
acontecer nos próximos dias. A excitação estava no ar. Nós apreciamos ver algumas fisionomias 
familiares e como sempre recebemos novos Trabalhadores da Luz em família. É prazeroso ver que 
como em pouco tempo as pessoas se tornam tão conectados no amor. Todos compreenderam a 
informação apresentada. Estou certa de que levarão esta modalidade e a usarão em seu próprio trabalho 
através de suas curas individuais. Sherry Cleveland foi nossa anfitriã para este evento especial. Ela é uma 
bela alma que passou por todos os treinamentos e é agora uma Trabalhadora de Luz Metafísica. Ela 
planeja se mudar para Las Vegas em um futuro próximo. Nós a assumimos como uma filha adotiva no 
momento em que a encontramos há alguns anos atrás. 

Eu desfarei a minha mala nesta noite e arrumarei novamente as minhas malas amanhã à noite, assim eu 
poderei ir visitar o meu irmão em St. Louis, Missouri. Eu sei da importância do equilíbrio entre o 
nosso trabalho e a vida pessoal. Steve realmente estará apresentando em um dia um seminário com a 
Introdução da Terapia de Onda Inversa, em Seattle, Washington, enquanto estou viajando. Eu não 
gosto de perder um seminário, mas os Trabalhadores da Luz de lá cuidarão bem dele. 

Os dias transformam-se rapidamente em semanas, meses e então anos. Esta é a principal razão de 
desfrutar o agora. Façam com que cada momento tenha valor ao estar em sua alegria e paixão. Meu 
desejo para todos é que ao fim de cada dia digam para o seu eu “Hoje foi um dia muito bom e amanhã 
será ainda melhor”! 

Amor e Luz,                                                                                        

Barbara 

15 de Novembro de 2006

~ A Nova Matriz ~
Religando Sua Matriz de Energia

De Steve

Esta mensagem esta ligada à grande mensagem do último mês. (Veja A Religação). Aqui o grupo 
explica muito mais do que está acontecendo quando começamos estaatualização da ligação do campo 

energético humano. Eles explicaram que ainda que uma Matriz de Energia não possa nunca ser 
mudada, é possível adicionar uma nova camada a uma matriz existente. Isto está se tornando instigante. 

Segurem-se pois a viagem está apenas começando.
Grandes Abraços e toques gentis

Steve Rother
O Porta Voz do grupo 
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Saudações de Casa

Por Que Eu Estou Aqui?
Vocês percorreram um caminho muito longo para sentarem-se nestas cadeiras. Vocês percorreram um 
caminho muito longo para se colocarem aqui como uma alma nesta mágica junção de tempo e espaço 
onde vocês podem fazer a diferença neste planeta. Mas isso vai além disto, pois vocês são seres 
multidimensionais e muito daquilo que vieram fazer alcança bem mais além do que vocês experienciam 
em suas vidas diárias. Vocês são os mágicos do Tabuleiro do Jogo. Vocês são aqueles que vieram 
colocar o véu para se esquecerem de tudo o que foram antes. E aqui estão no tempo certo. “Então, o 
que eu vim fazer?” Esta é a grande questão que todos vocês querem saber. 

Deixem-nos primeiro levá-los de volta e nos dirigirmos a algo de que falamos recentemente. Há um 
processo de religação que está acontecendo com cada um de vocês. É uma mudança na sua conexão 
individual – uma mudança no modo em que o seu cérebro está conectado, de fato. Deixem-nos dar-lhes 
uma ilustração pois o Guardião recebeu muitos e-mails perguntando exatamente o que pretendíamos 
com o que dissemos. Portanto, nós lhes daremos outra analogia. 

O Véu está Disposto Entre os Dois Lóbulos do Cérebro
Nós lhes dizemos que há duas partes do cérebro que foram intencionalmente separadas, de modo que 
vocês pudessem usar o véu, de modo que vocês não pudessem se ver como as almas que 
verdadeiramente são. Vocês acreditam que estão em um corpo humano. Continuam pensando que são 
humanos que procuram um despertar espiritual, quando são realmente seres espirituais que tentam estar 
à altura do despertar humano. Aqui estão vocês tentando imaginar o que vieram fazer aqui. Enquanto 
buscam pelas respostas, os dois lóbulos do cérebro começam a se comunicar de modos novos e 
diferentes. Para ilustrar, imaginem que há pequenas e minúsculas ligações entre os dois lados do 
cérebro. Vocês podem chamá-las de vias sinápticas. Estas vias conduzem a energia para trás e para a 
frente entre os dois lados do cérebro, transmitindo impulsos elétricos para trás e para a frente, 
ajudando-os a equilibrar o seu ser espiritual dentro de um corpo físico. Esta transferência de energia 
entre os dois lóbulos ajuda a sua alma a buscar as respostas dentro do corpo físico. Quando vocês 
ponderam uma questão que não tem uma resposta simples, o seu corpo constrói novas vias sinápticas 
que procuram ativamente a resposta que vocês buscam. Quando vocês conversam com esta parte do seu 
eu superior que possibilita uma comunicação espiritual, somente é possível para o seu cérebro buscar 
esta conexão, através das vias sinápticas recentemente formadas. O que vocês fazem quando começam a 
canalizar é aumentar o número de vias sinápticas. As pessoas que parecem ter uma boa habilidade em 
conversar com o Espírito, têm realmente uma habilidade de construir rapidamente novas vias sinápticas. 
Não é realmente o número de vias que vocês têm, mas a ativação de novas que acessa a comunicação 
que vocês buscam. Portanto, a habilidade de criar novas vias é uma das maiores coisas que vocês podem 
fazer.

Atualizando as Fibras Óticas
As pessoas perguntavam freqüentemente: “O que eu posso fazer para começar a canalizar?” Nós lhes
demos algumas respostas estranhas. Escolham um trajeto diferente para o trabalho. Escovem os seus 
dentes com a sua mão não dominante. Se vocês têm o pé direito ou o esquerdo dominante, dêem 
sempre o primeiro passo com o pé não dominante. Comecem intencionalmente um passo ao contrário 
do outro pé. Comecem a trabalhar para estender estas vias sinápticas. A ilustração que lhes daremos é 
simples: Considerem as vias sinápticas como ligações elétricas que fornecem comunicação entre as duas 
metades do seu cérebro. Ao usarem esta analogia, vocês estão no processo de atualizar as fibras ópticas. 
Os novos cabos de fibra ótica conduzem muito mais luz e informação. Com esta nova ligação vocês 
não precisam mais usar somente novas vias sinápticas para comunicações superiores. Esta é a base do 
que lhes dissemos repetidas vezes. Nos dias à frente, o que vocês chamam de canalização e comunicação 
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com o Espírito se tornará uma rotina. Todos vocês têm a habilidade todo o tempo, entretanto muitos 
poucos de vocês têm sido capazes de produzir novas e suficientes vias sinápticas para sustentar a 
conexão. Com os novos cabos de fibra ótica isto não será um problema e todos descobrirão a sua 
conexão interior com o Espírito. Por isso que de coração os chamamos de Trabalhadores da Luz. 
Vocês ainda não compreendem o que realmente é a “luz”. Vocês acreditam que a luz é a energia do Sol 
ou o que vocês vêem como energia de fóton. Ela é muito, muito mais do que isto. Vocês somente 
arranharam a superfície em suas ciências para compreender do que a luz se trata. Isto virá muito mais 
breve do que vocês percebem, pois a religação da humanidade está agora em andamento.

A Ativação do Centésimo Macaco
Vamos falar mais sobre o efeito da rede enquanto este processo de religação continua como está 
acontecendo com cada um de vocês. É uma mudança global. É quase como se vocês tivessem alcançado 
a massa crítica e a Teoria do Centésimo Macaco estivesse se ativando. Muito em breve, os humanos em 
todo lugar começarão a experienciar reações similares. Naturalmente, aqueles de vocês que 
intencionalmente tentam liderar o caminho vibracionalmente, têm mais destas experiências do que 
outras pessoas, porque vocês fizeram o compromisso de estar lá primeiro para estabelecer a energia para 
os outros seguirem. Portanto, porque vocês estão no início da marca que está mudando o paradigma de 
tudo, vocês recebem também o máximo entusiasmo. Vocês não estão sozinhos, queridos. E o seu 
trabalho é honrado mais do que jamais saberão, porque o paradigma nunca poderia mudar sem vocês 
na ponta. O paradigma nunca poderia mudar sem isto acontecendo. Vocês são as bravas almas que 
mostram o caminho. São os trabalhadores da luz. São os predecessores do que está para vir. Vocês se 
levantam orgulhosamente e sabem disto, ainda que estejam cansados, ainda que se sintam exaustos 
algumas vezes, e ainda que se sintam como se estivessem arrastando este corpo. De fato, vocês estão no 
tempo certo e estão fazendo o que vieram aqui para fazer. Assim primeiro, saibam que estão fazendo a 
diferença.

A Matriz de Energia
Agora desejamos rever a informação que lhes demos anteriormente. Quando o Guardião compilou o 
livro Psicologia Espiritual, nós explicamos a diferença entre uma matriz de energia e um selo de energia, 
porque ambos contêm lições de vida primárias de uma alma. Um selo de energia é um evento ou algo 
que acontece a vocês que os imprime com energia que vocês então levam adiante. Ele pode ser positivo 
ou negativo. Não faz diferença. Suas experiências ajudam a habilitar as lições de vida. A matriz de 
energia é o modo como vocês estão ligados. É o modo como vocês lidam primeiro com a energia 
quando ela entra em seu campo. Deixem-nos lhes dar um exemplo.

O Guardião tem um amigo que é uma alma muito, muito querida. Ainda que não trabalhe na indústria 
alimentícia, ele sempre pensa em termos de alimento. Se vocês fossem até ele e dissessem: “Conte-me 
sobre o Dia de Ação de Graças de 1988 quando a família se reuniu.” Ele diria: “Este foi o ano que teve 
peru e pernil.” Ele pensa nestes termos. Ele está ligado desta forma. Cada um de vocês está ligado um 
tanto diferente. Sua matriz de energia individual é como um floco de neve – não existem dois que 
sejam exatamente da mesma forma. Sua matriz de energia é única, e, entretanto, algumas vezes há flocos 
de neve que são semelhantes. Vocês têm uma tendência de juntar-se a grupos e atrair outros flocos de 
neve que são semelhantes ao seu. Vocês atraem outros ao redor de vocês que estão ligados muito 
similarmente com a sua própria matriz.

Nós lhes dissemos que a matriz de energia nunca muda e ela não muda. Portanto, quando vocês têm 
um selo de energia, podem curar o selo de energia. Mas, entretanto, se estiverem sendo facilitados em 
seu progresso com uma lição de vida através de uma matriz de energia, não poderão curá-la, porque 
nada está errado. Vocês devem controlar uma matriz. Vocês devem aprender a encontrar o mais 
elevado uso desta energia.
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A Natureza da Matriz
Vamos dizer que vocês tiveram uma experiência nesta existência que mudou a sua vida. Este é um selo 
de energia e é um modo de trabalhar com uma lição de vida. Uma matriz de energia é simplesmente um 
selo de energia que vocês levaram adiante de uma existência anterior. No intervalo das existências vocês 
têm uma oportunidade de completar o sétimo estágio da vida. O sétimo estágio da vida ocorre depois 
que retornaram ao Lar, depois que morreram e revisaram tudo o que aconteceu nesta existência. Não, 
vocês não são julgados, a menos que escolham se julgar. Vocês decidem o que irão levar adiante e o que 
poderá ajudar mais esta lição de vida na próxima existência. A parte engraçada é que vocês pensam: “Eu 
somente levarei boas experiências comigo”. Mas quando chegam em Casa, esta boa e má polaridade 
desaparecem. Começam a assimilar que vocês parecem aprender melhor através das experiências 
negativas do que das positivas, tantos de vocês até levam experiências negativas em sua lição de vida 
como parte de sua ligação. Estas escolhas da alma são o que determinam a matriz de Energia que vocês 
terão em sua próxima encarnação. Novamente, nada está errado com estas escolhas. Nada precisa ser 
curado. Nada precisa mudar. Vocês somente precisam encontrar a mestria disto – o uso mais elevado 
do que vocês escolheram. Assim, poderia ser dito que uma matriz de energia é criada dos selos de 
energia que foram trazidos de suas outras existências.

O Revestimento da Matriz 
Agora acrescentamos à sua compreensão com a próxima parte. Devido ao processo de religação que se 
encontra agora à mão, perceberão que ainda que não seja possível mudar a sua matriz de energia, é 
possível acrescentar e revestir a matriz. Vocês farão isto, primeiro para evoluir para seres 
multidimensionais e para começar a experienciar a vida nas múltiplas dimensões de tempo e espaço. 
Este é a sua nova etapa no processo evolutivo. O Guardião sabe que uma das coisas mais frustrantes a 
fazer, é tentar explicar a multidimensionalidade para pessoas que viveram somente em uma dimensão. É 
muito difícil para vocês compreenderem que há realmente 12 de vocês neste planeta como uma alma, 
tendo uma experiência ao mesmo tempo. Vocês nunca verão os outros, porque eles estão em um padrão 
de vibração levemente diferente, fazendo algumas vezes escolhas diferentes, e em algumas vezes de 
maneiras diferentes. Quando vocês se tornarem multidimensionais e quando as novas crianças 
começarem a chegar com estas propriedades já embutidas nelas, vocês compreenderão o que acontece. 
Vocês compreenderão o resto do processo. Vocês compreenderão que têm oportunidades para se 
movimentarem entre as dimensões de suas experiências de uma alma neste planeta.

A Paixão da Matriz
Com estes atributos será muito mais fácil para vocês entenderem o que vieram aqui fazer e encontrar o 
seu propósito. Vocês sabem que a paixão é o novo paradigma. É o ponto em sua existência em que 
vocês se tornam o uso mais elevado do universo que vocês possam ser. É quando vocês dão aquele belo 
sorriso e mudam o espaço e tudo ao redor de vocês. Entretanto, a maior parte de vocês não sabe o que 
é, porque tentam trazê-la para uma experiência humana e imediatamente pensam: “Eu sei qual é a 
minha missão, mas como eu posso vivenciá-la?” Alguns de vocês saberão e alguns não. O que 
sugerimos, é que encontrem a sua paixão e a experienciem. Se vocês ganharem seu sustento com ela, 
maravilhoso. Se não, um sustento virá a vocês de outras maneiras. Quando encontram esta paixão e a 
experimentam, vocês começarão a ativar o restante desta matriz. Vocês começarão a ver algumas de suas 
próprias habilidades mudarem, enquanto constroem o novo revestimento da matriz. Compreendam, 
por favor, que não é uma mudança de sua matriz, pois a sua matriz de energia nunca muda; Entretanto 
vocês podem construir e acrescentar a ela, quase a mesma coisa que o seu próprio DNA está 
começando a conectar com os cordões que vocês anteriormente não sabiam que estavam lá.

O Enigma do: Curador, Cure-se a Si mesmo
Quando vocês colocarem estas coisas em movimento, começarão a esperar novas coisas de vocês 
mesmos. Vocês começarão a ver do que são capazes. A maior parte de vocês são curadores. Ao 
crescerem, muito provavelmente ouviram a declaração, “Curador, cura a ti mesmo”. Este é um enigma, 
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queridos. Vocês entenderam que se fossem um curador, seriam sempre capazes de se curarem. O que 
isto significa é “pratiquem o que pregam”. Se forem facilitar outro a crescer e a curar, então busquem o 
crescimento e a cura de vocês mesmos. Saibam, por favor, que vocês não têm que ser curados 
perfeitamente, a fim de facilitar os outros. Embora peçamos a vocês que façam interiormente a pesquisa 
da alma, de modo que façam o trabalho com a sua própria lição de vida, nós lhes afirmamos que os 
verdadeiros curadores estão freqüentemente no processo de se curar, ao mesmo tempo em que aqueles 
que eles facilitam. Saibam também, por favor, que a maior parte de vocês está trabalhando com algum 
nível do medo semente. Quando entram nisto, ele restabelece alguns dos selos da velha energia que 
vocês levaram em sua matriz de energia, existência após existência, após existência. Vocês poderão 
compreender que foram queimados na fogueira. Poderão compreender que as pessoas os temiam por 
seu conhecimento. Poderão compreender que embora eles experienciassem a cura que vocês facilitaram, 
eles não puderam compreender intelectualmente o conceito, então eles os temeram. Os humanos 
somente temem coisas que eles não compreendem. Uma vez que vocês compreendam algo, não haverá 
espaço para o medo. É a notória dança da sombra e da luz. Onde perceberem a sombra, perceberão que 
não há nada errado. É simplesmente uma oportunidade para a luz. Quase a mesma coisa que o medo –
a sombra – é uma falta de luz, é também uma falta de conhecimento. Preencham o conhecimento 
perdido e liberem o medo semente. Quando começarem a entrar em seu trabalho, a maior parte de 
vocês experienciará o medo semente em algum nível. É uma ilusão da falta da luz. A falta do 
conhecimento é tudo o que o mal seria, assim compreendam que não é possível ter medo de algo que 
seja conhecido. Entrem nisto e o medo semente não poderá mais os bloquear. Ainda que possam sentir
o medo semente, quando vocês realmente souberem o que é, compreenderem o que é, irradiem a sua luz 
nele e avancem em seu poder, pois isto é o que vieram fazer. É por isto que estão aqui.

Cidadãos da Nova Terra
Vocês estão aqui para trabalharem uns com os outros neste planeta. Estão aqui para ensinarem uns aos 
outros, para se curarem e serem curados, para estar aqui e se amar incondicionalmente. Vocês não são 
cidadãos dos Estados Unidos. Vocês não são cidadãos do Iraque. Vocês não são cidadãos da Turquia. 
Vocês não são cidadãos de Chipre. Vocês são cidadãos da Nova Terra. Vocês têm sido educados em 
diferentes culturas, vestindo roupas diferentes, falando idiomas diferentes. Alguns de vocês têm sido 
criados com sistemas de crenças muito diferentes e, entretanto, todos vocês são humanos. Todos vocês 
estão procurando exatamente pelas mesmas respostas para as mesmas questões exatamente. Quando 
compreenderem isto, toda a escuridão partirá. Este é o estágio em que estão agora. Vocês poderão, 
individualmente, ajudar este processo de religação a se manter sem o medo. Vocês poderão ajudar toda 
a humanidade a passar para o próximo estágio da evolução sem o medo. Que magnífico pensamento é 
este! Agora é o momento de entrar em seu poder e em seu destino. Vocês estão criando a nova matriz. 
Vocês estão adicionando o revestimento da matriz ao seu próprio trabalho que os ajudarão a entrar em 
outros níveis. Muitos de vocês confiaram nos mestres – em Jesus, Buda, Moisés, e Maomé, e para todos 
os diferentes mestres que admiraram. A maior parte deles removeu parte do véu, de modo que eles 
pudessem ver toda a sua matriz de energia. Isto é o que vocês estão fazendo neste processo de religação. 
Apreciem a viagem. Divirtam-se com ela. Não se esqueçam de ancorar. Certifiquem-se de buscar o 
equilíbrio em todas as áreas de sua vida. Isto significa abraçar. Significa tocar outros humanos. Significa 
alimentar o seu corpo. Significa alimentar a sua alma. Significa empregar o tempo para prestar atenção à 
beleza que os cerca, pois freqüentemente nos precipitamos sem notá-la. A maior parte de vocês não se 
esqueça de rir. Pois se percebermos que levam a vida muito seriamente, nós nos aproximaremos e 
faremos cócegas no osso do seu cotovelo para lembrá-los de que isto é apenas um jogo. Vocês se olham 
no espelho fazendo-se as mesmas perguntas repetidas vezes: “Onde está a minha paixão? O que eu vim 
fazer aqui? Qual é o meu contrato sagrado?” Vocês esperam receber uma resposta, mas ouvem somente 
esta risada maravilhosa sobre o seu ombro. Somos nós. Esta é a linguagem dos anjos. Compartilhem-na 
entre vocês. Saibam que estão aqui de propósito, no tempo perfeito.
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Nós os honramos além da sua compreensão, pois vocês estão fazendo uma diferença ao mudar não 
somente o planeta Terra, mas em todas as dimensões de todo o espaço e de todos os tempos. Vocês 
são os mestres do Tabuleiro do Jogo e a sua nova matriz está ao seu alcance. É com a maior honra que 
os saudamos mais uma vez – do Lar, de onde vocês vieram.

Nós os deixamos com três pequenos lembretes. Tratem-se com o maior respeito. Cuidem-se a cada 
oportunidade e empreguem o Fator E, a cada oportunidade que tiverem. Saibam que este é um jogo. 
Joguem bem juntos.

Espavo

O grupo

Conectando o Coração
Em Seguida, Agora e Amanhã

Por Barbara Rother

É muito raro eu perder um seminário do Lightworker, mas recentemente decidi não me juntar a Steve 
em nosso evento de um dia em Seattle, Washington. Eu senti realmente a necessidade de voltar à St. 
Louis, Missouri, onde Steve e eu crescemos. Eu tinha um forte desejo de me conectar com a minha 
região de origem, onde passei os primeiros vinte anos de minha vida. Transcorreram-se vários anos 
desde que voltei lá e sentia o coração ansioso por me reconectar com as minhas origens. Eu tenho um 
relacionamento íntimo com o meu irmão que vive lá. Eu passei cinco dias com ele e com a sua família. 
Eu saboreei cada momento da visita. As cores das folhas do outono estavam em plena beleza quando 
nos dirigíamos pelas estradas da região. Isto me fez com que apreciasse a natureza em sua glória e a 
região onde comecei a minha vida.

Eu descobri enquanto estiva lá a razão que voltei não era somente compartilhar um tempo com a 
família, mas também deixar ir uma parte do meu passado. Meu irmão e eu nos dirigimos à casa que o 
meu pai tinha construído com suas próprias mãos há 55 anos atrás. Este é o lar onde cresci. Nós a 
tínhamos vendido há anos atrás quando o meu pai faleceu. Naquela época o meu irmão e eu tínhamos 
discutido se algum de nós gostaria de viver lá, mas ambos prosseguimos com as nossas vidas e tivemos 
os nossos próprios lares. Quando chegamos ao lugar familiar da casa de tijolos, que mantinham tantas 
memórias, eu identifiquei um sinal de venda. Há planos de demolir a casa na qual o meu pai colocou o 
seu amor e seus esforços na construção. Ela será dividida em dois lotes com duas casas novas e imensas. 
Meu irmão e eu olhamos um para o outro e compartilhamos um momento onde sabíamos que era 
tempo de deixar ir. Cada vez que eu voltava desde que me mudei de Missouri, eu me dirigia à casa, 
apenas para contemplá-la. Compreender que ela iria ser destruída me trouxe tristeza, mas então uma 
compreensão de que é o momento para avançar e encerrar este capítulo de minha vida. È isto o que 
vocês têm que fazer com a vida. Podem se apoiar nas memórias maravilhosas que aconteceram a vocês, 
em um determinado período ou localidade. Elas estarão sempre em seu coração, mas depois é o 
momento de prosseguir.

Steve e eu fizemos isto com o nosso próprio lar em San Diego há dois anos atrás. Nós vivemos lá por 
27 anos. É onde criamos as nossas memórias de formar uma família. Mas chegou um momento quando 
Steve e eu nos sentimos atraídos para nos mudar para Las Vegas, Nevada. Nós estávamos prontos para 
um novo início. Tinha chegado o momento de dizer adeus a esta casa que por anos tinha significado 
tanto para nós. Nossa família tinha crescido e prosseguido para criar os seus lares. Eu sinto falta de 
viver em San Diego, mas percebo que é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao meu lar em St. 
Louis. Revisitando os meus lares passados eu vi uma casa. Nossos espíritos se foram dos lares. Vocês 
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não podem voltar no tempo, mas poderão sempre levar o amor do passado em seu coração. É 
importante se sentir sereno ao deixar ir o passado, mas ainda manter uma parte de quem vocês são.

Meu lar agora está na nossa maravilhosa casa em Lãs Vegas. Steve e eu estamos criando nova magia 
aqui. Os amigos e a família nos visitam, ajudando-nos a acrescentar estas memórias. Ainda que viajemos 
metade de nossa vida, é importante ter um lugar para ancorar e ter o sentimento de conexão. O lar está 
onde o coração está. Algumas pessoas tinham perguntado se Las Vegas será o nosso lar onde ficaremos 
pelo resto de nossas vidas. Eu somente sei que assim parece, neste momento. Estou aberta às 
possibilidades que a vida apresenta a mim. 

Com isto, eu pedirei que respirem profundamente. Façam entrar este novo dia. Enquanto continuam a 
respirar, sintam a paz penetrar em todo o seu ser. Este é o momento de sentir quem vocês são no 
momento. A vida é como um livro. Talvez seja mais como um jornal. Vocês têm escrito o seu passado. 
É quem vocês foram. Deixem ir qualquer negatividade que não sirva mais a vocês. Levem boas 
memórias em seu coração, porque é a composição de quem vocês são. Cada passo ao longo do caminho 
tem servido a algum propósito para desenvolvê-los como um humano único e magnífico.

Agora olhem para o seu livro e o capítulo em que estão agora. Que excitante! Sejam cuidadosos para 
não colocar muito drama lá, porque o drama poderá colocá-los fora do equilíbrio. Um pouco de drama 
está bem, porque ele mantém a vida excitante. Escreva o seu livro agora com o que escolheram ter em 
sua vida. Seus pensamentos criam a sua realidade. Façam deste capítulo o melhor, sempre.

Vocês folheiam as páginas e vêem as páginas em branco diante de vocês... o seu futuro. Poderão colocar 
qualquer coisa que quiserem. Podem escrever o futuro mais excitante, cheio de possibilidades. Esta 
tudo à sua escolha. Ousem visualizar o melhor que possam ser. Avancem com confiança Espiritual. 
Acreditem em si mesmos.

Vocês fecham este jornal agora e vêem que ele tem o seu nome nele. Vocês mantêm este livro em seu 
coração e dizem: “Este é quem eu fui, quem eu sou hoje, e quem estarei me tornando dia após dia.”

Amor e Luz, 

Barbara 

15 de Dezembro de 2006

~ Discípulos da Luz~
A Mudança Física

De Steve:

Novamente a mensagem deste mês é uma extensão da grande mensagem de Outubro: (Vejam A 
Religação )  Aqui o grupo explica muito mais do que está se revelando a nível físico enquanto 

começamos esta atualização da ligação humana. Enquanto vocês lêem isto, por favor, tenham em mente 
que este processo não precisa ser uma experiência negativa. Somente quando resistimos à mudança e 

deixamos o medo nesta é que a nossa evolução pode se tornar negativa. Como diz o grupo: esperam um 
milagre?

Grandes Abraços e toques gentis   
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Steve Rother

Saudações de Casa

A Religação Ativará os Contratos Sagrados

A energia do Lar está aqui agora. Vocês a convocaram para que estivesse perto de vocês a cada passo do 
caminho. Ela é sua porque vocês determinaram a sua intenção para que isto acontecesse e agora ela é 
sua neste dia. A maior parte de vocês ainda têm dificuldades de se ver vivendo a sua paixão e fazendo 
algo que amam fazer a cada dia. Mas lhes dizemos que na maior parte dos casos, já têm uma parte disto 
em suas vidas neste momento. Algumas vezes é o que fazem como modo de vida ou talvez apenas uma 
parte do que vocês fazem a cada dia. Algumas vezes é algo que conseguem fazer de vez em quando. Seja 
o que definir a sua paixão, esta é a parte que definirá o seu contrato sagrado e que está aqui neste 
momento. Esta é a parte que vieram aqui para fazer – este é o seu contrato único. Ninguém mais pode 
fazer este contrato da mesma forma que vocês podem. Esta é a única forma de trazer o Céu e as 
vibrações do Lar para a Terra para vocês viverem a cada dia. A magia é sua.

Nós temos falado da grande religação que está ocorrendo com toda a humanidade neste momento. 
Vocês podem só imaginar a excitação neste lado do véu. Ela é a maior que já conhecerão. Vocês 
acreditam que são humanos que andam por aí tentando imaginar o que farão para viver e como 
encontrarão uma conexão e como encontrarão o amor, pois acreditam que estas coisas os definirão. Na 
realidade, queridos, vocês não poderiam fracassar se tentassem porque há muita energia em volta a cada 
momento de cada dia. É inacreditável ver de nossa perspectiva como reúnem toda a energia de quem 
vocês são a partir das muitas dimensões nas quais existem; toda ela se reúne ao seu chamado no 
momento em que sorriem, no momento em que trazem esta energia do Lar e no momento em que 
levam a confiança da alma que é legitimamente sua. É assim que trazem o Céu para a Terra.

A Ciência de *Woo-Woo Mostra o Caminho
Muitos de vocês são líderes, professores e curadores... e vamos falar para estes, neste dia. Toda a 
humanidade está passando por uma mudança drástica. Esta mudança não é algo que esteja limitada a 
estes espaços. Não está limitada a um nível de vibração ou a um rótulo tal como “metafísico”. Ela está 
afetando a toda a Terra. Nós pensamos que é divertido que trarão à luz informação antecipada do jogo 
na área metafísica ou em algo que esteja “lá fora” como a canalização. É o que o Guardião chama de 
“ciência do woo-woo”. Ele está agora muito orgulhoso de ser woo-woo. Entretanto isto não muda o 
fato de que devido à informação valiosa que freqüentemente chega a estas áreas é freqüentemente 
rejeitada devido à natureza mal compreendida da orientação divina. Mas somente pouco tempo mais 
tarde ela aparece nas revistas científicas como uma nova teoria que explica o inexplicável. Tenham em 
mente que os humanos temem o desconhecido, e pelo fato da fonte da informação ser inconsistente 
pelas ciências humanas, ela é rejeitada pela maioria dos humanos até que seja novamente introduzida 
por uma fonte “consistente”. Este padrão baseado no medo está começando a mudar enquanto se 
revela a evolução da humanidade. Nós também lhes dizemos que em breve a ciência começará a 
compreender aquilo que muitos têm aprendido a confiar em seus próprios corações. A ciência em breve 
revelará que toda a humanidade está em uma espiral da evolução humana sem precedentes, e, além 
disto, revelará que a biologia humana está mudando neste momento. Vocês estão mudando a uma 
proporção surpreendente. Devido ao processo de religação, a humanidade está evoluindo a um nível 
biológico que nunca foi esperado

* (N.T. Woo-Woo (um tipo de galanteio) ou às vezes somente usado como "Woo", é um rotulo 
depreciativo usado por muitos na comunidade dos céticos contra os fenômenos paranormais, ocultos 
ou pseudocientíficos. Como um número crescente de rótulos antigamente pejorativos, "Woo-Woo" 
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recentemente tem sido bem mais reivindicado por alguns, para se usar afirmativamente. Neste novo 
sentido, é normalmente usado para se referir a habilidade de alguém de invocar a magia ou 
simplesmente o "poder místico" de alguem (a pessoa que tem esta habilidade de acesso é chamada de 
woo-woo).

Mudando a Câmera da Vida para uma Perspectiva Melhor

Vocês nos consideram como anjos no Céu que têm este grande atributo dimensional. É como se 
usássemos algum tipo de símbolo que de alguma maneira nos faz melhores do que vocês. Este não é o 
caso, queridos, pois somos todos iguais e de fato somos todos realmente uma parte do outro. Imaginem 
o nosso lado de véu quando vocês estavam todos no Lar e eram uma parte nossa quando começou o 
jogo da livre escolha. Foi decidido que o Jogo começaria e vocês dizem: “Está certo, nós vamos levar 
este jogo ao ano 2000 e teremos um desfecho aqui mesmo para dar um caráter decisivo a ele”. Vocês 
são seres finitos, assim foi necessário para que vocês tivessem um desfecho. Então vocês chegaram e 
participaram do jogo. Vocês podem imaginar a excitação no nosso lado do véu quando a Terra 
ultrapassou esta data final? Vocês ultrapassaram o ponto de saída do planeta Terra. Isto cria algumas 
maravilhosas possibilidades para vocês tanto quanto algumas dificuldades. Vamos falar agora sobre 
ambas, porque elas são realmente os mesmos eventos. Elas são simplesmente vistas de diferentes pontos 
de percepção. Nós lhes dizemos que há três câmeras aqui neste estúdio. (Eles apontaram para as três 
câmeras que fazem a transmissão do Virtual Light.) E se já desejam mudar a sua realidade, tudo o que 
têm a fazer é mudar as câmeras. Quando mudam o ângulo da percepção de algo, vocês mudam a forma 
como isto lhes parece, e, portanto, vocês mudam a sua realidade. A maior parte dos humanos não está 
consciente disto; vocês estão tão acostumados a colocar a sua câmera em um espaço e nunca a moverem 
novamente. Mas, lhes dizemos, ela se move. Se em qualquer ponto vocês não estiverem felizes com a 
realidade que criaram em sua vida ou em qualquer forma, tudo o que vocês precisam fazer é selecionar a 
sua câmera e movê-la para um ângulo melhor do qual vocês percebem a vida; ela altera a sua percepção. 
Mudem a sua percepção e mudarão a sua realidade assim rapidamente (estalando os dedos). E agora é 
mais possível do que antes, e lhes pedimos que comecem a se divertir com isto, pois vocês são os 
líderes.

Discípulos da Luz

Vocês são aqueles que escolheram passar por muitas destas mudanças externas em seu ser a fim de abrir 
a porta para outras pessoas. Vocês são aqueles a quem chamamos de discípulos da Luz. Vocês são 
aqueles que escolheram especificamente estar aqui na vanguarda da mudança. E ainda que nunca 
possam receber o crédito pelo seu verdadeiro trabalho, e possam ser rotulados como woo-woo, vocês 
são aqueles que escolheram manter a luz e a energia para todo o resto. Assim se puderem imaginar um 
quarto escuro onde todos estão tentando encontrar a porta de saída, vocês são os que mantêm o 
holofote. Não é o que mostram às pessoas como fazer as coisas ou dizer às pessoas o que fazer ou qual 
caminho escolher; é o que vocês podem mostrar aos outros as suas opções. É isto o que fazemos neste 
lado do véu. É por isto que chamamos a este processo de Luz Suprema. Nós não chegamos mais ao seu 
mundo para interceder em seu jogo nas velhas formas da intervenção Angélica para lhes mostrar o 
modo “certo” ou o modo “errado”. A ilusão total da polaridade de certo ou errado e de bem e mal, 
amor e medo, preto e branco e acima e abaixo, tudo é ilusão de qualquer modo e vocês não precisam 
mais destas ilusões. Não há preto ou branco; todos eles são gradações do cinza. Vocês não definem a 
sua própria percepção e a realidade, e se em qualquer ponto não estiverem felizes com ela, tenham, por 
favor, a coragem de mudar o ângulo da câmera de como vocês a percebem.

Mudanças Físicas à Frente
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Desejamos falar hoje sobre a biologia humana nesta mudança, porque a biologia está mudando 
rapidamente e teremos uma ampla variedade de efeitos em toda a humanidade. Nós falamos do 
processo de religação e do fato que se este processo for interrompido, ele poderá ter um efeito no 
corpo com desconexões de energia. Isto foi rotulado através de seus cientistas como Fadiga Crônica ou 
Fibromialgia; nós as chamamos simplesmente de desordens de energia. A ligação energética de seu 
cérebro humano está mudando neste momento. O modo como as vias sinápticas se comunicam no 
cérebro humano está mudando. Poderão transcorrer anos antes que a ciência médica valide que isto 
esteja acontecendo, em parte porque eles sabem muito pouco sobre a maneira nas quais elas se 
comunicam antes que a mudança começasse. Ainda assim, aqui no mundo do woo-woo, nós o diremos 
agora. A humanidade está evoluindo bem antes da mudança de sua percepção. Esta mudança é 
maravilhosa, e, entretanto, isto causará desafios nos humanos.

Insônia e Mudanças no Sono:

Vocês verão mais pessoas com insônia, com mudanças nos padrões do sono e no aproveitamento do 
momento do sono, do que nunca antes neste planeta. Por que isto? E por que isto tem que ser uma 
parte da mudança? Isto não tem que ser uma parte da mudança, queridos. Nós também lhes lembramos 
que mantenham o seu próprio poder nesta conjuntura e que não escutem a cada palavra que dizemos. 
Não pensem que devem ter problemas com o sono para serem um dos escolhidos. Queridos, vocês 
SÃO OS ESCOLHIDOS. Vocês estão aqui, estão sentados nestes assentos, observando este programa, 
lendo estas palavras e escolheram ser os precursores da Luz. Vocês são aqueles que levarão isto ao 
próximo nível, tendo problemas com o sono ou ajudando o seu vizinho com os deles. Muito disto é 
porque vocês estão se tornando multidimensionais e estão começando a experienciar outras dimensões 
de tempo e de espaço. Devido a isto, a sua própria compreensão da realidade dimensional mudará.

Uma das maiores mudanças dimensionais que os humanos experienciam é a dimensão que vocês 
chamam de sono. De fato, muitos de vocês que não se consideram como curadores perceberão que 
podem acordar exaustos e não descansados. Se não estiverem fazendo o trabalho da sua paixão em suas 
horas de vigília, então quando dormirem uma pequena campainha dispara em outra dimensão e ela 
assinala que o “o doutor chegou agora”. Vocês começam então a curar entre a longa fila de pessoas que 
os aguardam e vocês acordam na manhã seguinte e não podem imaginar por que estão exaustos. 
Também perceberão que muitas pessoas começarão a despertar fora de hora mais do que antes. 
Poderão transcorrer anos antes que a ciência médica colete dados suficientes para comprovar isto, mas 
observem isto agora, pois vocês são aqueles que se dedicaram a ajudar às pessoas a fazerem esta 
mudança. Isto significa resplandecer a sua luz, pois isto faz com que o medo parta. Vocês são os 
discípulos da Luz.

Nós falamos antes do clube das 3:00 horas da manhã, onde as pessoas começam a despertar às 3:00 
horas. Isto é realmente o início de um padrão normal de sono que vocês experienciarão no futuro. Nós 
o chamamos de tríade do sono, onde vocês dormirão geralmente por três horas, acordarão por duas 
horas e dormirão por mais três horas. Isto dá às pessoas duas horas de insônia com as quais eles não 
sabem o que fazer. Estas duas horas são muito especiais, já que estão em um estado intensificado de 
criação durante estas horas. De fato estão em um estado dimensional alterado durante estas duas horas. 
Agora a defasagem de tempo acabou de qualquer modo, mas durante estas duas horas, aquilo que vocês 
mantêm em seus pensamentos se tornarão a sua realidade muito rapidamente. Durante este tempo 
especial, se permitam a manter somente estes pensamentos que contribuam a vocês de alguma maneira. 
Vocês não têm controle sobre os pensamentos que entram em sua mente. Mas têm um controle 
completo sobre quais pensamentos permitem que permaneçam em seu cérebro. Não se preocupem em 
impedir todos os pensamentos negativos de sua mente. Deixem com que eles passem, pois eles são uma 
parte necessária de sua experiência humana. Saibam apenas que eles podem viajar através de sua mente 
sem se fixar, e escolham em reter e manter somente os pensamentos que contribuam para vocês de 
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alguma forma – e não se julguem por terem pensamentos difíceis ou negativos. Exercitem este controle 
durante estas duas horas de criação.

O Novo Clube das 3:00 Horas da Manhã

Compreendam que durante o processo de religação estes momentos e horas poderão mudar muito 
enquanto o clube das 3:00 horas se tornar o clube das 4:45 horas e então novamente retornem no 
período de ajuste dos próximos cinqüenta anos. Nos dias à frente haverá pessoas que despertarão em 
todas as horas, tentando compreender o que está acontecendo e pensando que algo está “errado”. Este 
pensamento isoladamente poderá criar dificuldade no planeta Terra. Este é um processo normal da 
evolução humana.

Sonhos Vívidos e Negativos:

Vocês terão também sonhos muito vívidos e também negativos. Alguns de vocês despertarão com 
pesadelos. Este é um processo de equilíbrio natural que equilibra a sua energia. Muitos de vocês 
despendem todo o seu dia dançando na energia positiva, ignorando o que chamamos de lado escuro. 
Há um belo lado escuro para cada um de vocês. Neste caso poderão ter uma energia – um sonho de 
equilíbrio onde terão um sonho negativo muito vívido que simplesmente ajudará a equilibrar a sua 
energia. Na maior parte do tempo não se lembrarão destes sonhos mas despertarão com um sentimento 
agitado. Algumas vezes se lembrarão deles e eles poderão deixá-los agitados. Enquanto a religação 
continua, estes sonhos se tornarão experiências muito especiais. Assim se os tiverem, antes de 
questionarem o que está errado, sorriam apenas e saibam que isto significa que estão experienciando 
suficiente energia positiva que precisam para que haja o equilíbrio em primeiro lugar. Este equilíbrio 
esteve acontecendo desde o início do jogo; entretanto, com esta religação da humanidade que está 
acontecendo, estas ocorrências poderão se tornar mais freqüentes e mais dramáticas.  

Dores de Cabeça e Vertigens

Enquanto ocorre esta religação muitas pessoas experienciarão dores de cabeça inexplicáveis ou vertigens 
que elas nunca tiveram antes. Enquanto o seu cérebro começa a se religar vocês experienciarão sintomas 
na cabeça que são novas para vocês. Saibam, por favor, que este é um estado normal da evolução e nada 
há a temer. Nós lhes pedimos sempre que liberem os seus medos com os sintomas físicos. Nunca os 
retenham ou tentem negá-los, pois isto faz com que eles se expandam, atraindo todos os tipos de 
energia. Se desejarem ser mestres de seus próprios pensamentos então os preencham no vácuo. 
Procurem um médico se estiverem preocupados de qualquer modo. Se as ciências negarem informação 
valiosa por não honrarem a orientação e a intuição divina, por favor, não façam o mesmo erro e não 
procurem um médico apenas porque eles não são metafísicos. Usem e honrem todos os aromas da 
verdade e então escolham o melhor ângulo da câmera que seja apresentado com todos eles. 
Harmonizem a física com as ciências metafísicas, pois é onde está a verdadeira mágica. Se o médico 
voltar e disser que ele ou ela não pode encontrar nada errado, então vocês saberão que é o caminho 
evolutivo do qual falamos. Então vocês apreciarão a jornada sem o medo.

Mudanças e Desafios no Sistema Respiratório:

Nós também mencionaremos que muitas pessoas terão mudanças e desafios incomuns e inexplicáveis 
no sistema respiratório. Nos próximos cinco anos isto será imenso neste planeta. As ciências médicas 
não têm um modo verdadeiro de assimilar ou coletar dados nas doenças não diagnosticadas. Não há 
um modo verdadeiro de coletar estes dados até que haja um nome com os quais vocês possam rotular 
um conjunto de sintomas. Às vezes os humanos têm até criado doenças de modo que eles possam 
categorizar os sintomas e as mudanças na humanidade. De fato, esta foi a origem das desordens que 
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vocês chamam de TDA e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade). Estes sintomas introduzidos com as Crianças Índigo estiveram na Terra 
por um longo tempo, entretanto agora que vocês têm nomes e rótulos para eles, verão aumentos 
imensos na doença. Nós lhes dizemos que isto acontecerá também com os desafios respiratórios que a 
maioria da humanidade se defrontará em breve. Seu relacionamento com a sua respiração mudará. 
Enquanto estas mudanças acontecem dentro da fisiologia, muitos de vocês as verão como dificuldades e 
vulnerabilidades, como alergias, resfriados, mas como alergias e resfriados que não seguem um caminho 
normal. Novamente, saibam que isto, também, passará e vocês estarão perfeitamente bem. Este é um 
processo evolutivo que se abrandará quando a sua nova ligação for adaptada na forma física. Não 
pensem que fizeram algo errado apenas porque têm um resfriado. Saibam apenas que isto faz parte do 
seu processo de religação e permitam que a evolução prossiga com alegria e Kleenex (lenço de papel). 
Apreciem a viagem... e se tiverem que passar um dia na cama, apreciem o dia na cama.

A maior parte de vocês perceberá que enquanto a religação continuar, seus padrões mudarão enquanto a 
religação for assimilada. Compreendam também que nem todas estas mudanças produzirão resultados 
negativos. Pode ser que sempre tiveram alergias durante os meses de verão e subitamente elas deixem de 
aborrecê-los. Nem todas serão negativas; algumas serão positivas. Saibam também, que no nosso lado 
do véu, não vemos diferenças nestas. Para nós elas são simplesmente, mudanças. 

Multidimensionalidade e Autismo:

Nós dissemos muitas vezes que enquanto evoluem e alguns destes eventos começam a se revelar, uma 
das grandes peças que acontecerão a vocês é uma nova compreensão da multidimensionalidade. Vocês 
estão se tornando seres multidimensionais, e algumas das desordens que os humanos categorizaram em 
torno disto serão compreendidas. Uma destas em particular é o Autismo. Nós definimos o Autismo 
como uma pessoa multidimensional que vive com um pé em dois mundos. Na maior parte do tempo, a 
criança autista não pode encontrar o seu caminho de volta ao mundo no qual vocês as conhecem como 
autistas. De fato, elas podem existir mais no outro mundo do que naquele que vocês chamam de sua 
vida diária. Esta é uma experiência muito frustrante para uma alma. Entretanto, muito pode ser 
realizado através disto. Assim ainda que isto não seja uma doença ou algo que esteja “errado”, muito do 
que vocês aprendem através da beleza do autismo é que há um imenso presente ao aprender a 
multidimensionalidade. O maior desafio que experiencia uma pessoa com autismo, é a frustração e 
eventualmente a raiva que ele ou ela sente. Eles têm tanta informação chegando que eles não podem 
interpretá-las totalmente. Aqueles que não são autistas têm filtros adequados que os permitem ver e
experienciar somente a informação e as vibrações dentro da sua própria realidade. As pessoas autistas 
removeram estes filtros, e elas têm um tempo difícil para assimilar toda a informação para serem 
capazes de ver as coisas do mesmo modo que vocês as vêem. Nós também lhes dizemos que este é o 
início da mudança. Devido a sua própria mudança dimensional e ao acesso à dimensionalidade com o 
processo de religação agora encaminhado, começarão a encontrar ferramentas de transformação, as 
quais chamamos de ferramentas de interpretação, que os ajudarão a interpretar as comunicações com as 
pessoas em outras dimensões. Isto finalmente desvendará grande parte do mistério da condição do 
autismo. Observem isto. Novamente, as ferramentas serão rotuladas de forma diferente de como já 
descrevemos, já que elas virão das ciências não woo-woo, mas novas ferramentas para a compreensão do 
autismo estão agora no horizonte.

Algumas destas ferramentas já estiveram aqui por muito tempo, entretanto elas não foram 
compreendidas ainda... como a pessoa que trabalha com crianças autistas que usam um cristal a cada dia 
porque ele sabe que a criança não pode falar com ele mas pode falar com o cristal. A criança autista 
pode falar através do cristal porque ele é um instrumento de interpretação. Elas podem falar com o 
cristal porque o cristal pode ser usado como um instrumento de interpretação porque ele próprio existe 
nas dimensões múltiplas, e pode, portanto, alcançar plenamente na dimensão dela quanto na sua. 
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Saibam, por favor, que nem todos os cristais podem ser usados para alcançar crianças autistas, mas 
aqueles de vibração correta foram usados para este propósito. Isto é semelhante ao fato de que a maior 
parte das crianças autistas pode se comunicar com alguns animais e particularmente com aqueles que 
conhecemos como multidimensionais, tais como os golfinhos. Não é possível ter um golfinho de 
estimação em sua casa, de forma que possam se comunicar com uma criança autista, mas compreendam 
que há instrumentos de interpretação que já existem e têm por algum tempo. Isto também começará a 
acontecer agora com outras formas. Alguns serão objetos e alguns estarão vivendo formas 
multidimensionais de vida. Alguns estarão na nova biologia, e lhes dizemos que haverá crianças dotadas 
que chegarão muito em breve que ajudarão a interpretar e a compreender a dádiva do autismo.

Quando estas crianças começarem a evoluir, não as temam. Saibam como elas são e saibam que os dons 
que elas portam são para serem portados por todos os humanos enquanto continua a evolução. Vejam-
nas pelas possibilidades que elas mantêm. Vocês são os discípulos da Luz. Vocês são os detentores do 
clarão de luz interna, queridos, e quando as pessoas entrarem no medo com as mudanças à frente, vocês 
serão aqueles que podem fazer uma diferença. Este é o decreto do seu contrato sagrado. Toda a 
humanidade está passando por um processo de religação neste momento na Terra. O animal humano 
está mudando para vibrações mais elevadas. Não há nenhum segredo em dizer que é um ponto que 
causará o medo em seu planeta. Bem simplesmente, os humanos temem a mudança. É por isto que 
vocês estão aqui, queridos. Isto é o que os chamarão à ação, pois vocês são os discípulos da Luz. Vocês 
compreendem. Vocês se dedicaram a manter o clarão de luz para o resultado mais elevado, sem tentar 
apontar o modo exato ou dizer a alguém que caminho escolher ou o que fazer; vocês apenas 
resplandecem esta luz, de modo que todos possam ver. Este é o maior contrato sagrado para muitos de 
vocês e está aqui neste dia.

Sistema Digestivo, Trato Gastrointestinal:

O último problema físico que desejamos lhes chamar a atenção, é que haverá maiores mudanças nos 
tratos digestivos começarem as mudanças na biologia. Saibam, por favor, que os humanos somente 
vêem as coisas quando elas são negativas e se tornam problemas. É por isto que as notícias são quase 
sempre negativas quanto à natureza. Ninguém assistiria se vocês tivessem um canal de “boas notícias”. 
Simplesmente é a natureza humana. Saibam apenas que embora a maior parte destas mudanças será 
trazida a sua atenção no negativo, elas também estão acontecendo no positivo. As mudanças nos tratos 
digestivos humanos causarão uma ampla variedade de sintomas no futuro próximo. Saibam que se as 
estiverem experienciando, mesmo que possam estar tendo dificuldades, vocês poderão ser um dos 
primeiros a assumir um corpo físico de vibração mais elevada. Sejam pacientes e não se esqueçam de 
respirar; isto, também, passará.

Emoções:

Com todas as mudanças físicas que estão ocorrendo, as emoções estão todas no tabuleiro, queridos. 
Haverá depressão neste planeta como nunca antes e haverá muitos que se interiorizarão mais com a 
energia criativa. A repressão da energia é o maior problema que têm neste planeta. Vocês são divinos e 
ao reprimirem qualquer parte disto criam problemas nos corpos físicos e emocionais. Isto sempre 
aconteceu, e, entretanto, agora os humanos estarão até mais sensíveis a isto do que antes. Vocês podem 
fazer pessoalmente uma diferença aqui. Recebam isto como um chamado, queridos. Um chamado à 
ação, pois é onde podem primeiro fazer uma diferença. Ajudem as pessoas a mover esta energia criativa 
para mais para fora do que para dentro. Vocês estão aqui para resplandecer a sua luz. E se trabalharem 
com o seu vizinho mais próximo ou ensinarem milhares de pessoas, é com vocês. Nós nunca lhes 
diremos que rumo tomar, mas podemos dizer que vocês mantêm a chave e são um discípulo da Luz. 
Vocês se dedicaram para o estudo e o uso da Luz por muitas existências e é por isto que os chamamos 
de discípulos da Luz. Vocês são aqueles que podem ajudar as pessoas a escolher a sua câmera e a 
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encontrar o melhor ângulo. Vocês são a Nova Família da Luz e vieram com a maior esperança de que a 
humanidade atingiria o ponto que está neste momento. Vocês estão sendo chamados à ação. Não 
haverá mais Trabalhadores da Luz secretos. Nós agora os deixamos com três simples lembretes: 
Tratem-se com respeito, cuidem-se e joguem bem juntos.

Espavo 

O grupo

Conectando o Coração
Celebração

Por Barbara Rother

O final do ano é um momento excelente para refletir na jornada de nossa vida: o que transpirou 
durante o ano e quais são os prospectos para o Novo Ano.

Imaginem-se preparando para uma grande festa. Esta é para ser uma celebração da vida. Enquanto se 
preparam, a antecipação e a excitação crescem dentro de vocês. Decidiram convidar todas as 
maravilhosas pessoas que tocaram a sua vida de algum modo especial neste ano. Cada dia que passou 
alguém os afetou. Vocês decoraram a sua casa de um modo festivo para esta reunião singular. Flores 
preenchem cada aposento, junto com a luz das velas que dá um brilho cálido e acolhedor. Cada 
convidado é recebido com um amoroso abraço seu quando eles entram pela sua porta da frente. Vocês 
aguardam um momento para se conectarem profundamente com os olhos, fazendo um contato de alma.

Seus convidados são então conduzidos a uma grande sala de jantar onde a mesa foi arrumada com a 
mais fina porcelana e cristais. A mais elegante e deliciosa refeição está prestes a ser servida. Ela parece 
tão agradável de ver que todos a apreciam muito. Vocês querem que esta festa seja perfeita para os seus 
convidados especiais, e ela é. Quando assumem o seu lugar na cabeceira da mesa, vocês novamente 
aguardam um momento para olharem para cada pessoa. Vêem a sua mãe, seu pai, seus filhos e amigos. 
Há aqueles que vocês vêem apenas de vez em quando, ou encontraram apenas uma vez, mas todas elas 
significam muito para vocês por seu modo único e maravilhoso. Esta é uma reunião de família de todas 
as áreas de sua vida. Um sorriso vem à sua face, enquanto vocês se sentem muito abençoados por terem 
todas estas pessoas maravilhosas em sua vida. Elas os ajudaram a descobrir quem vocês são por serem 
um espelho em que se refletem.

Um a um, levantam os seus copos para um brinde para agradecerem individualmente. As pessoas dizem 
como elas apreciam a sua vida e então se dirigem até vocês e lhes dizem o que vocês significam para 
elas. O círculo da energia do amor cresce um a um, se formando enquanto cada pessoa fala. Esta era 
para ser uma festa que vocês estavam dando para mostrar aos amados como estão gratos por tê-los em 
sua vida. O presente retornou para vocês. Este é o círculo da energia do amor. O que vocês entregam 
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volta a vocês. Agora é a sua vez de agradecer. Ao tomarem uma respiração profunda, vocês se preparam 
para falar, mas lágrimas de alegria preenchem o seu coração enquanto compreendem como são 
abençoados por terem todas estas pessoas maravilhosas em sua vida. Quando levantam o seu copo para 
fazerem um brinde especial, sentem um grande apreço por este dia. Vocês reconhecem a maravilha da 
jornada de sua vida com todas as pessoas que os cercam. Todos vocês podem agradecer, pois este é o 
melhor modo de expressarem a gratidão, e estas simples palavras vêm direto do seu coração.

Vocês terminam a celebração agradecendo a vocês mesmos. Esta é a vida que criaram. Saibam que 
quando se dão amor, mais vocês têm para dar àqueles a sua volta. Este foi um ano magnífico pleno de 
aventuras, algumas positivas e algumas desafiadoras. O Ano Novo estará cheio de maravilhosas 
possibilidades.

Amor e Luz, 

Barbara 

Nota de Direitos Autorais:
Direitos Autorais 2006 Lightworker. Esta informação pode circular e ser livremente disseminada, no 

todo ou em parte. O usuário concorda com que esta nota de direitos autorais seja incluída com o 
material editado. E concorda com que todos os direitos, incluindo os direitos autorais do material 
traduzido, permaneçam em propriedade do Lightworker. Mais informação sobre o Grupo pode ser 

encontrada em:
http://www.Lightworker.com . Agradecemos a sua ajuda por difundir a Luz!

Lightworker é uma corporação não lucrativa dedicada a espalhar a 
Luz através da Auto Capacitação www.Lightworker.com
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