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“Os ensinamentos pleiadianos podem ser comparados aos
de um xamã, a antiga seita de consciência que tem servido
de intermediária entre os domínios do físico e do espiritual,
levando as pessoas à autodescoberta. Os pleiadianos,
através de Bárbara Marciniak, fazem-se entender de uma
forma simples e divertida, não totalmente diferente da boa
sabedoria de um guru, mas em nível mais cósmico. Mesmo
que o leitor não tenha inclinação por canalizações, vai
descobrir que os conselhos deles sobre
autodesenvolvimento constituem leitura esclarecedora e
fascinante.” - Whole LIfe Times
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Aceitos em todo o mundo como mestres espirituais de nosso tempo, os
pleiadianos estão de volta com mais um exame corajoso e polêmico de
nosso mais elevado propósito na Terra. Terra: Chaves Pleiadianas para a
Biblioteca Viva é um manual para uma vida inspirada, que nos exorta a
restaurar o valor do ser humano e a reconhecer as energias da Deusa e
o poder do sangue como ligações com nosso DNA e nossa herança.
Com perspicácia, sabedoria e profunda compaixão, eles nos instigam a
explorar os corredores do tempo por meio do conceito dos Mestres do
Jogo, a despertar os códigos fundamentais da perspectiva
multidimensional e a re-sonhar a Biblioteca Viva da Terra. Seus
ensinamentos são dispostos de modo significativo em doze capítulos,
com o fim de nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nossa
linhagem ancestral. Terra investiga as memórias profundamente ocultas
dentro de nós, revelando nossos papéis cruciais no processo de
transformação que está se expandindo em nossos dias.
Editora Ground

© 1995 by Bárbara Marciniak
Título original: Earth, Pleiadian Keys to the Living Library
By Bear & Co.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
_____________________________________________________
Marciniak, Bárbara
Terra: Chaves pleiadianas para a biblioteca viva / Bárbara Marciniak com Karen
Marciniak e Tera Thomas ; tradução Sílvia Branco Sarzana – São Paulo ; Ground, 1997.
ISBN 85-7187-125-6
1. Canalização (Espiritismo) 2. Pleiadianas – Miscelânea 3. POsicografia 4. Vida espiritual
2. I. Marciniak, Karen II. Thomas, Terá. III. Título
CDD-133-93
_____________________________________________________
Índices para Catálogo Sistemático:
1. Escritos psicofragados : Espiritismo 133.93

Todos os direitos reservados à

Editora Gound Ltda.
Rua Lacedemônia, 68, Vila Alexandria
CEP: 04634-020 – São Paulo / SP
Tel.: (11) 5031-1500 – Fax: 5031-3462
editora@ground.com.br
www.ground.com.br

Ao amor divino da Terra e aos
buscadores de suas chaves.

ÍNDICE
AGRADECIMENTOS, 9
APRESENTAÇÃO, 11
CAPÍTULO I
O jogo, os códigos e os números mestres, 27
CAPÍTULO II
Re-sonhando a Biblioteca Viva, 60
CAPÍTULO III
A Terra fala, 90
CAPÍTULO IV
A Terra é o lar de vocês, 113
CAPÍTULO V
Galvanização da Deusa, 130
CAPÍTULO VI
Ancorando o corpo de luz, 156
CAPÍTULO VII
A dança das dimensões, 189
CAPÍTULO VIII
A dádiva dos deuses, 211
CAPÍTULO IX
Percorrendo os corredores do tempo, 233
CAPÍTULO X
Os céus falam, 252
CAPÍTULO XI
A iniciação da Terra, 278
CAPÍTULO XII
Despertem, caros amigos, dentro deste sonho, 300

EPÍLOGO, 314
SOBRE A AUTORA, 315

AGRADECIMENTOS

Uma colaboração reunida pela fé produziu este livro e o reconhecimento é
devido aos poderosos e valiosos jogadores envolvidos ono processo. Com amor,
respeito e profunda apreciação, agradeço a minha irmã, Karem Marciniak, e a
Terá Thomas, co-criadoras e co-conspiradoras de Terra. Um tributo especial à fé
de Bárbara e Gerry Clow e ao seu confiável e responsável apoio e orientação,
bem como a todo o staff da Bear & Company, que realizou um trabalho impecável
de produção e sustentação da energia. As habilidades meticulosas da editora Gail
Vivino trouxeram um novo significado à palavra “clareza”, ajudando a criar um
texto suave e agradável e o refinamento de Marilyn Hager criou a esplêndida e
elegante forma final. Uma homenagem especial aos notáveis talentos do artista
Peter Everly, cujo trabalho, uma vez mais, ornamentou nossa capa. Peter nos deu
uma imagem excelente a partir da qual Terra evoluiria.
Agradeço com amor a meus pais, Ted e Bertha Marciniak, e a toda a minha
família, que sempre estiveram presentes.
Um agradecimento aos pioneiros do pensamento, a suas almas aventureiras,
que tão ansiosamente abraçam o mundo do espírito e a própria Terra, por dar a
todos nós um lugar para viver.
E, não se pode esquecer, um tributo de amor aos pleiadianos, quem quer que
eles sejam, que tão facilmente nos dão assistência, ofertando fé inabalável e
corajosa em nosso processo como seres humanos, ofertando fé inabalável e
corajosa em nosso processo como seres humanos. Seu amor inexorável é
maravilhoso para mim e, por sua vez, serve para me dar a ousadia e a coragem
de persistir e perseverar.
É minha intenção que este livro sirva como catalizador de uma limpeza
emocional em larga escala, trazendo à tona uma produnda realização espiritual e
alívio e liberdade em relação às velhas masmorras criadas por nós. Possa a Terra
refletir a nossa cura. Que sejam abençoados todos os que compartilham essas
probabilidades.

APRESENTAÇÃO

BARBARA MARCINIAK
Sou intérprete e canal espiritual, porque desejo e sou capaz de compreender
o invisível e traduzi-lo da melhor maneira possível. Ouço, sinto e experimento a
teia da existência, a fonte universal. Estou inerentemente conectada a ela e
percebo os sussuros, os impulsos e as revelações das forças cósmicas, conforme
utilizo essa fonte para me guiar e sustentar. Para mim, essa força se individualiza
como os pleiadianos. Naturalmente, a experiência é colorida por minhas crenças.
Este é um princípio operacional de existência, onde o participante / observador
determina o evento. Desenvolvi grande reverência pelo poder do espírito e uma

profunda confiança no significado da vida e no propósito constantemente revelado
de pessoas, locais e acontecimentos.
O processo através do qual dirigi a criação de Terra envolveu, em seu âmago,
a questão da fé e da confiança. Todas nós envolvidas na cria de Terra – Karen,
Terá e eu – acreditamos e trabalhamos com os invisíveis, quem quer que possam
ser. Cada uma de nós é um indivíduo único, que concordou em viver a vida
segundo um novo manual. Durante o processo de elaboração deste livro, cada
uma de nós foi desafiada a realizar um salto de fé dentro de nosso próprio campo
especial de limitação. Somente depois iríamos nos maravilhar com nossos
próprios milagres.
Não é uma tarefa simples colocar as canalizações pleiadianas sob a forma
escrita. Os P’s, conforme falam através de mim, ensinam através do humor, do
paradoxo, da insinuação, do contraste, da compaixão e do uso hábil de afirmações
e idéias desconcertantes. Eles transmitem muito bem sua energia e essência de
intenção sob a forma falada. Nosso desafio foi o de pegar um imenso conjunto de
informações e técnicas e usa-lo como a base dos ensinamentos da Biblioteca Viva
– como um livro sob a forma concreta – quando não muito daquilo que os
pleiadianos ensinam é concreto.
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Felizmente, o formato deste livro estava claro desde o início. Teria doze
capítulos e seria desenvolvido de maneira a dar ao leitor a mais profunda
experiência da “influência do doze”. Os pleiadianos nos disseram que estávamos
ligadas dentro do doze e, para que descobríssemos mais, poderíamos utilizar a
própria ligação para evoluirmos. O corpo principal de informações proveio de treze
sessões realizadas em 1991 e 1992. Cinco canalizações são provenientes de
viagens realizadas a locais sagrados no México, Egito, Grécia e duas visitas a
Bali; as oito restantes, de sessões específicas de três horas realizadas em vários
locais dos Estados Unidos.
Às vezes, quando parava para pensar logicamente a respeito da realização
deste livro, eu me sentia esmagada pela enormidade do material. Porém, tinha
realizado tanta coisa sem o mais leve conhecimento do que estava fazendo, que,
agora, essa fé no processo de não saber me sustenta! É muito mais fácil viver
deste modo. Essa fé, também sustentada por Karen e Terá, e a crença em meu
compromisso de dar forma a este livro mantiveram-me no caminho. Os P’s,
naturalmente, permaneceram no leme, orientando e tramando durante todo o
processo de livre-arbítrio, entalhando sua assinatura sutil nos acontecimentos da
vida – dignos, moderados e sempre ali.
Antecipadamente, eu adivinhava que este livro, que era para ser sobre a
Biblioteca Viva e ainda não tinha título, tinha, de fato, existência em algum lugar
do futuro. Antes de tudo, eu me comprometera a faze-lo; assim, em algum lugar
ele já estava completo, numa prateleira, esperando para ser revisado. Minha idéia
era encontrar essa futura edição e usa-la para criar o original, agora. A idéia nos
deu uma grande paz e parecia muito mais fácil do que enfrentar a pilha
monumental de papéis que continham a transcrição do “pout-pourri” pleiadiano.
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Sempre soube que, uma vez que tivesse uma capa para essa história da
Biblioteca Viva, o livro a ela seguiria e as páginas entrariam em seqüência. A capa
foi concebida no devido tempo por Peter Everly, enquanto, simultaneamente, o
título era recebido por nós: Terra: Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva.
Ficamos imensamente impressionadas tanto com a capa quanto com o título.
Agora, cabia a nós colocar alguma coisa por trás deles.
O restante do processo envolveu uma série complexa de camadas
sincrônicas, com o tempo e eventos da vida acrescentando uma riqueza mais
profunda à história que se revelava. Mergulhamos na pilha de páginas e, durante
meses, ficamos imersas num outro mundo, onde nossa intenção e propósito
básicos era criar Terra. O livro foi se formando em nossos sonhos e, noite após
noite, todas nós sonhávamos com sua estrutura. Eu escrevi em minha “lista do
que fazer”: “Terra, crie a si mesmo.” e assim se deu!
À medida que continuo a trabalhar com este material, sou desafiada a
explorar mais o invisível e examinar os cantos e fendas de minhas crenças. Como
amigos invisíveis com personalidade, os pleiadianos me levaram a experimentar
um quadro da vida interminavelmente em expansão. Eles apresentam a
neutralidade da força e teia da existência, definindo-a como uma expressão de
amor – a essência da existência a ser usada por todos – consciente e
incondicionalmente disponível como combustível eterno, para criar qualquer coisa
desejada. Foi a partir dessa força que criamos Terra.
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Frequentemente sinto-me como se estivesse aqui como observadora, quando
meu eu galático perscruta e percebe a vida da Terra com muito menos vinculação
do que eu. Essa visão é expansiva e “sei”, nesses momentos, que estou aqui para
experimentar a influenciar a grande mudança, como a ela se refere minha
consciência galática.
Cada um de nós cria um mundo diferente para si mesmo – disso estou
plenamente consciente. Porém, a sutileza com que esse conhecimento intercepta
a vida mal pode ser reconhecida, quanto mais receber aplausos. Minha escolha de
vida tem sido caçar os mistérios ocultos e não detectados, tirar por mim mesma
alguma espécie de significado e, finalmente, encontrar alguma razão para ser.
A vida, para mim, é constituída por uma série de capítulos e não é uma
grande tarefa pintar a mim mesma como a heroína de minha própria novela,
pulando do episódio para a aventura, cruzando mundos tanto internos quanto
externos. De cada segmento da vida, tiro um significado e, como um livro de
história com eras e épocas, cada fase é reconhecida por seus acontecimentos
aparentemente seqüenciais, numa grande procissão, oferecendo um sentido único
de ordem e propósito. Nunca foi necessário um grande esforço para aceitar que a
vida e todas as suas partes componentes tivessem grande significado. Para mim,
tudo o que nos disseram que deveríamos considerar muito significativo pareceu
sempre tão sem significado – que o oposto tinha exatamente de ser verdade!

Minha reflexão pessoal sobre o material é esta: Não se enganem – nenhum
de nós sabe qualquer coisa com certeza! Tudo pode ser verdadeiro e
provavelmente é, porque conforme o que você pensa, assim será!
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Amor, intenção clara e senso de humor são ingredientes poderosos. Ligados
à reverência, compaixão e inspiração, podem fazer toda a diferença. Que esta
obra possa servir para incrementar sua própria liberdade. Bênçãos!
Bárbara J. Marciniak
Raleigh, NC
19 de setembro de 1994
Luz cheia em Peixes

KAREN MARCINIAK

Em 11 de janeiro de 1994, com a lua nova em Capricórnio, Bárbara, Tera e eu
assinamos o contrato e nos comprometemos a escrever este livro. Eu flutuava
entre um estado de entusiasmo e outro de desespero. Pensava comigo mesma:
“Este livro é algo para o qual quero realmente contribuir. Como encontrarei tempo
para mergulhar neste projeto e ajeitar todas as peças do meu mundo já bastante
ocupado?”
Um mês antes de começarmos Terra, meu marido e eu terminamos nosso
casamento / parceria de vinte e dois anos. Vendemos a casa que possuíamos e
eu e minha filha Laurel, de sete anos, nos mudamos para uma casa alugada.
Estava ocupada empacotando coisas, continuando com os negócios na Bold
Connections, dando andamento a pedidos, respondendo a cartas e sentindo que
tinha de fazer isso às expensas de meu tempo livre. Muitas vezes duvidei
seriamente se poderia fazer parte do processo deste livro e fiquei em pânico,
visualizando todas as fatias da realidade com as quais teria de lidar nos primeiros
seis meses de 1994, sabendo muito bem que o livro dominaria uma grande fatia.
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Finalmente, percebi que, se eu não participasse, uma grande probabilidade de
crescimento e mudança passaria ao largo. Forcei-me a encarar um de meus
maiores problemas: controle. O controle estava por trás do desafio do meu “nunca
ter tempo suficiente”. Via com clareza como o controle tinha me limitado em tantas
áreas de minha vida e decidi que a única coisa que poderia fazer era me render,
desistir do controle, conseguir ajuda nas coisas do dia-a-dia e confiar!
Confiança! O livro todo era um processo de confiança. Inicialmente, quando
nós três estávamos subjugadas por todo o material transcrito por Tera, quando
não sabíamos onde começar para dar um sentido àquelas pilhas de papel,
soubemos confiar suficientemente. Bárbara, Tera e eu formamos um elo, um

triângulo de energia e trabalhamos como uma equipe na produção de Tempos
Pleiadianos e outros projetos. Domináramos a arte de aceitar a critica construtiva
umas das outras, colocando de lado nosso ego e nossas mágoas e sabendo que
nunca éramos vítimas. Isso nos permitiu percorrer um longo naquilo que éramos
capazes de realizar. Confiamos que, quando nossas energias trabalhavam juntas,
em harmonia e com clara intenção, podíamos fazer qualquer coisa que nossas
mentes quisessem.
O tempo todo visualizamos que estávamos trazendo o livro do futuro para o
agora. Tínhamos a capa, pintada por Peter Everly, muito antes de completarmos o
material que iria dentro dessa capa! A pintura nos magnetizou e hipnotizou.
Éramos atraídas para dentro daquela realidade vezes sem fim. Chorei a primeira
vez que consegui realmente olhar para ela – era como se os P’s estivessem
irradiando as informações do livro através da pintura. Oh, esses astutos
pleiadianos! Ali estavam eles novamente!
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Hoje, quando me sento no quintal de minha casa escrevendo, tendo deixado
para trás o processo do livro, sentindo os raios do sol de setembro, minha mente
vagueia por algumas das avenidas da realidade que criei para mim mesma. Sento
aqui e sorrio, relembrando acontecimentos que me ajudaram a pousar neste agora
particular, sendo sempre grata por ter sido magnetizada, anos atrás, pelas
palavras “o pensamento cria”.
No final dos anos 70, Jane Roberts e o material sobre Seth constituíam uma
força guia tanto para Bárbara quanto para mim. Naqueles tempos, eu morava em
Rochester, New York, e Bárbara estava em Los Angeles. Eu tinha um maridoi e
um trabalho e morava numa linda casa de estilo colonial alemão antigo, com um
quintal que transformei em minha própria Biblioteca Viva. Bárbara, por outro lado,
era um típico espírito livre dos tempos, sempre procurando algo novo para
expandir sua perspectiva, mudando-se frequentemente e absorvendo o novo
pensamento que a Califórnia e o mundo tinham a oferecer.
Certa vez, no meu aniversário, Bárbara enviou-me dois livros com um cartão
dizendo algo assim: “Há muita informação provocativa vindo à tona agora; não
posso ler tudo issoi sozinha. Leia esses dois livros e me diga se valem a pena”. Os
dois livros eram The Seth Material e Seth Speaks, de Jane Roberts. Ler esses
dois livros constituiu um chamado definitivo do universo!
Passamos os próximos anos lendo e absorvendo todo o material disponível
sobre Seth. Nós o relemos, grifamos, falamos a respeito dele e tentamos vive-lo.
Relembro aqueles dias e percebo como mergulhei nas realidades de Jane Roberts
e Rob Butts, conforme lia página após página. Eu visualizava as realidades deles
muito claramente. Ficava agoniada com as anotações e transcrições lentas e
meticulosas que Rob se desafiava a fazer – se ele pudesse trabalhar mais
rapidamente, então, talvez, tivéssemos mais depressa o próximo livro nas mãos!
Imaginava Jane com suas pilhas de cartas não respondidas e sentia sua total
frustração por nunca conseguir pôr-se em dia. Hoje, olhando para trás, posso
sentir a força que me guiou de volta então, para observar tudo o que eles fizeram.
Agora, dirigindo a Bold Connections e olhando para as pilhas de correspondência

não respondidas – os pedidos de um novo livro pleiadiano! – encontro-me numa
situação semelhante àquela vivida por eles nos anos 70, com algumas das
mesmas alegrias e tendo de lidar com alguns dos mesmos desafios.
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Foi em abril de 1988 que Bárbara empreendeu uma viagem ao Egito e à
Grécia, preparando a base para a entrada dos pleiadianos em sua realidade. Eu
estava então morando em Raleigh, na Carolina do Norte e, concomitantemente, a
base para o meu novo lar estava sendo criada; um lar que, durante cinco anos, os
pleiadianos usaram como sala de aula para divulgar sabedoria, nos fazer rir, ralhar
conosco, brincar com nossas cabeças e nos ensinar a respeito de nós mesmas.
Quando Bárbara retornou de sua aventura por Egito / Grécia, ela me telefonou
de Boston e disse: “Adivinhe o que aconteceu!” Eu respondi: “Você começou a
canalizar”. Ela, então, perguntou: “Como é que você sabe?”. Nós sempre
soubemos. Não era algo a respeito do qual falássemos muito frequentemente.
Porém, havia um profundo conhecimento tácito entre nós de que, algum dia, nos
envolveríamos em algum tipo de aventura psíquica. Havia uma firme lealdade
entre nós; em algum nível, sabíamos que tínhamos vindo para esta realidade
como irmãs, para ancorar um novo paradigma de pensamento e que não
poderíamos realizar isso sem o amor e o apoio uma da outra.
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Estava ansiosa para encontrar os novos amigos de Bárbara, que chamavam a
si mesmo de pleiadianos. Ainda não sabíamos como nos sentíamos a respeito
deles. Quero dizer, Bárbara estava esperando por um bom desencarnado, como
Seth, e o que ela obteve? Extraterrestres! Lembro-me da primeira vez em que
Bárbara chegou a minha casa e contatou os pleiadianos. A voz deles era muito
fraca e difícil de compreender e eu tinha de me esforçar para ouvir as palavras.
Eles me deram algumas informações sobre quem eram e por que estavam
trabalhando conosco. Disseram-me que iriam me chamar de Toupeirinha, porque
eu era como uma toupeira, que gostava de manter a cabeça debaixo da terra e
não ser notada. Porém, eles disseram, havia chegado a hora de eu abraçar e viver
todas aquelas idéias que vinha reunindo e com as quais brincava; que minha vida
mudaria profundamente e que nada mais seria igual. “Interessante”, pensei,
enquanto sentava ali em minha casa confortável, com um marido que amava, um
trabalho que me satisfazia, com minha filha de dois ianos dormindo na sala.
Sentia-me muito segura. Não fazia idéia de que tipo de mudanças eles estavam
falando.
Bem, seis anos depois, minha vida certamente mudou e não necessariamente
de todas as maneiras que teria imaginado. Se eu pudesse ter visto o futuro
naquela época, sei que certamente não teria tido a coragem de seguir em frente.
Assim, agradeço muito aos P’s por todo o seu amor e orientação – embora, às
vezes, eu não pensasse que eram amor e orientação – e por sua persistência em
sempre me empurrar para o próximo nível de desafio. Agradeço a Bárbara por seu
amor, apoio e lealdade, por sua dedicação a este trabalho e por sua propensão a

viver os ensinamentos pleiadianos e fazer isso parecer fácil. E agradeço a Tera
por ser a amiga em que confio e com a qual cresço, uma companheira sagitariana
com quem posso contar e uma grande editora. Um agradecimento especial a
minha filha, Laurel, que, desde a mais tenra idade, foi capaz de integrar a visão de
sua tia Bárbara – ou “Cioci” como ela a chama – canalizando os P’s semana após
semana em nossa casa e por me permitir viajar com Bárbara e os P’s livre da
culpa de nem sempre estar presente; por tomar as visões opostas de realidade
dos seus pais e mistura-las em seu mundo, encontrando um equilíbrio único.
Ao refletir sobre isso tudo neste momento, posso verdadeiramente dizer que
me encontro num estado de ser harmonioso e cheio de paz. Confiar em mim
mesma e saber que crio cada aspecto de minha realidade para ensinar a mim
mesma as lições que preciso experimentar, tem me dado uma grande liberdade.
Conforme setembro vai chegando ao fim e o esplendor do outono muito
suavemente revela sua magia sobre esta terra chamada “O Triângulo”, encontrome comprando minha própria casa, reassumindo meu nome de solteira e
desistindo do apelido de Toupeirinha. Olho para a frente com alegria e
entusiasmo, para o próximo segmento de realidade no qual me vejo brincando.
Karen J. Marciniak
Raleigh, NC

TERA THOMAS
Conheço Bárbara e Karen desde que Bárbara começou a canalizar, em 1988.
Trabalhamos juntas, brincamos juntas, rimos, choramos, lutamos e
desenvolvemos um profundo nível de confiança entre nós. Começar a circular
Tempos Pleiadianos, na primavera de 1993, solidificou e aprofundou nosso
relacionamento. Somos mulheres fortes, de opinião, que aprenderam a fundir o
seu poder para trabalhar com o espiritual, a apoiar uma à outra e a criar algo
maior do que a soma das partes. Assim, quando Bárbara propôs que nós três
trabalhássemos juntas em Terra, fiquei entusiasmada.
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Trabalhar com os pleiadianos não é como trabalhar com outras informações
canalizadas. Ao contrário de uma palestra sobre um dado tópico, os ensinamentos
não vêm numa ordem específica e alguns deles são confusos ou contraditórios –
eles tencionam que sejam assim. Aqueles de nós que trabalham com eles
regularmente sabem que os P’s raramente nos dão algo numa bandeja de prata,
porque desejam que usemos seus ensinamentos em nossas vidas e aprendamos
a confiar em nós mesmos durante o processo. Assim, os pleiadianos não sentam
e ditam um livro. Trabalhar num livro com eles é o mesmo que ir a um de seus
workshops. Você tem que mergulhar no seu próprio interior, de modo a trazer a
informação pra a terceira dimensão e para a sua vida.
Tendo trabalhado no Mensageiros do Amanhecer, eu conhecia o processo de
estruturar um livro pleiadiano. Primeiro, gravações escolhidas são transcritas;

depois, as informações são divididas em categorias específicas, i.e: “DNA”,
“Répteis”, “Sangue”, “Os Mestres do Jogo”. Isso cria páginas de informação
reunidas em pequenos arquivos Pendaflex. O passo seguinte é combinar todos os
pedaços de informação, de modo a formar capítulos que componham, de forma
aproximada, o esboço de uma história coerente.
Quando Bárbara, Karen e eu trabalhamos juntas, sempre começamos com
uma pequena cerimônia para solidificar nossa energia e deixar os P’s saberem
que estamos prontas para trabalhar. Declaramos nossas intenções e, então,
tocamos nossos sinos tibetanos doze vezes, uma para cada chakra. Depois disso,
estamos prontas para começar a trabalhar “sem lógica”, deixando o espírito nos
guiar.
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Nosso arquivo portátil estava completamente cheio. O número de categorias
que tínhamos e a quantidade de páginas em cada uma era intimidador. Sabíamos
que deveria haver doze capítulos; assim, descobrimos o maquinismo da astrologia
branca e nomeamos cada casa como um capítulo. Então, reunimos todos as
categorias e fomos dividindo-as pelas casas em que pareciam se ajustar.
Decidimos que cada uma de nós cuidaria de quatro casas, ou quatro capítulos,
reunindo as informações. Cada uma escolheu uma cor e coloriu o seu mapa.
Agora, tínhamos um projeto tosco para compormos a informação. Quando Laurel,
a filha de Karen, de sete anos, chegou da escola, levantamos nossos mapas
coloridos e lhe perguntamos o que ela achava que eram. Sem hesitação, ela
respondeu: “É um livro”. Bem, alguém tinha fé.
Organizar os vários pedaços de informação em capítulos exigiu deixar de lado
o controle e ter uma profunda confiança no processo. Naturalmente, no início,
cada uma tentou trabalhar no velho estilo, lendo e absorvendo cada palavra das
muitas páginas datilografadas e tentando tirar alguma espécie de sentido de tudo
aquilo. Isso nãoi funcionou bem com o material pleiadiano. Começamos a ficar
confusas e nada mais fazia sentido.
Felizmente, a pintura que Peter Everly fez parfa a capa chegou e colocou tudo
em foco para nós. Essa capa nos levou para um caminho que não posso mesmo
compreender. Só sei que todas as vezes que tentava controlar o processo,
respirava profundamente, olhava para a capa e voltava exatamente para o ponto
em que precisava estar – “sem lógica” – sabendo que o livro realmente existia no
futuro e tudo o que eu precisava fazer era confiar nisso e deixar a informação se
organizar sozinha.
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Depois que cada uma tinha organizado um rascunho de seus quatro
capítulos, começamos a trocar capítulos, para aplainar, reorganizar e preencher
lacunas. Meus capítulos foram para Karen, os de Karen para Bárbara e os de
Bárbara para mim. Realizamos essa dança de troca de capítulos inúmeras vezes,
até que cada uma tinha colaborado em cada capítulo. Quando ficávamos

perplexas ou confusas, Bárbara Clow nos guiava de volta ao caminho.
Milagrosamente, ou assim pareceu, Terra nasceu.
Os pleiadianos constantemente falam sobre a ausência de esforço. Se algo
exige esforço, então você está no caminho errado. Porém, isso não significa que
não haja trabalho. A ausência de esforço está em que, se você confiar, der o
primeiro passo e não perguntar como ou por quê, tudo acontecerá. Isso envolve
grande quantidade de energia, muita concentração e grande atividade em 3D.
você não enumera sua intenções, senta-se e fica esperando que aconteçam.
Alguém tem que fazer o trabalho físico. E posso lhes assegurar que Bárbara,
Karen e eu trabalhamos muito.
Aprendi bastante trabalhando em Terra. Naturalmente, vi muitos de meus
antigos padrões virem à tona: querendo controlar o trabalho, ao invés de deixá-lo
fluir, sentindo que precisava trabalhar duramente e esfalfar-me, senão não seria
apreciada, preocupando-me com prazos e como conseguiríamos terminar tudo.
Fiz do trabalho um dever para mim mesma, concordando com aquela antiga
crença de que se não é difícil, não é bom. É interessante quão claros se tornam
nossos problemas, quando trabalhamos com outras pessoas. Quando
trabalhamos sozinhos, eles constituem padrões arraigados, parte de quem somos.
Quando trabalhamos em conjunto, é como se houvesse um espelho à sua frente,
dizendo-lhe: “Olhe para isso!”. Fui capaz de reconhecer meu padrão de dever e
deixa-lo para trás. Puxa! Foi muito bom!
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Também aprendi uma maneira nova e mais profunda de trabalhar em equipe
e alcancei um respeito e um amor mais profundos por Bárbara e Karen, e por mim
mesma. Fomos capazes de solidificar nossas energias, de modo que pudéssemos
trabalhar como uma unidade, colocando em ação todas as nossas forças, sem
que houvesse ofuscação ou competição entre nós. E posso ver que foi nosso
relacionamento que criou este livro. Sim, foram todas as coisas físicas que
fizemos, as intenções que tivemos, os sinos que tocamos, a arte de Peter, mas
essas coisas sozinhas não teriam criado Terra. Foi a profunda ligação entre
Bárbara, Karen e eu, o amor que compartilhamos entre nós e com os pleiadianos
e a combinação de nossas energias com uma profunda confiança no processo.
Agora estou compreendendo como este nível de respeito, confiança e amor
pôde ser trazido a todas as áreas de minha vida. E agradeço profundamente pelos
ensinamentos que recebi enquanto trabalhava em Terra, pelo relacionamento que
desenvolvi com os pleiadianos, com o domínio não-físico, com Bárbara e Karen,
com minha família e meus amigos e, muito particularmente, comigo mesma.
Tera Thomas
Pittsboro, NC

TERRA
Chaves Pleiadianas para a
Biblioteca Viva
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O jogo, os códigos e os
números mestres
Bárbara Marciniak
BIBLIOTECA VIVA
CAPÍTULO I
Tudo o que fazemos é criar imagens
a partir das quais vocês possam evoluir.

Saudações, queridos amigos. Estamos aqui. É nossa intenção assisti-los na
criação de uma nova visão – uma visão que os inspira a viver no planeta Terra e a
amá-lo. Como uma jóia inestimável, enterrada em grossas camadas de solo e
pedra, a Terra irradia sua beleza brilhante para as cavernas do espaço e do
tempo. Como um valor que ainda vai ser percebido e descoberto, ela
pacientemente espera sua coroação por seus súditos. Ela cria e sustenta os seres
humanos e, sem ela, como sabem, vocês não existiriam. Pedimos-lhes, como
pesquisadores das grandes histórias, que proclamem fidelidade à Terra.
Empenhem-se na transformação de si mesmos, que é a jornada através da luz e
das trevas, e honrem o papel significativo da Terra no estabelecimento da
liberdade humana. Como filamentos, desemaranhem-se para revelar a herança
celestial que possuem; não caiam na armadilha de um glamour dos céus, pois
vocês também são uma estrela, refletindo e irradiando luz para mundos, que
buscam soluções para suas próprias criações. A tarefa de vocês, neste ponto do
tempo, é ativar a Biblioteca Viva da Terra, restituir a Terra e a versão humana da
vida à vanguarda da criação. Esta é a jornada em que se encontram.
Há muitas versões de realidade – cada uma viável, com seu próprio propósito
e significado. Tempo, espaço e a existência de mundos são amorfos; apenas tão
reais quanto a atenção que colocam neles. Há muitas Terras a serem escolhidas;
muitas linhas de tempo a partir de histórias que foram esquecidas ou, talvez,
propositalmente desviadas da consciência e do desenvolvimento humanos.

Pedimos a cada um de vocês que abra a mente e o coração, pois dentro do
corpo humano e da própria Terra repousam as respostas aos grandes mistérios
que procuram. Embora possa parecer que existimos fora, como uma reunião de
energias pleiadianas chamando vocês do futuro, também existimos dentro de
vocês. Somos os seus ancestrais, existindo tanto dentro como fora de vocês. Nós
somos vocês, nas espirais douradas do tempo, repetindo em ciclos as épocas de
existência, chamando-os para que reconsiderem tudo que pensaram ser sagrado.
Pedimos-lhes que reavaliem o propósito de suas próprias vidas, redefinam as
forças que os regem, ressuscitem os códigos de consciência estocados dentro de
seu próprio ser. É tempo de reivindicarem o conhecimento que possuem como
criadores através do pensamento, de relembrarem o propósito da Biblioteca Vida
da Terra, de restabelecerem a beleza através do valor da vida e de se lembrarem
quem vocês são. Viagem conosco agora através dos mistérios deste mundo.
Imaginem-se numa excursão através da imagem do doze e deixem que o
conceito do doze penetre em suas mentes. O material contido neste livro tem o
propósito de descodificar vocês, através do próprio sistema que os estrutura e
define: o doze. Imaginem-se experimentando os símbolos numéricos de um a
doze, assim como nos doze meses do calendário, os doze movimentos através
dos signos do zodíaco ou as doze horas do relógio e, então, acrescentem a estes
símbolos sua própria avenida de doze pistas. Imaginem-se tendo doze fitas de
DNA e que elas se ativam e conectam com os seus doze chakras, que são portais
energéticos, através dos quais vocês acessam sua herança espiritual. Eis aqui
uma chave: o desafio de vocês é conhecer a si mesmos através da própria
imaginação, acessando as suas redes internas e seus informes de realidade, que
são invisíveis aos olhos humanos. Em busca do próprio espírito, irão, talvez,
considerar muitas coisas novas para proporcionar a este mundo atual uma visão
maior.
Estamos aqui para o jogo, os códigos e os números mestres. Faz parte de
nosso karma lidar com a Terra nesta época, pois o que colocamos em movimento
é uma tarefa que nos compete. Nossos ancestrais criaram eventos que,
atualmente, reprimem nosso desenvolvimento nas Plêiades e, como pleiadianos,
estamos procurando descobrir as soluções para este grande dilema, uma situação
que vocês compartilham conosco.
Nossa civilização, num futuro em relação a onde vocês se encontram, está
em perigo. Assim, fomos impulsionados a empreender uma jornada para encontrar
a solução para aquilo que vem nos perseguindo. Estamos no futuro de vocês e,
para descobrir o que está acontecendo, fomos antes para o nosso futuro, para
encontrar nossos mestres, os Guardiães da Existência, que também podem ser
chamados de Guardiães do Tempo. Depois que eles nos ensinaram a atravessar
os vários setores do tempo, empreendemos a jornada de volta ao passado, para
descobrir onde os acontecimentos estavam estocados e trancados. Examinamos
onde fermentavam as tormentas que estavam afetando nosso passado, pois
estávamos visualizando-o a partir do futuro de nosso futuro e, como o vemos a
partir do agora, do momento da realidade de vocês.
Nossos ancestrais vieram de um universo que já tinha completado a si mesmo
e compreendiam universalmente que ele era o Criador Primordial, como a jornada
do Criador Primordial no Tempo. Vieram de um universo que tinha descoberto sua

essência – criatividade. Pela descoberta dessa essência, verificaram que eram os
criadores. Vieram para as Plêiades porque este sistema estelar, algum dia, seria
capaz de ajudar vocês num tempo bastante desafiador, um tempo em que vocês
estariam prontos para se religarem com o Criador Primordial. Nossos ancestrais
eram alguns dos Planejadores Originais da Terra, orquestradores que semeavam
mundos e civilizações com luz e informação, através da criatividade e do amor.
Nossos ancestrais são também ancestrais de vocês. Eles cederam seus DNA aos
Planejadores Originais e este DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana.
O plano era criar um centro de troca intergalática de informações dentro deste
planeta, a Terra. Foi um plano extraordinário, envolvendo um local lindo, pois a
Terra situa-se na orla de um sistema galático e é facilmente alcançada a partir de
outras galáxias. A Terra encontra-se próxima de muitos portais, as rodovias que
existem para que as energias viagem através desta zona espacial.
Houve muita correria para trazer representantes individuais de todas as
galáxias para a Terra, de modo que pudessem ter suas imagens aqui neste
planeta. Alguns dos encarregador, chamados deuses criadores, eram mestres
geneticistas. Eram capazes de criar, descobrir e ligar moléculas, codificando-as
com identidade, frequência e cargas elétricas, para criar vida. Muitas civilizações
sencientes forneceram seus DNA de boa vontade, para terem uma cópia de sua
linhagem e código genético neste planeta. Os mestres geneticistas projetaram
variedades de espécies, algumas humanas, outras animais, jogando com as
variedades de DNA cedidas por civilizações sencientes para compor este de troca
de informações, este centro de luz. O projeto para a Terra era grandioso. Uma vez
que estes deuses criadores não existiam no tempo como vocês o conhecem,
algumas centenas de milhares de anos ou um milhão de anos, nos termos deles,
não eram nada
Houve outras espécies humanas que se assemelhavam a vocês, cujo DNA
encontrava-se intacto em uma determinada época e que desenvolveram
civilizações altamente evoluídas neste planeta. Elas existiram há muito tempo, há
mais de meio milhão de anos. Não estamos falando das civilizações que vocês
conhecem como Lemúria ou Atlântida, cujas épocas referem-se a um tempo que
chamamos de humano moderno. Estamos nos referindo a civilizações antigas,
como aquelas enterradas sob as calotas polares de seu longínquo continente
situado ao sul do planeta, a Antártida, ou sob camadas de areia do Deserto de
Gobi, na Mongólia.
As energias que vocês chamaram de deuses criaram tudo neste planeta e
colocaram uma grande inteligência em todas as suas criações. Há consciências
em tudo o que existe sobre a Terra, até nas moléculas das pontas dos dedos do
homem e tudo foi feito para trabalhar em conjunto. A consciência se comunica
continuamente através de vibrações e freqüências eletromagnéticas. Tais
freqüências se conectam e investem cooperativamente no trabalho conjunto, de
modo que cada uma beneficia o todo. A dificuldade da Terra neste tempo é que os
humanos acreditam-se isolados de toda a energia que está aqui para trabalhar
conjuntamente. A crença comum em partes isoladas impede vocês de ver e ter
acesso à totalidade da existência.
É nossa intenção assistir os humanos, para que cheguem a uma
compreensão maior dos experimentos pleiadianos que influenciaram a Terra.

Durante tempos de caos e confusão, tempos em que a espécie humana foi
suprimida, várias facções provenientes de nosso sistema natal vieram para
diferentes localidades deste planeta e fizeram aberturas muito sutis. Trabalharam
com pequenos conjuntos de consciências, para deixar um vislumbre de energia
sobre o planeta, pois muitos no cosmo sabiam que a Terra estava rumando para
uma tremenda calamidade e uma grande supressão.
A Terra encontra-se em terríveis dificuldades neste momento. Não há dúvidas
a esse respeito. Contudo, uma grande oportunidade repousa neste estado de
confusão. Cada um de vocês recebeu um tapinha no ombro para responder a um
chamado. Muitos são assim chamados, mas poucos estão dispostos a seguir em
direção ao desconhecido e sentir-se à vontade como renegados, prontos para
alguma coisa que, talvez, as multidões não apóiem. Aplaudimos as intenções que
têm a respeitamos cada um de vocês por decidirem, por si próprios, ir em busca
do desconhecido. Respeitamos vocês por estarem dispostos a olhar para as
porções de si mesmos, homens e mulheres, que para todos os propósitos práticos
absolutamente não compreenderam. Estamos muito satisfeitos com o fato de
desejarem explorar uma possibilidade diferente, bem como embelezar e
enriquecer aquilo que já têm. É hora de cada um ser observado à sua própria
maneira, de ampliar energias, conforme passam através de vocês, e de colocar
tais energias à disposição de milhares de outros, enquanto vocês casualmente
puxam raios de luz para os próprios corpos e sobre a Terra. Sempre gostamos de
rir e de passar horas alegres e, através dessa abordagem brincalhona,
descobrimos o que, talvez, esteja impedindo cada um de vocês de seguir em
frente.
Há famílias de consciências que se agrupam, baseadas na evolução, na
intenção e num plano particular. A Família da Luz, à qual vocês pertencem, vem
de uma tal linhagem de consciência. Quem é luz? Quem possui luz? O que está
além da luz? Sintam isso por alguns momentos e percebam que, em suas mentes
humanas, vocês sempre criam um mito, uma pequena história ou um conto de
fadas sobre o que acham que está acontecendo no cosmo. A versão de vocês é
minúscula à luz do que existe. Assim, estamos pedindo a vocês para
considerarem mudanças colossais em suas próprias histórias e imaginarem
versões maiores de existência.
A Família da Luz é uma reunião de entidades codificadas para trazer
informação a este planeta. O código encontra-se dentro de cada indivíduo. Uma
vez que vocês sejam capazes de questionar e ver além da interpretação corrente
da realidade, serão levados a criar formas-pensamento que acendam os códigos
nos outros. Somos um grupo de energias dando ignição aos códigos humanos de
consciência num certo ponto de desenvolvimento planetário. Este processo
evoluirá com a evolução de vocês e haverá uma tremenda quantidade de
instruções envolvendo mestres incontáveis, que emergirão para lhes dar
assistência.
A Família da Luz é vasta. Seus membros concentram-se onde quer que
informações necessitem ser divulgadas; são como forças especiais renegadas,
chamadas em uma emergência. Os membros da Família da Luz são capazes de
integrar e sobreviver a mudanças de realidade sem destruir os corpos ou as forças
vitais que ocupam. Como membros da Família da Luz, a habilidade de mudar a

realidade é inata em vocês. É preciso que criem o sistema de crenças por meio do
qual possam fazer isso, porque a mente de vocês está estruturada para evoluir e
formar a própria experiência baseada naquilo que ordenem, não importanto de
qual paradigma-plataforma vocês tenham surgido.
A Família da Luz age como um fator estabilizador para mudanças
dimensionais, e seus membros servem como transportadores de uma freqüência
que está sendo utilizada para despertar muitos. Alguns de vocês ficarão
assustados com as possibilidades e isso está certo. Cada um de vocês escolherá
o novo conhecimento e as mudanças de acordo com a própria capacidade. Vocês
estão codificados com essa possibilidade e decidir realizar ou não a mudança, fica
a cargo do livre-arbítrio que possuem. Achar que podem ou não faze-lo baseia-se
em sua livre escolha. O processo de iniciação que está ocorrendo na Terra, em
muitas escolas de mistério nos últimos milhares de anos exemplifica nosso ponto.
Membros da Família da Luz atravessaram as leis da realidade tridimensional –
passando para uma outra dimensão, por assim dizer – desvendando os códigos
dentro de si mesmos.
Muitos de vocês podem ter a sensação de que fizeram isso antes. Fizeram.
Esta é a memória multidimensional de quando foram para outros sistemas e
fizeram a mesma coisa. É um processo bastante familiar, porque,
caracteristicamente, como membros da Família da Luz, isso é o que vocês fazem.
Vocês informam sistemas. Vão e reconstroem realidades e são peritos nisso.
Vocês perderam a memória deste processo, porque vieram aqui para operar
sob as mesmas leis que as outras pessoas. Portanto, vieram como humanos, com
sua memória completamente apagada. Sabiam, antes de chegarem, que a perda
de memória fazia parte do processo e escolheram especificamente o momento do
tempo e a ascendência que lhes daria a melhor conexão para, energética e
geneticamente, alcançarem o propósito almejado.
Quando encarnaram no plano terrestre, receberam certos pares de genes
recessivos portadores de códigos de luz, que lhes deram a melhor oportunidade
para desenvolverem habilidades intuitivas e psíquicas. Além disso, esses genes
possuíam alguma memória que separava vocês dos outros, muito embora não
pudessem especificar isso. Com esses poderes e talentos, é sua tarefa construir a
própria vida e permitir que o momentum os leve a algo diferente da maioria dos
humanos. Enquanto uma ampla mutação ocorre dentro dos humanos, também
estimulada do exterior por aqueles que os estão assistindo neste desenvolvimento
genético, vocês precisam agir e integrar aquilo que está despertando em seu
próprio interior.
Deixem-nos, aqui, guia-los a um cenário. Imaginem-se como um membro da
Família da Luz, não se assemelhando absolutamente àquilo que são agora.
Acessem sua identidade cósmica. Vocês estão numa sala de aula e um instrutor
fala, fornecendo os pontos mais importantes da designação de retornarem à Terra,
para tornarem-se parte do sistema, de modo a transforma-lo. Vocês estão no auge
de sua profissão. Crêem ser impecáveis demolidores de sistemas. Nesta classe,
vocês estão de muito bom humor, porque o professor está explicando algo:
“Quando descerem à Terra, acreditem ou não, precisarão de nós para lhes dar
instruções, porque não vão se lembrar de nada”. E todos vocês, demolidores de
sistemas, riem, porque sabem que, por mais sabidos que sejam agora, uma vez

submersos não se lembrarão dessa sala de aula. O professor diz: “Vejam isto. Nós
lhes mostraremos imagens. Vejam: estamos chegando através de um veículo, e
vocês, em seus disfarces humanos, agem como se não soubessem o que está
acontecendo. Isso faz parte de sua designação.” Vocês foram instruídos a respeito
de tudo isso, compreendem?
Nessa sala de aula, foram codificados para responderem a nós, como
pleiadianos, e a muitos outros. Conforme se abrem para sua própria identidade
maior, sejam receptivos e estejam dispostos a ir além das próprias fronteiras,
porque é para isso que estamos nos empenhando. Pretendemos implantar novas
imagens em suas mentes, para leva-los mais longe. Não importa como fazemos
isso. Não importa se é verdade. O que importa simplesmente é que criamos novas
imagens para vocês. Um dia vocês encontrarão o encaixe por si mesmos e, então,
compreenderão atrás do que nós estivemos todo esse tempo. Compreenderão
que, algumas vezes, inventamos completamente as coisas, para disparar algo no
interior de vocês a fim de que cresçam como seres humanos. Somos professores
muito engenhosos.
É tempo de assumirem o compromisso de criar alegria, criatividade e amor
por si mesmos. Somente então beneficiarão os outros, pois, se não evoluírem, não
servirão aos outros. Ao se tornarem exemplos vivos, por seguirem o que está em
seus corações, mostrarão o caminho para que outros sigam com coragem o que
está no coração deles.
Não estamos aqui porque não temos nada mais para fazer. Estamos aqui
para assistir o processo de transformação que está agora começando a borbulhar
e a criar vapor neste planeta. Nos últimos anos, multidões despertaram,
relembrando um grandioso e significativo propósito de vida.
Se, neste momento, vocês soubessem tanto quanto sabe o seu eu superior,
estariam muito impacientes com essa designação. Ela envolva a encarnação
como humanos, pensando que são humanos, evoluindo para algo mais do que um
humano e, então, a percepção de que eram mais do que humanos, em primeiro
lugar! Embora isso possa parecer um retrocesso, é necessário para que
atravessem a evolução da própria consciência como seres humanos. A
transformação exige um despertar em massa, impelindo-os a uma evolução
consciente como forma de vida. Este processo envolve escolha como uma chave.
Vocês estão realizando-a passo-a-passo e outros os verão fazendo isso e terão a
coragem de segui-los.
Os humanos são considerados por alguns neste universo como inestimáveis,
embora, na realidade, vocês mesmos não tenham idéia do valor armazenado no
corpo humano. O corpo humano é a coisa mais valiosa que possuirão e
encontrarão. Vocês são inestimáveis. Há muito tempo existem batalhas por causa
da Terra e, como resultado, vocês foram, propositadamente, impedidos de
descobrir a riqueza dos dados armazenados em seu próprio interior por forças
limitantes ou controladoras. Foi-lhes ensinado propositadamente que são
insignificantes e não têm valor, para, que outras formas de inteligência não
venham penetrar vocês. Aqueles que os controlam não podem retirar as fórmulas
de dentro do corpo humano, de modo que mantêm vocês escondidos, de
quarentena e isolados. Assim, outros que necessitam daquilo que os humanos

possuem não podem chegar a vocês, a quem foi ensinada a dança da ausência
de poder que, como espécie, vocês coreografam.
Vocês estão agora, aprendendo a descobrir o próprio valor, um valor que
pretendemos compartilhar, ensinar e encorajar a descobrir através de um
processo contínuo. O valor que descobrirão a respeito de si mesmos crescerá
cada vez mais, conforme se maravilharem com essas fórmulas existentes em seu
próprio interior, que chamamos de códigos para outras civilizações.
A Terra é um microcosmo de um macrocosmo, uma versão em miniatura
daquilo que está acontecendo em todo lugar, exceto que a Terra encontra-se num
ponto de disparo, naquilo a que chamamos de caroço. Vocês sabem que um
caroço é uma semente. Retornamos à Terra para assistir os membros da Família
da Luz que foram plantados aqui, neste tempo essencial, quando os eventos
podem ser alterados. O tempo é enormemente mal compreendido na realidade
tridimensional e é muito mais flexível do que vocês percebem, permitindo
movimentos simultâneos em realidades, alongamento-se, distorcendo-se,
curvando-se e encorando-se. Vocês nasceram na Terra para mudar o curso da
história, pela inserção de si mesmos no passado, provenientes do futuro. Deste
modo, remodelam o passado, provenientes do futuro. Deste modo, remodelam o
passado. Vocês são uma semente da transformação.
Vamos compartilhar com vocês alguns conceitos que os levarão além de
como definem a si mesmos. Muitas coisas que sugerimos são para flexionar e
retorcer a mente. Por que fazemos isso? Por que desejamos confundi-los? Bem,
se podemos confundir a visão corrente que têm da realidade, talvez possamos
leva-los a perceber outras realidades e é nossa intenção confundi-los para leva-los
à clareza! Vocês se tornaram tão fechados no paradigma que sua consciência de
massa reproduz que é necessário grande esforço e determinação para que saiam
do sistema atual de crenças que têm. Suas crenças atuais baseiam-se naquilo que
chamam de tempo linear e num conhecimento limitado de acontecimentos
históricos.
Foi vendida a vocês uma versão de realidade e, através de seus sistemas
educacionais supervalorizados, premiam e recompensam a si mesmos pela
habilidade de repetir histórias como fatos – nunca questionando o conteúdo e o
método de aprendizagem. Foram contadas a vocês muitas histórias e vamos lhes
contar mais algumas. Aprendam a usar a totalidade do próprio corpo para ler além
das palavras que compartilhamos. Embora, alegremente, lembremos a vocês que
somos contadores de histórias, em algum lugar da antiguidade de seus seres
repousam os instrumentos da verdade – e vocês têm de descobrir como e quando
usa-los. Palavras são mais do que parecem.
A linguagem de vocês é codificada e os sons criam imagens refletidas, que
estimulam e estruturam a consciência. Palavras faladas carregam vibrações
diferentes daquelas escritas. Gostamos de brincar com ambas as formas de
linguagem. Quando falamos, nossa entonação apõe sua própria assinatura sobre
a fala e usamos variações sutis com ênfase em determinados sons. Escolhemos
com cuidado o que pretendemos expressar e temos certas maneiras de usar cada
palavra. Sabemos que vocês ouvem uma coisa, mas que os sons que produzimos
carregam um significado completamente diferente para o corpo. Quando vocês
entram em nossa vibração, estão recebendo muitas, muitas instruções,

disparando camadas e camadas de conhecimento. Há palavras que vocês
escutam que acham que compreenderam e há o espaço que ocorre entre todas as
palavras, que constitui um outro ensinamento de e em si mesmo. E também, há os
sons que fazemos, que ecoam em suas células, que lhes contam uma história
pleiadiana. Os trabalhos internos e externos estão se unindo para aumentar a
velocidade da evolução humana.
No início era o verbo e o verbo era som. Foi assim que a criação se
concretizou. Os sons afetam todos vocês e estão mudando o seu planeta.
Contudo, vocês não percebem a sutileza por trás do processo. Nossas palavras
impressas numa página também estão arranjadas e codificadas para dar-lhes
muitas camadas de realidade. Vocês já leram uma página de nossas palavras e
sentiram que elas significavam uma coisa; depois, ao relerem as mesmas
palavras, descobriram um novo significado? Algumas vezes, podem até sentir
como se o que estão lendo no presente não estivesse ali antes; talvez não
estivesse mesmo.
As palavras estamos aqui podem ser transformadas numa outra linguagem,
basicamente anunciando uma identidade maior de quem somos. A palavra
lembrem-se tem a ver com a reivindicação da fonte que os criou, a mesma das
palavras estamos aqui. As palavras identificam a fonte de seu criador e, quando
lhes falamos, as palavras que usamos proclamam, através do som, que viemos da
fonte desse seu criador nas Plêiades. As células de seus corpos ouvem isso e
levam esses corpos a lembrar em seu próprio agora.
Sugerimos que, há aproximadamente meio milhão de anos, acontecimentos
tumultuosos ocorreram nesta área de existência, os quais afetam o presente na
Terra. Num alto grau, a Terra perdeu a própria soberania e uma outra força
regente veio e reivindicou a propriedade deste imóvel de primeira qualidade que
vocês chamam de lar. Estes administradores, semelhantes a deuses,
recentemente designados, nem sempre foram do tipo mais benevolente e amável.
A Terra foi estabelecida há bilhões de anos com um propósito. Ela deveria ser um
centro intergalático de troca de informações, parte de um vasto sistema de
bibliotecas, onde os dados de muitas e muitas galáxias eram armazenados – uma
Biblioteca Viva, para sermos mais preciosos.
Os deuses criadores, aqueles que se acreditavam forças de criação,
reuniram-se, juntaram todo o seu conhecimento e criaram formas de vida. Eles
tomaram emprestados DNA e combinações de material genético provenientes de
muitos mundos diferentes. Armazenaram esse material no sistema de biblioteca
da Terra, que estava conectado a um sistema de doze bibliotecas cósmicas.
Vocês podem ver que o plano para a Terra era grandioso.
Os Planejadores Originais da Terra eram membros da Família da Luz, seres
que trabalhavam para e estavam associados a um aspecto da consciência
chamado luz. Luz é informação. Membros da Família da Luz criaram o centro de
informação que tinham concebido; planejaram um lugar onde as galáxias
contribuíssem com suas informações e pudessem participar e compartilhar seus
conhecimentos específicos.
O projeto da Biblioteca Viva na Terra foi, consequentemente, disputado.
Ocorreram disputas e a Terra tornou-se um local de conflito e dualidade. Certos
deuses criadores, que tinham o direito de fazer o que quisessem – porque a Terra

é uma zona de livre-arbítrio – vieram e tomaram posse. Tais deuses criadores
invadiram a Terra há aproximadamente meio milhão de anos – o período de
tempo, historicamente falando, que vocês chamam de início da civilização
humana. Este é meramente o período de tempo que lhes foi ensinado, nos dias
atuais, como sendo o do início da civilização. Na verdade, foi apenas o início da
última fase da civilização, a fase da humanidade moderna. Variações da vida
humana existiram por milhões de anos.
Quando essas escaramuças ocorreram, um certo grupo de entidades lutou no
espaço e ganhou o território da Terra. Esses novos proprietários queriam que as
espécies nativas da Terra não tivessem evolução e permanecessem
desinformadas, de modo que fossem facilmente controladas. A espécie original de
criação humana experimentou grande destruição e seu DNA foi dispersado.
Imagine a Terra como um principado de algum grande império muito distante
de vocês. Talvez, quando os pais de uma família comum tivessem problemas com
seus filhos, dissessem: “Vão para a Terra brincar um pouco”. Ao sugerirem isso,
os deuses não perceberam que aquilo que estavam colocando em movimento iria
aprisioná-los no futuro. Quando os filhos dos deuses começaram a brincar com o
ouro e a genética – e com o sangue, brincando com o poder da fêmea – não
tinham idéia do que estavam criando.
O que os deuses agora percebem é que estamos num dilema nas Plêiades.
Há uma tirania solta na Terra e essa tirania retornou a nós. Vocês sabiam que nós
fizemos a tirania, que nós tiramos de vocês a herança de um DNA de doze fitas,
em completo funcionamento? Não se enganem com os pleiadianos, inclusive
conosco. Por que acham que estamos fazendo este trabalho de cura em seu
planeta? Considerem que, talvez, precisemos de vocês para nossa próxima fase
de desenvolvimento. Se desejamos crescer, precisamos curar um passado ao
qual estamos ligados.
Nossos ancestrais devastaram este planeta, como também os ajudaram
através de muitas e muitas transformações. Vocês tiveram ambas as influências
das Plêiades. Registros de influência indicam que as energias pleiadianas foram
muito amadas e honradas na Terra e que a maioria das culturas do planeta não
tiveram sentimentos negativos em relação às Plêiades. Porém, somos os
primeiros a admitir que, num passado muito distante, as energias pleiadianas
manipularam a linhagem genética dos seres humanos e estiveram ligadas aos
répteis. É isso que viemos curar. Este é o propósito de nossa visita.
Em nossa pesquisa do por quê de estarmos em tal confusão nas Plêiades,
fomos levados ao futuro, para que nos fosse mostrado que nosso sistema não vai
a lugar algum sem vocês. Em outras palavras, descobrimos que não podemos
mais evoluir como criadores até que forneçamos todas as nossas habilidades e
todos os nossos direitos a tudo o que criamos. Não podemos controlar e policiar o
que criamos. Este é nosso dilema. É por isso que esperamos que vocês
descubram sua própria experiência como criadores. Quando o fizerem, liberarão
um código de fórmulas. Talvez, muito embora se tornem altamente evoluídos,
nunca venham a compreender as fórmulas – não por um longo, longo tempo.
Outros podem ter acesso às fórmulas a partir de vocês e, em troca, vocês
experimentarão estados de êxtase, alterações de consciência ou, talvez, viagens
para outros mundos. Vocês podem não perceber que estão emitindo as fórmulas,

quando o fizerem. Outros, que necessitam das fórmulas, irão usa-las para fazer
réplicas de vidas ou restabelecer sistemas que estão sendo destruídos. Quando
esses códigos de informação ou fórmulas forem trazidos à existência, nós
ficaremos livres, porque os códigos de consciência contêm as músicas da própria
liberdade de vocês, cantadas como freqüência e difundidas a partir das células de
seus corpo.
Quanto mais longe uma pessoa vai com o manto do poder, manipulando e
transcendendo realidades, maior poderá ser sua queda. Numa certa extensão, a
Terra transformou-se num vórtice magnético, que atrai energias caídas. Tais
energias entraram em toda a área ao redor deste sistema solar e não
simplesmente na Terra. Não pensem que todos os outros lugares são ótimos,
enquanto a Terra é a mácula. Na verdade, este sistema solar inteiro está
passando por algumas dificuldades nestes tempos.
Há outros sistemas solares, versões deste sistema solar, sobrepostos a este.
Quando formas-pensamento específicas começam a ocorrer, puxam e atraem
outras de mesma natureza. Quando vocês entram num tipo negativo de energia e
não podem sair dele, o que acontece? Mais e mais energia negativa é atraída para
vocês. Por longos períodos de tempo, a Terra vem puxando energias negativas
para si mesma. Os seres associados a essas energias caíram de alturas muito
idealizadas onde tomavam decisões – talvez decisões erradas ou inadequadas – e
perderam o poder de construir realidades exaltadoras. Contudo, isso fazia parte do
plano.
A ocorrência da queda de poder e da manipulação estimula formas de vida
não-evoluída a encontrar algo melhor. Assim, há um grande benefício em todo
esse processo e nada para se temer. Não há absolutamente nada a temer nos
tempos que estão chegando. Queremos que estejam bem conscientes de que são
reverenciados por serem quem são e, quando começarem a reverenciar a si
mesmos, atrairão oportunidades além de sua concepção.
Um dos mais excitantes aspectos do fato de se estar na Terra exatamente
agora é o rearranjo que está ocorrendo no DNA. Raios codificados de luz cósmica,
como fótons, estão chegando à Terra, estimulando a mudança e a reordenação
dentro do corpo humano. Os dados dispersos, que contêm a história e a
consciência da Biblioteca Viva estão, agora, sendo reorganizados. A Onda de Luz
da Maré Galática, expressa através da grande conjunção Urano/Netuno de 1993,
trouxe uma infusão de raios cósmicos para o planeta, criando nas massas uma
terceira fita potencial de DNA. Novas hélices ou fitas de DNA estão sendo
formadas, conforme os filamentos codificados de luz são levados a se
rearranjarem. Os dados dispersos estão sendo reunidos no corpo humano por
energias eletromagnéticas provenientes do Criador Primordial. Estamos aqui para
observar esse processo em vocês, para lhes dar assistência e para evoluirmos
também.
Conforme essa reunião e esse reordenamento progredirem, vocês criarão um
sistema nervoso mais evoluído, o que facilitará a entrada dos próprios dados em
sua consciência. Vocês despertarão muitas células cerebrais, que permaneceram
dormentes, e começarão a usar todo o corpo físico mais do que a pequena
porcentagem com a qual têm funcionado.

Vocês concordaram em transportar a luz e fazer a luz retornar a este planeta.
Ao começarem a preencher o seu corpo com luz, sua memória precisa ser aberta.
Vocês precisam evoluir com a evolução do DNA para uma versão
multidimensional de si mesmos, abarcando muitas camadas de realidade.
Imaginem-se espiralados, com doze fitas diferentes de DNA. A dupla hélice tem
duas fitas. Imaginem doze fitas todas ligadas. Vocês podem imagina-las como seis
pares, embora não seja necessariamente assim que elas se combinam. Brinquem
com essa imagem. Fora de seus corpos imaginem pistas de energia partindo de
seus doze chakras. Que agem como portais energéticos para o corpo,
conectando-os com a força vital da existência. É através da abertura e ativação
desses pontais de energia que vocês podem se conhecer.
Vocês estão prestes a chegar ao uso total de seus cérebros, mais do que os
meros 8 a 10% atualmente empregados. A história universal completa de si
mesmos encontra-se em filamentos codificados de luz, que foram espalhados
dentro de seus corpos por seres que não desejavam que vocês fossem muito
talentosos, porque, então, eles não poderiam controla-los.
Aprendam a usar o material de sua própria história, para mostrar algo a si
mesmos. Sem julgamentos, movam-se alegremente pela vida, ao invés de criarem
melodramas que os mantêm representando as mesmas reprises. Conforme as
doze fitas de DNA comecem a se formar, qualquer problema que não tenha sido
resolvido pacificamente em suas próprias histórias pessoais trará o caos para os
seus corpos. Sentimentos e lembranças surgirão, oferecendo-lhes uma
oportunidade para experimentarem o material de seu próprio ser, revelando quem
vocês são, através de acontecimentos e crenças intricadamente emaranhados em
vocês.
Estamos recordando a vocês aquilo que sabem dentro de si mesmos. Viemos
a este planeta para disparar o seu banco de memória – para inspirar a raça
humana através da luz, de modo que vocês comecem a relembrar quem são e a
criar a própria realidade. Vocês alterarão a freqüência sobre o planeta e
reivindicarão a propriedade de si mesmos e deste território. Estarão à altura da
oportunidade de dominar a situação, conforme confiarem nas habilidades que não
pensavam possuir.
Temos um afeto muito profundo por todos e cada um de vocês, porque nos
ajudaram – vocês nos auxiliaram na transmissão de alguma coisa. Este planeta é
um lugar milagroso e há aqueles que o vêem à distância e percebem muitas
coisas. Vocês não vêem o seu planeta à distância. Experimentam o planeta em
primeira mão. Foi há um certo número de anos que imagens da Terra, vistas do
espaço, lhes foram mostradas pela primeira vez, oferecendo uma imagem visual
de si mesmos como um todo. Se alguém fosse estuda-los do espaço, sem saber
ler as vibrações que emitem, iria acha-los todos semelhantes.
Há um ponto que desejamos esclarecer. Nesses últimos anos, vocês foram
levados a mergulhar mais profundamente na exploração pessoal, no significado da
identidade e na conexão com a visão cósmica que possuem da própria vida.
Talvez, inicialmente, tenha parecido que estivessem indo além do que suportavam
os parâmetros de civilização. Conforme se reuniam em grupos tranqüilos por toda
parte, expressando seus mais profundos anseios, conhecimentos e segredos
mantidos durante toda a sua vida, vocês começaram a perceber que, talvez, não

estivessem muito fora dos parâmetros de civilização. Talvez a civilização estivesse
se movendo, conforme vocês expandiam as fronteiras.
A dedicação demonstrada por vocês na reavaliação, reconsideração e
reorganização de suas crenças básicas sobre a vida expandiu as expressões da
própria civilização. Vocês, humanos, não têm outra escolha a não ser voltar-se
para o novo território que estão preparando como descobertas projetadas ou não.
No último meio milhão de anos, várias civilizações foram plantadas sobre a
Terra, a partir de diferentes sistemas estelares, que faziam parte do programa
original de bibliotecas. Cada uma apareceu num diferente período de tempo,
penetrando num campo de força controlado, que isolava a Terra e a mantinha
inacessível como biblioteca. Tais civilizações prosperavam por 500 anos, 5.000
anos, 10.000 anos; então, as forças que possuíam o planeta afugentavam-nas ou
destruíam-nas. Essas civilizações não podiam ser proprietárias aqui; assim, elas
deixavam pistas ou degraus para a escada, como parte do plano mestre.
Quando um número suficiente de humanos conseguir ler as pistas semeadas
por essas civilizações, as chaves da Terra para uma existência cósmica
harmoniosa serão compreendidas. Os egípcios, os incas, os balineses, os gregos,
os tibetanos, os sumérios, os nativos americanos, os maias, os aborígenes e
muitos outros povos indígenas contribuíram com chaves de compreensão, todas
apontando para os céus. Se os humanos de hoje pudessem ler as pegadas e as
pistas deixadas por essas culturas, poderiam, uma vez mais, libertar e possuir a
Terra. Cada cultura, de algum modo, manteve a Biblioteca aberta e foi capaz de
impregnar sua civilização com conexões estelares carregadoras de vida. Cada
uma foi criativamente única, deixando uma pegada psíquica misteriosa na
memória celular humana, como uma peça do quebra-cabeças.
De onde essas civilizações vieram? Vocês acham que elas brotaram do solo
como margaridas? Elas foram criadas a partir ido pensamento. Foram
impulsionadas a existir. Todas as culturas que alcançaram ideais elevados foram
concebidas pelos Mestres do Jogo. Em cada mundo e em cada domínio, a idéia
de liberdade era completamente diferente. Na Terra, a idéia de que os humanos
poderiam ser possuídos e tratados sem respeito chegou ao planeta há meio
milhão de anos e foi pronunciada em muitas áreas do mundo. Humanos, ou
versões de humanos, foram usados como escravos em minas ou para vibrarem
em certos padrões emocionais.
No decurso do tempo, converteu-se uma forma idealizada de civilização na
Terra para atender às necessidades maiores do povo. O maior ensinamento
trazido ao planeta foi o ideal de que todos os humanos são criados em igualdade
e que a vida deve ser reverenciada em todas as suas formas. Não se conseguiu
que essa idéia se infiltrasse em cada nível de existência, embora estivesse
certamente ancorada como prática em numerosas sociedades. Houve aqueles,
naturalmente, que foram capazes de reverenciar as pedras, as árvores, as
plantas, os animais e os seres humanos. Porém, para muitos, a principal questão
de o que reverenciar envolvia eles mesmos, aqueles que estavam aqui para atuar
com inteligência e entender a magnificência do planeta.
De um modo ou de outro, os Mestres do Jogo tinham de encontrar diferentes
maneiras de retomar a Terra e reensinar o valor da vida. Assim, por vários
períodos de tempo, os Mestres do Jogo conceituraram civilizações inteiras,

imaginando-as em seus mínimos detalhes. Então, semearam e implantaram tais
civilizações sobre a Terra, trazendo habilidades das estrelas. Isso foi feito após
tais seres terem sido ajustados à linhagem genética dos humanos.
Expandam o conceito que possuem de existência e imaginem isso. Como
ocupação, os Mestres do Jogo orquestraram realidades e, então, inseriram tais
realidades como formas de vida em diferentes planetas. Os Mestres do Jogo se
reuniram, como vocês o fariam para um jogo de cartas ou tênis; a diferença estava
em que o jogo deles envolvia a criação de civilizações. Eles alteram e mudam
mundos, permitindo que variações dentro de civilizações entrem nas realizações
que eles orquestram. Essas civilizações agem totalmente por impulso; contudo,
todos os impulsos são a elas fornecidos através de planos. Todos os planos são
formulados antecipadamente, da mesma forma que vocês, como a Família da Luz,
estão, na verdade, cumprindo uma tarefa que segue um plano estabelecido por
vocês mesmos.
Os Mestres do Jogo são brilhantes. Não apenas concebem o jogo e criam
todo o plano para que a civilização floresça, desde os melhores artesãos até
mendigos, mas enviam a si mesmos para a civilização. Sabem que esta estará
completa quando suas próprias identidades se mi9sturarem com ela, de modo que
estão na civilização e, ao mesmo tempo, a estão criando.
Os maias, que em certa época viveram no México e na América Central,
foram mestres nisso. Eram hábeis em confundir realidades e em se moverem de
sistema para sistema. Seu mundo era nas Plêiades e, contudo, eles certamente
não residiam lá; possuíam seu próprio mundo. Hoje, os maias estão trabalhando
em toda parte, confundindo muitos mundos, levando a civilização mais com eles,
como se ela nunca tivesse parado, mas simplesmente sido transferida para um
outro mundo.
A palavra maia refere-se à ilusão de realidade. Os maias eram tão avançados
como Guardiães do Tempo, que, literalmente, eram capazes de criar realidades
para afastar ou conduzir investigadores futuros à descoberta da sua verdadeira
identidade. Grande parte da história contada a respeito dos maias faz parte do
truque maia, parte da ilusão. Até que vocês sejam capazes de entrar em outras
realidades e viajar nesses domínios, não compreenderão isso. Os maias foram tão
versados à sua própria maneira, quanto os egípcios. Estes eram capazes de
conjurar muitas formas-pensamento de realidade e viajar para outros mundos de
uma maneira diferente. Os maias eram capazes de orquestrar o tempo para criar
fechaduras do tempo. Diferentes culturas têm diferentes propósitos, todos eles
interligados.
Por que todas essas civilizações estiveram aqui na Terra? Por que cada
civilização teve sua época? Essas são perguntas que queremos fazer a vocês.
Assim, perguntem-se: “Qual é minha parte nesse processo?”. Essas civilizações
comerciaram umas com as outras em diferentes conjunturas durante seu
florescimento. Em suas próprias épocas, compartilharam ideais. Algumas delas
existiram por milhares de anos.
Vocês vêem quão ricamente as civilizações são sobrepostas? Pensem no
seguinte exemplo como uma forma de conceitualizarem essa idéia: um filme é
realizado e é um sucesso, como Rock. Depois são feitos Rock 2, Rock 3 e Rock 4.
Imaginem que alguém mostre esses filmes a vocês um depois do outro. Vai

parecer que foram feitos sequencialmente, quando, na verdade, houve intervalos
de tempo entre a realização de um e a do seguinte. Tinha de haver, a fim de que
fossem montados. Ocorre o mesmo com as civilizações. Elas são implantadas e,
depois, há um espaço de tempo, para que os Mestres do Jogo componham o
próximo segmento – a parte 2 ou a parte 3 ou a 500 – e a instalem numa área
semelhante. Estamos sugerindo que por todo o globo há civilizações sobrepostas,
uma por cima da outra, todas conectadas. Esse conceito dá a vocês algumas
idéias novas para examinar.
Nós, como pleiadianos, somos um experimento dos Mestres do Jogo. Esses
mestres não tem forma e, contudo, podem se revestir de e se introduzir em muitas
formas diferentes. Os filmes 2001 e 2010 revelaram a idéia dos Mestres do Jogo,
mostrando as influências, por trás da cena, sobre certas formas de vida. Essa é
uma boa analogia; porém, não a aceitem como definitiva.
Os Mestres do Jogo não têm limites, não têm forma, mudam de figura.
Podem assumir a forma que escolherem, pois se movem entre e além do som e
da geometria. Os Mestres do Jogo criam nas suas mentes projetos inteiros de
culturas e, então, abrem portais para, literalmente, inseri-las no plano terrestre.
Depois, permitem que tais culturas se desenvolvam e cresçam, para semear e
influenciar outros tempos. Na Terra, atualmente, há locais e culturas sagrados,
que vocês pensam estarem perdidos e com os quais nunca mais entrarão em
contato. Durante o grande despertar e mudança de consciência, tais culturas
tornar-se-ão vivas e todas irão operar simultaneamente, porque seus projetos
serão reconvocados e magnetizados de volta a este plano de abertura
multidimensional.
Os Mestres do Jogo fazem projetos para civilizações. Agora, eis aqui a parte
ardilosa. Quando os Mestres do Jogo criam um projeto particular para uma
civilização, há muitas versões desse projeto e ele é manifestado em muitos
mundos e muitas realidades. Parte da tarefa dos Mestres do Jogo é jogar com
todas essas realidades de uma vez e aprender com cada versão daquele projeto.
É como fazer capas. Um alfaiate faz uma capa e usa a idéia para fazer centenas
de variações dessa capa, de modo a servir às necessidades de cada pessoa e à
essência necessária da própria capa. É assim que trabalham os Mestres do Jogo.
Desse modo, quando criam um projeto, uma linguagem e um método a fim de
convertê-lo para o planeta, o projeto não é simplesmente ancorado em um
domínio. É ancorado em vários.
Algumas vezes, essas civilizações duram um tempo muito maior ou muito
menor do que acreditam os arqueólogos terráqueos. Elas podem aparecer como
se existissem por eons, quando, na verdade, algumas dessas expressões,
chamadas de civilizações, podem ocorrer em uma tarde. Essa idéia pode ser
muito vasta ou estranha para ser digerida por vocês nesse ponto de sua
expansão. Porém, um dia, nós os levaremos a esses limites, de modo que possam
começar a perceber que a realidade é, de fato, bastante flexível.
Queremos ampliar as fronteiras de identidade que possuem. Queremos
confundir aquilo que acreditam que a realidade seja, porque, então, serão capazes
de sentir a penetração de informações provenientes de seu eu superior. Todo o
propósito de nossa vinda para a Terra para conversar com vocês não é dar-lhes
um projeto novo de existência e dizer: “coloquem um prego aqui; dois por quatro

ali; construam desta maneira; é assim que funciona.” Não estamos aqui para
redefinir este mundo. Estamos aqui para ajuda-los a desmantelar o projeto dentro
do qual têm vivido e dar-lhes sugestões de leis muito gerais, ao redor odas quais
po9ssam construir novas estruturas. A idéia principal por trás disto é que o que
quer que vocês pensem, vocês podem criar. Essa é a essência de nosso
propósito. Ao liberarmos vocês para a experiência deste grande conceito, é nossa
intenção que, no final, cheguem à total capacidade de seus cérebros. Com o
caminho livre para a revelação de quem realmente são, vocês, finalmente, irão
liberar os grandes códigos de consciência existentes em seu interior. Tais códigos
são, literalmente, pedaços valiosos de dados que grande parte da existência está
buscando. Vocês têm caçadores de tesouros neste planeta, que estão à procura
de ouro e artefatos antigos. Podemos ser encarados como caçadores de tesouros
pelos corredores do tempo, disputando o jogo.
Os códigos e os números mestres que buscamos são fórmulas geométricas e
combinações de inteligência armazenadas dentro dos seres humanos. O ser
humano, naturalmente, é uma parte integrante do projeto da Biblioteca Viva. Cada
criação da Biblioteca Viva tem seu propósito e uma grande quantidade de dados
armazenados. Dentro do corpo humano encontram-se fórmulas para copiar outras
formas de inteligência por este universo inteiro. Sinta isso. Dentro do ser humano
evoluído, com doze fitas de DNA, existem fórmulas para criar vida para outras
formas de inteligência neste universo.
Quando a Terra foi projetada, outras formas de inteligência foram capazes de
compreender a razão para a criação da Terra. Compreenderam que, talvez, suas
próprias civilizações poderiam, um dia, ser aniquiladas e não queriam perdê-las
completamente. Assim, bibliotecas foram construídas por toda a existência e cada
uma foi preenchida com dados específicos. Todas as formas de inteligência que
compuseram as bibliotecas valorizaram suas identidades e suas civilizações.
Compreenderam como suas civilizações foram construídas. Valorizaram a vida.
Os números mestres são obtidos quando uma massa crítica de indivíduos é
capaz de emitir códigos vibratórios específicos. Os números mestres permitem
que diferentes fechaduras de tempo sejam colocadas em uma dada civilização,
criando uma imunidade contra qualquer tipo de energia dilaceradora. Contudo,
essa energia é muito necessária, em primeiro lugar, à criação de todo o processo.
É isso que o torna um jogo.
Neste universo, dualidade e polaridade são essenciais à ativação do livrearbítrio rumo a um potencial maior. As partes de uma dualidade realmente servem
como um impulso para refleti-las de volta umas para as outras, de modo que sua
polarização finalmente se torne unificada. A realidade está disposta em múltiplas
camadas e continuamente dá à luz novas versões de si mesma; desse modo, não
é a mesma num momento subseqüente. O pulso deste universo está
experimentando uma mudança maciça. Há hoje um movimento para criar a cura e
restabelecer e reajustar a Terra a uma determinada freqüência vibratória. Com
seres específicos retornando, ocupando as terras e trazendo sua consciência
estelar, finalmente a Terra será restabelecida como uma colônia muito diferente.
Haverá um senso de exaltação, um senso de harmonia, cooperação e unidade,
criando oportunidades maiores para todos.

A mesma coisa está acontecendo em nível universal. A Terra é uma das
bibliotecas essenciais desta galáxia e deste universo; é por isso que o drama é tão
grande. Conforme a Terra for passando por sua transmutação, a energia psíquica
conjunta de seus habitantes enviará a mensagem de seu processo de
transformação, o qual, finalmente, emitirá ondas vibratórias e criará uma grande
mudança em como todos os mundos participam do sentido de polaridade neste
universo.
É nossa intenção conduzi-los a uma perspectiva maior de sua herança estelar
e pleiadiana e inspira-los a se tornarem seres humanos mais responsáveis,
corajosos, ousados e apreciadores do divertimento. Sua linhagem pleiadiana é
muito maior, mais complexa e mais inclusiva do que vocês comumente
reconhecem. Queremos que se lembrem de sua linhagem e descubram uma
verdade muito antiga.
Penetraremos mais profundamente no significado do jogo, dos códigos e dos
números mestres. Toda existência pode ser visualizada como um jogo. De fato, é
um jogo que pode terminar se não for jogado adequadamente. O término somente
aparece em certos níveis e em outros níveis não há términos. Porém, os términos
que aparecem em certos níveis são bastante aterradores. Dentro do sistema
pleiadiano, estamos enfrentando uma crise de término. Essa crise tem a ver com o
retorno de nosso karma a nós mesmos. Para que tenhamos qualquer crescimento
evolutivo e em nossa busca de novas formas de energia, significado e vida,
precisamos nos certificar de que todas as formas de vida que tenhamos criado e
colocado em movimento têm tanta liberdade quanto a que nós mesmos
desejamos ter. A dor da experiência pleiadiana está relacionada com a descoberta
de uma maneira de tranqüilizar a Deusa Mãe, porque é com ela que todos nós
estamos conectados.
De alguma forma, as energias reptilianas estão se esgueirando para fora do
armário nestes dias. Há muitas coisas acontecendo: cometas, meteoros e
asteróides chegando do espaço; planetas que se movem à vontade; todos os tipos
de fenômenos levando as pessoas a imaginar o que está acontecendo a este
mundo, à medida que a compreensão global de realidades se desvanece.
Queremos que compreendam que tudo está em divina ordem.
Os tempos estão mudando e não é para entrarem em pânico com o que está
chegando. É hora de sentirem alegria interior. O tempo pelo qual estavam
esperando, o propósito que possuem está a ponto de se realizar. Queremos
lembrar-lhes que são a Família da Luz e milhões de vocês foram designados para
uma tarefa na Terra nesta época.
Como membros da Família da Luz, cada um de vocês possui a capacidade de
ancorar a freqüência da luz no próprio corpo e dissemina-la sobre o plano
terrestre. Desse modo, a própria Terra, uma criatura viva viável, pode seguir rumo
a sua própria transição e morrer para uma velha ordem. Alguns de vocês ficam
petrificados com o fato de a Terra estar morrendo. Querem construir um muro
enorme para deter a morte da Terra e a deterioração do meio ambiente. Na
verdade, todos os eventos que aparentemente são desagradáveis, difíceis e
horripilantes, criam o ímpeto necessário à movimentação e ativação para a
mudança dos seis bilhões de habitantes da Terra.

Vocês são um conversor de energia. Exatamente como convertemos a
energia de um sistema de realidade para o de vocês, e nossos mestres e outros a
convertem para nós, vocês precisam pegar o que sabem e muito suavemente
converter esse conhecimento – alegremente, sem medo – para os habitantes da
Terra. Outros verão que vocês são estáveis, ancorados e afetuosos e que
trabalham em nome da paz. Permaneçam assim. Sejam sempre fiéis ao conceito
de paz ao buscarem alguma coisa que seja desconhecida, e façam amizade com
energias cuja aparência poderiam assustar outros. Vocês estão realizando um
trabalho muito, muito poderoso.
Como membros da Família da Luz, estão trazendo a era da transmissão do
pensamento unificado, a Era da Luz. Conforme vão sendo capazes de receber e
sustentar essas ondas de luz, compreenderão que a transformação deste planeta
baseia-se no poder de suas mentes. Essa revolução mental está ocorrendo muito
rapidamente em todas as culturas. Estamos cruzando fronteiras culturais; vocês
cruzarão fronteiras galáticas. É nossa intenção que aqueles de vocês que nos
conhecem e estão familiarizados com nossas energias tenham uma caminhada
mais leve sobre o planeta e sejam capazes de viver as chaves que
compartilhamos com vocês. Fornecemos-lhes chaves diretamente e usamos
truques com vocês; sempre usamos truques. É bom que suspeitem um pouco de
nós. Se não o fizerem, serão tolos. Aprendam a ser céticos em relação a todas as
coisas e aprendam que, algumas vezes, temos enorme razão para fazer o que
fazemos, muito embora, talvez, isso não seja visível para vocês agora.
Dizemos-lhes, com toda a honestidade e sinceridade, que seu interesse
maior, sua integridade, segurança e educação constituem nossa primeira
preocupação. Não queremos perdê-los. Vocês são uma chave para nós. Podem
conceber isso? Podem sentir isso no fundo do próprio ser? Se puderem
compreender o que estamos lhe comunicando neste momento, isso fará toda a
diferença durante o desenrolar de sua vida. Se puderem compreender que
precisamos de vocês, que os queremos e que são valiosos, e se puderem colocar
de lado o próprio ego, abrir o coração e caminhar através desses territórios do
desconhecido, os seus dias serão marcados pelo esplendor.
Conforme vão desenvolvendo a história de quem são e experimentando mais,
nós os assistiremos na compreensão de como a história se relaciona em um nível
cósmico e quem vocês são dentro dela. Nós lhe daremos muitos indícios e
lembramos-lhes que é sempre nossa intenção ensinar com o tipo de energia que
os levará a se tornarem seus próprios mestres, sua própria fonte de
conhecimento. Se tivermos sucesso na ativação de vocês como seres inteligentes,
então vocês se qualificam para liberar certos códigos e números mestres dentro
de seu ser, o que mudará todo o espectro da existência neste plano que
conhecem. Vocês literalmente estabelecerão, uma vez mais, uma biblioteca
aberta. E, ao encontrarem suas próprias respostas – nós fornecendo as pistas, e
vocês montando as peças – compreenderão que precisam apenas de si mesmos.
Não que vocês irão trabalhar sozinhos ou que não iremos trabalhar juntos. Há
uma harmonia e cooperação entre todas as espécies – um compartilhamento da
luz, do conhecimento de que tudo é um.
Tudo o que fazemos é criar imagens, a partir das quais vocês podem evoluir.
Não se baseiem somente em nossa história. Ouçam as histórias de todos e façam

sua própria síntese. Entendam por si mesmos. Cada mestre no plano terrestre,
neste momento, está lhes oferecendo uma pista. Nós lhes oferecemos uma pista –
simplesmente temos nossa própria maneira de fazê-lo. Temos nossa própria
personalidade e nossa própria agenda e sabemos como estimula-los – leva-los a
se moverem e se elevarem. Sabemos como liberta-los, e é isso o que estamos
procurando. É nossa intenção fazer retornar o valor da existência humana à
vanguarda da criação.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Respire profundamente, relaxe e volte-se para dentro de si mesmo. Tencione
fazer o máximo uso das energias que o estão inundando neste momento. Estenda
a sua consciência até o décimo segundo chakra, onde quer que ele esteja para
você. A partir de seu décimo segundo chakra, ouça o som da intenção que ressoa
dentro de seu corpo. Imagine todas as pulsações de luz proveniente do espaço
longínquo se movendo em sua direção. Enquanto essas ondas vêm em sua
direção, ouça a resposta de toda a vida existente. Imagine uma fina teia de aranha
que compõe o seu cosmo. Conforme puxa a energia através dessa teia, ela
começa a zumbir, a cantar e a informar todas as partes que a compõem.
Deixe que essas ondas de luz venham para o seu planeta e sinta que você é
um irmã para a consciência expandida. Deste momento em diante, tencione ter
acesso às freqüências de consciência que nós, como pleiadianos, tornamos
disponíveis a você, alegremente e sem esforço. Sinta uma abundância de
criatividade expressar-se através de seu ser e, desinteressadamente e com
grande coragem, use esta luz criativa, enquanto ela se move através de você e dá
novas opções ao planeta.
Conforme essas ondas de luz chegam através de seu décimo segundo
chakra, imagine a Terra recebendo o impacto de ondas gigantes de luz, com
milhares de quilômetros de comprimento e largura, inundadas por minúsculas
formas geométricas. Cada um de vocês tem o potencial de reativar a Biblioteca
Viva, usando os dons da própria mente, dos impulsos e das intenções. Sinta a
Terra sendo inundada por ondas de luz. Por alguns momentos, imagine que cada
partícula de vida sabe que nunca será destruída – que a destruição é uma ilusão
do jogo do Criador Primordial. Você é, de fato, um Mestre do Jogo. Encontre a
arca do tesouro que você guardou. Ela contém sua verdade mais valiosa, que
você esconde até de si mesmo. Ao ousar abrir a arca, verá a si mesmo – uma
versão de si mesmo que é o Criador Primordial, criando paz e liberdade
novamente neste mundo.
Tenha a intenção de que a soma total de sua inteligência seja livremente
partilhada entre todos, e que os dons, talentos e habilidades que cada um de
vocês tem se espalhe para o resto do mundo, para que a cura possa ocorrer.
Tenha a intenção de que seu corpo irradie amor. Crie uma espiral com este
amor e saiba que está ligado a um grande propósito. Você não está sozinho;

contudo, precisa caminhar e agir sozinho para se descobrir. Envolva-se nessa
espiral de amor e tencione lembrar-se quem você é.

(páginas 27 a 57 – Cap. I, do livro: Terra: Chaves pleiadianas para a biblioteca viva /
Bárbara Marciniak com Karen Marciniak e Tera Thomas ; tradução Sílvia Branco
Sarzana – São Paulo ; Ground, 1997.)

Re-sonhando a Biblioteca Viva
Bárbara Marciniak
CAPÍTULO II
(Terra – Chaves pleadianas para a Biblioteca Viva)

Conforme o conceito da Biblioteca mergulha dentro de vocês, começarão a
compreender o valor dos sentimentos e de como vocês constituem uma chave
para o vasto conhecimento aí armazenado.

Trabalhamos com seres muito antigos chamados Guardiães do Tempo, que
dirigem este universo. Conseguem imaginar isso? Exatamente como dirigem um
automóvel de modo a mantê-lo na estrada, os Guardiães do Tempo mantêm o
universo num curso.
Eles são os instigadores originais, os inovadores das Bibliotecas Vivas. São
criações dos Mestres do Jogo. Vocês precisam ser, e usamos aqui termos
humanos, “altamente evoluídos” para fazer contato com os Guardiães do tempo.
Muitos sabem de sua existência, mas como descobri-los e fazer com que se
comuniquem? Existem histórias de seres altamente evoluídos neste planeta.
Contudo, como encontra-los e como leva-los a trabalhar com vocês? Como levalos a compartilhar seus segredos? É simples: vocês precisam aprender a igualar a
própria freqüência à deles.
Como os yoguis e xamâs da Terra, os Guardiães do Tempo possuem
personalidades ambíguas. São enigmas. Embora sejam conhecidos e respeitados,
ninguém sabe onde moram, como entrar em contato com eles ou qual sua
aparência. Felizmente somos capazes de trabalhar com eles. São nossos mestres
como somos um conjunto de mestres para vocês.

Os Guardiães do Tempo nos levaram engenhosamente, à descoberta das
Bibliotecas Vivas. Nos induziram também a descobrirmos como ativar tais
bibliotecas, porque os Guardiães do Tempo não querem perder seu universo. Eles
manterão este universo isolado até o ponto da existência em que todo o universo
compreenda que é uno. Quando isso ocorrer, o universo entrará em colapso, por
assim dizer, tornando-se um com o Criador Primordial e compreedendo o que o
universo é.
Os Guardiães do Tempo fazem tudo o que está ao seuk alcance para não
perder este universo, porque, se este universo se destruir antes de se completar,
não cumprirá seu propósito. Para fazer isso, eles isolam o universo, criando o que
vocês chamam de “tempo”. O tempo separa tudo, permitindo que o universo se
explore, descubra que todas as coisas trabalham conjuntamente e que chegue à
compreensão final de que é completo e de que tudo é um.
Os Guardiães do Tempo estão vendo o universo deles ser tomado. Vêem que
está caminhando para a destruição e a separação – uma separação que eles, de
fato, apóiam. Eles mantêm este universo separado para que ele, e cada mundo
isolado, descubra por iniciativa própria a importância que cada um tem. A
separação que preocupa os Guardiães do Tempo é aquela que isola as formas de
vida existentes de sua essência. É através desse método que as energias
reptilianas e outras energias estão criando a tirania. Há um ponto, muito distante
no futuro da humanidade, no qual os Guardiães do Tempo se preocupam com a
direção que isto está tomando. Estamos usando os melhores termos que podemos
para criar conceitos para vocês.
Aprendemos que a maestria no ensino frequentemente acontece através de
artifícios. Os artifícios confundem uma estrutura de crença corrente para que se
possa perceber outra. Nós também somos estudantes, tentando deslindar tudo
isso, exatamente como vocês, e temos nossos próprios mestres, que nos induzem
engenhosamente a fazer certas coisas, sendo uma delas trabalhar com o planeta
Terra. Estamos numa busca, procurando nosso próprio bilhete de viagem,
aventureiros que somos, e há toda uma história a respeito de como nos
envolvemos com a Terra. Nossa busca incluía encontrar as Bibliotecas Vivas e
aconteceu de este seu planeta constituir uma chave. Dissemos: “Bem, não é
interessante? Nossos ancestrais entraram e saíram desse lugar por eons e nele
encontrava-se a chave que estamos procurando e nem mesmo a vemos debaixo
de nossos narizes.” É interessante como as coisas estão ocultas em realidades.
Nós, também, empregamos estratégias semelhantes para instiga-los a ir para
outras realidades, para encontrar outras porções de si mesmos, de modo que
possam realizar uma mudança dentro de suas próprias vidas e dentro do próprio
universo.
Viemos do futuro e estamos pesquisando através dos corredores do tempo.
Esta é nossa designação. A partir do futuro provável, do qual estamos vindo como
pleiadianos, tencionamos alterar o passado. Nossa intenção é mudar o futuro
provável com o qual estamos operando, porque esse futuro provável em uma
direção do novo movimento deste universo passou a ser cheio de tirania. Esta é
uma zona e um universo de livre-arbítrio e isso significa que tudo é permitido.
Neste experimento particular, todas as coisas são o Criador Primordial.
Lembramos a vocês que, neste mundo de dualidade, a sombra define a luz. Dêem

uma caminhada num dia ensolarado e vejam o que as sombras fazem. Comecem
a estudar este seu mundo, literal e simbolicamente, e vejam o que ele lhes diz o
tempo todo.
A Terra é um lugar absolutamente milagroso em existência, porque foi
preenchida com a história do universo, assim como o corpo humano. O ser
humano foi projetado desta maneira por causa da Biblioteca Viva.
Quando o universo está funcionando em harmonia, sem tirania, uma
civilização é livre para trocar informações com outra. Isso facilita um grande
comércio e um grande intercâmbio de idéias para que energias únicas venham a
explorar. A Biblioteca Viva é como um gigantesco jantar em que cada um contribui
com um prato. Uma coletividade de civilizações trabalhando em harmonia,
generosamente doou todo o seu conhecimento e suas energias para formá-la.
Criaram locais neste universo onde as informações foram armazenadas. Essas
informações estariam disponíveis para facilitar o desenvolvimento do universo,
quando chegasse o tempo. Esse tempo é agora.
Há civilizações no espaço que estão morrendo porque não têm acesso à
Biblioteca Viva, da mesma maneira que milhares de seres humanos estão
morrendo porque vocês não compreendem seus próprios corpos e não têm
acesso a eles. Vocês são chaves integrais. A coragem e a fé que têm em si
mesmos determinará o curso da experiência de toda a existência. Ao mover-se
para um ponto de equilíbrio e de união sincrônica, a Terra criará um alinhamento
geométrico com as outras onze bibliotecas que compõem este sistema de
bibliotecas. Quando esse alinhamento ocorrer, as doze bibliotecas criarão a sua
própria configuração de luz, que dará nova forma a este universo, assinalando a
conexão – uma vitória certa, por assim dizer, para toda a criação.
Vocês estão ligados às outras onze bibliotecas e têm a tarefa de unir as doze,
criando o giro do doze. Da mesma forma que vocês estão girando doze chakras,
para abrir e conectar as informações dentro de si mesmos, vão fazendo girar, de
volta à existência, doze bibliotecas. O giro desses doze sistemas – doze chakras e
doze bibliotecas cósmicas – atrairá energias que irão se misturar e se movimentar
através de muitos centros de informação. Isso disparará novas versões e novos
significados para acontecimentos que, antes, talvez parecessem irrelevantes e
insignificantes. Conforme forem compondo o quadro maior, começarão a
compreender os assim chamados deuses em ação e como eles se servem deste
mundo.
Como membros da Família da Luz, vocês são uma fonte bastante neutra,
como uma compilação de energia flexível, que facilmente se transforma em uma
variedade de formas. A flexibilidade que demonstram permite que outros os usem,
se misturem com vocês, se tornem vocês e entrem em sistemas de realidade que,
sem vocês, não poderiam experimentar. Queremos que compreendam melhor
quem vocês são e quão valiosa é a Família da Luz. Vocês entram em sistemas de
consciência e os alteram, quando os sistemas estão paralisados no que se refere
à própria evolução. Frequentemente é muito difícil para os sistemas realizarem
suas próprias mudanças.
Queremos que vocês se tornem soberanos em relação a si mesmos em uma
capacidade maior e que não adorem ninguém. Os princípios que devem honrar
acima de tudo são: o seu próprio veículo físico, a Terra e todos os seus

habitantes. Honrem o seu corpo físico como se tivessem recebido uma jóia
impecável e ajam como se possuíssem a criação mais valiosa do universo. Isso
faz parte da designação e é onde reside o valor que têm.
Achamos que o conceito da Biblioteca Viva é muito apropriado, porque vocês
têm uma compreensão básica do que seja uma biblioteca. Essa analogia é
facilmente compreendida, pois falamos de algo muito complexo. Estamos
tornando-o mais digerível, como alimento para bebês, para que possam captar o
conceito. Iremos lhe contar uma outra história, num outro momento, pois,
conforme vocês mudam, mudamos a história. No futuro, serão capazes de
alcançar algo mais do que podem conceber agora.
As doze fitas de DNA e os doze chakras possuem muitos dozes paralelos,
que se movem com eles. A história do doze está profundamente expressa por
todo o seu planeta. Está profundamente embebida na psique de massa da
consciência humana e tem sido empregada ao longo do tempo, para usar termos
humanos, como um método para estruturar e transmitir informações de um
sistema para outro. A história do doze ancora neste mundo a idéia da existência
significativa.
O primeiro uso do antigo ensinamento do doze foi o conceito de zodíaco, um
estreito cinturão de dezoito graus de largura de cada lado da eclíptica, que é o
caminha circular aparente do sol ao redor da Terra. O zodíaco foi dividido em doze
signos, com doze casas, transmitindo conhecimentos sobre a criação através da
idéia de entrelaçamento e ligação de doze partes significativas. Acredita-se que o
zodíaco encontrava-se vivo na memória e ele desempenhou papel integrante nas
civilizações suméria, hindu, chinesa, egípcia, caldéia, grega e romana.
O desenvolvimento humano está profundamente ligado a ciclos universais
distribuidores das doze energias zodiacais, através das quais novas expressões
passaram a existir. Hoje, vocês usam relógios e calendários como lembretes da
divisão de energia, pois eles também marcam o tempo através do uso significativo
do doze.
A Bíblia e outros textos antigos referem-se a muitas relações baseadas no
doze – doze portas, doze tribos, doze anjos, doze filhos, doze apóstolos/discípulos
e mesmo os doze cavaleiros da távola redonda, e agora, hoje, o décimo segundo
planeta. Usamos a idéia dos doze chakras, doze fitas de DNA e doze bibliotecas
porque vocês estão codificados, por assim dizer, para reagirem a uma visão maior
da realidade através destes símbolos e para lembrarem dela.
Os seus doze chakras são conjuntos ou bolsos de energia de onde os
acontecimentos podem emergir. Eles contêm memória e identidade e cada um
corresponde a uma fita de DNA. Os sete chakras principais encontram-se no
corpo de vocês, começando na base da coluna e se movendo para cima. Há mais
outros cinco do corpo, perfazendo um total de doze vórtices, ou doze sóis, como
gostamos de chamá-los. A oxigenação, a luz e a intenção consciente ativarão
esses centros de energia e, uma vez ligados, o desafio de vocês é traduzir todos
os dados transportados por eles para as fitas de DNA.
Os chakras dentro do corpo humano podem liberar a memória deste – a
experiência do corpo nesta vida, bem como as de outras encarnações. O primeiro
chakra armazena a identidade essencial; está relacionado a quem vocês são e
como sobrevivem. Leva-os à jornada dentro de si mesmos e à base de suas

crenças essenciais. O segundo chakra relaciona-se com a criatividade e a
sexualidade; abre os registros de suas crenças e experiências nessas áreas.
Estes dois primeiros chakras correspondem aos conhecimento tradicional que
vocês têm das duas fitas de DNA. As questões ligadas à identidade, à
sobrevivência, à sexualidade e à criatividade vêm desafiando vocês há milênios.
O terceiro chakra está relacionado ao plexo solar – suas entranhas, por assim
dizer. Quando aberto, ajuda-os a sentir e intuir o próprio caminho pela vida. Nas
mulheres, devido ao sangramento menstrual e à gravidez, essa área é
frequentemente mais ativa e encarada com grande respeito. A vontade, o poder e
os sentimentos que possuem repousam aí. O quarto chakra alinha-se com o
coração; quando aberto, conecta vocês com toda a vida. A compaixão flui deste
centro energético, permitindo que compreendam o por quê, a razão daquilo que
percebem. O fluxo de compaixão transporta-os para além do julgamento, que age
como uma armadilha para os separar.
O quinto chakra é encontrado na garganta, permitindo a grande dádiva da
expressão vocal, através da qual vocês dizem as próprias verdades. O sexto
chakra ativa o terceiro olho, estimulando a capacidade de enxergar além dos
confins da terceira dimensão. O sétimo chakra situa-se no topo da cabeça.
Quando aberto, liga e faz circular as energias espirituais pela área craniana. Uma
vez estimulado, as glândulas pituitária e pineal, bem como o hipotálamo,
desempenham papel ativo na sua ligação com o superior.
O oitavo chakra está muito próximo do corpo físico – em qualquer ponto,
desde alguns centímetros até mais ou menos um metro acima da cabeça. Está
relacionado aos domínios invisíveis fora do corpo. O nono chakra encontra-se fora
da atmosfera terrestre; talvez tão distante quanto a lua, conectando vocês como
espectadores e administradores da Terra. O décimo chakra alcança o sistema
solar, dando acesso a tudo o que há nele. O décimo primeiro chakra é o chakra
galático, que oferece informações acerca das influências estelares que sofrem. O
décimo segundo chakra encontra-se fora desta galáxia e dá acesso ao que se
encontra no resto do universo, como vocês o imaginam. Em geral, vocês ainda
não têm acesso a informações fora deste universo, porque o corpo humano não
se encontra suficientemente evoluído para lidar com elas. Um dia, vocês poderão
evoluir até lá. Porém, neste tempo, vocês concordaram com uma evolução
consciente aqui na Terra – para tornarem-se uma estação de rádio, irradiando
uma frequência que todos possam agüentar.
Estes doze centros de energia precisam ser acessados a partir do interior,
onde vocês poderão sentir os dados correspondentes a cada um deles e traduzir
as experiências dentro do contexto de suas mentes. Assim são vocês, evoluindo
para sua identidade multidimensional, lembrando quem é a sua versão de si
mesmos – lá fora na galáxia e além.
Muitos de vocês aprenderam que evoluem através da reencarnação e que
possuem uma alma, que tem muitas versões de si mesma. Essa é apenas uma
pequena parte do quadro. Vocês compreendem os próprios eus reencarnáveis em
termos de forma humana. Porém, esses eus não são todos humanos. Eles
existem numa variedade de formas, tamanhos e aspectos, mostrando que todos
são parte do um.

Já que vocês são humanos, tem sido a prática mais segura, nos últimos
milhares de anos, acreditar que evoluíram num ciclo de reencarnações através do
qual as encarnação da alma foram sempre humanos. A porção humana é apenas
uma criação ou um aspecto de sua identidade. Vocês existem numa forma que é
parte humana e parte animal em muitos lugares. Uma parte do drama que está
ocorrendo agora relaciona-se com outras versões de si mesmos buscando a
própria evolução, conforme as dimensões se fundem neste planeta. Uma reunião
de seus eus multidimensionais encontra-se em processo de criação, e sua
iniciação e tarefa é incorporar tudo isso.
Pode-se pensar nos deuses criadores como combinações de todos os seres
deste planeta. Eles estão representados na família dos insetos, na dos mamíferos
e em todas as famílias de consciência aqui, neste plano terrestre. Muitos dos
seres que criaram vocês assemelham-se a combinações de seres humanos e
animais.
Quando este planeta foi formulado, a riqueza conjunta de espécies
inteligentes foi reunida e distribuída dentro da Biblioteca Viva em cada pedra,
planta, animal, inseto e outras coisas vivas. Uma vez que todas as coisas estão
vivas e têm consciência, a Biblioteca Viva encontra-se até mesmo nos grãos de
areia e em pedaços de carvão.
Pode-se pensar na espécie humana, administradora da Terra, como a ficha
da biblioteca. Conforme o conceito da biblioteca mergulhar no interior de cada um,
vocês compreenderão o valor dos sentimentos e como constituem uma chave
para o vasto conhecimentoi armazenado aqui. Essa descoberta revelar-se-á a
vocês com o correr do tempo.
Energias que gostariam de conhece-los fundem-se com outras formas da
biblioteca; assim, é bastante possível para a família animal ter outras energias
olhando de dentro para fora dos olhos dela, para observar e coletar informações.
A chave para a Biblioteca Viva são vocês, humanos, porque podem abrir e
acessar toda a biblioteca. Isso não significa que outros não possam vir através de
árvores ou outras plantas para se fundir, observar e compreender esta realidade.
Quando vocês estabelecem a paz e se entregam, não saem por aí violando
formas de vida porque elas estão ultrapassando um limite que foi falsamente
estabelecido, vocês se permitem ter encontros com civilizações que são, talvez,
muito maiores do que podem conceber.
O propósito de certas energias estelares, nos últimos quinhentos mil anos, foi
interagir com várias civilizações sencientes na Terra, oferecendo a elas uma
notável mudança na compreensão. Tais civilizações foram guardadas –
enclausuradas em áreas geográficas muito pequenas, onde não foram
perturbadas. Quando os proprietários do planeta ficaram sabendo de vários
experimentos nos quais o amor foi predominantemente empregado, as civilizações
foram dispersadas ou destruídas.
Aqueles que acreditam que possuem e operam este planeta estão
enamorados do poder e sustentam esse poder através da criação da frequência
do medo e do caos. É simplesmente a maneira pela qual operam e aprendem a
respeito de seu próprio poder de existência. Iremos sempre relembrar a vocês que
todas as coisas são o Criador Primordial; assim, todas as forças que vocês
encontram constituem o Criador Primordial encontrando a si mesmo e buscando

compreender a si mesmo. O Criador Primordial procura harmonizar e descobrir o
propósito alcançado por forças opostas da mesma energia. É muito bom ter isso
em mente. Quando vocês conseguem manter na consciência o conceito de que
todas as coisas são um, dirigidas e escolhidas pelos vários aspectos do eu, e que
todas as coisas são resultado do pensamento que busca compreender e evoluir,
então vocês encontram-se fora das arquibancadas e dentro do jogo, jogando bola.
Queremos todas as pessoas dentro do campo, como jogadores valiosos, jogando
o jogo da vida.
Para que a Terra sirva a um propósito muito maior no plano universal, está se
tornando necessário que ela se ative como uma Biblioteca Viva. Essa ativação
começa com vocês mesmos, em seu próprio quintal. Vocês, então, espalham essa
frequência pelo planeta. Em menos de vinte anos, haverá algumas mudanças
importantes.
A Biblioteca Viva não é simplesmente um registro histórico; é toda uma
biblioteca de conhecimento, a partir do qual qualquer coisa pode ser criada. Há
fórmulas e projetos armazenados nas formas de vida existentes na Terra, para o
desenvolvimento de todos os tipos de realidades. Outras bibliotecas, localizadas
em vários setores do universo, armazenam seu conhecimento em formas de luz
ou coleções de moléculas, que vocês nem mesmo reconheceriam. Para cada um
dos doze centros os deuses criadores planejaram um método único para
armazenagem do conhecimento. A intenção é proteger a integridade das
bibliotecas, cada uma à sua própria maneira. De uma perspectiva do futuro, as
bibliotecas foram perdidas e é necessário, agora, redescobri-las e reabri-las.
Idealmente, cada uma dessas doze bibliotecas cria uma aliança eletromagnética
que abriga uma mudança estupenda de compreensão. As doze, juntas, criam a
oportunidade de uma nova harmonia para toda a existência, como percebida por
vocês.
Eis aqui um conceito: se as doze bibliotecas, das quais vocês são parte,
fossem todas ativadas em sua capacidade total, elas criariam um instrumento
gigantesco no espaço que se conectaria através de raios conscientes de energia.
Esse instrumento poderia alterar não só o curso dos corredores do tempo como o
universo futuro, simplesmente apagando sua presença de onde começou, sem
aniquilar nada.
Há porções de vocês que se encontram nesta designação, provenientes de
muitos, muitos mundos diferentes e de diferentes pontos de vista. Alguns dos
contatos que estão tendo agora são provenientes de uma outra parte de si
mesmos, uma parte do eu que está precisando encontrar a própria versão de si
mesmo, a fim de que toda essa experimentação multidimensional, que se destina
a fornecer um senso de unidade para o futuro, faça sentido.
Uma vez que essa relação geométrica energética seja colocada em
movimento, as Bibliotecas Vivas enviarão formas de partículas de onda através do
espaço, criando um novo método para que este universo tenha acesso a si
mesmo. Quando estas rodovias universais forem conectadas como redes, a
informação e a energia repentinamente abrirão um sistema de existência que
nunca existiu antes. Nesta realidade, vocês estão construindo super-rodovias de
informação, que transmitem o que está ocorrendo na Terra, enviando para todos
os lugares essas informações como uma mudança energética. Finalmente,

perceberão essa mudança no próprio corpo, conforme ele se torna
verdadeiramente a super-rodovia para a vida.
Há incontáveis civilizações que desejam retornar à Biblioteca Viva, para que
possam alterar o curso do universo. Viemos do futuro – e há muitos futuros – onde
a Terra e uma infinidade de mundos são atropelados por uma força tirânica nesta
zona de livre-arbítrio. Muitos estão entusiasmados, esperando ansiosamente
serem apresentados, para que possam trabalhar com vocês. Eles compreendem
que as próprias energias são completa e totalmente estranhas aos conceitos que
vocês têm. Contudo, compreendem que, de um ponto de vista futuro, vocês os
conhecem e são eles, e que foram mandados de volta no tempo por eles.
Estamos agindo como guardiães de portais, permitindo a entrada de certas
energias com muito cuidado, pois temos um plano de intenções para alterar o
futuro distante através da alteração de um passado muito distante. Vocês se
localizam simultaneamente em todos esses lugares, cumprindo a sua parte.
Concordamos em ser um estimulador e um facilitador de energia para vocês em
muitas das diferentes realidades em que estão localizados. Versões de vocês
também se localizam em algumas das onze outras bibliotecas por todo este
universo e vocês, também estão operando como detonadores de sistemas nesses
locais. Lembrem-se, como membros da Família da Luz, vocês transportam a
vibração e a intenção de mudança aonde quer que se dirijam – alterando o
sistema em que se encontram. Sintam isso e estejam abertos para descobrir quão
vastos vocês são e quão grandioso é o plano.
Muitos membros da Família da Luz tornar-se-ão fichas de biblioteca ou guias
de turismo para aqueles que se igualarem a vocês, frequência com frequência e
amor com amor. Vocês realizarão uma fusão através do amor, que criará um novo
domínio e uma nova direção para este lugar que chamam de Terra. Lembrem-se
que o Criador Primordial encontra-se em todas as coisas; assim, parte do
verdadeiro propósito da Biblioteca Viva da Terra é misturar e fundir consciências,
de modo que vocês possam experimentar e acessar o grandioso conhecimento
nela armazenado. A chave aqui é amar e valorizar a si próprio e à Terra.
Quando um mundo como este se encontra no processo de evolução
espiritual, todos os que já estiveram envolvidos com a biblioteca têm a
oportunidade de dar um salto cósmico. Portanto, muitos seres vêm de muito longe
para participar, trazendo suas próprias agendas e criando planos dentro de
planos. Há muita cura a ser realizada, pois muitas espécies que vocês
considerariam como sombrias ou negativas, estão também sendo atraídas para a
Terra nestes tempos. Elas estão aqui para despertar vocês e estimula-los com a
“maldade” delas e lembra-los de algo.
Lembrem-se: este é um mundo de polaridades e a sombra define a luz. Tais
energias não estão aqui para serem atacadas, mortas ou destruídas, muito
embora os seus governantes possam dizer-lhes que tais visitantes são maus. Elas
estão aqui para curar-se, para impregnar-se das vibrações de luz e amor e para
chegar a um estado superior de ser dentro da própria espécie, porque eles se
esqueceram daquilo que aqueles que se encontram na Terra também se
esqueceram – que todos vocês são um. Os que têm medo atrairão porções
obscuras e não curadas de si mesmos como seres exteriores. O mau uso do

poder e da vida atrai uma experiência tipo espelho. Vocês compreenderão que
são aquilo de que têm medo.
Vocês estão começando a compreender, no final deste milênio, que a
engenharia genética não é uma grande coisa. Vocês, habitantes da Terra,
entrariam imediatamente em estado de choque se soubessem o que agora é
possível através da fusão de genes – se as suas assim chamadas fontes
noticiosas contassem histórias relativas ao que está acontecendo em alguns dos
laboratórios deste planeta. Criaturas foram criadas e formas de vida foram soltas
no plano terrestre em muitos locais.
Se esse poder de criar vida está agora disponível para seres humanos em
evolução, com DNA de duas fitas apenas, imaginem o tipo de compreensão
genética de seres que existem há centenas de milhares de anos. É assim que
mundos e espécies são criados e nascem. Esses assim chamados deuses, como
ondas de energia, separam-se do Criador Primordial e se estabelecem nesta zona
de livre-arbítrio. Tomam a energia do Criador Primordial como a teia da existência,
e fazem experiências a fim de aprenderem sobre poder e energia. Eles possuem
livre-arbítrio para fazerem o que quer que desejem e, caso se percam e esqueçam
e criem coisas das trevas, tudo faz parte do mesmo jogo. É a mesma energia.
Tudo isso está ligado e precisa ser curado.
Uma vez que vocês transformem a Terra e partam para a Idade do Ouro, o
restante do universo será alterado. Levará um ou dois mil anos para que vocês
conheçam a mudança que ocorrerá em todo o universo. Essa mudança poderia
ocorrer simultaneamente, mas vocês não a verão simultaneamente. Vocês levarão
um ou dois mil anos para experimentar a mudança a partir do seu ponto de vista.
Contudo, quando vocês mudarem neste plano terrestre, a mudança ocorrerá
instantaneamente em todos os lugares.
Aqueles que se consideram os proprietários ou deuses deste planeta tentarão
manter vocês afastados da emoção amorosa e cooperativa que facilitará a
evolução da raça humana. Farão tudo o que estiver ao alcance deles para
ocasionar inquietação, caos, guerra e medo, o que os impede de acessar a
Biblioteca Viva.
Os que tomaram o planeta Terra conquistaram-no em uma guerra. Eles
sabiam que a Terra era valiosa; porém, não se lembravam qual era o valor dela.
Escavaram o planeta para encontrar ouro; vieram buscar água, violaram a psique
humana e os roubaram de sua essência, pensando que estavam colhendo
abundância. Porém, uma vez que este planeta foi conquistado, eles
negligenciaram as verdadeiras riquezas, porque não sabiam como reconhece-las.
Esses proprietários ou deuses sabem que os humanos podem acessar algo
ao agirem por amor, e é por isso que a frequência do amor tem sido tão escassa
no planeta. Os proprietários não queriam que as riquezas fossem descobertas por
mais ninguém até que eles as descobrissem por si mesmos. Eles não descobrirão
tais riquezas até que operem na frequência do amor. Precisam aprender e são
vocês que os vão ensinar.
Muito embora essas energias tenham sido incapazes de ativar a biblioteca e
dela retirar o que queriam, imaginaram um outro uso para ela. Empenharam-se,
durante todos esses anos, em aumentar a população e conduzir a Terra de tal
modo que tantos humanos quanto possível emitissem regularmente uma

frequência emocional de caos e medo. Fizeram um bom trabalho. É tempo de a
história ser contada e de todas as pessoas pararem de acreditar nessas tolices da
religião e de deuses que as limitam, chamando-as de pecadoras e dizendo-lhes
que suas vidas estão erradas. O que está erado é o fato de que a vida não está
sendo valorizada. As vidas dos gramados, dos humanos, dos animais, das flores –
todas são valiosas. Essa é a verdade universal. Vocês têm direito à própria
sexualidade, a dizerem o que sentem, a seguirem a própria verdade e a não
obedecerem às regras todas de alguém.
Vocês precisam crescer e mudar para além de suas idéias correntes, que
oferecem apenas uma versão da existência. Compreendam que, como humanos,
lhes foram contadas muitas histórias diferentes, para que aumentasse a
compreensão que têm do espírito universal, a grande teia de consciência da qual
fazer parte. As religiões servem a um propósito; todavia estão mergulhadas em
falsidades.
As religiões foram criadas para dar a vocês, humanos, alguma maneira de
compreenderem a própria identidade, que é uma coisa valiosa a ser aprendida.
Porém a informação disseminada através das várias religiões lhes dá uma
perspectiva limitada de quem são e os mantém sem poder. Qualquer religião é
uma perspectiva de existência. As histórias, os indivíduos e os mitos que
compõem a religião são todos usados de maneiras diferentes, para afetar o
comportamento de populações. Lembrem-se: quando qualquer grupo de pessoas
focaliza sua energia e intenção, suas formas-pensamento coletivas produzem uma
massa energética que passa a existir.
O que era apropriado a partir de um ponto de vista religioso há algumas
centenas de anos não tem mais significado hoje. Os tempos estão mudando.
Exatamente como vocês vão à escola para aprender, a alma vai aprendendo em
cada vida. Ou, algumas vezes, a alma tem que passar muitas vidas numa mesma
“série escolar” até que a informação, sob a forma de lições, seja aprendida. Então,
a alma passa para o nível seguinte. O lugar para o qual a raça humana está se
movendo envolve uma compreensão de que vocês podem ser iguais a seres que,
há séculos e milênios, há séculos e milênios, chamaram de deuses. Eles
chegaram em aeronaves tecnologicamente avançadas e a cultura então existente
não tinha palavras para descrever essa tecnologia. Se vocês voltassem vinte ou
trinta mil anos, veriam que havia avanços tecnológicos muito interessantes no
planeta. Porém essas coisas foram mal compreendidas, encobertas ou
escondidas.
Há alguns recantos na Terra onde pequenos grupos de civilizações mantêm
parte da Biblioteca Viva aberta, impregnando-se e impregnando a Terra de amor.
Esta, por sua vez, retorna a elas com amor, tornando a vida criativa e
sustentadora. Quando a Biblioteca Viva é ativada e fornece informações,
cooperação e amor aos administradores humanos, como retribuição, as coisas
tornam-se menos trabalhosas. Na verdade, quando a Biblioteca Viva estiver
completamente ativada, vocês serão capazes de manifestar, construir e descobrir
o que quer que desejem. O sistema nervoso humano e a estrutura do DNA ainda
não estão suficientemente evoluídos para manter a troca de informação e de
frequência que ocorreria se a Biblioteca Viva fosse completamente ativada. Isso

envolveria uma mudança bastante drástica na maneira pela qual vocês estão
acostumados a perceber a natureza.
Quando a Biblioteca Viva estiver em completo vigor, a inteligência falará a
partir de todas as partes da existência, e estamos dizendo falar. Vocês passarão
uma hora se comunicando com uma determinada flor. Durante esse tempo, ficarão
fascinados pelo conhecimento que descobrirão ao darem três passos. Haverá um
ajuste gradual dentro de todas as formas de vida, de modo que cada uma evolua e
se abra simultaneamente, criando um casamento e um encontro de vibração e
consciência. Lembrem-se: tudo está vivo.
Os animais são brilhantes e muito mais espertos que os humanos. Muitos
estão agora se movendo para este mundo de luz e é por isso que estão ocorrendo
as assim chamadas extinções. Os animais são muito espertos. Há muitas
distinções entre as espécies animal e a humana. Uma das maiores é que os
animais sabem que não terminam quando morrem. Sabem que continuam. Não
compram túmulos e não se preocupam com o lugar em que vão morrer e onde
serão enterrados. Confiam que serão cuidados. Têm uma sabedoria e confiança
inatas. Não fazem seguros e não assistem a TV. Muitos desses animais estão
bastante sintonizados com a qualidade de vida; eles sabem que a qualidade de
vida que desejam não pode mais ser encontrada na esfera global e, portanto,
estão partindo.
Os animais foram dados a vocês como companheiros neste planeta. Coube a
vocês decidir comê-los ou não. Os animais não se importam de serem comidos, se
isso aumentar a qualidade da vida humana e a qualidade de vida deles. Porém,
atualmente, os animais não estão sendo respeitados nem honrados por sua
qualidade de vida. São tratados como se não estivessem vivos, como se não
sentissem, como se fossem escravos da espécie humana.
Os animais foram projetados e criados para serem companheiros dos
humanos, para ocuparem o espaço a fim de ensinar, mostrar e compartilhar o
caminho com vocês. Os animais são criações biognéticas baseadas em genes
que foram coletados em muitos sistemas solares e planetas diferentes. Sua
criação permitiu que representantes desses sistemas tivessem uma ligação
genética com a Terra e, portanto, a habilidade de observar este mundo e transmitir
coisas a ele. Esta faceta da criação nunca foi realmente compreendida.
Os animais têm um certo senso intuitivo, que os deixa compreender os seus
papéis em relação uns aos outros. Eles provêm de uma variedade de
comunidades extraterrestres e se assemelham aos seus ancestrais, que são seres
sencientes em outros planetas. Se vocês soubessem quantos milhões e bilhões
de planetas há em existência, essa idéia não seria assim tão espantosa para
vocês. Aqueles que criaram este planeta buscaram diferentes sementes de
diferentes locais. Essas sementes foram biogeneticamente engendradas para criar
companheiros para vocês e povoar a Terra.
Alguns dos animais aqui são utilizados como transmissores. Os gatos são
transmissores diretos de informações para uma espécie de consciência que usa
os gatos para monitorar vocês. Nos tempos antigos, neste planeta, esteve em
voga em muitas culturas ter um leão ou outro grande felino perto da entidade
governante. Esses animais sempre estiveram lá. Olhem para as estatuetas antigas
espalhadas por todo o mundo; o que vêem? Leões. A família felina representa um

instrumento biognético de uma espécie que se assemelha a vocês, exceto em
relação ao rosto, que é o de um felino. O povo felino, ou povo leão, chegou em
grupos na Terra e trabalhou na América do Sul, no México, no Egito e em algumas
ilhas. Estátuas foram erigidas para honra-los. Quando ensinaram a raça humana
ou quando misturaram suas espécies e criaram os governantes aqui,
especialmente no Egito, deixaram os felinos para transmitir informações, de modo
que os governantes tivessem contato direto com as espécies das estrelas. Era
assim que eram guiados. Os felinos lhes davam informações telepáticas. Eram
como transmissores ou rádios cósmicos. Em tempos mais recentes, as bruxas
possuíam gatos. Vocês acham que as bruxas eram tolas? Os felinos constituíam
ligações com outros domínios. Quando uma energia não muito elevada se
aproxima, os gatos podem intercepta-las e alterar a vibração. Agora, muitos de
vocês possuem gatinhos em casa que lhes transmitem muita informação. Porém,
neste período de tempo, vocês em geral não estão trabalhando com esse tipo de
informação. Para vocês, os gatos são guardiães e assistentes, grandes
companheiros que trazem conforto.
Se vocês forem alérgicos a gatos, isso indica muitas coisas. Temos
trabalhado com muitas pessoas no que se refere às suas energias. Uma das
primeiras coisas que ser alérgico a gatos indica é que a pessoa tem dificuldade
em permitir a entrada em sua vida da intimidade do amor. Vocês não podem
deixar o amor entrar. O gatinho lhe dá uma certa quantidade de lealdade e amor e,
quando chega perto, vocês podem ser incapazes de aceitar essa conexão
profunda com um outro ser. Essa é uma representação simbólica de alergia a um
certo animal.
Cada espécie serve a um propósito para vocês. As baratas, que estão
invadindo a vida de vocês, estão relacionadas a questões que vocês não querem
enfrentar e que estão tentando chegar à superfície. Vocês não olham para as
baratas e dizem: “Oh, vocês, minhas lindas baratinhas. Que bom vê-las, nesta
manhã, sobre a pia de minha cozinha.” Geralmente vocês as esmagam ou jogam
inseticidas sobre elas. Contudo elas estão se tornando cada vez mais fortes, não
é? Constituem uma espécie muito resistente e têm sobrevivido a muitas mudanças
de energia, aprendendo a transmutar toxinas vezes sem conta. Estão aqui para
lembrar que vocês têm que olhar para aquilo que não é necessariamente refinado
– aquilo que se encontra dentro de vocês e que precisa vir para fora. O que é que
está em seu interior e que os está aborrecendo? E como vocês podem se tornar
mais resistentes como espécie?
É bastante fácil viver em harmonia com a natureza. Tudo o que precisam
fazer é pensar exatamente o que desejam experimentar. Falem com a Terra e
com a natureza em sua mente e em voz alta. Se descobrirem que estão sendo
invadidos por criaturas da natureza, então digam simplesmente: “Quão esperto
sou por ensinar a mim mesmo nesta capacidade. Estou compreendendo,
pequenas criaturas, que vocês estão tentando mostrar-me algo. Agora, vou
manter meu sangue frio e começar a olhar para dentro de mim.” Vocês gostam de
encobrir e aniquilar aquilo que os está irritando, de modo que não tenham de
enfrentar quem vocês são. Se encarassem quem são, precisariam mudar e essa
mudança pode envolver coisas demais. Frequentemente, apegam-se ao que os

mantém infelizes para não enfrentarem o desconhecido sozinhos. Por favor,
compreendam que nunca estão sozinhos.
As criaturas estão aqui como companheiras de vocês. Nada está aqui para
prejudicá-los. Foram treinados para acreditar que as coisas estão aqui para
prejudicar vocês; assim, emitem essa vibração. Então, porque vocês criam a sua
própria realidade, fazem o possível para forçar a realidade a se curvar numa
direção que os prejudica. Não é fácil prejudicar a si mesmo. Vocês precisam se
esforçar muito para criar doenças e males.
É bem sabido na comunidade científica que muitas coisas que são
promovidas não atendem ao interesse da humanidade. Porém a economia e o
dinheiro estão sempre envolvidos, produzindo-se lucros em cima do medo de
vocês. O que acham que interromperá esse processo?
Os animais estão agora refletindo para vocês a dor na qual vocês se
encontram, psicológica e espiritualmente. Tomam sobre si essa dor e vão começar
a tomar sobre si as doenças também. Vocês não estão ligados à maneira pela
qual os animais são criados para o abate e há um tremendo desconforto nas
muitas famílias animais atualmente. O desconforto transforma-se em doença.
Esses animais estão aqui para ensinar vocês. Eles espalharão para vocês aquilo
que precisam ver a respeito de si mesmos. Os seus bichinhos de estimação muito
frequentemente tomam sobre si coisas que vocês não podem ver, em virtude da
grande lealdade e amor que eles têm.
Quando vocês abordam um animal, o animal sabe se vocês estão vindo em
paz ou se irão bater nele. Quando permitirem que formas de vida animal
coloquem-se em igualdade com vocês, então estarão prontos a sentarem no
conselho dos planos superiores de existência. Serão capazes de compreender
como a força de deus se disfarça se disfarça em todas as suas várias criações
vivas. É muito errado que a humanidade pense ou se rotule como a espécie mais
evoluída. Isso é completamente falso. Não pode haver comparações, porque há
uma força vital, uma consciência dentro de todas as coisas. As pedras e as
montanhas têm, algumas vezes, uma compreensão maior de seu propósito do que
a espécie humana jamais foi capaz de alcançar.
As plantas crescidas em ambientes afetivos, livres de tóxicos, bem tratadas e
com as quais se conversa, respondem a esse tratamento. Plantas e árvores
existentes do lado de fora da casa desejam a mesma coisa, assim como as
plantas do campo vizinho: desejam o mesmo amor e podem se curvar e se mover
em direção ao amor que está sendo expresso. O reino vegetal é bastante
generoso, como o é o reino animal. Oferecem-se gratuitamente. As plantas e
animais que vocês energizam compartilham essa energia com tudo o que
conhecem. Liberam substâncias semelhantes a hormônios, de modo que,
instantaneamente, aquilo que uma planta conhece e experimenta é enviado para
todas as outras plantas.
Há plantas que, quando ingeridas, conectam vocês a outras formas do eu e
outras formas de consciência. Todo o conceito de alteração de consciência
através das plantas recebeu um nome negativo neste mundo Ocidental, associado
ao que é chamado de drogas. Em muitas cerimônias e rituais sagrados,
compreende-se que certas partes das plantas da Biblioteca Viva sejam ingeridas,
de modo que vocês possam compreender melhor a Bibliotecas Viva. Assim, se

puderem, abram a mente para a idéia de que na Terra crescem coisas que lhes
permitem compreendê-la mais detalhadamente. Há aqueles que não querem que
vocês reúnam mais informações e se tornem livres; assim, dizem que alguma
coisa é ruim. Transformam alguma coisa que é muito bela em algo a ser temido.
Na verdade, o propósito do ser humano é alterar a própria consciência através da
intenção, da vontade e das dádivas do planeta, com rituais e honra – e descobrir a
magnificência da vida.
Muitas das substâncias das quais o mundo Ocidental poderia se beneficiar,
encontram-se no reino vegetal. É muito interessante que haja um programa para
destruir as partes do mundo onde as pessoas fazem uso da Bibliotecas Viva,
através da farmacopéia vegetal. As plantas oferecem a vocês a oportunidade de
compreender este planeta e a si mesmos. Há aqueles que estão queimando as
florestas tropicais e propositadamente destruindo partes da Bibliotecas Viva.
Algumas vezes, as antenas dos bezouros e as cascas e as raízes das árvores
possuem chaves usadas para equilibrar, curar e trazer o corpo humano a um
estado de consciência superior. Todas as coisas estão aqui por um propósito e,
quando são exploradas pelos humanos, elas dão retorno e presenteiam-nos. Na
verdade, a Terra tem estado esperando que os humanos descubram este milagre
vivo. Chegou a hora de um movimento no planeta – uma corajosa multidão
crescente, que atenderá ao chamado para cumprir o propósito da Terra. Vocês
construirão novos caminhos e estradas para o que é possível, trabalhando em
harmonia com a Terra.
Vocês todos souberam, por meio de intenção, plano e projeto, que seu
propósito é evoluir, criar literalmente uma mutação de forma dentro do corpo
humano. Vocês devem buscar os lugares energéticos do planeta, que irão
acelerar, a partir do exterior, o processo interno, conforme ele for se
desenvolvendo. O amor, que existe como uma força que vocês ainda não foram
capazes de compreender, é a chave. Portanto, a maneira como atualmente
concebem o amor irá mudar. Ao descobrirem o amor dentro de seu próprio
interior, criarão um espelho no exterior, que refletirá as suas crenças, conforme os
seus pensamentos adquirirem forma em suas vidas. Ao explorarem o amor como
força vital da existência, isso afetará o planeta, que também se transformará
nessa vibração, não importando o que digam as manchetes dos jornais.
Lembrem-se, o amor é uma frequência, assim como a luz. Ambas são
irradiações eletromagnéticas de energia. Todo o planeta é uma Biblioteca Viva
que pode ser ativada pelo ajuste da estrutura genética humana. Isso é assim por
que vocês, humanos, constituem as chaves para a Biblioteca Viva e são as
emoções que permitem a vocês ler as informações. Aqueles que possuem este
planeta e se intitulam os deuses no comando daqui, estão aprendendo sobre o
amor. Nunca houve uma civilização no planeta que mantivesse aberta a
frequência do amor por muito tempo. Cada uma teve os seus dias e o seu tempo;
depois, do ponto de vista humano, foi invadida e destruída.
Ao longo dos períodos históricos de tempo, a frequência do amor foi
sustentada por diferentes civilizações. Durante períodos de tempo, os americanos
nativos sustentaram uma frequência de amor e a Biblioteca Viva teve certos graus
de abertura, ao longo de numerosas culturas nativas e indígenas. Quando se
completou o tempo dessas culturas, a frequência foi transferida para outros locais.

Houve muitos experimentos provenientes dos sistemas pleiadianos que foram
enviados para cá, de modo a impregnar a frequência do amor no planeta e mantêla brilhando. Os pleiadianos conseguiram abrir portais e sustentar a frequência do
amor, de modo que ela pudesse ser ativada quando chegasse o tempo
necessário, que todos vocês sabem que é agora.
Nossa tarefa, que parece impossível para muitos, é libertá-los. Idealmente,
vocês irão se estabelecer como sua própria autoridade. Aprenderão a olhar para si
mesmos em termos de igualdade com toda criação e não para adorar qualquer
outra criação. Vocês dirão: “Olhem para mim. Quem sou eu em relação a todas
essas coisas? Sou um ser milagroso em meu próprio direito. Sou uma fonte em
meu próprio direito. Posso encontrar as respostas. Posso ver o futuro. Posso ver o
passado. Sou soberano.”
Algumas vezes, vocês podem ficar aborrecidos conosco e dizer: “Esses
pleiadianos são demais. São muito desagradáveis. Quando vão me dar sossego?
Estão apertando todos os meus parafusos.” Contudo, se derem ouvidos ao sentido
sugerido e retornarem ao centro de nosso propósito, verão que fazemos tudo para
devolve-los a si mesmos. Quando não respondemos às perguntas que fazem, não
é porque estamos retendo informações. Estamos entregando vocês a vocês
mesmos. Pretendemos trazer a cada um de vocês a soberania e o poder, leva-los
a um lugar de reconhecimento cheio de paz dentro de seu próprio ser. Nesse
lugar, vocês podem criar a vida como a escolheram, não importante o que está
acontecendo ao redor. Este é nosso propósito. E, nos tempos que estão
chegando, essas qualidades irão servir como os seus atributos mais valiosos.
Tivemos de nos qualificar para a administração de nossa energia. Não
nascemos numa situação privilegiada. Nós evoluímos e aprendemos. Aprendemos
com vocês e, por assim dizer, aprendemos tanto em relação a quem vocês são,
que estamos nos remodelando em nossa realidade. Cultivamos o humor e a
jovialidade, porque são completamente necessários. Se levássemos nosso
trabalho muito a sério, estaríamos acabados, exatamente como aconteceria com
vocês. Todos nós deixaríamos escapar o essencial.
Está ocorrendo uma reciprocidade. Nas Plêiades, há uma imensa diferença
ocorrendo através de todo o trabalho que vocês realizam. Queremos que
compreendam isso. É uma troca, não um acontecimento unilateral. As mudanças
que são evidentes nas vidas de vocês têm efeitos correspondentes em outros
lugares, resultantes da clara intenção que têm e do investimento de energia que
fazem. É nossa intenção e desejo mais profundo que vocês vivam para ver e
sentir esses efeitos – conhecer os próprios eus multidimensionais atravessando o
mundo tanto na Terra quanto das Plêiades.
Somos os intermediários – aqueles que abrem os portais, fazem
apresentações e mostram o caminho. Uma força gigantesca de inteligência está à
espera, declarando: “Queremos conhecer os humanos. Queremos trabalhar com
eles. Queremos nos envolver nesse projeto.” E dizemos: “Esperem! Vocês não
podem inundar a vida deles, porque eles são frágeis. Precisam ser pacientes até
que eles cheguem ao ponto em que seja fácil vocês se encontrarem.”
Compreendam que, em certa extensão, a Biblioteca Viva e a história do doze
é um conceito que vai além de sua compreensão neste momento. Vai tornar-se-á
um processo através do qual vocês, como humanos, ativarão a si mesmos durante

o próximo período de vinte anos. A imaginação de vocês juntamente com a
capacidade de sonhar conceitos fantásticos, fazendo-os virar realidade, criará a
biblioteca. Queremos ajuda-los a re-sonhar a Biblioteca Viva, tornando-a um novo
lugar, com uma nova forma de vitalidade. Há uns poucos locais onde a Biblioteca
Viva já se encontra ativada. Não basta que a Terra esteja viva; é necessário que a
consciência humana traduza e trabalhe com essa vida. É isso o que faz a
Biblioteca Viva, porque é através de vocês que se acessa a Biblioteca Viva. Uma
Biblioteca Viva sem os humanos é incompleta. Vocês constituem o componente
essencial dela.
Gostaríamos que cada um de vocês, ao andarem pela Terra, falasse com os
gramados, com os grãos de areia, com as pétalas das flores, com as borboletas,
com os insetos, com as formigas, como os pássaros, com as abelhas, com as
samambaias, com as folhas, com as gotas da chuva, com o orvalho – e afirmasse
a sua presença. Digam: “Eu estou aqui. É minha intenção que você libere para
mim o conhecimento que foi armazenado em seu interior como forma de vida.
Estou agora aqui para recebe-lo, traduzi-lo, compreende-lo e, então, transmitir
para o restante do planeta. Desejo ativar a Biblioteca Viva deste planeta.”
Gostaríamos que isso consistisse na meditação e intenção da vida de vocês.
Permitam que a Terra, a Biblioteca Viva, que vive na frequência do amor, mova-se
para os seus corpos.
Ao re-sonharem a Biblioteca Viva, imaginem o valor da Terra. Ao sustentarem
essa imagem da biblioteca, todas as pessoas que os apóiam e os conhecem como
membros da Família da Luz, sentirão aquilo que estão recebendo, porque vocês
estão todos ligados. Vocês são reconhecidos por seu compromisso ao dizerem:
“Sim, eu sou da Família da Luz.” Vocês dão impulso a todos, em todos os lugares,
com aquilo que sabem neste momento e os membros da Família da Luz podem,
então, se estender e tocar outros. É um grande sonho.
Queremos que deslizem através deste tempo de mundos que se abrem e de
realidades que se alteram. Há padrões de energia em seus corpos, armazenados
como memórias celulares e precisamos, gentilmente, criar uma arena na qual
vocês possam crescer.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Abra a imaginação e viaje para dentro de si. Respire profundamente algumas
vezes e relaxe. Imagine que se encontra de pé num círculo de pessoas. Você está
de mãos dadas com essas pessoas. Há uma brilhante luz fúcsia, dourada e
branca descendo, criando um pilar de luz. Agora, imagine a Terra como uma
Biblioteca Viva cheia de incomparável vitalidade. Tudo está irradiando luz e você
nunca viu a Terra tão viva assim antes. Mantenha a imagem, segurando as mãos
das pessoas do círculo e, ao mesmo tempo, deixe uma parte de si separar-se.
Entre no círculo e no pilar de luz. Acesse o pilar de luz e siga nossa intenção, de

modo que possamos levá-lo a um outro lar, as Plêiades. Deixe sua imaginação e
sua confiança leva-lo para cima. Sinta uma leveza, uma alegria, um profundo
sentimento de conexão e saudade.
Agora, encontre-se na sua concepção das Plêiades. Observe, sinta e
reconheça. Dê para a fonte que o criou algo significativo. A maior coisa que pode
dar é sua compaixão, que é a capacidade de compreender, porque as coisas
foram feitas da maneira que o foram. Essa compaixão abre a capacidade que
você tem de ver e sentir os resultados de eons de tempo. Corredores são abertos
a você para que encontra a verdade que pulsa dentro de cada célula de seu
próprio ser. Dê o que puder e o que quiser a este lugar que é o seu lar e encontre
uma exultação e um propósito dentro dele. Tenha a intenção de que seja realizada
uma mudança e que uma profecia seja cumprida. Tenha a intenção de que suas
próprias criações retornem a seu criador, para libertar o criador.
Volte a atenção para a sua própria respiração, respire suavemente e envie
uma vibração de alegre exaltação, liberação e entendimento para esse local que é
o seu e o nosso lar. Sinta, por alguns momentos, o que está retornando a você.
Agora imagine-se na palma de uma imensa mão. Você se encontra em um
círculo junto com as outras pessoas de seu grupo. Essa mão imensa parte das
Plêiades e suavemente o coloca de volta na Terra, em seu próprio jardim, como se
você fosse a mais delicada e valiosa das criaturas. Veja-se correndo, pulando e
brincando como se fosse uma criança. A sua vitalidade e a da Terra são agora
maiores do que quando você começou o exercício. Sorria e permita que a emoção
e as lágrimas de reconhecimento façam o trabalho delas – abrir seu coração para
todos os domínios, em todos os mundos. O que você realizou, neste momento de
compaixão, foi uma grande conquista.

(trecho, páginas 60 à 89, livro Terra: “Chaves pleiadianas para a biblioteca viva /
Bárbara Marciniak com Karen Marciniak e Tera Thomas ; tradução Sílvia Branco
Sarzana – São Paulo ; Ground, 1997.”)

A Terra fala
Bárbara Marciniak
(Terra – Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva)

CAPÍTULO III

A Terra fala
A imaginação é a força mais poderosa
ao alcance da humanidade.
Pensem sobre isto: a Terra está viva e tem o conhecimento que vocês
procuram e a consciência de vocês afeta o que a Terra revela. Como podem
acessar esse conhecimento? Onde se encontra as chaves para abri-lo e possuílo? A informação encontra-se armazenada nos ossos e nas pedras.
Os tempos estão mudando. Anteriormente, cada indivíduo que evoluía e
estudava os mistérios tinha um mestre, e o conhecimento era passado do mestre
para o aprendiz numa longa linha de tradição. Hoje, isso não é mais necessário,
porque o que vocês procuram está sendo liberado pelo armazém existente dentro
de seus próprios corpos. Aberturas luminosas e mutações genéticas estão
trazendo mudanças sem precedentes na forma humana. Vocês se tornaram seus
próprios mestres ao ativarem o que se encontra em seu próprio interior, através de
intenção clara e ao seguirem os impulsos e o conhecimento que acompanham o
processo.
Todas as pessoas que penetram e descobrem os domínios do desconhecido
e dos místicos têm experiências e interpretações únicas da realidade. Se uma
pessoa vem do Tibete, isso não significa que é mais santa do que uma outra
proveniente do Bronx. Aquele espiritualmente evoluído pode vir de qualquer
localização geográfica. Vocês ensinam e aprendem a partir de uma posição única
designada para desenvolver suas crenças e seu caráter, conforme sua
consciência individual se move através de qualquer experiência que escolham
num dado momento. Honrem aqueles que têm sido os seus mestres e continuem
a se reconhecer e a tudo que criam como parte do processo de crescimento, sem
dar excessiva importância a qualquer coisa. Isso significa não colocar os mestres
em pedestais; eles cairiam.
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Nossos ensinamentos têm a intenção de produzir um acúmulo de energia que
motive a coletividade, levando multidões a atingir novos platôs de experiências e
criando uma série de despertares globais simultâneos. Por essa razão, o próprio
processo espiritual de vocês é temperado tanto pelo progresso da consciência
global, quanto pelo projeto individual do propósito que têm. Muito embora vocês,
algumas vezes, sintam-se frustrados porque gostariam de ir mais longe de onde
se encontram agora, sejam pacientes, pois estão chegando cada vez mais perto
daquilo que desejam. Quando compartilham o que sabem, estão espalhando
esses conhecimentos pelo mundo. Disparam-se códigos e multidões de pessoas
evoluem. Como espécie, vocês estão codificados pelo tempo e interligados para
responderem a padrões que os despertem para a sua identidade maior. São
induzidos a mover-se com as massas, esperando que um grupo grande alcance
um certo platô de consciência para vocês poderem seguir em frente.
A humanidade está codificada e, conforme vocês evoluem, seguem um
padrão. O projeto de cada um o leva a uma biblioteca de conhecimento oculta

dentro de si. Os deuses que formaram a Terra plantaram dispositivos, chamados
cronômetros, que medem a evolução da consciência humana. Quando um número
suficiente de pessoas desperta e os cronômetros disparam, novos dados são
abertos no planeta. É como a milésima pessoa passando por uma roleta e
ganhando um prêmio. Mas, em vez de apenas uma pessoa ganhar o prêmio, a
consciência de massa se abre repentinamente, porque um número suficiente de
pessoas sobre o planeta é capaz de seguir e responder ao próprio projeto.
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Os antigos, que viveram neste planeta, construíram bibliotecas de natureza
muito diferente daquelas construídas atualmente. Antes de construírem templos,
os líderes e magos tribais de certas culturas viajavam para locais onde se sabia
existir uma pedra especial. Essa pedra era limpa e preparada para receber dados
e informações, que seriam transmitidas à sua estrutura telepaticamente pela
mente das pessoas. Uma forma, como um templo, era projetada e os construtores
usavam a geometria natural e o fluxo de energia do local para armazenar a
totalidade do que conheciam na própria pedra da construção. As informações
eram armazenadas nos ossos e nas pedras, sendo estas os ossos da Terra.
Quando vocês visitam antigos locais sagrados, que chamam de locais de
poder, experimentam fórmulas eletromagnéticas de consciência superior.
Frequentemente, recuperam o que deixaram lá milhares de anos atrás. Ao
viajarem para esses locais, os seus corpos ficam expostos a essas energias e
acessam o projeto com o qual podem evoluir.
Os antigos construíram templos e estruturas megalíticas em determinados
locais, para utilizarem a energia acumulada nos vórtices. Cada um desses lugares
de Avebury, na Inglaterra, foi usado como portal dimensional por vários sistemas
estelares, particularmente Sírius, as Plêiades e Arcturus. As pedras foram
colocadas numa configuração específica, que usava a luz como chave para atrair
essas energias estelares para a Terra. Assim, era possível uma troca de
informações através de uma ligação humanos–Terra–sistema estelar. Tais locais
ofereciam a energia da fertilidade e casais viajavam para fazer amor nesses locais
a fim de conceberem, criar vidas energizadas e caracterizadas pelos vórtices.
Outras localizações foram designadas como estações transmissoras, como
calendários ou como oráculos para se ler o futuro e expandir a realidade.
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A maioria das civilizações possui dados armazenados em pedras. A Terra lê
vocês, enquanto vivem e respiram nela; a Terra conhece o estágio de
desenvolvimento em que se encontram e a capacidade que têm de aceitar
responsabilidades. Os locais sagrados, portanto, tornam-se ativados por
indivíduos que usam suas próprias chaves de consciência para abrir esses locais,
relembrando e liberando o conhecimento armazenado e experimentado neles.
Quando vocês entram em locais sagrados e intencionalmente imaginam os
próprios chakras como portais de energia abrindo-se para suas memórias
pessoais, os locais tornam-se ativados. A imaginação é a força mais poderosa ao

alcance da espécie humana. Os antigos tinham a capacidade de sentir a
abundância de energia nesses locais. Eles os abriam e usavam esses locais de
energia intensificada, onde as linhas de energia juntavam forças e havia uma
fusão e um encontro de dimensões e outros mundos.
Cada vez que vocês visitam um local, causam uma aceleração e uma
ativação. Ao mesmo tempo, ajudam a disparar acontecimentos que levarão as
pessoas do mundo a se reconhecerem e se valorizarem como seres espirituais
para não enfrentarem uma aniquilação catastrófica. Nas próximas décadas, o
ritmo vai se acelerar. Vocês pensarão que há um tocador de tambor frenético
marcando o ritmo da Terra. Isso se deve ao fato de que vocês se encontram num
ciclo evolutivo, que está pressionando o espírito a nascer e ser conhecido em
todos os humanos. Reconhecer que são seres espirituais é a chave que procuram
para o corredor do futuro.
94
Se vocês nunca forem a um local sagrado e passarem o tempo apenas em
seu próprio quintal, não vão perder nada. A intenção de abrir os seus bancos de
memória e ativar a memória coletiva, mais a exposição à frequência dos materiais
e artefatos trazidos por outros que estiveram nesses locais, é tudo de que
precisam para experimentar seu próprio despertar das energias.
Histórias foram construídas nas estruturas das pedras, que foram temperadas
e alimentadas com som. Indivíduos capazes de transmitir freqüências específicas
implantaram tais freqüências na estrutura das pedras. Hoje, as pedras continuam
a manter as freqüências, não simplesmente as formas escritas. Há incontáveis
locais sagrados, ainda sob a superfície da Terra, esperando pela ocorrência de
uma fusão dimensional. Na região que é agora conhecida como Estados Unidos,
numerosas civilizações antigas deixaram vestígios de conhecimento. Tais
vestígios foram enterrados e cobertos muito habilmente, em geral com um grande
propósito. Eles começarão a romper a superfície durante os próximos vinte anos.
Inúmeras descobertas virão à tona, mais do que em qualquer outro período de
tempo da história registrada. A Terra é um lugar excepcionalmente vital e está
revelando a própria essência a vocês, à medida que percebem as chaves e se
redefinem.
Vocês têm uma grande vantagem, porque estão conscientes da ocorrência de
um processo de evolução espiritual. A realidade está se desintegrando e isso é
perturbador e desconcertante para muitos. Como visitantes de locais sagrados,
vocês estão abrindo as fechaduras do tempo com chaves de consciência e
disparando as combinações energéticas, que vinham guardando memórias de
acontecimentos até vocês terem demonstrado que já estavam prontos para
recebê-las. Quando se enchem de energia, se entregam e trabalham com um
propósito nos locais sagrados, literalmente enviam raios ao redor do globo
carregados de grandes mudanças.
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Todas as pessoas têm a oportunidade de decidir onde repousam seus
valores. Infelizmente muito poucas escolhem honrar a Mãe Terra. Portanto, seus
maiores desafios manifestar-se-ão diante delas. A vocês foi dada a grande dádiva
de estar na Terra nesta época – uma dádiva que vocês deram a si mesmos.
Confiem em sua própria orientação interior, pois ela os levará por vários caminhos
que levam ao autoconhecimento, revelando o propósito da vida e o significado
básico da existência. Em um futuro próximo, vocês verificarão que a orientação
anterior é um instrumento muito prático que criaram para si mesmos. Usem-na.
Tirem proveito dela. Não julguem aqueles que não se encontrem tão motivados
quanto vocês. Vocês são diferentes, contudo há milhões de vocês por todo o
globo, calmamente percebendo um novo significado e uma nova compreensão da
realidade. Vocês se encontram num mundo com um sistema de crenças que está
morrendo, exatamente como vocês estão, simbolicamente, se libertando daquilo
que não serve mais às suas vidas. Reconsiderem a própria essência daquilo que
aprenderam e como e por que pensam. Desafiem-se a buscar a comunicação e o
compartilhamento de conhecimentos com a Terra, pois ela oferece muitos
mistérios não revelados e tem maneiras únicas de falar.
Desde o início dos anos 80, círculos em plantações tornaram-se
conspicuamente abundantes nas áreas das planícies de Wiltshire e Salisbury, na
Grã Bretanha, onde numerosas estruturas megalíticas de pedra existem até hoje.
Marcações misteriosas surgiram, como num passe de mágica, pelos campos de
cereais de todo o interior da Inglaterra. Elas se encontram sincronicamente
alinhadas aos locais sagrados de Stonehenge, Avebury e Silbury Hill – todos
amplamente reconhecidos como locais de sincronização celestial. As formas de
inteligência que fazem tais formas geométricas, fazem-no de um modo bastante
brincalhão. A geometria é mais do que uma simples disciplina escolar; é, de fato,
uma forma de inteligência. Vocês descobrirão que a inteligência superior possui,
frequentemente, uma maravilhoso senso de humor. Os círculos nas plantações
são feitos por som e têm um propósito definido, pois silenciosamente falam à
consciência das massas. Eles se impulsionam sobre a Terra, para alterar
possibilidades dimensionais e abrir portais e passagens para que outras energias
entrem.
Esses glifos em forma de círculo nas plantações possuem seu próprio
simbolismo e são enciclopédias de informação. O corpo humano contém um
reconhecimento muito maior da mensagem dos círculos do que a mente racional
pode comumente compreender. Os círculos nas plantações falam de muitas
coisas e realmente compõem sinfonias de preparação para os povos da Terra.
Falam daquilo que vai acontecer e da grande escolha que todos vocês deverão
fazer – a escolha do mundo em que vocês quererão viver. Esses glifos aceleram o
processo evolutivo e a evolução do DNA, conclamando o espírito humano a
despertar.
Parte do propósito dos glifos é pavimentar o caminho para que a consciência
de massa capte o que é inconcebível no tempo atual. Vocês não estão sozinhos.
As complexidades das marcações tornar-se-ão mais pronunciadas, conforme os
glifos acelerarem a consciência que vocês têm de outras formas de vida. Profecias
antigas falam de sinais na Terra e sinais no céu. Há um plano dentro de um plano
dentro de um plano. Há amigos nos céus e além, orquestrando camadas de

influência sobre e acima daquilo que podem conceber agora. Há combinações de
forças dentro dos círculos nas plantações e vocês os verão como geometria de luz
dançando no ar. Os glifos criam alterações, que trarão dados a vocês. Então, o
seu desafio é compreender este novo conhecimento e ter os pés no chão e a
cabeça no topo do universo, tudo ao mesmo tempo. Será que conseguem manter
essa imagem? Vocês são imensos e capazes de se conectarem com o cosmo
mais profundo e ancorá-lo na Terra.
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Se examinarem cuidadosamente os manuscritos e registros históricos,
verificarão que os glifos em forma de círculos em plantações não constituem um
fenômeno restrito a este século. Esses glifos de som e geometria de luz no plano
terrestre frequentemente vêm e vão. Constituem um modo de comunicação entre
formas de vida e estão sendo suavemente introduzidos. Os glifos representam
mais do que a aterrisagem de uma nave com seres estranhos dizendo: “Ei,
estamos aqui.” Eles confundem a comunidade científica terrena e fazem com que
pareça tola, o que é absolutamente necessário – com humor, naturalmente. Os
cientistas entraram na rotina e é tempo de a humanidade questionar tudo. Em
particular, é hora de questionar aqueles que dizem possuir todas as respostas. As
realidades estão se fundindo e a Terra é a hospedeira de muitos acontecimentos
incomuns, enquanto os antigos locais sagrados, os calendários e as bibliotecas de
pedras falam. Os círculos nas plantações agem como precursores e aceleradores,
anunciando, com simplicidade intricada e elegante, “A mudança de paradigma é
iminente.”
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A geometria e a matemática, associadas ao conhecimento planetário e
estelar, constituem a base da construção de portais dimensionais. Knossos, na
ilha de Creta, Stonehenge, a Grande Pirâmide, a Acrópole, Delfos, Machu Picchu,
Tiahuanaco e muitos outros locais servem de portais para outras dimensões.
Essas estruturas, construídas através do uso da geometria sagrada, confundem
totalmente a ciência atual.
A luz pode criar certas distorções nas realidades e, para se trabalhar com a
luz, é preciso flexionar a geometria. O que está faltando na arquitetura moderna é
a combinação de luz e geometria. Em outras palavras, a influência da luz sobre a
forma tridimensional não é levada em consideração. As construções caem porque
a luz não é fatorada quando são construídas. Após um tempo, elas são erodidas
ou destruídas, mesmo que não esteja ocorrendo uma guerra.
Há uma distorção mental que impede que as estruturas geométricas se
ancorem mais permanentemente neste plano de existência. Devido ao fato de as
capacidades humanas serem incompletas, pois estão ligadas através do DNA,
vocês não podem mentalmente auxiliar uma estrutura a manter-se em existência.
Todas as influências, tanto internas quanto externas, precisam ser fatoradas. Os
elementos terra, água, ar e fogo precisam ser tão crucialmente considerados
quanto o pensamento humano.

A geometria transmite seu próprio ensinamento conforme se manifesta na
forma física. Ela tem um impacto e há uma transmissão instantânea de energia
das formas geométricas para o corpo físico. Essa é uma dádiva dos deuses aos
humanos para criar um ideal superior. A geometria dos deuses é convertida para
uma geometria que existe na forma tridimensional. Forma e tamanho irradiam a
essência da geometria sagrada, criando um conhecimento transmitido de
dimensão a dimensão.
99
Talvez não percebam que vocês mesmos têm formas físicas diferentes. Por
exemplo: os golfinhos são uma outra versão dos humanos. Os golfinhos existem
não apenas na água, mas também na terra e no ar; existem em muitas dimensões
ao mesmo tempo. A natureza alegre é uma de suas características mais
proeminentes. Ela provém de uma consciência altamente evoluída, que sabe que
nunca é destruída. Os golfinhos e as baleias criam vibrações sonoras específicas
para sustentar este planeta. Como vocês, essas criaturas são descendentes de
seres antigos provenientes das estrelas e estão aqui para transferir a vocês, as
pessoas, a antiga sabedoria e as verdades para manter e amar o planeta.
Golfinhos e baleias são membros da Família da Luz e por eons vêm
carregando as freqüências de algumas antigas civilizações da Terra. Os golfinhos
da civilização Atlante foram codificados antes da queda dessa civilização e foramlhes fornecidas muitas informações, para que as retivessem e as transmitissem
genética e telepaticamente. Estão atualmente transmitindo essas informações
para a espécie humana. Eles também dão a vocês uma mensagem clara: A
qualidade de vida deles está em questão e, se a deles está a sua também está.
Eles são um espelho para vocês nesta época.
Os golfinhos estão deixando este planeta em grande número. Não apenas se
lançam sobre as praias, como também se deixam propositadamente prender nas
redes de pesca. Os golfinhos são criaturas muito espertas; não são vítimas. Estão
deixando o planeta para vocês porque é hora de começarem a administrá-lo. Os
animais confiam em si mesmos e sabem que simplesmente mudam de forma
quando morrem. Sabem que há um novo mundo em formação; assim, muitas
espécies que estão em “extinção”, na verdade estão se movendo através de
freqüências dimensionais e avançando para uma Terra nova, pois a Terra velha
está morrendo.
Muitos de vocês procuram nadar com os golfinhos, porque vocês respondem
com um código interior que cria uma nova frequência vibratória resultante desse
contato com eles. Essa frequência liga vocês com a sua herança e o seu direito de
saber quem são.
+
+
+

Nem sempre foi fácil vir ajudar a Terra. Contudo, de um jeito ou de outro,
energias provenientes das estrelas semearam várias culturas, oferecendo
ensinamentos aos humanos biogeneticamente rearranjados e codificando-os com
luz, para que se retivessem fragmentos de conhecimento no planeta por 500 ou
5.000 ou até 10.000 anos. Quando cada civilização terminava, seus artefatos eram
passados adiante ou submersos na Terra. Cada civilização que tinha um vestígio
de luz, de algum modo criava artefatos que contavam histórias. Esses artefatos
ficaram ocultos durante períodos de tempo, para emergirem apenas quando
pudessem ser adequadamente interpretados.
A Terra armazena muitos vestígios de civilizações, algumas das quais
provenientes de um ponto que vocês chamariam de futuro. O “agora” de vocês
pode ser semeado e influenciado de muitas direções. Algumas das assim
chamadas “pedras fundamentais” das crenças comuns aqui existentes não são
vestígios do passado. Distorções podem ser construídas no futuro para serem
plantadas no agora, de modo que pareçam ser provenientes de um passado muito
longínquo. Artefatos plantados podem propositadamente evitar que compreendam
a identidade dos soberanos “invisíveis” que vocês, talvez, chamem de deuses.
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Se puderem compreender que o domínio material é uma representação
simbólica e não ficarem perdidos nele, então há muitos artefatos magníficos que
poderão reaparecer. Este planeta tem de passar por inúmeras mudanças nos
próximos vinte anos e estes artefatos antigos, carregados de conhecimento
codificado, começarão a surgir. No final deste tempo, em dezembro de 2012,
como determinado pelo calendário maia, haverá um ancoramento de muitas
dimensões. Isso revelará o mistério por trás da existência e será como se a Terra
repentinamente desabrochasse, mesmo depois de algumas de suas partes
aparentemente serem destruídas.
Vocês podem ter visões desses acontecimentos. As pessoas serão atraídas
para lugares específicos e verão formas aparecerem. Talvez ninguém mais veja
os artefatos, pois é necessária uma determinada consciência para puxa-los para
esta dimensão. Para que a ancoragem seja completa na realidade tridimensional,
será preciso existir uma concordância, por parte da consciência de massa, para
trazer à existência, uma vez mais, esse tipo de energia – dar-lhe as boas-vindas,
mostrando que vocês respeitam a Terra. Conforme aprenderem a valorizar este
lar, os mistérios da Terra continuarão a se revelar e a enchê-los de admiração.
Várias culturas deixaram suas marcas por todo o mundo, permeando e
espalhando suas vibrações através da linguagem e do som, bem como através de
artefatos de pedra e ouro. Nos Estados Unidos, há uma influência de civilizações
gregas, particularmente na orla marítima oriental. O estado de Rhode Island, por
exemplo, é uma terra que tem uma história paralela àquela de Rodes. Siracusa,
Ítaca e Utica são nomes gregos antigos e há muitas Espartas e Atenas. Os nomes
carregam uma marca de influência, que se torna viva e transmite mais significado,
conforme o conhecimento interior e exterior de vocês aumenta.
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Havia códigos de conduta pelos quais viviam as pessoas nos tempos antigos.
Em Delfos, o “conhece-te a ti mesmo” foi considerado uma chave de vida.
Conhecer-se a si mesmo encarnava o conceito de voltar-se para dentro e explorar
versões do eu multidimensional, descobrindo perguntas e respostas e o acesso a
outros mundos. Os códigos de conduta determinavam que não se podia ter nada
em excesso e que era preciso mostrar respeito e valorizar adequadamente o que
existia ao redor. Hoje, vocês estão sendo induzidos a considerar códigos de
conduta e comunicação que restabelecem um mundo no qual todas as coisas são
significativas. A singularidade humana repousa na própria diversidade e nos
inumeráveis caminhos pelos quais vocês, como humanos, têm procurado
experimentar e interpretar a realidade.
Os tibetanos compreendem muitas das chaves cósmicas da Terra. Há um
portal no Tibete, uma imensa abertura energética. Quando visitantes desejam vir
para este planeta, podem entrar pela janela; porém, realmente é mais fácil para
eles entrar pela porta. Os planetas também têm portas pelas quais se entra. Os
portais são compostos de corredores do tempo. Assim, quando vocês entram num
planeta, como sabem em que era entrarão, quando todo o tempo é simultâneo? A
capacidade de localizar eventos no tempo exige grande perícia do eu dentro do
momento e não é um trabalho fácil de ser realizado. Os tibetanos, basicamente
até os anos 50, diligentemente mantiveram um portal de energia. Por centenas de
anos, agiram como guardiães e emissários para aqueles que se aventuraram a
atravessa-lo.
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Os tibetanos têm trabalhado com extraterrestres por eons. Durante um
período, a região conhecida como Himalaia encontrava-se ao nível do mar. Sob as
montanhas do Tibete há imensos veios de ouro e cavernas cheias de cristais. Há
ali artefatos que indicam a antiguidade da civilização. Encontram-se ali muitos
corpos físicos que foram preservados. Os tibetanos tinham uma predileção pela
preservação, exatamente como os egípcios, mas eles tinham um método diferente
que envolvia o ouro. Os egípcios empregavam o processo de mumificação, que
envolvia a memória de tempos atlantes, quando as pessoas eram rejuvenescidas
e restaurados se o seu DNA estivesse intacto. Essa possibilidade está atualmente
sendo redescoberta e aplicada.
Os antigos tibetanos faziam algo diferente. Eles não procuravam rejuvenescer
o corpo tanto quanto procuravam preservar e manter a frequência de consciência
que o corpo tinha alcançado numa dada vida. Eles mumificavam – empregamos
esse termo livremente – oi corpo com ouro, interna e externamente. Era um
processo muito complexo, que levava muitos meses para ser realizado. Se uma
pessoa alcançava um raro estado de consciência e mantivesse essa frequência
através da vida, então, quando essa vida estava terminando, surgia uma
intimação, exigindo a retirada da pessoa para as profundezas das formidáveis
montanhas. Chamada pelos mestres, a pessoa sentava-se e esperava a hora da
morte numa certa posição. Quando vinha a morte e o espírito deixava o corpo, os
acompanhantes imediatamente começavam o procedimento de preservação do

corpo, recobrindo-o com ouro, para estabilizar e manter as raras freqüências de
consciência, que eram apreciadas acima de todas as coisas. Centenas dessas
“estátuas” existem sob as montanhas do Tibete. Hoje, os portadores dessa
informação compreendem que podem fundir-se com essas vibrações preservadas
e acessar freqüências particulares de consciência.
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Um dos maiores segredos maias eram os seus esconderijos de ouro e sua
compreensão de como o ouro funcionava. Os maias não eram tolos e não exibiam
seu ouro. Faziam parecer que não precisavam dele. O ouro é parte do que permite
a abertura dos portais dimensionais. Ancora portais e realiza transmutações e é
reservado para mais do que roupas, coroas, máscaras e jóias. Ele tem a mais alta
vibração e é um condutor de corrente elétrica. Quando o ouro é armazenado ou
criado em grande abundância, portais de luz podem ser abertos e dar acesso a
outras dimensões.
Os depósitos de ouro ao redor do globo não foram feitos para serem gastos
ou acumulados. Eles contêm grandes segredos, que são utilizados para abrir
portais e ancorar energias. Há imensos veios e rios de ouro conduzindo
freqüências por toda a Terra e eles constituem uma parte essencial da vida. Os
antigos egípcios acreditavam que as veias dos deuses eram feitas de ouro. Por
toda a Europa medieval, a busca do ouro alquímico fascinou muitos homens e
mulheres. Dentro da Terra, o ouro é muito frequentemente acompanhado por
cristais de quartzo, que constituem a pedra fundamental dos atuais aparelhos de
comunicação. É importante compreender que o ouro é a pedra angular das
civilizações. Elas são trazidas à existência pela influência desta substância.
Lembrem-se: nos antigos registros da raça, na Suméria, há histórias de deuses
que, dezenas e centenas de milhares de anos atrás, aqui se aventuraram à
procura de ouro.
Os maias tinham muitos segredos. As pistas que deixaram para o mundo
exterior foram pistas para conduzir e para enganar vocês – para levar os
arqueólogos a verem uma coisa e os olhos espirituais a verem outra. A verdadeira
essência de muitas culturas está exatamente começando a ser descoberta. Há
grupos de pessoas nos governos e nas universidades que decifram códigos e
surgem com novas peças do passado. Eles nem sempre passam suas
perspectivas para os arqueólogos, porque podem não querer que o público
conheça as últimas descobertas. Uma área fechada e proibida é frequentemente
indicativa de que algo está ocorrendo. Lembrem-se: os códigos de valor e de
intenção disseminados em seu próprio ser determinarão o que será descoberto,
decifrado e compreendido.
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A compreensão do processo de comunicação, tanto interna quanto externa, é
uma chave para a paz na Terra. O seu eu interior se comunica continuamente com
o que pode ser chamado de seu eu superior ou seu mestre interior. É uma versão
de vocês, invisível à sua percepção corrente, que, contudo, tem uma poderosa

influência. O seu eu superior está ligado a uma visão da realidade na qual há um
propósito para tudo o que vocês decidem experimentar. Idealmente, o seu eu
superior comunica essa visão maior a vocês através de impulso, sincronicidade e
emoção. Cabe a vocês traduzir suas próprias mensagens e perceber que a
realidade se molda àquilo que determinam. Isso é mostrado a vocês
exaustivamente por seu eu superior. Além disso, vocês têm seus próprios
pensamentos, como sentimentos e crenças, que são constantemente irradiados
em seu campo por sua própria essência e presença. Conforme vocês aumentam
sua consciência psíquica, vai se tornando mais fácil perceber a energia irradiada
por outro ser. Vocês conseguem ler a energia à medida que a sua habilidade de
comunicação se expande e consideram novas maneiras de traduzir significados.
Uma forma de comunicação que pode liberta-los das interpretações
tradicionais é a entoação, o processo de permitir que o som se mova através de
vocês, tocando-os como se fossem instrumentos. A entoação é uma chave para
liberar conhecimento armazenado. Ela abre um portal e permite que informações
fluam para o corpo.
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Recomendamos que elaborem rituais sonoros para suas plantações e seus
jardins. As plantas sentem o que fazem por elas. Se vocês caminharem por uma
horta e tocarem num tomateiro, ele emitirá um comunicado através de seus
hormônios vegetais, que enchem as ondas do ar e dizem a todas as formas de
vida ali existentes: “O tomateiro foi tocado. Os humanos estão aqui.” Todas as
plantas sabem, antes de as tocarem, que vocês estão se aproximando. Os
animais fazem a mesma coisa. Quando vocês dedicam uma entoação aos
animais, às plantas e à Terra, recebem de volta respostas fenomênicas que
reenergizam e realinham a sua ligação com a Terra como ser inteligente.
Se escutassem a entoação tibetana, veriam que cada pessoa entoa
simultaneamente uma série de tons. Eles são capazes de produzir uma variedade
de tons e notas num único som. Esses sobretons tendem a abrir e desbloquear
portais de energia, mudando as percepções. Basicamente é isso o que a entoação
faz – de uma maneira muito sutil, ela muda a percepção das pessoas.
Num local de poder ou vórtice de energia, vocês podem entoar com a
intenção de liberar a energia que estiver armazenada ou presa ali e podem entoar
para se fundirem com o local. Quando entoam, vocês criam vários níveis
vibratórios. Em locais sagrados de pedras, os sons que vocês sentem disparam
dados armazenados nas pedras e nos seus ossos. As pedras trabalham muito
bem com ossos humanos – as pedras alimentam os ossos e os ossos alimentam
as pedras, compartilhando dados.
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Nesta era de informação, vocês são afastados das fontes naturais onde
poderiam coletar conhecimento por si próprios. Foi-lhes vendida a idéia de que a
televisão é a grande fonte de informação. Este assim chamado instrumento vem
sendo apontado como uma das maiores invenções deste século. Porém, a mídia é

possuída e controlada por aqueles que desejam manter vocês entretidos e
inconscientes. Eles vendem versões escolhidas da realidade e ignoram
completamente as outras. A televisão torna lento o processo evolutivo dos
humanos e os limita, especialmente no caso das crianças. Quando vocês são
crianças, as primeiras impressões e a imaginação desempenham um papel-chave
em como sua vida vai se desenrolar. A televisão os mantém numa faixa muito
estreita de expressão emocional - basicamente caos e medo. Hoje, mais do que
nunca, existe uma grande campanha para vender televisores, para se ter televisão
a cabo e para manter as pessoas ligadas à última versão de escândalo e de
violência, como se aquilo que é transmitido fosse a questão mais importante.
Aprenda a observar como você se sente ao assistir à televisão. Ela é uma forma
de controle de frequência. Esse controle está sendo tremendamente acelerado,
enquanto o medo rapidamente se espalha por todo o planeta através da televisão.
A grande maioria das pessoas na Terra está sendo hipnotizada pela televisão
exatamente neste momento. Nossa campanha os encoraja a experimentar a vida
em primeira mão – não apenas através da produção de imagens e das idéias de
outros. Vocês prejudicam sua própria consciência e o potencial que ela possui,
quando gastam tempo assistindo à TV. Suprimem a imaginação e não utilizam um
dos maiores dons que possuem. Daqui a muitos séculos compreender-se-á como,
na última metade do século vinte, as pessoas foram induzidas a estados de
entorpecimento, a certos comportamentos e a se tornarem apáticas e doentes
através da televisão.
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Vocês estão desperdiçando tempo assistindo a qualquer programa de TV. Ela
os mantém longe da vida e age como um substituto da experiência, que, caros
amigos, é o caminho básico da aprendizagem. Alguns de vocês podem dizer:
“Bem, há alguns bons programas e eu assisto apenas ao educativos.” E nós
perguntamos: O que está sendo irradiado subliminarmente nos “bons programas”,
que vocês, conscientemente, não vêem? Se insistem em ter aparelhos de TV em
casa, mantenham-nos desligados da tomada. Freqüências de onda são
transmitidas através de aparelhos de TV, mesmo quando não estão ligados.
Reconsiderem o que têm aprendido sobre a vida e prefiram ouvir as transmissões
da natureza – a voz da Terra, conforme ela fala.

+
+
+

Vocês têm uma tarefa a realizar todos os dias. É o que concordam fazer como
parte de sua própria essência. Vocês sabem que podem esperar desafios na vida,

pois é assim que aprendem e ninguém disse que iria ser fácil ou garantiu que as
coisas nunca exigissem esforço. Talvez estejam começando a compreender o
grau de compromisso que é necessário para se transcender as fronteiras das
realidades. Ao abordar essas fronteiras, poderão sentir como se tivessem um pé
num mundo, um dedo em outro e o nariz e o dedão do pé em outro ainda. É um
sentimento bastante incomum ter as energias de muitos mundos encontrando-se
dentro do próprio corpo físico.
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Alegria, segurança, harmonia e clareza são palavras muito bonitas. Algumas
vezes, para realmente se compreender um conceito, é preciso entrar em sua
polaridade, pois, neste mundo de luz e trevas, a sombra define a luz. Assim,
estamos explorando as polaridades com vocês. Lembrem-se: vocês sempre têm
escolha e, quanto mais compreenderem as várias opiniões e influências existentes
na Terra, mais escolhas terão.
Quando iniciam a jornada do auto-conhecimento, precisam se libertar de
muitos paradigmas. Estes são como fronteiras e cercas que vocês não
perceberam que os estavam cercando. Peçam que sua identidade se intensifique
e aprendam o que é sentir-se expandido – experimentar a si mesmo em muitos
níveis de percepção. Mais do que tudo, aprendam o que é confiar no processo.
Comuniquem o que pretendem por estarem vivos nesta época e deixem a Terra
sentir essa intenção. Se, por acaso, estiverem incertos, então é definitivamente
uma prioridade criar um propósito e crer em si mesmos. Somente vocês têm um
efeito definitivo sobre a Terra, sobre a sua própria vida e a sua versão da ilusão.
Não há muitos manuais sobre o que vocês estão fazendo. Muitas pessoas
sentem-se ansiosas na terra da estraneza. Bem, há uma certa estranheza, junto
com uma animação e alegria dentro da excentricidade. Há também um carisma
que vocês carregam e com o qual vibram.
Vocês todos sabem que estão aqui por uma razão, que é crescer, enquanto
descobrem os talentos uns dos outros. As peças e fios do quebra-cabeças estão
tecendo uma tapeçaria de significado. A história que está se revelando a vocês é
uma história que está, de muitas maneiras, à frente do tempo. Cada um de vocês
deseja viver uma vida significativa, reivindicar um território de consciência, tornarse perito dentro dela e ir aonde ninguém jamais esteve. Gostaríamos de dizer-lhes
que estão nesse caminho. Frequentemente, quando iniciam uma jornada, nem
sempre compreendem todas as implicações envolvidas. Na viagem para a
consciência superior, vocês se encontram no meio de um empreendimento
profundo e, contudo, não podem ver o caminho na totalidade.
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O treinamento que estão recebendo provém de seu próprio mestre interior.
Vocês têm um projeto interior que leva a um caminho diferente. Aprendem ao
seguir o que está despertando interiormente. Estão aqui para criar um novo
projeto de possibilidades para toda a raça. Obterão a maior quantidade de
conhecimento através da experiência pessoal – fazendo as coisas por iniciativa

própria e não colocando todos os ovos numa cesta só. Nós os encorajamos a
buscar muitos espelhos, a olhar sob as pedras, a falar com os insetos.
Reconheçam que há algo a aprender em cada evento da vida. Cada pessoa, livro
e pedaço de papel que encontram pela frente e cada folha esmigalhada e
empoeirada em seus dedos lhes oferece um pouquinho do conhecimento que
compõe o todo.
Mantenham-se abertos. Tenham a clara intenção de estar disponíveis para
evoluir numa arena que é nova em folha para a espécie humana – uma Terra que
se cerca de alegria, segurança e harmonia – e vocês serão levados para lá.
Pensem em novos conceitos do eu e na importância da intenção contínua, usando
a mente para realizar a experiência da vida.
Lembramos a vocês que não haverá um mundo. Não haverá um mundo no
qual todos concordem a respeito do que está ocorrendo. Este é o tempo da
grande mudança de consciência; assim, cada um de vocês encontra-se-á num
mundo de criação própria. Quando ouvirem histórias de posse, compreendam que
para algumas pessoas, sim, elas podem experimentar isso. Elas irão atrair para si
aquilo de que precisam para aprender. Exatamente da mesma maneira que vocês
percorrem uma mesa de buffet e pegam e escolhem o que desejam comer,
saibam que fazem o mesmo na vida. Vocês sempre fazem uma escolha. Vocês
fazem toda a diferença naquilo que experimentam.
Deixem-nos dizer isto: Em seus sonhos mais fantásticos não conseguiriam
hoje imaginar para onde a Terra se dirige. As massas estão fascinadas por um
mundo de fatos, enciclopédias, televisão e jornais, e as anomalias
multidimensionais não penetraram ainda muito profundamente no plano de
existência de vocês. Quando isso acontecer, coisas além do que podem conceber
começarão a ocorrer.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Relaxe o corpo e limpe a mente. Imagine um pilar de luz fluindo através de
seu corpo e enviando fibras de luz para a Terra. Imagine essas fibras sendo
puxadas para dentro da Terra, movendo-se através da Terra, dos vermes e outras
criaturas e atravessando camadas de terra, pedras, água, minerais, cristais e ouro.
As suas fibras estão penetrando na Terra muito profundamente. Estão buscando
um veio de ouro; assim, continue a envia-las para baixo até sentir que a ponta
dessas fibras tocaram um veio de ouro muito, muito profundo na Terra – um veio
antigo. Sinta esse toque. O ouro transmite uma certa frequência. Ele está muito
profundamente ligado à força e à vibração que vocês descrevem como amor, a
energia conectiva que sustenta todas as coisas. O ouro e os cristais existentes
dentro da Terra transportam essa consciência através da Terra como as veias
transportam o sangue através do corpo humano. Muitas criaturas conhecem esses
veios e os usam.

Faça uma entoação bem lenta e profunda para as fib rãs de luz que se
estendem para a Terra. Ressoe e estabilize a luz, enviando energia ao longo do
veio de ouro, de modo que ela viaje ao redor do núcleo central da Terra. Saiba
que esse som irá estabilizar algo profundo dentro do núcleo da Terra. Até em seu
coração a Terra sempre o reconhecerá e saberá quem você é.
Uma vez que tenha estabilizado a raiz principal, crie uma determinada
entoação mais aguda, para estender um domo de luz sobre o local onde você se
encontra. Este domo é uma proteção de energia sob a qual você está sendo
inspirado. Imagine uma tonalidade crepuscular violeta-azulado dentro do domo,
que está sendo regado, externamente por um luar branco.
Tudo o que você pensa, você energiza para que adquira a forma. Assim, por
favor, querido amigo, liberte-se de opressões e reimagine a Terra como um lugar
esplêndido dentro da existência. Veja-se vivendo em harmonia em meio ao
esplendor.

A Terra é o lar de vocês
Bárbara Marciniak
CAPÍTULO IV

Compreender a Terra e os segredos que dentro dela repousam envolve o domínio
dos enigmas dentro de vocês mesmos, especialmente as partes que estão ocultas
nas
raízes de seu eu subconsciente.

Conforme continuam a jornada, vocês irão descobrindo as raízes de sua
identidade humana aqui na Terra, o seu lar escolhido. Logo perceberão que
compartilham este lar com uma miríade de curiosas formas de vida além daquelas
que normalmente reconhecem e sobre as quais estão de acordo. A oportunidade
para um crescimento enriquecido e para a elevação pessoal será encontrada
através da exploração, tanto de suas próprias raízes humanas quanto de sua
ancestralidade estelar, conforme são armazenadas, registradas e sentidas aqui na
Terra. Neste ponto do tempo, falamos a vocês como habitantes da Terra, cuja
linhagem genética é rica, vital e intimamente ligada a muitas outras realidades.
Lembramos-lhes que há muito mais coisas em relação a este lar do que lhes foi
ensinado. Abram-se para a história de sua linhagem – como grupos de raça e
cultura, vocês têm muito mais em comum do que supõem.

Como entidades viajantes, vocês foram chamados e levados a explorar a
Terra como um lugar dentro deste sistema solar, que serve para encenar a vida e
é um lar para códigos ancestrais. Temos nos referido à Terra como a Biblioteca
Viva, um centro biogenético onde imensas quantidades de dados estão
armazenadas como traduções e instrumentos incomparáveis para a criação da
vida. Estes dados existem em padrões que estão além do que podem
compreender agora. A Terra é uma maternidade, onde a vida é criada e
experimentada. Tradicionalmente, a paternidade neste planeta está relacionada a
um processo biológico no qual dois indivíduos de sexos opostos se juntam para
criar vida. Porém, vocês agora estão experimentando a criação da vida em
laboratório; assim, são desafiados a expandir-se e considerar que, talvez, haja
diferentes maneiras de se tornarem pais e criarem vida.
Considerem, por um momento, a idéia de que os Mestres do Jogo são pais de
civilizações através de conceitualização. Eles criam e mantêm formas-pensamento
e, então, continuam a distribuir planos imensos, para obterem vida significativa
para as próprias criações. Experimentam a teia da existência como uma força e
um campo de consciência ilimitada, inteligente e responsiva. Talvez vocês possam
conceber isso como o Criador Primordial. Lembrem-se: fazemos o melhor possível
para criar histórias a partir das quais possam evoluir. Oferecemos conceitos para
libertarem-se de suposições básicas invisíveis, herdadas como crenças e
manifestadas como fatos indiscutíveis. Por favor, expandam o conceito que têm da
Terra. Ela é única em relação à existência,
porque aqui a vida pode ser
produzida, o que constitui uma de suas atrações. Talvez tenham consciência
daqueles que zelam por este lar e o experimentam como local a ser visitado e um
lugar onde se pode brincar com a realidade. Isso é o reconhecimento de si
mesmos. Vocês estão se tornando conscientes de si mesmos como Mestres do
Jogo, experimentando a Terra como nativos dentro de sua própria criação.
Considerem o conceito dos Mestres do Jogo criando civilizações e depois
mergulhando na construção que eles fizeram da realidade – somente para
despertarem para esse conhecimento.
A Terra, em termos de tempo, é muito antiga e há histórias a ela relativas que,
há muito tempo, foram enterradas e escondidas. A linhagem ancestral, atualmente
se revelando, envolve pontos e eventos iniciais de, aproximadamente, meio milhão
de anos atrás, que continuaram a se entremear ao longo de várias experiências no
tempo. Os registros sumérios contém inúmeras chaves para uma melhor
compreensão dessa linhagem ancestral. Os registros dizem que, por eons, uma
casta de personagens celestiais, com múltiplas agendas, honraram o palco da
Terra. Esses antigos registros relembram uma época, centenas de milhares de
anos atrás, quando dois irmãos regentes, Enki e Enlil, estavam encarregados do
projeto Terra.
Esses visitantes, chamados Anunnaki, vieram dos céus para a Terra e
brincaram de deuses. Criaram o que quiseram na Terra, baseados nas próprias
intenções. Entre outras coisas, vieram à procura de ouro. Por favor, compreendam
que há muitas coisas aqui na Terra que podem ser tomadas e realçadas nos lares
de outros. A Terra abriga muitas chaves na galáxia e é mais do que simplesmente
o lar dos humanos. Vocês são os zeladores – aqueles que residem na Terra.

Os deuses visitantes do espaço, os Anunnaki, vieram à Terra e começaram a
levar produtos daqui para o próprio lar. Seu propósito era fazer experiências com a
vida e criar humanos para habitar a Terra. Esses deuses são os seus ancestrais,
que semearam uma versão da linhagem genética terrestre com a influência deles.
Quando vocês escolhem morar na Terra, sabem que parte do programa é
descobrir a soberania e o livre-arbítrio dentro de um experimento biogenético
cósmico.
Numerosas descobertas antropológicas oferecem indícios desse passado,
através de antigos esqueletos. As formas retratam um álbum humano de
transformações ao longo dos últimos milhões de anos. Essas descobertas
arqueológicas retratam o que os cientistas chamam de estágios de
desenvolvimento humano ou evolução, presumindo que a vida humana era a
mesma em todos os lugares. Na verdade, os deuses criaram vários experimentos,
empregando o material genético armazenado aqui na biblioteca. Uma
característica primordial desta área particular de existência é a exploração do que
é possível. A consideração mais crucial para vocês é o conceito dos deuses como
pais. Considerem quem eles são, bem como quem vocês são com relação às
energias estelares que estão pedindo para serem reconhecidas.
Compreendam que a Terra e os segredos que nela repousam envolvem o
domínio dos enigmas que existem dentro de vocês mesmos, especialmente as
partes ocultas nas raízes de seu eu subconsciente. Objetos importantes podem
ser escondidos no solo da Terra, bem como nas profundas camadas de energia
dentro de seu próprio ser. Sintam a Terra como um lar e ajam de maneira a tornala um lugar melhor. Reconheçam que vocês, como seres biológicos, têm
emoções, sentimentos e conhecimento intuitivo que os ligam à Terra. A biologia
humana estabelece raízes que os mantém ligados a quem vocês são. Conforme
aprendem a se harmonizar com a Terra, irão sentir as mudanças. A Terra está
dando a vocês uma oportunidade de aumentarem o conhecimento das raízes
humanas e de se ligarem à própria essência da vida.
De onde vocês vieram? Quem são os seus pais criadores? Quem os
concebeu e, depois, os fez? Os sumérios compreendiam os visitantes das
estrelas, os quais, por centenas de milhares de anos, influenciaram e brincaram
com experiências de vida em cada continente. A interação e o comércio com um
propósito entre experimentos representativos eram frequentemente limitados. Os
deuses mudavam seus nomes e criavam novos sons, conforme iam se mudando
de um continente para outro, alterando a biogenética da vida para ver o que
poderia ser feito. Observavam e participavam de suas criações na Terra,
acumulando lições através das leis de causa e efeito.
A cultura suméria, considerada pela maioria dos especialistas como o berço
da civilização, floresceu há cerca de seis mil anos, na área conhecida como
Mesopotâmia, localizada entre as antigas águas dos rios Tigre e Eufrates –
atualmente Iraque e Kuwait. Essa civilização foi redescoberta no século passado.
A área onde se localizava é um local politicamente “quente” no final do século XX
terrestre, onde as guerras e muitas rupturas de poder e do valor da vida persistem.
A cultura suméria foi dirigida por aqueles que vieram das estrelas – os ancestrais
estelares reptilianos. Uma vez mais eles estabeleceram uma civilização, criando

mais um experimento, para ver o que poderia ser feito com as forças biológicas da
Terra.
Mitos e lendas antigas, de centenas de milhares de anos, falam de serpentes,
dragões e visitantes reptilianos provenientes dos céus. Por eons, essas histórias
da criação foram transmitidas oralmente através das gerações. Acontecimentos
espetaculares foram relembrados através da palavra falada e transmitidos para
grupos de pessoas reunidas para ouvir ou ver representações dos ancestrais.
Muito depois, os momentos especiais foram capturados pelos sumérios em seus
famosos selos cilíndricos, disposisitovs que registravam aspectos selecionados da
realidade sob forma pictórica. Hoje, esses selos fornecem pistas para símbolos
significativos. Os símbolos são retratados como artefatos sobre selos cilíndricos,
embora realmente sejam chaves na forma, revelando uma outra linguagem de
intenção.
Culturas de todo o planeta transportaram verdades interiores, que não
transmitiram às massas. Isso foi feito para obter poder sobre os outros. Os deuses
se mantiveram no poder dando autoridade a uns poucos, em vez de dar poder a
todos. Isso criou uma hierarquia de separação, que faz parte da grande falta de
compreensão que continua a contaminar vocês hoje.
Os povos de todo este planeta – incluindo aborígenes, maias, incas, nativos
das Américas do Norte e do Sul, grupos no continente Europeu e na África e Ásia
– todos abraçam a idéia de dragões ou serpentes como os criadores da vida.
Dragões podem exalar fogo e, embora alguns tenham sido temidos, acreditava-se
que outros traziam poder, prosperidade e vida. Ao longo do tempo, mitos e
histórias foram alterados e reescritos de acordo com quem estava no poder e qual
o propósito desejado. Vocês podem compreender a natureza desses seres míticos
examinando esses contos para ver se eles davam uma sensação de poder ao
povo ou sugeriam que uns poucos tinham poder sobre muitos.
Imaginem-se vivendo numa vastidão de tempo, no qual os anos, como vocês
os conhecem, fossem meros momentos. O que vocês fariam para se ocuparem?
Que tipo de realidades virtuais criariam para espreitarem? Se tivessem acesso às
chaves genéticas para criar vida, o que, como seres humanos, fariam com tanta
liberdade, tempo disponível e conhecimento?
A raça reptiliana, ou Lizzies, como afetuosamente os chamamos, constitui
parte integrante da linhagem ancestral de vocês. Eles são aterradores, ferozes e
constituem uma afável coleção de consciências, pois são muitas coisas
combinadas em uma. É importante que vocês compreendam esses seres
reptilianos como aspectos da existência que ligam vocês à raiz principal profunda
de sua própria herança, seu passado. Para que cresçam na compreensão de si
mesmos, como entidades desabrochantes na roda da vida que se revela na
história do doze, é essencial que compreendam o seu lar, as suas raízes e os
seus genes.
Compreendam que as energias reptilianas são deuses criadores. São os
mestres geneticistas, que assistiram os Planejadores Originais no projeto da
Biblioteca Viva. São uma raça antiga e muito avançada na criação de formas
biológicas sencientes. Eles foram alguns dos primeiros instigadores da
implantação da espécie humana sobre este planeta. Eles aprenderam seu ofício
com os antigos. Como mestres geneticistas, os Lizzies conhecem o próprio ofício.

São altamente habilidosos em organização e manipulação genéticas. De longe
ultrapassam muitos seres brilhantes em sua capacidade de ajustar geneticamente
a vida. Assim, na vastidão da existência, as famílias reptilianas são conhecidas
como criadoras e são responsáveis pela organização de estruturas genéticas em
formas de vida.
Essas idéias oferecem a vocês algo a sentir, queridos amigos. Enquanto
pensam nesse assunto, pesquisem os ramos da árvore ancestral humana.
Considerem a jornada através da família reptiliana como uma chave para que
penetrem mais profundamente nas próprias raízes. A influência reptiliana repousa
no centro da estrutura biológica de vocês e, hoje, essas criaturas estão retornando
à consciência dos humanos. Eles aparecem como brinquedos e personagens de
cinema e televisão, como figuras modernas da publicidade, emprestando o próprio
nome a todos aqueles que ousem lembrar-se. Saltam para fora do subconsciente
como parte do eu que necessita se expressar e ser compreendida, amada,
curada, integrada e aceita. O eu espiritual e o eu biológico humanos têm a chave
desse processo.
Muito tempo atrás, bem distante em sua própria história, a família reptiliana
constituiu uma raça muito benevolente e enaltecedora. Membros dessa família
vieram para a Terra e se envolveram profundamente com a criação da Biblioteca
Viva. Porém, finalmente, deram origem a uma guerra civil entre eles mesmos e
outros representantes do conjunto de deuses criadores. As guerras baseavam-se
todas na separação uns dos outros para a obtenção de poder. Lembrem-se: parte
da jornada de vocês, como seres humanos em evolução, é compreender que são
independentes, únicos, criaturas humanas clássicas com livre-arbítrio. Vocês
estão descobrindo outras criaturas independentes, clássicas, únicas, com librearbítrio, e compreendendo que todos vocês são um. É tempo de reconhecer a
vasta singularidade da inteligência, enquanto incontáveis criaturas se revelam ao
mundo de vocês, derrubando as barreiras para as verdades interiores.
Os antigos ancestrais reptilianos, uma vez que tenham sido reconhecidos
como seres existentes, podem ser libertados por vocês do papel que vem
representando. Vocês são criaturas multidimensionais e uma das versões de si
mesmos é estar na Terra, como seres humanos. Simultaneamente, numa outra
versão da realidade, vocês podem muito bem ser esses próprios seres que os
influenciaram. Podem experimentar uma identidade onde são essas criaturas e
sentir o dilema delas, a restrição delas dentro do próprio paradigma. Conforme
suas crenças sobre si mesmos e o seu próprio lar são alterados, levando a uma
nova soberania, vocês afetam as suas raízes em todas as direções – passado,
presente e futuro. Vocês estão intimamente ligados à vasta teia da existência e,
conforme mudam, o significado de seus pensamentos envia novos impulsos
através da teia, como possibilidades, para todos os aspectos da existência.
Como pleiadianos, temos uma visão mais ampla da realidade do que a que
vocês comumente têm e estamos aqui para compartilha-la. Temos um bilhete de
viagem em aberto – um cartão de ouro para a Feira Renascentista, que está
ocorrendo por todo o cosmo. Podemos dizer-lhes o que vemos. Vocês
frequentemente acham que o que transmitidos constitui toda a feira, quando aquilo
que compartilhamos são simplesmente as sutilezas e os ângulos de um
acontecimento imenso, enfatizando particularmente áreas curiosas e significativas.

Vocês não compreendem que este é um grande “agora”. Pode parecer que o caos
e o livre-arbítrio estão no comando e, contudo, através deste processo, as
energias se misturam e, depois, se reconectam para experienciar o valor inato e a
inevitável cooperação da vida.
Lembrem-se: não pretendemos definir demais a realidade de vocês.
Pretendemos indicar pontos-chave onde possam parar para contemplar bons
panoramas. Olhar para o aspecto biológico da existência irá ajuda-los a
compreender o cenário à frente. Na viagem interior que fizerem por sua área
genealógica, vale a pena reconhecer a consciência reptiliana como um ramo da
linhagem ancestral de vocês. Sem ela, uma parte da experiência como estágio de
desenvolvimento fica faltando para a compreensão de suas raízes, para onde
vocês estão indo e do que vieram. Para alguns de vocês, a idéia de uma herança
reptiliana transmite toda uma carga de medo. Esse temor foi realmente colocado
sobre os seus ombros, para que não descobrissem de onde surgiram. Por eras, a
sua linhagem ancestral reptiliana teve necessidade de se manter fora da mente
consciente de vocês. Houve muitos desvios na semeadura dos pensamentos e da
realidade, provocados pelas assim chamadas influências invisíveis que com vocês
compartilham o mundo. Hoje, as memórias reptilianas vêm à superfície de seu eu
subconsciente como sonhos, idéias vagas, símbolos e cenários de vidas passadas
– todos elos essenciais do padrão de comportamento humano.
Memórias estão enterradas em suas células e vocês não estão muito seguros
do que existe ali. Sintam o seu corpo e imaginem sua coluna espinhal, os seus
chakras e as doze fitas de DNA como uma árvore da vida crescendo para o alto.
Na base da árvore há uma serpente, como uma raiz principal, ligando-os à Terra.
A imaginação pode ajuda-los a entrar em contato com sua linhagem reptiliana, de
modo que possam ter uma visão neutra, sem rotular nada. Visualizem a energia
da serpente subindo por essa árvore, elevando o seu corpo, eletrificando vocês.
Como membros da família reptiliana, imagens de serpentes disparam memórias
celulares dos deuses que os criaram, mostrando a vocês que vieram da serpente
e que a serpente lhes traz vida.
Há inúmeros vestígios e indicações dessa ancestralidade reptiliana.
Entalhados e formados em pedra podem ser vistos como símbolos em numerosos
locais sagrados e em locais ao longo das grandes linhas ley da Terra. Mitos e
lendas de serpentes, de dragões e de reptilianos repousam no âmago da
compreensão e dos ensinamentos principais de quase todas as culturas
indígenas. A serpente, os répteis e o dragão retratam influências poderosas na
forma de tótens. Frequentemente mal compreendidos, são venerados, todavia,
como símbolos de rituais que reconhecem o poder e de onde as pessoas vieram.
No mundo moderno, os seus médicos usam o caduceu, um símbolo antigo com
duas serpentes entrelaçadas ao redor de um bastão, como indicação das raízes
dessa herança.
Algumas vezes os répteis antigos, que os seus mitos chamam de dragões,
armazenaram cristais. Os cristais são emissores e receptores de informações.
Muitas das mais elevadas civilizações foram ancoradas por energias reptilianas,
que tinham acesso ao projeto dos humanos e transportaram tal projeto de um
outro sistema para cá. Os répteis fizeram isso trazendo uma quantidade imensa
de energia cristalina e acumulando-a, coletando-a e estocando-a em tocas ou

cavernas, que funcionavam como bases subterrâneas de operação. Então,
enviaram versões de si mesmos para o mundo exterior como seus representantes,
muito frequentemente sob a forma de serpentes. Foi a única maneira que
encontraram de entrar no mundo exterior sem serem feridos. Se viessem à
superfície em sua natureza draconiana, a consciência dos humanos existentes
naquela época talvez não tivesse resistido ao encontro.
Hoje, vocês estão explorando pontos de vista e sistemas de crenças mais
amplos. Conforme consideram a realidade. Conforme consideram a realidade, ela
começa a se curvar em sua direção. A vitalidade da Terra está esperando ser
descoberta por vocês. Ela pode lhes dar uma abundância maior na vida, se
puderem compreender quem ela é. Pode-se pensar nela como a Deusa-Mãe –
como um aspecto da existência, que os nutre, alimenta e embala. Ela é o seu lar e
a sua mãe, a fonte de onde vocês vieram.

+
+
+

Imaginem-se ilimitados, com uma oportunidade a cada momento e é isso o
que vocês criarão. Estabeleçam limitações e as encontrarão. Lembrem-se: vocês
atraem sem esforço as energias que apóiam sua versão de vida. Cada minuto em
que acreditam em si mesmos cria momentum, através do qual farão desabrochar
constantemente alternativas de vida luminosas e brilhantes. Esse processo
envolve o aumento do reconhecimento de si mesmos como iguais em relação à
sua família estelar.
Muitas pessoas gostariam de abandonar a Terra, como se já não valesse a
pena viver aqui. Vozes zangadas não gostam das condições das cidades ou da
água, como se a própria Terra tivesse criado tais condições. Diríamos a vocês:
Que lugar melhor encontrariam? Seu lar é o que vocês fazem dele.
Sem a cooperação da Terra, há muitas coisas que vocês não podem ter.
Padrões metereológicos imprevisíveis tornaram-se norma; inundações e
acontecimentos surpreendentes surgem de lugar nenhum. A realidade não pode
mais ser considerada como confiável e consistente. Como humanos, um tema
recorrente nos eventos de suas vidas é o senso de irresponsabilidade e a idéia de
que são vítimas. Vocês repetidamente retornam à crença na falta de poder dos
humanos. Vocês aceitaram as crenças de que são vítimas e de que não têm poder
durante um tempo excessivamente longo.
Assumam, com a Terra, o compromisso de abrirem os seus corações e
transformarem o seu lar. É crucial mudar sua consciência para o domínio da vida
responsável. Vocês correm pela superfície da terra, esperando aquilo que
possuirão em seguida sob a forma de dinheiro, bens e serviços, esquecendo que
a cooperação da Terra, como um lugar estável e confiável para se viver, é
essencial. O desafio de vocês, dentro do projeto global de intenção, é perceber
que a Terra está viva e que vocês precisam cuidar dela e dar-se bem como uma
família.

A reapresentação de lições para uma vida responsável irá se acelerar nos
teatros do drama humano, retornando com uma reprise daquilo que vocês
colocaram em movimento. Se não gostam de onde vivem, então reavaliem-se e
falem com a Terra com todo o coração. Falem com as células de seu ser, enchamse de luz e digam à Terra: “É minha intenção e meu prazer experimentar você,
Terra, com o máximo de minha capacidade nesta vida. Estou lhe pedindo,
grandiosa Terra, para me ajudar e assistir na busca de um lugar de conforto,
alegria, segurança e aventura – um lugar onde possa vir a conhecer a mim mesmo
e a você como lar.” A Terra sabe quem são vocês. Portanto, é uma boa idéia falar
com ela e reconhece-la.
Muitos de vocês encontram-se bastante perturbados pela quantidade de
pessoas que continuam preferindo matar e ir para a guerra. Lembramos a vocês
que aqueles que acreditam nessa experiência irão cria-la e procura-la. Vocês
podem existir numa realidade paralela simultaneamente a esta e não atraí-la para
si mesmos. Está ocorrendo uma grande limpeza e vocês não podem detê-la. A
energia da Terra está sendo acelerada, de modo que as energias que vibram no
âmago de seu ser e as verdades que descobrem por sua linhagem ancestral,
vocês irão manifestar adiante. Este é um tempo traumático, porque parece que os
sistemas que representam a família e a civilização estão ruindo. Esses sistemas
que não funcionam estão realmente ruindo, e vocês voltar-se-ão para o âmago de
seu ser para encontrar algo que deva funcionar e que valorize a Terra. Se não
podem cuidar de seu lar, então, talvez, não mereçam um.
Vocês têm em seu mundo numerosos sistemas que cuidam das pessoas. De
fato, esse cuidado é um processo nobre. Frequentemente, porém, se continuam a
pescar para os outros, eles se tornam dependentes dessa pesca. É melhor
ensina-los a pescar e a plantar e a colher alimentos. Muitas vezes, as pessoas
que continuam a cuidar de outros se enredam no papel de provedores e se
confundem, achando que isso é a sua identidade e seu propósito.
Os deuses ancestrais dos humanos, num certo grau caíram nessa armadilha.
Tornaram-se poderosos em seu próprio jogo, pois suas criações os adoravam e
existiam para eles. Mas perceberam, finalmente, que haviam caído numa
armadilha e que não poderiam prosseguir assim. É melhor transmitir aquilo que
vocês descobrem – para melhorar o meio ambiente terrestre e a humanidade.
Referimo-nos à Terra como um lar, um lugar com o qual precisam assumir um
compromisso. Lembrem-se, ela é um lar para muitos seres. Vocês compartilham
essa realidade com formas de vida que ainda terão de conhecer. Isso faz parte da
revelação da Terra a vocês. Quantas dimensões paralelas existem dentro do
mesmo espaço de vocês? Quem são as energias ou entidades que podem se
mover através dessas dimensões? Muitos dos mitos e lendas, rejeitados por não
poderem ser comprovados, constituem as verdadeiras histórias deste seu lar.
A Terra é uma jóia sem preço e vocês e vocês são considerados por muitos
como a chave integral dessa gema. Contudo, no próprio senso de propósito
desorientado que têm, vocês procuram exaltar o eu sem honrar o estágio a partir
do qual podem explorar a vida. Há conflitos dentro da consciência de massa em
relação ao que é prioridade hoje. Muitas pessoas perderão e/ou desistirão de suas
casas nos próximos anos, aproximando-se mais umas das outras, de modo a
poderem experimentar a humanidade como uma grande família. Quando vocês se

unirem, talvez através de situações difíceis, também compreenderão aqueles que
ficaram fora de sua família. As outras formas de vida, que estão esperando para
serem integradas, conforme as dimensões se abrem, revelando a imensa
criatividade e variedade da realidade.
O ensinamento da Terra está pronto para se revelar a vocês, porque vocês
se encontram agora no estágio fundamental para compreendê-lo. Estão
redefinindo o seu lar e isso é sentido pela Terra. Ela libera seus códigos e
histórias, sabendo: “Ah, há humanos procurando o que tenho!” Pensem sobre o
que vocês desejam. A Terra os lê. Ela é uma entidade viva, biológica.
A Terra precisa de vocês da mesma forma que vocês precisam dos bilhões de
bactérias que vivem dentro de seus corpos, realizando funções sem sua
interferência consciente. Um microorganismo isolado poderia ser bastante tóxico.
Contudo, juntos, sabem o que fazer. Eles não envenenam o ser humano; comem
tudo, de modo que vocês não morrem. Se não estivessem dentro de seus corpos,
o alimentos que vocês comem não passaria pelo tubo digestivo. Vocês toleram
esses assim chamados seres tóxicos que vivem em vocês e, realmente, não
podem viver sem eles. Da mesma forma, a Terra não pode viver sem vocês e sem
todas as outras formas de vida.
É aqui, na Terra, que a vida é feita. Neste sistema solar, a Terra é o lar da
vida, o grande laboratório onde a vida é criada. Por favor, compreendam o
propósito de amar a Terra, pois a resposta dela será a liberação de tudo o que
vocês precisam para se sentirem em casa.
Imaginem a Terra restituída à sua beleza régia. Árvores majestosas
parecendo varrer o céu azul profundo e nuvens elevando-se para formar picos
grandiosos. As canções dos pássaros enchendo o ar, criando sinfonia após
sinfonia, cada uma orquestrada para o momento.
Aprendam a se sentir vivos. Descubram o significado de suas vidas,
explorando os aspectos que se encontram armazenados em seu eu
subconsciente. Enviem, sua raiz principal, como um serpente, para os registros da
Terra e tragam de volta a suas mentes uma Terra majestosa, como um lar para
vocês, os legítimos habitantes deste lugar.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Respire profundamente e envie uma onde de vitalidade e relaxamento para o
seu corpo, criando espaço. Use a respiração para criar um veículo no qual possa
viajar através de sua imaginação. Encontre o lugar dentro de si mesmo que é a
imaginação. Visualize o seu mundo suspenso no espaço, uma linda jóia, refletindo
e irradiando luz. Sinta sua conexão com o espaço a partir de seu coração, da
própria essência de seu ser. Sinta que este lugar é o seu lar. Se você estivesse
viajando por incontáveis anos-luz, ficaria entusiasmado ao reconhecer que se
encontra nas vizinhanças de sua casa.

De seu coração, envie um grande raio de amor cheio de luz. Envie-o para a
Terra. Depois, deixe-se atrair para a Terra, como se estivesse mergulhando nela,
das profundezas do espaço, chegando cada vez mais perto. Conforme ela
aumenta de tamanho, sinta sua magnitude e que ela está viva – que tem uma
vitalidade e um poder indizíveis; contudo, sua delicadeza e vastidão estão abertas
a todos.
Conforme você se sente atraído para a Terra, permita que a vibração dela o
traga do espaço. Imagine-se pousando como uma pena, suavemente planando
até o ponto ideal. Deslizando delicadamente, como uma pena, aterrize na
suavidade da vibração da Terra.
Olhe ao seu redor agora e veja em que parte da Terra pousou. O que ela lhe
mostra em relação ao local para onde o trouxe? Nesta visualização, sinta-se grato
e emocionado pelo fato de ela falar com você e lhe oferecer uma aventura.
Respire profundamente, olhe ao redor e sinta-se inspirado por aquilo que
encontrou. Envie à Terra uma mensagem, dizendo que está disponível para uma
vida de paz e que sua intenção, neste momento, é restabelecer a integridade dela
e viver muito próximo a ela, honrando-a todos os dias que aqui viver. Veja-se
vivendo, amando e confiando, caminhando na superfície terrestre, em grande paz
com todos os elementos da existência, de acordo com sua intenção de harmonia.
Agora, comece a caminhar muito lentamente, examinando a Terra, respirando
profundamente e sentindo o que é verdadeiramente estar vivo e amar o seu lar.
Sinta essa gratidão, pois ela o sustentará. Confie em si mesmo. A Terra é o seu
lar.
(páginas 113 à 129, capítulo IV, do livro “Terra Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva,
Bárbara Marciniak)

------------

Galvanização da Deusa
CAPÍTULO V

Bárbara Marciniak
Aceitar a Deusa abrirá a Biblioteca Viva a vocês e lhes ensinará
os segredos guardados profundamente no seio da Mãe Terra,
pois quem é a Mãe Terra se não a própria Deusa?

Quando pensam no Criador Primordial, o que ou quem vocês imaginam? Na
sociedade em que vivem, foi-lhes ensinado que a energia de Deus representa a

fonte e que a energia feminina representa o uso ou atividade dessa fonte.
Diríamos o contrário: o feminino representa a fonte e o masculino representa como
a fonte é usada.
É verdade que o Criador Primordial é uma vibração feminina. A Fonte, como a
conhecemos, é uma vibração feminina. Os consortes desse princípio feminino, a
vibração masculina, competindo pelo amor da Deusa começaram a se fragmentar
num mau uso da energia, há milhões de anos. Vocês constituem uma parte
fragmentada desse mau uso da energia. Dois pleiadianos, filhos de um deus
medíocre, tomaram posse da Terra, batalharam entre si e criaram o dilema atual.
Num quadro maior, foi uma pequena disputa familiar. A divina Deusa Mãe
fragmentou-se e assumiu muitas formas a fim de ser a consorte de numerosos
deuses. Estes queriam se apaziguar, amar e estar nessa vibração da Mãe, porque
ela era a fonte de todas as forças vitais criativas.
A Deusa é de uma consciência que permite todas as coisas. É a fonte que
mantém todas as coisas reunidas, a cola da criação. Este é um conceito difícil de
ser absorvido por algumas pessoas. É difícil para as mulheres conceber uma
entidade poderosa, que corre através do próprio sangue, numa semelhança com
elas mesmas. É chocante para os homens pensar que, talvez, uma vibração
feminina possa ser a fonte que está por trás de todas as coisas.
Sintam no âmago de suas identidades, a nutrição, a dádiva e o mistério da
Mãe.
Haverá
um
retorno
e
um
despertar
da
energia
da
Deusa Mãe. Vocês verificarão, nesta década, que todas as religiões estão
baseadas num falso ideal. Todas elas se baseiam num movimento patriarcal,
controlador e insensível, quando, na realidade é a Deusa Mãe que está por trás de
todas as coisas. Nós, nas Plêiades, descobrimos a causa básica de nosso mau
uso da energia: nós não honramos a Mãe. Fizemos coisas para chamar a atenção
da Mãe. Contudo não valorizamos a criação da Mãe, a dádiva da Mãe.
O planeta de vocês precisa aprender quem a Deusa é como criadora. Isso é
imprescindível. Compreender o lado escuro da Deusa faz parte da exploração da
energia dela, porque a Deusa fez algo para perder o poder que tinha. Isso se
encontra nas células do ser humano, porque todos vocês, homens e mulheres,
possuem a Deusa em seu interior.
A Deusa nascerá através de vocês, sejam vocês do sexo masculino ou
feminino. Houve um declínio e uma queda da Deusa por razões muito importantes.
A energia da Deusa sempre reconheceu os direitos da fertilidade. A energia dela
não é como no mundo ocidental; para ela, o sexo não era vergonhoso. A Deusa
amava o sexo, que é, obviamente, a herança natural dos humanos. Porém, como
em todas as coisas, a energia sexual foi mal utilizada.
Chegou uma época, dentro do domínio da Deusa, em que houve um enorme
abuso da vibração masculina. As mulheres, influenciadas por fontes externas,
perderam seu respeito e parceria com os homens e o senso de unidade entre
homens e mulher. Após um tempo, dentro do domínio da Deusa, os homens se
tornaram nada mais do que reprodutores. As mulheres ficaram tão perdidas no
poder da Deusa, que os homens não eram mais considerados como iguais. Eram
considerados como objetos para o exercício dos direitos da fertilidade. Muitos

homens foram mortos após os rituais de fertilidade com representantes da Deusa
local. As mulheres fizeram mau uso da energia sexual dos homens, criando a
relação atual. Isso tudo está mudando e vocês encontrarão a Deusa, com
compaixão, entrando nas vidas dos que desejam sentir.
A energia da Deusa foi, numa certa época, impregnada de uma tremenda
força negativa e tornou-se distorcida em seu propósito. Isso ocorreu nos tempos
pré-cristãos. Então, o pêndulo balançou para o outro lado, de modo que, quando a
vibração masculina começou a desempenhar o seu papel, atuou com veemência
em resposta àquilo que algumas mulheres haviam feito. As memórias de vocês
estão armazenadas em suas células e sangue e vocês determinaram sua
experiência pelas escolhas que fizeram.
Vocês foram revestidos de uma energia divina negativa e controladora, e é
hora de a Deusa ser reconhecida. É necessário que haja um equilíbrio, sem que
adorem uma vibração mais do que outra. Os homens, ao honrarem a Deusa,
aprenderão a honrar à vida. As mulheres aprenderão a redefinir a forma de trazer
um ser à vida. A vida pode chegar com um grande orgasmo no parto. Essa é uma
área na qual vocês vão reestruturar suas crenças e experiências.
Quando vocês exploram a Deusa, começam a dar valor à vida. Quando
valorizam a vida, não superpovoam a Terra e não matam. O que precisa estar na
vanguarda do paradigma do mundo é uma compreensão do que é a vida, do que é
a morte, do que são todas as espécies e do fato de que tudo está interligado –
tudo está ligado à mesma fonte.
O movimento patriarcal mudou a história dos humanos, banindo a Deusa para
o campo do mito e da lenda. Onde encontrar a Deusa na Bíblia, no Corão, no
Tora. A batalha entre a Deusa e o patriarcado tem sido ininterrupta, e, hoje, vocês
se encontram tão afastados da energia da Deusa que nem mesmo possuem uma
imagem ou modelo de quem a Deusa Seria. Que sociedade ocidental vocês
conhecem que honra a Deusa? Contudo, o portão de entrada para a costa leste
dos Estados Unidos é representato por uma garbosa mulher segurando uma
tocha.
A Deusa é muito generosa. Ela permaneceu por trás da cena nessa batalha
do patriarcado, porque sabe que é a força criativa em todas as coisas e que todas
as coisas precisarão finalmente encontra-la. Em sua generosidade, ela permite. O
que significa dar à luz, amar o que se cria e permitir que essa criação atravesse o
processo de evolução sem interferências? É um amor que protege ou é um amor
que dá liberdade? Se uma força divina protegesse as próprias criações, controlaria
o que aprende com suas criações e, portanto, poderia aprender só dentro de
limites – só o que aquele tanto permitisse. Uma força que permite todas as coisas
tem a oportunidade de aprender de inúmeras maneiras, porque tem a capacidade
de dizer: “Mostre-me. Ensine-me. Eu sou você. Você sou eu”. Esse é um estado
de consciência.
Gostaríamos que cada um de vocês conhecesse a Deusa. Estabeleçam como
objetivo chamar, de alguma maneira, a Deusa para si mesmos. Convidem-na a
ensina-los sobre a vida. Ela começará a trabalhar com vocês de maneira muito
profunda. Muitos de vocês chamaram a nós, os pleiadianos, para a sua vida.

Brincamos com vocês e vocês conhecem nossa vibração, nosso humor, nossos
truques – até nós trabalhamos com a Deusa.
As coisas precisam mudar. A Deusa está, de fato, orquestrando eventos como
parte da solução. A energia da Deusa trabalha com o coração humano para
mantê-lo aberto. Pedimos a vocês para que mantenham o coração aberto, não
apenas para si mesmos, mas também para aqueles que cruzam o seu caminho
nesta época de grandes lições. Se vocês honrarem o princípio feminino dentro de
si mesmos e no planeta, esse reconhecimento servirá como nova base para as
comunidades e civilizações.
Queremos que busquem essa força vital. Olhem para além daquilo que lhes
foi ensinado. Encontrem a porção da Deusa, a energia feminina existente tanto no
homem quanto na mulher, que está esperando vir à luz. Alegremente observem
como podem afetar outros e como eles falarão a respeito das coisas que vocês
estão descobrindo. Tudo o que estão aprendendo será ampliado e transmitido
telepaticamente, de modo bastante audível, para aqueles que estão
compartilhando esta jornada com vocês.
A Deusa Mãe representa o princípio do amor. Mencionamos a frequência da
luz – luz sendo informação – e a frequência do amor, atraindo a criação. A face
inferior mais profunda da informação pleiadiana é sua sensualidade e sua
sexualidade – sua criação através da vibração de amor com a Deusa. Trabalhar
com a energia da Deusa requer uma exploração mais profunda do princípio
feminino.
É tempo de se falar, mostrar e compartilhar o conhecimento das mulheres, de
uma maneira mágica, mística. É tempo de as mulheres descobrirem mais sobre
seus próprios mistérios – seus processos de menstruação e nascimento e os
ciclos de suas emoções. É tempo de compartilhar isso com os homens. Muitas
mulheres: “O que posso compartilhar? Eu mesma não compreendo.” Bem, é
tempo de elas se voltarem para dentro de si mesmas e dizer: “O que é isto que
estou sentindo? Se tivesse de explicar a alguém o que é ser uma mulher, o que
diria? O que posso fazer para me tornar mais como deusa num corpo de mulher –
mais uma criadora de magia?” A Deusa interior é aquela que sabe – que leva
informação de um sistema para outro.
Conforme avançar a década, haverá um aumento pronunciado de líderes e
mestres do sexo feminino, pois a Deusa encarna através do seu gênero. Isso não
quer dizer. Isso não quer dizer que Ela não trabalhe com as vibrações masculinas,
pois os homens também aprenderão a como encarnar a Deusa. Ela não faz
discriminações e não abriga raiva. É uma entidade bastante permissiva. Permitiu
que muita coisa acontecesse por eons, de modo que todos pudessem aprender.
Agora, a Deusa está exigindo que se honre aquilo que Ela permitiu ser criado
através do mistério do sangue – através da verdadeira dádiva de Seu próprio
útero.
O sangue e seus mistérios constituem a chave para a compreensão de vocês
mesmos, de sua linhagem genética e da própria Biblioteca Viva. Vocês são parte
de toda a jornada de seu próprio sangue – para frente e para trás no tempo, por
assim dizer. Os ancestrais e predecessores dos humanos podem ser acessados,

sentidos, experimentados e afetados por uma atenção consciente voltada para o
sangue. Como humanos, vocês crescem, alimentam-se e vêm a ser pelo sangue
de suas mães. Através das mulheres, essa substância rica e vital aparece, como
que por magia. Tanto para o homem quanto para a mulher, o sangramento
feminino foi reconhecido tanto como um ato de poder quanto como uma maldição
vergonhosa e ridícula.
O sangue é um símbolo vivo, uma evidência cíclica da conexão humana com
os ancestrais e com os códigos de consciência armazenados dentro de todos os
seres. Vocês constituem uma biblioteca genética e, catalogados em sua essência
espiritual, estão os arquivos de experiências pessoais, planetárias e celestiais.
Tais experiências encontram-se à disposição de vocês, na forma tridimensional
que possuem, através de seu sangue.
O sangue de vocês é rico em histórias. Está cheio de padrões e desenhos de
natureza geométrica que se reconhecem, de acordo com o estado de consciência
e intenção de cada pessoa. Para despertar para uma nova visão de vida, é preciso
que vocês estejam dispostos a reconsiderar e a fazer mudanças. Os seus
pensamentos são registrados por seu sangue. São impressos com fontes
distintas, de acordo com os sentimentos que vocês têm, e, então, são irradiados
para todos os mundos, para serem lidos. Vocês constituem a soma total de si
mesmos na forma física devido a seu sangue.
O sangue é produzido dentro das cavernas dos ossos que servem como
esqueleto. Ele é rico ou pobre, de acordo com o projeto de intenções do indivíduo
e combina-se com a capacidade que a pessoa tem de descodificar a vida como
uma série de lições autocriadas. O sangue pode facilmente ser enriquecido e
reestruturado.
O modo pelo qual o sangue pode ser alterado e enriquecido é através da
intenção. Dentro do cérebro humano há minúsculas partículas, semelhantes a
magnetos, que são afetadas pelos raios de sol. Grandes ondas de energia e
códigos telepáticos para civilizações são enviados por estradas cósmicas, saindo
das Plêiades para o sol deste seu sistema solar. O sol transfere essa energia para
as pessoas e para a lua. As energias penetram no crânio de cada indivíduo e são
mantidas em seu cérebro por esses magnetos, através de um processo
eletromagnético.
O trabalho corporal pode mudar a estrutura do sangue. Conforme vocês vão
alinhando a sua consciência para se tornarem mais inteiros, o seu sangue vai se
purificando. Torna-se algo muito, muito sagrado. As informações são
armazenadas nos ossos e nas pedras. Os glóbulos vermelhos do sangue são
produzidos na medula óssea. Quando vocês realinham o osso, o que ele faz para
o restante do organismo começa a mudar. O realinhamento ósseo purifica o
sangue, criando uma linha sanguínea mais acessível e colocando em ordem os
segredos interiores da identidade.
Frequentemente, as mulheres desdenham seu sangue menstrual, em vez de
compreende-lo como fonte de seu poder. O sangue contém o código genético, e
porque a Deusa Mãe é a fonte de todas as coisas, é d’Ela que provém o código. É
no sangue que se oculta a história. O sangue menstrual pode ser empregado para

nutrir a vida vegetal, para marcar a Terra e deixa-la saber que a Deusa está
novamente viva. Em geral, as mulheres não mais sangram sobre a Terra. Fazer
isso constitui uma transferência direta da energia da Deusa. Quando as mulheres
colocam seu sangue sobre a Terra, ela é alimentada. Foi dito às mulheres. Foi dito
às mulheres, por eons, que seu sangue era uma maldição e elas passaram a
temer o próprio sangue. Elas não compreendem que ele é sua fonte e seu poder.
Conforme vocês vão colocando de lado antigos tabus e trabalham com o sangue
menstrual, verão que têm um efeito diferente sobre os animais e plantas da
Biblioteca Viva.
Mulheres: se vocês ainda menstruam, tornem-se sabias, honrando o próprio
sangue e o próprio corpo. Seu sangue constitui uma das mais elevadas fontes de
fertilização e demarcação territorial que vocês podem utilizar. Compreender os
mistérios do sangue é a chave para a conexão com a fonte do próprio poder e de
um profundo conhecimento interior.
Vocês podem marcar a terra onde vivem com seu sangue menstrual. Podem
começar com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, com o tempo,
podem continuar a estampar a Terra, como um pintos dando pinceladas numa
tela. Podem diluir o sangue com água, aumentando, assim, a quantidade. Podem
abençoá-lo e usar cristais para manter a vibração. Esse processo é considerado
como a demarcação do território da Deusa. Atrairá plantas e animais que tenham
uma nova vitalidade e sintam que são um com a Deusa.
Numa série de histórias humanas antigas, o sangue foi empregado para
afastar o mal ou para estabelecer intenções. Ninguém ousaria tocar numa porta
que fosse marcada com sangue menstrual. Naquela porta ou naqueles que vivem
por detrás dela, porque compreendia-se que a Deusa reinava ali. Naqueles
tempos antigos, a Deusa ainda era respeitada. Compreendia-se que, quando
alguém brincava com a Deusa ou desobedecia a Ela, seu trabalho não era divino.
Ao construírem e desenvolverem novas comunidades, sugerimos que as
mulheres de todas as idades se reúnam com a intenção de compreenderem o
período menstrual e de compartilharem com os homens o poder e o conhecimento
que possuem como chaves. Explorem os mistérios do sangue como um processo
natural da vida comunitária. O corpo feminino, com seus ciclos, cria a imagem da
vida. É muito importante que as mulheres compreendam o poder. Pensem a
respeito da dinâmica envolvida na gestação de uma criança. A mulher mantém
uma força vital, que cria movimento e deseja nascer. Há um poder misterioso
nisso. É tanto poder que a vibração masculina veio a temer o processo e a magia
do nascimento. Porque o macho esqueceu como dar à luz no planeta através de
seu corpo, sentiu-se ameaçado pelo poder da fêmea. Os homens precisam
acostumar-se com o sangramento feminino e apóia-lo. Tempo virá em que vocês
desejarão conhecer a própria linhagem e a responsabilidade de engravidar de
maneira apropriada e no tempo certo, porque a vida tornar-se-á muito valiosa.
A menstruação passará a ser uma parte muito importante da comunidade. À
medida que as mulheres alcançam a compreensão através desse poder, a Deusa
se galvaniza e retorna a todos vocês.

Se desejam uma horta fértil, a melhor horta da cidade, usem o seu sangue
diluído com água. Essa horta florescerá. Vocês verificarão que o sangue pode
acelerar o crescimento dos alimentos. Ele acelerará muitas e muitas coisas. Não
há erro na menstruação. É uma das maiores dádivas. É o elixir dos deuses.
Mulheres aborígenes recolhem seu sangue menstrual em bolsas e o
empregam para curar feridas. Há muitas coisas que as mulheres podem fazer com
o próprio sangue. Algumas mulheres não gostam da idéia de serem mulheres.
Quando menstruam, acham desagradável, desconfortável, doloroso, uma
experiência e um período inconvenientes. Os homens frequentemente não têm
qualquer idéia do que acontece; assim, é complicado para eles também. Nos
próximos dias, façam contato com a Deusa, abram o coração e descubram onde o
sangramento pode leva-los e o que pode ensinar-lhes, pois no processo da
menstruação repousam muitas chaves para o ressurgimento da Deusa no planeta.
É preciso voltar a compartilhar o poder através da parceria.
Há muitos outros mistérios a serem revelados e reinterpretados. Alguns de
vocês podem estar se perguntando por que estamos tratando deste assunto. Ele é
muito importante. Se não estão interessados na energia da Deusa e nos mistérios
do sangue, afirmamos que perderão uma parte integral da vida e não
compreenderão o que está acontecendo no planeta. Se ele “desliga” vocês ou se
acham que é irrelevante, estão completamente enganados. Este é um dos mais
vigorosos ensinamentos que podemos lhes dar nesta época para ajuda-los a
compreender o que está para vir. O que precisam, como homens e mulheres, é
completa e totalmente honrar a vibração da Deusa que chega através de seus
corações e ajuda a abri-los.
O sangue menstrual é altamente oxigenado, é o sangue mais puro e
transporta DNA descodificado. É o oxigênio que descodifica as fitas de DNA e
permite a reestruturação dos dados. Os cientistas da Terra estão brincando agora
com a terceira fita do DNA. Estão aprendendo como construir fitas de DNA
baseados em luzes de fótons – fibras do corpo que chamamos de filamentos de
códigos luminosos.
O mistério do sangue tem sido subvertido nas religiões modernas. Vocês já se
perguntaram sobre a comunhão cristã? Foi-lhes dito para comer o corpo e beber o
sangue de Cristo. Qual é o significado disso? Se vocês foram criados como
cristãos, já se cansaram de ouvir estas palavras: “Este é o meu corpo. Este é o
meu sangue.” Esse ritual é uma distorção. Comer o corpo e beber o sangue é um
convite ao canibalismo e baseia-se numa antiga e não curada infusão reptiliana.
Uma coisa patética desse planeta é a tendência das multidões de defender
uma causa sem saber verdadeiramente a respeito do que ela trata. A era da
ignorância está terminando. Vocês estão chegando à era do saber abençoado.
Lançamos algumas frases-chave que significam algo para a mente de vocês,
usando som. Contudo, num outro nível, há uma linguagem sendo falada, que é
descodificada pelos corpos humanos, exatamente como os círculos nas
plantações.
Queremos acrescentar algo mais a esse caldeirão. A lua influencia os ritmos
terrestres. Quem pode dizer que isso não foi planejado? A lua rege o fluxo de

energia do corpo, do mesmo modo que governa as marés do planeta. É um
computador eletromagnético muito potente. Se a lua afeta as marés, também afeta
as marés do corpo humano, o sangue desse corpo e os hormônios desse sangue.
Este planeta já passou por diferentes ciclos, acompanhados pelas oscilações
do pêndulo. Houve um longo reinado da energia matriarcal na Terra. Depois, a
energia patriarcal passou a reinar e erradicou qualquer indicação da liderança e do
conhecimento femininos. O conhecimento feminino simplesmente passou para o
mito e a lenda, onde se reconhecia a mulher como participante e receptora de
vida. Ela se sentiu ligada à teia da existência através do processo de nascimento.
Houve um tempo em que forças de inteligência extraterrestre trabalharam
para ativar os princípios femininos. Fez-se isso por causa da capacidade feminina
de sentir e dar à luz. É daí que provém a associação feminina com a lua. Houve
uma influência proveniente da lua, que transmitia um programa de energia
feminina. A lua é como um grande computador; assim, seres e formas de
inteligência diferentes podem possuir a lua ou ter a capacidade de programa-la.
Houve seres que programaram a lua para um ciclo feminino. Isso é lembrado
porque envolveu uma época de amor e benevolência. Depois, naturalmente, as
coisas mudaram.
A energia proveniente da lua tem emitido freqüências eletromagnéticas sobre
a Terra por eons para manter o DNA de duas fitas. Não fiquem zangados com a
lua por fazer isso. Não há nada de errado com ela; está apenas transmitindo
programas. A lua estabelece um programa de procriação dentro das mulheres.
Esse ciclo reprodutivo cria a possibilidade de gerar crianças muito mais
frequentemente do que o ciclo solar.
Compreendam que a luz delineia oi programa de procriação dos humanos.
Porém, como espécie, vocês podem passar para um novo ciclo na procriação.
Isso ajudará a estabilizar a população que está correndo solta no planeta. Há,
hoje, o temor de que a população dos Estados Unidos se duplique num curto
espaço de tempo. Vocês já estão estourando os limites. Nos próximos cinqüenta
anos, haverá uma influência diferente sobre a lua e os ciclos lunares mudarão os
ciclos terrestres. Tudo irá mudar drasticamente. As mulheres têm a possibilidade
de procriar mensalmente. Se tal possibilidade se reduzisse a apenas uma vez por
ano, seria muito diferente. As mudanças irão alterar todo o ciclo feminino, de modo
a mudar a taxa de gestação. O sistema atual não funciona. Vocês se destruiriam
com a superprodução. Neste estágio de explosão da população mundial, não é
conveniente para vocês essa disponibilidade para a concepção a cada ciclo lunar.
Durante séculos, a parteira foi considerada como a maior inimiga da religião
cristã, porque podia aliviar a dor, falar a outras mulheres sobre os mistérios de
seus corpos e porque compreendia as ervas como uma parte sagrada da
Biblioteca Viva. A religião cristã tornou-se muito patriarcal e temerosa da Deusa e
das mulheres. Temia que o poder feminino tirasse autoridade da igreja e dos
homens.
A questão do aborto não tem nada a ver com o fato de a mulher poder fazer
ou não um aborto. Foi planejado para manter as pessoas separadas e confusas a
respeito da energia feminina. É um plano contra a Deusa, para retirar o poder das
mulheres e faze-las pensar que não têm escolha ou, se houver escolha, para faze-

las pensar que a escolha é o aborto. Há planos para confundir as mulheres a
respeito de seus corpos num alto grau. Isso é certo. Não há problema, porque
cada um de vocês escolhe as lições que precisa para aprender. Vocês podem
abrir os seus corações e enviar energia de cura para as pessoas, convidando-as a
entrar num estado de consciência expandida; porém, não podem faze-las mudar.
A energia da Deusa está se movendo rapidamente, pronta para trabalhar com
aqueles que estão dispostos a se lembrar do chamado dela. As instruções da
Deusa são para que honrem os próprios corpos, a Terra e a própria sexualidade,
porque é através desse processo que vocês são todos criados. Sabemos que
algumas dessas idéias fazem com que se sintam desconfortáveis, e por isso as
expusemos. Abracem a totalidade de seus corpos e aquilo que precisa ser feito e
prossigam. Trabalhem juntos, brinquem juntos.
Mulheres: acordem, leiam o manual do proprietário de seus corpos e
descubram que possuem algo valioso. Homens: vocês também possuem algo
valioso e esse algo, conhecido como corpo, tem ciclos, ritmos e padrões. Ele pode
fazer coisas milagrosas.
È uma grande distorção da identidade humana pensar que o sexo serve
apenas para a procriação. É ridículo que isso tenha sido ensinado. Ninguém
jamais terá de ter um bebê se não quiser. Comecem a pensar e sentir em termos
de influenciar todas as funções de seu corpo, incluindo a concepção. Vocês
podem dizer: “Sei que meus pensamentos e sentimentos controlam as funções de
meu corpo. Eu o influencio e, quando estiver pronto para ter um bebê, energizarei
isso. De outro modo, não estou disponível.” Este é um conceito muito libertador a
ser considerado.
Se cada mulher do planeta realmente soubesse quanto poder possui, o que
vocês acham que o patriarcado faria? Eons atrás, uma versão do patriarcado se
viu ameaçada pelo poder das mulheres. Assim, para ocultarem o próprio poder,
duvidaram de si mesmas, de modo que os homens pudessem tomar uma posição
e dizer: “Deixem-nos ter uma chance de governar o mundo e ver como é.” A força
feminina colocou-se na retaguarda. As mulheres concordaram em acreditar que
havia uma maldição dentro delas e que a menstruação era ruim. Duvidaram da
própria força vital existente dentro delas e se tinham qualquer influência sobre ela.
Não apenas as mulheres são afetadas e controladas pela lua. Os homens
também são. Vocês nascem através do ciclo feminino e os ciclos sexuais
humanos são impressos por este processo. Também, devido ao fato de a lua
controlar as marés e de 90% do corpo humano ser composto por água, a lua afeta
também as marés dentro desse corpo. Os homens também podem sentir e
trabalhar com as flutuações de seus hormônios, conforme seus corpos passam
pelos próprios ciclos; podem aprender a reconhecer a sutileza dos ritmos
masculinos. Devido às pressões e aos controles implacáveis que cercam os
homens, tais ciclos não são tão notados quanto o das mulheres, que são
marcados externamente por símbolos como o do sangue. A vibração masculina
está em desalinho com a espontaneidade e muito alinhada com a obediência.
Obediência a quê? Obediência a idéias que eles abraçam, sem sentir a
oportunidade das crenças ou idéias.

Sugerimos que mais homens questionem a autoridade e digam: “Não vou
fazer isso. Pro diabo com isso. Vou fazer outra coisa.” A vibração masculina é
atualmente levada a buscar a mesma liberdade emocional que as mulheres. Sem
suas emoções, vocês não podem descobrir quem são. Para compreender os
mistérios mais profundos, os homens precisam fazer as pazes consigo mesmos e
compreender que as emoções por eles sentidas constituem a porção feminina de
si mesmos.
O sangue é mais misterioso para a vibração masculina porque todo o sangue
do homem encontra-se no interior do próprio corpo. Não é algo que ele possa ver
e sentir a cada mês, como ocorre com as mulheres. A guerra é uma das
distorções trazidas pelo patriarcado numa tentativa de dar aos machos o poder do
sangue. Contudo, esse sangue não é o mesmo. É um sangue trazido pela
violência, pela destruição da vida, pela mutilação e pelo assassinato, com
emoções e sentimentos sufocados e suprimidos. Há apenas uma maneira
apropriada de o homem tomar para si o poder do sangue – e é a oferta do sangue
feminino feita a ele por uma mulher, que com ele compartilhe esse elixir. Há
muitas maneiras de se fazer isso. Comer frutas e hortaliças que tenham crescido
em terreno regado com o sangue menstrual é uma maneira óbvia. Também, o
homem pode ser marcado, na parte posterior do pescoço e nas solas dos pés,
com o sangue menstrual. O corpo do homem absorverá o conhecimento contido
nesse sangue.
Os homens irão necessitar do sangue das mulheres e estas relembrarão a
Deusa dentro de si mesmas e encarnarão o princípio da Deusa. Esse princípio
ensinará a vocês a criar um equilíbrio sobre o planeta. É nossa intenção que as
mulheres compreendam os mistérios do próprio corpo e compartilhem tais
mistérios com a vibração masculina apropriada, sem segredos. Algumas vezes os
homens temem o sangue das mulheres. Frequentemente o homem hesita em
manter uma relação com uma mulher menstruada. Para a mulher, pode haver
ansiedade em relação ao homem achar ou não desagradável a presença do
sangue. Se vocês gostam de sexo durante a menstruação, sejam vocês homens
ou mulheres, parabéns! Pois vocês superaram uma marca profunda. Vocês estão
compartilhando com outra pessoa um profundo nível de conexão celular.
Fazer sexo durante a menstruação, numa relação em que exista um vínculo, é
uma maneira muito poderosa de compartilhar o sangue. Esse é um ritual muito
antigo e não aconselhamos que compartilhem o sangue menstrual em relações
sexuais casuais. Isso é um ato sagrado e poderoso. Por que vocês acham que foi
criado esse tabu? Por que vocês, durante eons, foram mantidos afastados dos
mistérios do sangue? Talvez seja porque ele abriria as portas de um
conhecimento que os deuses não desejavam que vocês tivessem. O sangue
contém os arquivos da experiência pessoal, planetária e celestial. Quando o
sangue é experimentado numa união sexual, vocês são inundados por ondas de
conhecimento, muito além da capacidade que tem de compreender e integrar.
Pode levar anos para que o profundo conhecimento descodificado no corpo
humano, através do sangue, seja revelado.

A contrapartida masculina do sangue menstrual é naturalmente, o esperma.
Este, como chips de computador, carrega o código de inteligência para a
evolução. Isso está atualmente sendo medido pelo grau em que a vibração
masculina pode se lembrar da Deusa e aceita-la. É o esperma que decide o sexo
da criança. O óvulo permanece o mesmo. O esperma toma essas decisões. Ele é
a história da Mãe codificada na vibração masculina e contém a interpretação de
como o macho relembra essa história.
Será que vocês conseguem conceber o fato de que o esperma possui uma
ligação telepática com o indivíduo que o produz? Quando um homem faz sexo
com uma mulher durante a menstruação dela, seu esperma pode agir como um
explorador e, telepaticamente, enviar a esse homem o poder e o conhecimento da
mulher. Durante a menstruação, um homem pode ter acesso à identidade total da
mulher. Mulheres: se vocês quiserem ter relações sexuais durante a menstruação,
precisam estar prontas para compartilhar com seu parceiro os segredos mais
profundos a respeito de quem são. Precisam estar prontas para o fato de que seu
parceiro vai assumir e compartilhar seu poder. Ele é o mais antigo dos mistérios.
Nas histórias sumérias, os deuses Enlil e Enki disputaram entre si o tratamento e
as condições dos súditos, os humanos. O soberano Enki patrocinou os humanos
e, através da mulher, presenteou a raça com o conhecimento sexual. O soberano
Enlil proibiu estritamente o conhecimento sexual aos humanos, pois temia que
isso os tornasse iguais aos deuses. Esses conceitos e afirmações invisíveis, de
raiz celular, referem-se à versão atual da história da criação: Adão e Eva, a
serpente e o jardim do Éden. O conhecimento sexual foi a dádiva de Enki,
enquanto Enlil queria manipular e separar os humanos, para impedi-los de
conhecer os atos dos deuses.
Nas mulheres, o sangue é a vibração da cor vermelha. No homem, o esperma
é a vibração da cor branca. Misturados, sangue e esperma constituem um outro
elixir. Considerava-se a pior heresia até mesmo pensar que os homens pudessem
tocar em mulheres menstruadas, quanto mais ter relações sexuais ou misturar
esperma e sangue ou, ainda, experimenta-lo. Contudo, em tempos imemoriais,
quando a energia da Deusa era compreendida e quando as mulheres eram
reverenciadas, a mistura era considerada a bebida da imortalidade para os
homens. Eles compreendiam que, quando bebiam sangue menstrual ou
misturavam com ele o seu esperma, tornavam-se revitalizados e revigorados. Era
uma das chaves da imortalidade.
Esses deuses (chamamo-los deuses livremente e, talvez, deusinhos e
deusinhas fossem termos mais adequados) ficaram tão enamorados da energia da
Deusa, que quiseram ingerir o poder na combinação do esperma com o sangue
menstrual. Lembrem-se que o sêmen, ao fertilizar um óvulo, ainda se utiliza do
sangue. Ele o utiliza de muitas maneiras diferentes. Vocês todos possuem isso
impresso dentro de si mesmos. Trazemos o assunto à tona porque queremos que
falem sobre ele. Queremos lembrar-lhes a natureza poderosa de seus próprios
corpos, para que os coloquem além das coisas das quais se têm envergonhado.
Compreendam que muitas versões de autoridade mantiveram os humanos

completamente afastados do conhecimento das maiores dádivas que possuem –
as forças vitais do esperma branco e do sangue vermelho.
No mito do Jardim do Éden, a vibração feminina recebeu o nome de Eva.
Naturalmente, Eva não foi a primeira mulher. É a Deusa quem cria vida.
Posteriormente, a história foi alterada, para fazer parecer que a vibração
masculina tinha a capacidade de criar vida. Nessa versão da criação, a mulher
proveio da costa de um homem. Não foi assim. É sempre a Deusa que sabe criar
a vida, porque é ela que carrega o sangue.
A bíblia relata a história da Árvore da Vida e da Árvore do Conhecimento. Esta
última permite aos humanos serem informados. A capacidade e a prática sexuais
equiparam-se à Árvore do Conhecimento, a árvore cujos frutos foram proibidos
aos humanos. Eles foram proibidos também de participar da Árvore da Vida.
O que é a Árvore da Vida? Muitos acham que a Árvore da Vida é algo que
produz um fruto. Diz-se que, através da ingestão do fruto da Árvore da Vida
alcança-se a imortalidade. Nos tempos antigos, compreendia-se que esse fruto
era o sangue da Deusa. Ele era o fruto da Árvore da Vida. Pensem no próprio
corpo e no sistema nervoso como uma árvore. As histórias não falam sobre frutos
em árvores, mas dos frutos do corpo – as secreções e substâncias que são, de
fato, dádivas dos deuses. Por eons, os deuses mantiveram vocês afastados deste
conhecimento.
Manter relações sexuais com uma mulher, quando ela está menstruada,
constitui uma das mais altas vibrações, porque vocês atravessam portais para
outros domínios. Compartilhar o sangue é assumir a consciência mais elevada.
Houve um tempo em que essas coisas era muito “in” e eram respeitadas, porque
as pessoas compreendiam o que estava acontecendo. Lembrem-se: houve um
tempo em que os maiores inimigos dos cristãos era a parteira, porque ela podia
colocar as mulheres em contato com os próprios corpos e as assistia no processo
de nascimento. Quando as parteiras foram proscritas e abolidas, as mulheres
tinham de ir ao médico (do sexo masculino), aos quais, durante séculos, não era
permitido aliviar as dores do parto. Sabem por quê? Porque as leis das antigas
religiões diziam que as mulheres precisavam ser punidas por buscarem a
liberdade sexual. Essa lei foi realmente levada para o campo médico. Foi apenas
nos últimos cem anos, mais ou menos, que se permitiu às mulheres receberam
algum tipo de assistência durante o parto e tal assistência é patriarcal, não
baseada na maioria dos casos, no conhecimento inato das mulheres.
Havia uma tradição de temor em relação à interpretação errônea do poder das
mulheres. O medo existente a respeito do mistério que as mulheres carregam
precisa ser dissolvido. Este é o tempo da parceria, o tempo do companheirismo.
Desejamos falar também da menopausa. Muitas mulheres ficam tristes pelo
fato de que, exatamente quando estão começando a compreender o poder da
própria menstruação, não menstruam mais. Porém a menopausa é também um
tempo de grande poder para as mulheres. Nos tempos antigos, as mulheres
idosas eram reverenciadas por sua sabedoria e magia, e esse respeito está
retornando. A menopausa envolve uma profunda infusão de energia, marcando o
tempo em que a mulher é capaz de manter a própria sabedoria – a conexão com
os ancestrais.

Quando a mulher atravessa a menopausa, experimenta uma pausa. Se ela for
capaz de apegar-se a essa pausa, alguma coisa se transforma em seu interior e
ela chega à sabedoria. Ao longo da história mais recente, quando a menstruação
da mulher se interrompia, acreditava-se que se devia teme-la, porque agora essa
mulher podia reter o sangue e manter todo o poder desse sangue.
A maioria das mulheres, por volta dos quarenta anos, e algumas mulheres
aos trinta, começam a decretar a própria morte, energizando o processo de
envelhecimento. As mulheres são afastadas de seus próprios ciclos naturais e,
através de pensamentos, ódios e maldições contra os próprios corpos, acabam
por desequilibra-los. Há uma completa falta de compreensão a respeito da
menopausa, muito semelhante àquela de que a menstruação é uma maldição. E
todo mundo tende a adotar esses conceitos errôneos. Há uma grande dádiva na
menopausa e nada é perdido nessa época da vida. É uma época de enormes
benefícios e florescimento, bem ao contrário do que lhes foi dito.
Frequentemente, homens vasectomizados temem seu próprio poder sexual e
crêem que não tem controle sobre os próprios corpos. A representação simbólica
da vasectomia estabelece seu senso de ausência de poder – que seu esperma e
pênis não fazem o que eles, homens, querem. O temor do esperma cria um temor
do corpo. Os indivíduos vasectomizados também aceleram problemas relativos à
próstata, pois cortar o fluxo do esperma cria dificuldades com o corpo. Não
recomendamos a vasectomia. Recomendamos que aprendam a usar seus corpos
em vez de condenarem as funções orgânicas me de criarem desvios. Abram-se
para um senso de admiração, ao reconsiderarem suas próprias crenças sexuais.
A Deusa tem a capacidade de colocar seus segredos no sangue, porque é o
sangue que cria. É por isso que as mulheres sangram e é também por isso que
foram impedidas de honrar esse sangramento. Todas essas coisas são
fundamentais.
Queremos que vocês, como pessoas, desenvolvam uma íntima relação com a
Mãe Terra. Como fazer isso? O trabalho básico da Deusa envolve
relacionamentos. É assim que vocês se desenvolvem. Vocês nem sempre
crescem ficando sozinhos. Vocês precisam pensar: “Oh, tenho mais paz e
tranqüilidade quando estou sozinho. Tenho mais tempo para estudar, para
trabalhar com meu eu e fazer as coisas que escolhi.” Sim, e vocês têm todo o
tempo do mundo para evitar o crescimento que ocorre quando se relacionam com
outros. É importante que todos vocês desenvolvam relações uns com os outros.
Vocês precisam se envolver com as pessoas – em parceria amorosa e sexual, nos
negócios, na comunidade e com a família, se não com aquela de sangue, então
com a Família da Luz. Vocês todos carregam códigos em seus corpos e precisam
uns dos outros.
A energia da Deusa não é necessariamente algo que possam atrair como o
pilar de luz. Quando imaginam trazer a luz para o corpo e para os chakras, estão
literalmente abrindo essas áreas. Estão tomando uma posi8ção como vêem a si
mesmos como seres densos, sólidos, versus seres cheios de espaço e luz. A
Deusa é uma força que está além de tudo isso. Vocês não têm de puxar a Deusa,
através dos dedos, para os olhos ou para dentro da Terra – a Deusa

simplesmente é. Tornem-se conscientes da vitalidade dela na própria nutrição de
todos os sistemas, pois a Deusa é a portadora e a criadora da vida.
Estar vivo é conhecer a Deusa. Procurem essa força dentro de si e em todas
as coisas que os cercam. Digam: “Mostre-me, Deusa, quem você é. Quero
conhece-la.” Quando a maioria dos humanos pensava no Criador Primordial como
uma personificação masculina, vocês não tinham problemas. Agora, transferir isso
para o feminino, alguns de vocês não podem conceber. A vida vem da vibração
feminina. Eva não saiu da costela de Adão. Esse conto serviu para dar poder à
vibração masculina, que precisava, desesperadamente, ter algum tipo de
identidade durante a luta contra a cultura da Deusa.
Estamos buscando um equilíbrio. Se olharem ao redor, verão que vocês são
homens e mulheres, e todas as histórias da identidade e da criação humanas
reúnem a verdade de ambas as forças. Quando buscam o equilíbrio interior com o
masculino e o feminino, idealmente estão atraindo um companheiro/a
equilibrado/a da mesma maneira. Equilíbrio interior significa que vocês são sua
própria fonte e que o próximo passo que darão será unir a própria fonte com uma
outra, a fim de sentirem e de tornarem-se uma fonte maior. Não que vocês
necessariamente precisem de um companheiro. Porém, o processo natural dos
humanos é a construção de algo juntos – reunir as chaves, como aspectos
masculino e feminino. Tais aspectos correspondem aos aspectos fisiológicos, que
os conduzem aos domínios emocional e espiritual.
A androginia representa um aspecto divino do macho e da fêmea integrados.
Cada um de vocês tem dentro de si mesmos a força vital chamada kundalini, que
é uma expressão da energia da criação. A grande maioria das pessoas do
planeta, nem mesmo compreende que existe uma força dentro delas.
O ideal de tudo isso é ter o masculino e o feminino equilibrado. Como homens
e mulheres, vocês possuem interiormente essa força vital da kundalini. Ela tem o
seu próprio ciclo natural, com grandes picos de atividade. Vocês precisam abrir
espaço para essa força vital dentro de seus corpos, para encontrarem a energia
da Deusa e criar uma cura, uma transformação e uma percepção. Essa energia
está ligada à serpente e encontra-se armazenada na base da coluna – conforme
ela sobe a árvore da coluna espinhal, sua energia se espalha por todo o corpo.
Não podemos nos mover porque vocês não podem se mover. E vocês não
podem se mover porque nós os impedimos de evoluir, ao rearranjarmos vocês
geneticamente. Fizemos isso de modo que não pudessem ter as habilidades que
temos e não pudessem utiliza-las para nos usurpar. Agora, meio milhão de anos
depois, estamos numa enorme encrenca. Sabemos que cometemos um grande
erro, se é que há erros a serem cometidos.
Resumindo, vocês descobrirão a própria capacidade de criar vida e a
habilidade de serem deuses. Por quarenta anos, os cientistas da Terra
pretenderam ser deuses, pois criaram vida em laboratórios subterrâneos,
revivendo uma dramática lição atlante. Idealmente, a infusão da Deusa
restabelecerá o valor moral e o valor da vida, porque a Deusa ama seus filhos,
incluindo os répteis, os insetos, o povo gato e todas as formas de vida. Então
observaremos vocês e veremos se, ao criarem vida, vocês a limitarão. Será que

terão medo de que a vida que criam se torne maior do que vocês? Será que
proibirão a vida que criarem de interagir com a Árvore da Vida e a Árvore do
Conhecimento? Ou irão encorajar as vidas que criarem, que serão os seus filhos –
a futura raça de crianças azuis – a crescer, buscar e mudar, investindo-os com
tudo o que sabem? Se assim o fizerem, eles, em troca, irão ensinar tudo a vocês.
Não percebemos, ao criarmos vocês, que vocês tinham algo a nos ensinar.
Vocês eram escravos; escavavam a terra à procura de ouro. Alguns deuses ainda
estão presos na ilusão. Porém alguns de nós estão evoluindo, e isso, graças
àqueles de vocês que foram semeados aqui na Terra para nos ajudar nesta
importante tarefa.
Agora, precisam transferir suas lembranças para a densidade mais profunda
da Terra, para aqueles que não querem lembrar-se, aqueles que estão presos
aqui, aparentemente para sempre, através da alteração genética. Todos precisam
compreender e perdoar o drama da história. A galvanização da Deusa irá ancorar
em um tremendo senso de cura.
A Deusa, em Sua compaixão, permite. Aceitar a energia da Deusa dentro de
si mesmos irá trazer a todos uma nova compreensão e valorização da vida e um
amor novo e mais profundo por toda a criação. Aceitar a Deusa irá abrir a
Biblioteca Viva para vocês e ensinar-lhes os segredos guardados no seio da Mãe
Terra, pois quem é a Mãe Terra se não a própria Deusa?

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Respire profundamente algumas vezes, seguindo conscientemente a entrada
e a saída de ar do seu corpo. Ao inspirar, imagine que seus pulmões estão se
enchendo de oxigênio altamente carregado, girando e espiralando como
moléculas de luz. Imagine seus pulmões absorvendo essas partículas luminosas e
enviando uma onda de luz para a sua corrente sangüínea, energizando o corpo
inteiro. Com o olho de sua mente, visualize-se na base de sua coluna. Imagine
essa área e todo o seu esqueleto cheios de luz. Veja-se num tamanho
microscópico, observando tudo de dentro para fora.
Agora, imagine uma abertura para uma caverna escura e misteriosa, na base
da coluna. Corajosamente, avance e sinta-se caminhando cada vez mais para
dentro da caverna, sabendo, conforme avança, que este é o lar de uma grande
serpente. Sinta-se caminhando ainda mais para dentro, passo a passo. Está
escuro e você pode sentir que os pelos de seu corpo estão arrepiados. Você
estremece, conforme é puxado para a caverna de seu poder.
Visualize uma serpente imensa sibilando, com os olhos brilhando como
brasas verdes no escuro. Imagine as mandíbulas da serpente se abrindo. Você
caminha como uma figura de luz incandescente, para a boca desse réptil.
Conforme vai caminhando para a boca da serpente, que constitui uma outra
caverna de você mesmo, sinta como é caminhar para o verdadeiro âmago de sua
própria energia criativa.

Agora vá para dentro dessa serpente. Ela é a Deusa Mãe. Ultrapasse o ventre
e vá para a área reprodutora e torne-se um ovo, como uma bola de luz. Usando
sua intenção e vontade, puxe para fora da caverna escura a serpente, cujo covil
de poder se encontra no primeiro chakra do corpo humano. Sinta que ela começa
a enrolar-se e a liberar seu poder. Sinta o brilho tremeluzente e o deslizamento
das escamas, sinta o desenrolar, conforme a serpente se lança para cima, a partir
da base de sua coluna.
Agora, sinta-a subindo. Sinta essa energia subir. Sinta sua kundalini
movendo-se para cima no seu corpo e saindo por sua cabeça. Sinta essa energia
eleva-lo, ligando-o à teia da existência. Procure chamar essa energia e imagine-a
fluindo para cima, em sua coluna – essa serpente é sua kundalini, sua paixão pela
vida, que constitui a sua versão da força vital da existência – a força através da
qual você pode se sentir conectado e pode criar. Reivindique sua herança e
eleve-se.

Ancorando o corpo de luz
Bárbara Marciniak
( Terra – Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva )
CAPÍTULO VI
Vocês acham que são carne e osso, quando, na verdade,
são uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes.

A evolução pela qual estão passando agora envolve o processo de
construção e integração de um corpo de luz. O corpo de luz precisa ser
temperado, exercitado e alongado para que se possa suavemente leva-lo à sua
própria consciência. A clareza a respeito de quem vocês pretendem ser é, na sua
realidade, uma das chaves primordiais na construção de seu corpo de luz.
O corpo de luz que vocês têm sabe que cria através do pensamento e liga
vocês à fábrica da criação. Através de seu corpo de luz, linhas de tempo se
abrem, dando acesso a dramas em múltiplas camadas, e os desafios que vocês
encontram se reforçam conforme enfrentam um território aparentemente fora do
mapa, contudo familiar. Vocês estão ligados a toda a existência e o salto evolutivo
que darão é conseguir que essa nova consciência, que será colocada em uso no
seu agora, faça sentido.
Fiquem descansados, caros amigos, porque existem uma ordem e um
propósito superiores. A tarefa de vocês é traduzir o seu propósito para os seus

corpos e para a Terra. Esse propósito ativa uma reordenação em muitas camadas
da existência – todas compartilhando o mesmo agora. Fundamental à exploração
dos vários aspectos da realidade é observarem mais profundamente o seu veículo
– o seu corpo físico.
O corpo de luz dos humanos contém a essência da própria identidade
multidimensional, que a eles é acessível através do desejo de se unir à identidade
maior que sentem possuir. O corpo de luz de vocês será capaz de jogar com
realidades através da mudança de intenção da consciência de uma visão para
outra, como se estivessem mudando os canais de televisão. O seu corpo de luz
possui dados codificados. Ele traduz para vocês, através do corpo físico,
comunicações provenientes de outros mundos e realidades. A tarefa de vocês é
observar as sutilezas e sincronicidades que lhes enviam sinais. Para
compreenderem a si mesmos, visualizem um ser de múltiplas camadas, cada
parte tendo um corpo distinto que respira e está ligado a outros corpos. Vocês são
um ser físico, mental, emocional e espiritual, conectados por um corpo de luz que
irradia energia e os liga a uma progressão infinita de seres de luz.
A matéria é simplesmente luz que se encontra presa. Conforme constroem
seu corpo de luz, ocorre uma reorganização das estruturas moleculares,
afrouxando seu apego ao materialismo para que uma compreensão espiritual
possa guia-los em sua vida diária. É apenas através do espírito que podem
alcançar qualquer compreensão do que está acontecendo a este mundo. A
construção de seu corpo de luz faz com que menos matéria presa se combine
como luz e se torne vocês. Isso lhes oferece uma expressão mais livre e permite
que vocês busquem a própria fonte.
Vocês literalmente verão mudanças no próprio corpo, que irá se tornar mais
vital, mais belo, mais forte e mais capaz de realizar coisas. Ele vai se transformar
no processador de uma quantidade imensa de informação.
Vocês precisam ser capazes de operar com uma corrente elétrica mais
elevada dentro do próprio corpo. Isso finalmente trará soluções para todos os
desafios crescentes que enfrentam. O aumento de energia interior ativará talentos
ocultos e fará renascer habilidades psíquicas, tais como a clarividência, a
clariaudiência, a telepatia e a consciência perceptiva que envolve “saber”. Quando
a corrente elétrica se funde com o corpo, cria-se um circuito secundário ao redor
das estruturas tradicionais, que irá molda-los, para que se comuniquem e troquem
dados apenas dentro de padrões limitados. Vocês vão subir uma escada e
experimentar uma visão diferente, a partir da qual interpretarão a realidade.
Nos próximos anos, todos, incluindo as crianças, os bebês e os idosos, serão
afetados por essa corrente elétrica. Um dos benefícios dessa influência é que
pode trazer um rejuvenescimento do corpo físico, através de uma ajuda para que
se curem quaisquer separações que vocês continuem. Quanto mais
compreendem e vivem o conceito da criação de vida através do pensamento, mais
livres se tornam, pois o estresse de uma vida sem poder é eliminado. Mantenham
a sua visão e permitam que seus corpos de luz acrescentem um propósito
significativo a tudo o que fazem.

Para se prepararem para essa energia, sentem-se tranquilamente, fechem os
olhos, imaginem o próprio corpo cheio de luz e que a luz está piscando e limpando
as suas células. Então, peçam a todas as partes de seu corpo que trabalhem
juntas em suas formas ideais. Se o seu corpo trabalhar interiormente, será muito
mais fácil para vocês, como indivíduos, trabalharem com outras pessoas
externamente. Aqueles que se encontram doentes interiormente, em geral não
conseguem trabalhar bem externamente. Observem os mecanismos internos de
seu corpo, visualizando o que desejam.
O corpo físico existe como um aparelho de frequência. Vocês acham que são
carne e osso, quando, na realidade, são uma combinação de sinais
eletromagnéticos inteligentes. Vocês traduzem esses sinais como vida significativa
através do corpo físico ao comerem, experimentarem, usarem os órgãos dos
sentidos e fazendo sexo. É assim que interpretam o significado dos sinais
eletromagnéticos que são, na verdade, experimentados por vocês como impulsos.
De fora deste sistema solar, vocês podem ser vistos de inúmeras maneiras.
Alguns seres os interpretam unicamente como freqüências, um conjunto de
inteligências emitindo dados e certas freqüências baseados nas emoções. Outros
empregam as freqüências psíquicas/emocionais que vocês emitem para muitas
coisas. Tanto quanto a frequência do ouro é utilizada para transformar a
consciência humana e a da água para lavar ou matar a sede, a frequência dos
humanos possui propósitos incalculáveis, como vocês estão descobrindo agora.
Conforme mencionado anteriormente, dentro do corpo humano repousa uma
força poderosa chamada kundalini, uma energia semelhante a uma serpente, que
reside na base da coluna. Reconhecer e chamar essa força facilita a fusão e o
enfeixamento do corpo de luz. Essa força também ajuda vocês a manterem a
estabilidade e o ancoramento com as elevadas mudanças eletromagnéticas.
Tradicionalmente, a kundalini se enrola sobre si mesma e eletrifica o corpo ao
redor dos quarenta anos de idade. Nessa época vocês são considerados
suficientemente maduros para abrigar esse tipo de poder. Para a maioria das
pessoas, o poder é tão profundo que elas entram em decadência e começam a
envelhecer, em vez de rejuvenescer e colocar em ação essa grande força elétrica
criativa.
Quando se tem uma experiência com a kundalini, ela pode fazer a pessoa
sentir uma intensa concentração de energia na região sacral, na base da coluna.
Algumas vezes, quando a pessoa tem esse tipo de experiência, sente como se
precisasse de sexo, porque não sabe o que fazer com toda essa energia. Ao
planeta inteiro só foi permitido usar a kundalini para reprodução. As pessoas
fornicam como loucas, sem entender que a kundalini pode se mover através do
corpo, para cima e ao redor da cabeça. Se permitirem que ela faça isso, ela lhes
dará uma nova interpretação de si mesmos. Vocês compreenderão que todas as
criações, curas e manifestações – tudo o que produzem provém da fonte natural
da Deusa existente no interior de cada um.
A humanidade é resistente a mudanças, a crescimento e a dados novos.
Muita dessa resistência, obviamente, não é natural. Isso foi programado, de modo
a faze-los temer as coisas novas, temer desobedecer aos deuses ou tornarem-se

iguais a eles. Quando a humanidade busca conhecimento, torna-se informada e
chega mais perto do que poderia ser chamado a Deusa.
Vocês vivem recriando o passado, relembrando-o em detalhes nostálgicos e
ancorando-o no presente. As células do corpo humano têm bastante liberdade
para ir e vir; elas se reproduzem continuamente. De onde recebem instruções? As
instruções são fornecidas pelo projeto do seu ser e seus sistemas de crenças,
assim como pelos padrões de energia que vocês têm a respeito da realidade.
Quando mudam esses padrões ao expandir os seus conceitos, sua estrutura
molecular segue essa mudança. Cada um de vocês tem potencial para possuir o
corpo que quiser. Vocês podem regenerar as células do próprio corpo,
reprogramando-as – enviando a elas um plano diferente ou uma rota alternativa.
Ao fazerem isso, seu corpo e experiência seguirão o processo.
Cada um de vocês possui uma vitalidade natural no próprio corpo. Vocês
foram influenciados por pessoas que respeitam, e que acreditam sejam autênticas,
a aceitar idéias negativas e medrosas. Talvez um indivíduo tenha passado por
uma experiência ruim e essas pessoas interpretam-na e criam uma imagem para
todas as outras.
Costumava ser necessário que o indivíduo estudasse muitas disciplinas e
preparasse o corpo antes de poder experimentar, com sucesso, a energia da
kundalini. De fato, eram raras as pessoas capazes de acessar a kundalini, por
uma série de razões. A Terra estava envolvida por uma rede de controle de
frequência. Conforme a kundalini sobe pelo corpo, encontra as forças cósmicas
externas e o corpo torna-se vivo e energizado. É exatamente como puxar um pilar
de luz para o corpo. Aqueles que queriam manter vocês afastados do
conhecimento tiveram suas barreiras penetradas e agora a rede de controle de
frequência ao redor do planeta assemelha-se a um queijo suíço. Em outras
palavras, há buracos na rede e outras formas de luz que podem agora penetrar
aqui.
Conforme a energia cósmica entra no plano terrestre, há milhões de pessoas
que estão tendo a oportunidade de reinterpretar o que a kundalini pode fazer. Ela
é a força de suas vidas e vocês pulsam com ela. Usada apropriadamente, trará
um número tremendo de soluções. Essa energia liga o ser humano a uma fonte
cósmica e unifica-o com um propósito e uma compreensão maiores a respeito do
que podem fazer com ela.
Essa energia pode ser usada para curar, pois, quando ela cresce nas mãos
do indivíduo, ela passa a ter as mãos de um curador. Muitos de vocês ficariam
surpresos, se pudessem avançar alguns anos no próprio futuro e vissem o assim
chamado inesperado, incluindo o que conseguirão fazer com a energia que vai
sair de suas mãos. Há pessoas, agora, que são capazes de atear fogo em um
pedaço de papel apenas juntando as mãos. Essa energia das mãos irá se ampliar
na vida de cada um de vocês, que poderão usa-la para purificar alimentos, para
curar, para limpar os oceanos e despoluir os rios e o solo. Vocês serão capazes
de transmutar a poluição tóxica existente em todos os lugares do planeta.
A capacidade de fazer essas coisas pertencerá àqueles que estão desejando
acreditar. Conforme crêem, praticam e buscam, serão premiados. Então, vocês

mostrarão aos outros. Essas são dádivas que farão diferença na mudança para a
cooperação em massa numa escala planetária. Portanto, vocês trabalharão
coletivamente tais habilidades. Os doentes também poderão aprender a ativar
essa energia em si mesmos, direcionando-a para os próprios corpos. A essência
daquilo que cada um precisa construir é o valor do eu: “Ei, se meu corpo manifesta
doença, também pode manifestar saúde. Quais os limites e que decreto de
doença vou aceitar?”
Vocês possuem, armazenado em seu interior, uma abundância de
conhecimentos maravilhosos. Vocês são uma chave para a Biblioteca Viva e são o
que cada um está buscando, em alguma extensão. Este processo no qual os
humanos estão envolvidos é muito interessante. Usando a própria imaginação,
podem enviar uma mensagem ao cérebro com a intenção de que os neurônios
ligados à área de imaginação tornem-se mais intimamente ligados. Porém, seus
dedos dos pés têm a mesma capacidade de transportar uma imagem que o
cérebro, porque todas as células do corpo humano são compostas exatamente
das mesmas substâncias, não importa onde se localizem. Cada célula tem o
mesmo potencial para produzir conhecimento e as células de seus corpos estão
esperando que vocês lhes dêem uma orientação. Quando permitem que a
sociedade, a família e a educação direcionem as crenças de vocês e permitem
que a culpa e o “dever” permeiem suas vidas, esses são os programas aos quais
os seus corpos respondem.
A Terra sobreviverá a seu processo de transmutação, conforme vocês
reconhecem o poder da imaginação, que está intimamente ligado à memória. A
imaginação age como uma tela de cinema na mente humana, mostrando imagens
e criando projetos de consciência. O corpo humano está cheio de memórias de
mundos diferentes, bem como estruturas diferentes de tempo a partir do agora
que vocês percebem. À medida que a Terra evoluir, vocês se tornarão capazes de
reter esses conceitos e projetos e encontrar os ensinamentos contidos em seu
propósito, bem como seu significado para seu agora, baseado naquilo que
conhecem. Trazer memórias de outros tempos e lugares para a realidade atual
unifica o significado da vida. Isso cria um processo de cura ao ajudar vocês a
entenderem o propósito das feridas autoinflingidas.
Uma das chaves mais importantes que podemos lhes dar é esta: Amem a si
mesmos, honrem o veículo que ocupam e ajam como se fossem de valor
inestimável. Ajam como se tivessem sido premiados e recebessem o melhor
prêmio possível – o seu corpo. Honrem a Terra com amor e respeito, pois é aqui,
na Terra, que vocês encenam os seus fantásticos dramas. Amem a si mesmos e à
Terra nessa corrida através do universo e, assim, a jornada será mais leve.
O corpo humano irá demonstrar aptidões absolutamente maravilhosas. A
sensibilidade desenvolver-se-á num tal grau que cheiros e aromas terão um maior
impacto sobre o humor, as emoções e a sensação geral de bem estar. Vocês
dirão: “Descobri que quando adiciono esta erva a meus alimentos ou quando
minha casa tem este cheiro, tenho mais energia. E quando uso esta outra erva,
fico mais tranqüilo.” Aprendam a usar as plantas existentes ao redor, pois elas
constituem dádivas da Biblioteca Viva.

Uma mudança tremenda e radical está ocorrendo no corpo humano e não
conseguimos enfatizar isso suficientemente. Cada um de vocês é guiado; assim,
para evitar acidentes, ouçam a voz interior. Muita informação nova, dada muito
rapidamente, sem que haja um tempo para diminuir velocidade e integrá-la, pode
sobrecarregar a psique que está se ajustando. Quando vocês dirigem um carro,
nem sempre o fazem em alta velocidade. Vocês aceleram, brecam, param nos
semáforos, viram – vocês se movem em diferentes ritmos. O mesmo se dá com a
energia. Há pontos de aceleração e pontos onde a velocidade é reduzida. Desse
modo o corpo se desenvolve lentamente.
Imaginem que vocês são um secador de cabelos e passam a maior parte do
tempo com o fio enrolado, dentro de uma caixa sobre uma prateleira. Depois vem
a maior experiência de suas vidas, que constitui ser ligado e usado todos os dias.
Se vocês fossem o secador, não mais sentir-se-iam sozinhos. Diriam: “Algo está
ocorrendo à minha identidade aqui” Uau! Estou ligado!” Como seres humanos,
vocês também são assim. São ligados e, repentinamente, algo acontece; assim,
vocês precisam incorporar o que está acontecendo. Nós comparamos a energia
que corre através de vocês a uma corrente elétrica que corre através do secador
de cabelos, tornando-o mais do que um simples objeto – tornando-o um objeto útil.
Este é um exemplo bem simples e lhes dá uma imagem de si mesmos. Vocês
podem ser ligados, de modo que a corrente da vida os leve ao seu propósito.
É essencial que compreendam o próprio corpo e que não se envergonhem
daquilo que esse corpo faz. Porém, o que vocês fazem com o próprio corpo já é
uma outra história. Há uma grande dignidade na forma física. Sejam generosos
com seu corpo. Se não se sentem confortáveis com o que estamos dizendo, então
examinem o quanto amam a si mesmos e de onde vem a aversão e a vergonha
que sentem do corpo físico que possuem. Não há nada errado com o corpo. O
conceito moderno da boneca Barbie como forma feminina perfeita contribui para o
ódio ao corpo feminino, caso o corpo não se ajuste a este modelo. Todas as
imagens, desde os mais simples brinquedos até os computadores mais
complexos, afetam as percepções que tem de si mesmos. Frequentemente, as
mulheres que gostam do modelo Barbie têm de se esforçar e limitar para alcançar
a forma desejada e aprovada, reduzindo sua liberdade de escolha. O corpo
humano possui todas as formas e tamanhos e todos os tipos de expressão. Vocês
podem ver que a variedade é importante no planeta apenas olhando a variedade
de rostos. Se fosse para vocês todos serem moldados de uma só maneira, haveria
um número limitado de faces disponíveis como modelos.
Por eons, vocês, como seres humanos, esqueceram quem são. Passaram a
ter vergonha do próprio corpo e das funções por ele desempenhadas. Tem havido
pouco encorajamento para que reconheçam as verdadeiras funções do corpo.
Frequentemente comparamos o uso que vocês fazem do próprio corpo com o uso
de um carro, sobre o qual alguém diz: “Nunca use o porta-malas. É um lugar
realmente ruim. Não o abra, não o use, não coloque nada nele. Ele existe, mas
não toque nele.” Percebem a analogia? É ridículo.
O sexo na terceira dimensão pode fornecer a energia através da qual vocês
podem alcançar a consciência superior. Ele pode levar a uma parte essencial do
desenvolvimento multidimensional de vocês. Algumas vezes, é difícil falar sobre

sexo porque vocês estão sempre julgando eventos traumáticos ligados à própria
sexualidade, dos quais se envergonham ou a respeito dos quais se sentem mal.
Todo mundo tem algo armazenado relativo à sua parte sexual. Há, num alto grau,
um plano para influenciá-los a sentirem vergonha da sexualidade e do corpo; isso
vem mantendo vocês afastados da descoberta do próprio poder, propósito,
contentamento e liberdade.
Conforme o corpo receber e integrar a nova energia, a memória despertará.
Memórias cósmicas, bem como memórias desta vida, oferecem uma revelação
sobre quem vocês têm sido na história galática. É importante que tenham um
espaço para lembrar. Alguns de vocês pensam: “Bem, ligarei o rádio do carro e
dirigirei até algum lugar e praticarei o relembrar.” Deixem um espaço para a
memória. Utilizar a natureza é uma das melhoras maneiras de entrar em contato
com as lembranças: sentem-se em algum lugar da natureza, observem-na,
relaxem, permaneçam no presente e deixem que ele se expanda para o momento
contínuo, espontâneo e sincrônico – o agora sempre em expansão.
A natureza vai ensina-los através do canto dos pássaros, do bater de asas
das borboletas, da sinfonia dos grilos e sapos, do zurro do camelo, do cheiro da
poeira do deserto e da chuva fresca da primavera. Todas essas coisas dispararão
memórias, se vocês tiverem tempo de deixar os sons e cheiros penetrarem em
seu corpo físico.
Ativar a memória inclui desligar-se de todos aqueles “deve” que vocês
arranjaram para si mesmos. Vocês estão ocupados, correndo para lugar nenhum?
Vocês realmente levam a vida mais significativa que podem? Vocês esperam a
aprovação dos outros, que é sempre uma sombra do poder para irradiar a própria
verdade. Por favor, não se escondam de si mesmos ou dos outros. Vivam!
Por que estamos lhes dizendo tudo isso? Temos a intenção de ativar a
memória celular existente dentro de vocês. Antes de chegarem ao corpo, certas
memórias tornaram-se disponíveis e são armazenadas geneticamente dentro de
vocês. Um dia, descobrirão como isso é feito, e compreenderão que foram
trabalhados enquanto dormiam. Frequentemente vocês sentem essas
sobrecargas – ou elevações – de pulsação elétrica através do corpo. Isso são
inserções de memórias sendo colocadas em vocês, de modo a prepará-los para a
próxima aventura.
Por favor, compreendam que há pouca diferença entre uma experiência de
inserção de memória e uma experiência da vida real, porque a realidade é
bastante construtível. A realidade não foi projetada para desaparecer. As
realidades e as culturas podem ser recriadas para sempre. Se vocês são uma
alma recém-nascida e sentem que perderam todos os acontecimentos importantes
do universo, podem ter inserções de memórias. Podem criar lugares para si
mesmos dentro de culturas, sem superpovoá-las. Por exemplo: todos desejam ter
sido egípcios ou maias, mas havia lugar apenas para um certo número de
pessoas. Contudo, vocês podem ter memórias construídas a partir dessas
culturas. Vocês podem se tornar parte delas, porque, com a memória construída, é
possível construir uma outra cultura maia no topo daquela existente. Esse conceito
lhes dá um vislumbre da flexibilidade dessa realidade em que vivem.

A memória é como um lago ou um espelho dentro de seus corpos e ela
precisa ser repreenchida ou refrescada com a capacidade refletora da água. A
água é o que aumenta a memória no corpo físico. A kundalini dispara os códigos,
ativando os filamentos de códigos luminosos, trazendo-os para a luz. Essas
minúsculas fibras estão cheias de informações e a kundalini movendo-se através
do seu corpo lhes dá a oportunidade de possuir as próprias memórias.
Muitos de vocês estão experimentando memórias profundas de manipulação,
talvez recordações dolorosas de serem comidos por répteis ou de estarem
copulando com répteis ou de experiências genéticas. Mesmo que não tenham
experimentado uma coisa específica, em seu sangue possuem filamentos que
carregam a história inteira de todas as coisas. Como fazer com que esses
filamentos lhes proporcione uma visão viável é outra história. Vocês sabem como
é feito um filme? Ele é composto de pequenos quadros. Vocês são como um
grande filme, cortado e separado quadro a quadro, de modo que cada quadro se
encontra desligado de todos os outros. Conforme trabalhamos com vocês, a
energia que trazemos reorganiza esses minúsculos pedaços de filme. Isso reúne
toda uma história dentro de cada um de vocês, uma história que é pessoal,
planetária e galática.
Todos vocês estão aqui para olhar para o escuro, porque, na escuridão,
encontrarão tanto a luz quanto a razão pela qual a luz está retornando. Vocês não
podem simplesmente ir em direção à luz e dizer: “Ei, a escuridão é ruim. É
negativa. Eu não quero vê-la.” Abram-se para o que não desejam ver. Mantenham
o coração aberto e confiem que a dor que talvez estejam experimentando precisa
ser explorada de modo que possa ser liberada, após ser processada em um nível
de memória. Vocês se encontram num tempo em que as memórias estão
flutuando na superfície, vindas de recessos profundos. Essas memórias podem
trazer reações emocionais. O que quer que vejam, precisa ser olhado. Vocês são
isso. Aceitem e digam: “Aha! Baseado no que sei e na preparação de minha
consciência, posso olhar para isso e ver que foi um mau uso de energia. Está tudo
bem. Vou transmutar isso. Vou transforma-lo em algo alegre.”
Vocês sabem quantas pessoas estão dispostas a olhar para o lado negativo e
para a escuridão? Não muitas. Vocês sabem quantas pessoas estão vivendo na
escuridão? Não corra das sombras da vida, pois há muita cura a ser realizada
uma vez que a dor do lado mais escuro da vida seja sentida, percebida e
compreendida.
As emoções constituem a soma total da riqueza dos seres humanos. Elas
disparam a farmacopéia interior, a farmácia pessoal do corpo humano. Na
farmácia do corpo, vocês são o farmacêutico. Vocês prescrevem o remédio, de
acordo com a resposta emocional ou reação aos eventos. As emoções criam uma
liberação química correspondente dentro da forma física. O sistema endócrino,
que é responsável por todas as respostas químicas às suas escolhas emocionais,
irá evoluir. Novas substâncias químicas serão produzidas dentro do corpo, de
modo a ajudar vocês a mudar. Escolher uma maneira diferente de receber ou
traduzir a realidade irá fazer com que portais internos se abram e produzam
substâncias que levarão vocês aos domínios superiores.

Vocês estão sendo reorganizados num nível subatômico. Dentro de seus
corpos, os filamentos de códigos luminosos – fibras muito finas, filiformes – são
formas sutis de energia que ligam todas as coisas. Esses filamentos muito finos
são reorganizados dentro do corpo através do estímulo de raios e fótons que
chegam ao planeta trazendo energia cósmica. Eles são reorganizados de maneira
a rejuvenescer seus corpos, quando bebem água pura, limpa. São particularmente
ativados através do processo de oxigenação e respiração profunda. Há também
maneiras de oxigenar o organismo através da ingestão de ervas conhecidas como
purificadoras do sangue. Quando vocês purificam o sangue, ele é capaz de
transportar uma quantidade maior de oxigênio. A reorganização das fibras em um
nível celular constrói e cresce, e as fibras revigoram o corpo de várias maneiras.
Tudo isso envolve a ativação do cérebro. Vocês possuem as chaves e os códigos
para abrir o restante dessa área dormente.
O plano de intenções é para que os seres humanos, baseados no aumento da
luz, evoluam para seres multitalentosos. Algumas pessoas estão operando com 6
a 8% de sua capacidade cerebral. Alguém que esteja usando uma capacidade
cerebral maior, um Einstein por exemplo, usa no máximo de 15 a 20%. Façam-se
as seguintes perguntas: “O que é que os outros 80% do meu cérebro fazem? Por
que estão dormentes? O que é que não está ligado?”
O sistema endócrino evoluirá, conforme evolui o DNA, produzindo substâncias
químicas que são combinações de formas geométricas inteligentes. Tais formas
existirão
por todo o corpo e não apenas no cérebro. Tudo acontecerá
simultaneamente.
O sistema endócrino pode secretar substâncias químicas psicodélicas, que
irão lançar vocês para novas formas de inteligência. Há, em sua sociedade, um
conflito em relação à visão que vocês têm das drogas. Qualquer coisa relacionada
com a expansão da mente tem sido considerada como muito ruim e digna de
medo. Contudo, ao mesmo tempo, uma boa parte do mundo encontra-se viciada
em drogas receitadas para manter as pessoas sedadas. Na sociedade de vocês,
as drogas receitadas para suprimir o processo químico natural são boas, enquanto
drogas que ativam a mente e abrem caminhos para outras realidades são más. O
controle maior acontece, de fato, em relação às idéias que vocês têm sobre o que
podem e o que não podem tomar. Pensem um pouco a respeito disso.
O sistema endócrino vai passar por uma sublevação maciça, que se encontra
em seus estágios iniciais. Pensem numa pequena mercearia; uma daquelas
antigas e decrépitas, com as mesmas marcas de alimentos nas prateleiras nos
últimos vinte anos. A mercearia está fora de moda e não atende mais aos hábitos,
gostos e desejos modernos. Alguém entra e diz: “Este mercadinho está
ultrapassado. Vou dar-lhe uma força, para que vá ao encontro das necessidades
da sociedade. Vou trocar os produtos das prateleiras.” Os supermercados servem
a certas necessidades e, como as necessidades e gostos dos seres humanos
mudam, os alimentos nas prateleiras do mercado precisam estar de acordo com
os novos gostos e exigências.
O sistema endócrino está fazendo a mesma coisa. O que é que o está
levando a servir novos alimentos? Vocês estão – ao amarem a si mesmos, ao

atrair o pilar de luz para o próprio corpo e ao reorganizarem a estrutura genética
básica de quem vocês são. Quando as fitas do DNA começarem a descobrir suas
identidades e a tornar-se vivas, mudarão o sistema endócrino. A decisão de vocês
de ficarem no presente, de amarem a si mesmos e de trabalharem com amor
neste planeta, consigo mesmos e todas as pessoas, mudará completamente o que
ocorre no seu interior. Essa é, definitivamente, uma chave para o
rejuvenescimento. Estejam prontos a experimentar a si mesmos, a experimentar a
vida e o próprio corpo, bem como as próprias emoções.
A energia acelerada criará devastação neste planeta, levando a uma grande
confusão associada a uma mudança radical, revolucionária, da noite para o dia.
Nunca na história registrada houve tanta energia sobre o planeta nem o tipo de
consciência que há agora; assim, vocês não tem nada que os prepare para o que
está chegando – nada. A mudança radical que esses movimentos trarão está além
do que possam conceber.
Concentrem-se no melhor que possam ser, sabendo que afetarão muitas
probabilidades ao seu redor. Saibam que, para si mesmos, esta será a
oportunidade de ativar uma mudança importante. A glândula pineal dos seres
humanos está sendo ativada através da infusão de energias luminosas, liberando
uma nova visão de possibilidades, nas quais a paz e a liberdade são sentidas e
reconhecidas interiormente.
O timo é uma glândula fundamental no envio de sinais para o corpo a fim de
que ele mantenha o padrão de rejuvenescimento. Essa glândula encolhe conforme
o indivíduo vai envelhecendo; ela murcha. É como o guardião existente na base
do pescoço, que regula o que vem de cima e o que vem de baixo. As glândulas
superiores dos seres humanos, a pituitária e a pineal, como têmporas cranianas,
estão inativas; estão basicamente dormentes. O timo não relembra continuamente
ao corpo de vocês seu projeto idealizado, porque não está recebendo as
mensagens das têmporas cranianas, para assim o fazer. Isso é porque essas
têmporas estão desconectadas de todas as fitas de DNA. O timo retornará à
própria vitalidade quando receber a mensagem de que o corpo já está preparado e
que a consciência está pronta. Se vocês pensarem em termos de expansão de
vida, alguns de vocês mal começaram a trabalhar. Outros tiveram um treinamento
que irá implodi-los para a mudança seguinte; o trabalho que irão fazer é uma
dádiva para o planeta, uma dádiva para a civilização.
Se estão se castigando ou tendo idéias negativas em relação a si mesmos,
então precisam examinar suas lealdades duais. Estar aqui, neste momento, indica
para nós que vocês têm interesse, entusiasmo e lealdade para transcender as
idéias que vêm alimentando a espécie humana. Se estão lutando com isso –
olhando no espelho e dizendo: “Oh, vejam como estou! Que horror!” – então vocês
têm uma dualidade, uma dúvida, um conflito. Se têm esse tipo de conflito, então
quanto mais a energia aumentar, mais irão se sentir como um elástico sendo
esticado e depois solto vezes sem fim. Assim, se estão se sentindo como um
elástico esticado, a melhor coisa a fazerem seria olharem para a inconsistência de
suas crenças como as estão expressando, silenciosa ou abertamente.

O hipotálamo regula a temperatura e a água do corpo humano. Vocês são
água, compreendam – água eletrificada. Os elementos e o equilíbrio da água dos
oceanos equiparam-se aos do sangue do corpo humano. Os seres humanos
foram feitos do oceano. Este é um dos grandes segredos da criação. Os deuses
pleiadianos vieram e usaram a energia das moléculas de hidrogênio e oxigênio.
Foi daí que vocês surgiram. Esta é a chave básica. O firmamento foi criado, e do
firmamento veio a vida. Este é um dos princípios através dos quais vocês foram
construídos. Queremos que compreendam que há muitas maneiras de se construir
seres humanos. Vocês vêm ouvindo histórias de que foram feitos de pó e barro.
Algumas dessas histórias não são verdadeiras; são contadas para mantê-los
afastados da verdade. Faz mais sentido para vocês o fato de que estão mais
próximos dos elementos sólidos do que daqueles da água. Lembrem-se, dissemos
que muito frequentemente as coisas são trocadas, de modo que vocês não
descubram a verdade da própria identidade.
Pode-se pensar no hipotálamo como o guardião existente entre o corpo físico
e os chakras externos. O tempo dele ainda não chegou. No estágio atual de
evolução da espécie humana, vocês não compreendem as funções que ele tem.
Sim, ele regula a temperatura corpórea e o fluxo de água, e a água é a essência
da vida humana. Sempre encorajamos vocês a ficarem perto da água, a entrarem
na água, e a usarem a água, porque a água aumenta a função do hipotálamo. Ela
o mantém tépido, para quando ele precisar ser aquecido. Chegará o tempo de
explorar melhor o hipotálamo.
Há maneiras, através do ajuste crânio-sacral, de estimular o hipotálamo. Isso
será descoberto e divulgado quando as pessoas estiverem elevado suas
consciências ao grau em que estejam preparadas para a grande explosão de
energia que virá dessa glândula. Até chegar essa hora, a informação seria
perigosa. As pessoas, algumas vezes, não conseguem ser moderadas e acham
que precisam beber o elixir de toda experiência sem fazer as preparações de
consciência necessárias.
Vocês nunca mais serão os mesmos quando as secreções hipotalâmicas
começarem a ser liberadas. Vocês já tomaram algum psicodélico? Como
gostariam de viver, equilibrando tal realidade vinte e quatro horas por dia? Não
funcionaria; seria uma confusão total. É bom apenas para o que é chamado de
“uma viagem”. É boom para uma jornada de aprendizagem – aos domínios
xamânicos, misteriosos da Biblioteca Viva. Certamente não é algo que queiram ter
no café da manhã todos os dias. O restante do sistema nervoso não se encontra
em sincronia com tal consciência. Quando vocês fazem o que chamam de
“viagem”, ocorre exatamente isso – é como ir para o campo ou para a praia no fimde-semana. Vocês vão, têm a experiência e depois voltam e pensam a respeito.
O hipotálamo irá levá-los para uma nova linha litorânea de seu ser, um novo
domínio que será quimicamente induzido. É isso o que o sistema endócrino faz.
Ele introduz várias substâncias químicas no corpo humano, sem que a pessoa
tome qualquer coisa – sem que ingira qualquer substância. As substâncias
químicas começarão a ser secretadas e influenciarão a maneira pela qual vocês
percebem e interpretam a realidade.

O hipotálamo recuperado levará vocês numa viagem, e vocês mudarão tudo,
de tal maneira que ficarão felizes de morar no lugar a que chegaram. Não mais
quererão viver no lugar antigo. Será como se mudassem para uma nova terra ou
um novo planeta sem deixar a Terra. Será uma divisão do seu mundo. A Terra e a
realidade da Terra na Biblioteca Viva mudarão diante de seus olhos, porque as
substâncias químicas, secretadas a partir do hipotálamo, darão a vocês uma nova
interpretação da realidade.
Vocês ainda não estão preparados para isso; não estão nem perto disso.
Primeiro, vocês precisam se convencer de que são amados e que são a fonte do
próprio amor. Precisam sentir isso de maneira constante para poderem iniciar as
mudanças sutis no sistema endócrino, que irá prepara-los para o despertar do
hipotálamo. Se todas as coisas ocorrerem coletivamente, quando poderá a Família
da Luz esperar o despertar do hipotálamo? Sugerimos que isso ocorrerá entre
1999 e 2009, um período de dez anos.
Com todo o estardalhaço a respeito do sistema de saúde americano,
lembramos a vocês que saúde é grátis. O verdadeiro custo da saúde são alguns
momentos de seu tempo para desenvolver a atitude correta sobre o próprio corpo.
Vocês criam a própria saúde ou doença e não precisam que ninguém lhes diga se
estão saudáveis. Antes de tudo, quando estão em contato com o próprio corpo –
quando tomam um banho, podem saber e sentir o próprio nível de bem-estar –
vocês sabem se estão saudáveis ou não. Podem escolher se preocupar e não
confiar no próprio corpo. Se preocupam-se com a saúde, então criarão algo. O
corpo segue as imagens que vocês instigam.
Se estão sempre se preocupando a respeito de que doenças poderiam pegar
ou de como um câncer poderia estar crescendo ou se têm AIDS ou difteria ou
tuberculose ou o que quer que pensem, as probabilidades são de que, se já não
têm algo, irão criar a partir daí. Se sabem que são saudáveis, vocês o são. É
muito simples.
O medo é o assassino. Lembramos a vocês que o poder termina onde
começa o medo. Se vocês temem algo, é como se colocassem uma placa acima
da própria cabeça, com os seguintes dizeres: “Bem-vindo. Estou esperando você.”
O propósito do medo é salvar a sua vida, é atira-los para o agora de modo que
entrem em ação. Frequentemente isso serve para afasta-los daquilo que é
perigoso e direcioná-los para a verdadeira essência de seus seres vitais. Porém,
quando se apegam ao medo como estilo de vida e irradiam medo da vida, fecham
o corpo e matam a força vital. Isso cria estresse, acaba com a saúde e envelhece.
Os seus pensamentos criam a sua realidade. Parte da iniciação da consciência é
mover-se através da toxicidade, e o corpo físico humano precisa passar por uma
preparação e uma purificação maiores em relação àquilo que seria chamado de
intenção e coragem. Quando vocês vivem com medo dissipam tudo. Dissipam o
próprio poder. Assim, para enfrentar algo que não é familiar ás suas mentes
lógicas, vocês precisam manter a clareza de intenções e um tremendo senso de
coragem, segurança e indiferença. Tudo o que os impede de alcançar alguma
coisa é simplesmente uma idéia. No decurso dos próximos vinte anos – o período
para o qual todos estão comprando ingressos nos assentos das primeiras fileiras
do anfiteatro da Terra – muitas mudanças ocorrerão.

Vocês se lembram de quando eram crianças e foram a um parque de
diversões e viram, pela primeira vez, aqueles enormes brinquedos? Não pediram
a seus pais ou irmãos mais velhos para leva-los a passear naqueles carros, que
pareciam tão cheios de aventuras e tão gigantescos? A Terra vai parecer um
enorme parque de diversões. Vocês vão todos andar em alguns brinquedos tão
grandes, que nem conseguem imaginar; assim, vocês precisam livrar-se de
algumas coisas e pensar no que pretendem. A grande maioria das pessoas se
sairá muito bem. Irão trilhar o caminho com emoção exagerada. Cuidado com as
lamúrias – elas são um tremendo desperdício de energia. Aceitem tudo o que
criam e saibam que há oportunidades em todas as coisas.
Do nosso ponto de vista ficamos completamente espantados pelo fato de
vocês temerem as situações em que se encontram as oportunidades. Num certo
nível, sabemos quem vocês são e o que passaram para chegar até aqui. Sabemos
por que estão aqui na Terra, e que não foram enviados para cá para se debaterem
sozinhos. As forças que trabalham com vocês têm a capacidade de influenciar e
afetar a realidade em que vivem, e que está além de sua compreensão, muito
embora vocês não tenham consciência da existência dessas forças. Vocês não
compreendem como os dedos delas se movem para cutucar esta ou aquela
pessoa: “Vá ali. Faça isso. Oh, não faça isso.” Os eventos estão sendo montados.
Compreendam que há uma profunda disseminação de idéias e pensamentos
cancerosos sobre o planeta, exatamente como há uma profunda disseminação e
encorajamento da idéia da AIDS. As pessoas ouvem essas coisas e se apegam a
elas. Agora as pessoas estão com medo do sol, como se houvesse algo errado
com a natureza. As pessoas que compram essas idéias irão verificar que seu
medo agirá muito mais rapidamente do que qualquer raio de sol poderia fazer para
prejudica-las.
O medo é o assassino. É uma idéia que agarra as pessoas, como Paul
Revere gritando e cavalgando pelas ruas do início da América. Quando o medo
corre através do corpo do indivíduo, faz com que as substâncias químicas que o
acompanham saiam e encham aquele corpo. Tais substâncias ativam uma espiral
descendente e a idéia da morte. É basicamente simples assim.
Vocês ouviram falar da AIDS e que ela é causada pelo vírus HIV. Porém,
agora, há AIDS sem a presença do HIV. A AIDS está sendo disseminada
eletromagneticamente, do mesmo modo que muitos distúrbios podem ser
espalhados de maneira eletromagnética. Lembrem-se, o eletromagnetismo
envolve as grandes correntes de eletricidade que cercam vocês de todos os lados,
geradas pela humanidade e outras fontes. O magnetismo, naturalmente, é a força
que mantém as coisas unidas. Vocês também possuem partículas dentro do
próprio cérebro.
Usem essa idéia para ajudar outras pessoas a abrirem os corações. A AIDS é
disseminada eletromagneticamente, movendo-se de um transportador para outro
com um padrão ou vibração similar: “Penso como você. Envie a mim os seus
pensamentos.” Entenderam? “Tenho aquelas mesmas crenças no medo. Estou
confuso a respeito de quem acho que sou. Eu não valho a pena. Não tenho
qualquer poder sobre meu corpo.” Esse tipo de pensamento se expande tanto,

que é como se carregassem placas, cartazes e adesivos sobre o próprio campo
áurico, proclamando quem acham que são. Os vírus podem ser disseminados
eletromagneticamente, de modo que áreas metropolitanas inteiras podem ser
infiltradas. Por quê? Vocês são atraídos para viver em certa cidade ou lugar,
devido ao karma e à vibração do restante das pessoas. É por isso que muitos de
vocês estão sentindo o impulso de mudar para outros locais.
O mesmo princípio é verdadeiro em relação ao coração. Se a AIDS pode ser
espalhada de maneira eletromagnética, o mesmo pode se dar com a abertura do
coração e com a Deusa. Queremos que compreendam que há sempre muitos,
muitos planos em movimento. As pessoas dizem: “Por que planos vibratórios
inferiores, negativos, ruins, têm de estar em movimento?” Porque as pessoas
esperam por eles. As pessoas não se sentam e ficam esperando que algo
excitante e bom aconteça a elas. Elas se sentam em suas cadeiras de balanço,
fumando e imaginando quando um carro irá se chocar contra a parede de sua sala
de estar. Por quê? Porque assistem à televisão. As principais impressões são
provenientes desta máquina de controle mental que, basicamente, grava o medo
em vocês. O medo crônico vai ser o assassino. Ele atrairá para vocês aquelas
coisas que temem e que estão certos de que acontecerão. De todas as
possibilidades do mundo, por que escolhem o que fazem?
Quanto mais compaixão tiverem pelos outros, mais rapidamente a
consciência da massa mudará. Estamos pedindo a todos vocês que joguem esse
jogo do coração muito mais frequentemente do que apenas quando têm tempo
livre. Comprometam-se a abrir o coração, façam com que permaneça aberto, e
não deixem de usar a energia do coração da Deusa Mãe. Isso fará toda a
diferença, por que não é apenas o coração de vocês que está envolvido – é o
coração da Deusa. Porém a Deusa precisa que o coração das pessoas esteja
aberto para que a energia dela possa mover-se através dele.
Hoje, há muito poucas áreas geográficas no planeta que irradiam a frequência
do amor. Isso está prestes a mudar, naturalmente. A Terra, como vocês bem
sabem, está passando por alguns desafios – para não dizer coisa pior. Porém, se
vocês acham que isso é profundo, segurem-se. Vocês vão entrar numa grande
corrida. Num período muito curto de tempo, haverá um ingresso de energias, em
escala global, que os levará mais e mais para aquilo que lhes parecerá a
destruição do planeta. Queremos que saibam disso. Queremos que compreendam
que, algumas vezes, quando a energia evolui, mesmo quando vocês passam por
processos evolutivos, há desorientação, caos, confusão e ausência de identidade.
Toxicidade pode sair de seu corpo, tornando-os doentes. Vocês podem ter
problemas intestinais, desordens estomacais ou prisão de ventre. Muitas coisas
diferentes indicam mudanças à vista.
Vocês podem comparar a Terra a um grande espelho daquilo que está
transpirando dentro dos seres humanos. A Terra agora está exalando toxicidade.
Ela a suportou por muito tempo. Por muitos e muitos anos a Terra recebeu coisas
tóxicas não apenas do lixo radiativo e todas as outras espécies de lixo, mas
também da descarga coletiva da raiva humana. Os seres humanos são criaturas
energéticas e suas emoções criam uma força coletiva, que é irradiada. Vocês não

apenas irradiam caos e medo, que é basicamente o que suas vidas,
coletivamente, vêm fazendo há muito tempo, mas também irradiam raiva. A raiva
tem a ver com aquilo que sabem, em seu íntimo, que lhes está sendo negado.
Há quase seis bilhões de vocês – número prestes a ser duplicado –
descarregando a própria raiva sobre o planeta. O que imaginam que isso faz? Cria
uma agitação e um reflexo da raiva do próprio planeta por causa da falta de
cuidado e de amor. Tudo isso está sendo cuspido para fora agora; assim, na longa
corrida, vocês passarão por uma limpeza. Todos vocês estão alcançando uma
nova percepção. Estão sendo empurrados, como povo e como planeta, até os
seus limites. Vão ser forçados a definir novas fronteiras a respeito do que
defenderão ou não. Ninguém mais ficará sentado em casa perdendo isso. Vocês
todos precisam participar. Se não o fizerem, muito provavelmente desaparecerão,
de uma ou de outra forma.
Queremos lembrar-lhes que vocês criam a própria realidade e que a raiva
coletiva tem a ver com o descrédito que dão à própria imaginação. Sintam isso por
alguns minutos. A imaginação é a chave para a inteligência, para a unificação de
conceitos e para a manifestação de idéias. Qual foi a última vez que tiveram
coragem de investir regularmente na própria imaginação? Vocês roubam de si
mesmos as qualidades inerentes através das quais podem se salvar, se
transformar a redefinir a liberdade. A imaginação é, de fato, um bilhete de ingresso
para o grande parque de diversões mercurial da Terra.
A Terra é, atualmente, habitada por uma multidão de forças inteligentes e não
apenas por humanos. Existem fechaduras dimensionais que mantêm várias
formas de vida separadas e segregadas. Com o colapso do tempo, os seres
humanos estão sendo levados a ativar a grade da Terra. Quando vocês são
impregnados pela energia luminosa cósmica, ela altera o sistema nervoso, que é
como uma rodovia pela qual os impulsos energéticos viajam para o cérebro. Como
numa estrada, o sistema nervoso humano está sendo reconstruído, ampliado e
reforçado, de modo a acomodar um aumento de dados, como uma corrente de
tráfego se movendo pelo corpo humano. Quando vocês enfrentam uma
experiência fora do padrão, o seu sistema nervoso tende a se fechar. O seu corpo
entra em choque, incapaz de processar a realidade fora-do-comum.
À medida que a energia no planeta aumenta, os bloqueios de seus corpos
físico, mental, emocional e espiritual se ampliam. Sentimentos e idéias não
expressos criam obstáculos ao fluxo de energia, cujo propósito é conectar vocês.
Precisam ajudar o processo sendo responsáveis por quem são. Sempre que
tiverem um preconceito ou uma dificuldade – “Não quero saber isso. Odeio isso a
meu respeito. Não gosto disso.” – podem acreditar que a lente de aumento será
colocada sobre o que estiver acontecendo. Vocês gritarão e se contorcerão até se
ajustarem. E se não o fizerem, manifestarão o bloqueio sob a forma de um difícil
desafio. Tudo está se intensificando para ensinar as pessoas sobre
responsabilidade e sobre como manter a clareza de propósito e intenção. Utilizar
modalidades diferentes de trabalho corporal nos dias de hoje é essencial para a
sobrevivência. Buscar descobertas através do trabalho corporal facilita e acelera o
reconhecimento da própria identidade.

Quanto mais descobrirem quem são, mais profundamente compreendidos
poderão ser os dramas que os aprisionaram. Os dramas são liberados de padrões
celulares que fielmente os levam para as situações não resolvidas e não
perdoadas. Na verdade, vocês convidam todos os atores da sua vida, e vocês,
como diretores, distribuem os papéis e dirigem o espetáculo. Se agora estão
finalmente cansados do “script”, lembrem-se que foram vocês que o escreveram!
A culpa e o papel de vítima constituem as armadilhas máximas para assegurar a
falta de poder. Lembrem-se: há dramas que são antigos dramas de deuses e que
estão influenciando vocês agora. Toda realidade está ligada e está buscando uma
cura na união.
Há grande humor nas energias altamente evoluídas, especialmente aquelas
que trabalham com a frequência do amor. Isso pode ser reconhecido como uma
marca registrada. Com as energias que vocês encontram, certifiquem-se de que
há um senso efusivo de humor, pois o riso é uma chave para a liberdade. Há
muito lugar para a alegria em todos os aspectos da existência, e este é um
conceito que vocês estão procurando compreender.
Nós os encorajamos a operar fora do centro de sentimento – no plexo solar.
Vocês possuem a mesma capacidade e atividade dentro do revestimento do
estômago quanto têm nas células cerebrais. Reconsiderem a si mesmos. Vocês
podem instantaneamente ver que alteram a própria experiência, quando acreditam
e encontram oportunidades em cada evento que criam. Lembramos a vocês que a
oportunidade é frequentemente disfarçada como perda.
É na região do plexo solar que vocês mantêm o poder do próprio corpo e de
onde estendem seu poder para o mundo. É também onde percebem o mundo.
Este é o centro do sentimento. É aí que vocês reúnem os dados, pois, através do
plexo solar, sentem o próprio caminho através de acontecimentos que podem não
fazer sentido para a mente lógica. Dêem um passo atrás e olhem. Reorientem o
processo de tomada de decisões, tomando um desvio em direção ao próprio
corpo. Observem como se sentem e reconheçam a sabedoria inata do corpo,
falando a vocês, se lhe derem ouvidos, como um conselheiro afetuoso! Os seus
corpos querem trabalhar com vocês – frequentemente são vocês e os seus
pensamentos que trabalham contra o próprio corpo. Lembrem-se, a mente lógica
foi treinada por aqueles que desejam que vocês trabalhem num paradigma muito
limitado e numa certa frequência limitada.
Queremos que aceitem a idéia de que são muito significativos. Há um grande
valor em quem vocês são, no que pretendem e no que permitem a si mesmos
experimentar. Gostaríamos que sentissem uma tremenda elevação e um senso de
valor pessoal por sua capacidade de combinar múltiplas realidades de consciência
e de saltar para territórios que muitos não suportariam. Damos a vocês uma
estrela de ouro por ousarem ser temerários, porque estão alegremente libertando
o cativeiro da percepção humana, enquanto exploram as estações de si mesmos.
Há muitos mestres que lhes mostrarão em que fatias do tempo vocês floresceram
e se desenvolveram e onde afetaram uma realidade interligada e o que aqueles
tempos e lugares têm a ver com o agora. Um dia, vocês compreenderão que
aqueles outros tempos são agora. Tudo ocorre no agora. Este exato momento da

existência – onde vocês estão – é verdadeiramente o momento significativo,
espontâneo e contínuo. É, sempre e sempre, onde podem encontrar a si mesmos.
Conscientizem-se de estar recebendo informações simultâneas de outras
civilizações. Observem e verifiquem o que podem ligar sincronicamente.
Frequentemente vocês são impulsionados por um conhecimento. Contudo,
embora isso comumente ocorra, vocês levam um tempo para se convencerem de
que, de fato, sabem algo. Há períodos de ajuste. Sejam pacientes e poderão ir a
qualquer lugar que desejarem. Sejam claros naquilo que pretendem e então
deixem acontecer.
Os golfinhos não têm segredos uns com os outros. Eles desejam compartilhar
todo o conhecimento que possuem. Podemos saber qual o grau de evolução dos
indivíduos pela vontade que têm de compartilhar aquilo que sabem. Quanto mais
vocês compartilharem o que sabem, mais receberão. Quanto mais retiverem e
agarrarem a sabedoria que lhes tiver sido dada, mais rapidamente ela sairá por
suas mãos e a perderão. Abram as mãos e sua sabedoria sairá voando como uma
borboleta; então, novas borboletas pousarão.
Toda vida possui sistemas de chakras. Uma cidade tem ruas, carros
passando por elas e postos de combustível que armazenam energia. Ocorre o
mesmo com os sistemas de chakras. Eles constituem armazéns energéticos ao
redor e dentro das formas de vida. Os chakras interligam os trabalhos internos –
as operações fisiológicas tridimensionais – com as atividades etéricas
multidimensionais. Trazem energia dos domínios não físicos para o físico, se
utilizados adequadamente.
Todas as formas de vida possuem esses portais de energia como passagens
e lugares onde podem ser recarregadas. O que cada forma de vida faz com seu
suprimento energético encontra-se no projeto ou no DNA dela própria. Enquanto o
DNA humano está sendo reordenado para alcançar uma nova expressão de si
mesmo, a frequência ou identidade que vocês carregam está falando alguma
coisa num nível não físico. Para cada lugar que vão, carregam a energia mutante
que anuncia a si mesma. A consciência de vocês anuncia-se a todas as formas de
vida. Talvez aqueles próximos a vocês num shopping ou num restaurante não
estejam muito conscientes de quem vocês são. Porém, quando caminham num
bosque ou pelos campos, ou entram no mar, verão outras formas de vida que
terão muito mais consciência de quem vocês são. Eles mudam a reação deles,
assim como o próprio DNA, porque o DNA de vocês está mudando. Através de
vocês toda a natureza torna-se mais disponível como Biblioteca Viva.
A partir da perspectiva que vocês têm, há muito poucas pessoas que viveram
milhares de anos; contudo os deuses criadores são capazes de estender a
longevidade do corpo celular. A extensão da vida e o rejuvenescimento celular
estão voltando à moda. Isto é parte da construção do corpo de luz, um corpo que
não é tão denso, de modo que não se autodestrói, um corpo que se autogera e
autoreabastece. É para isso que vocês estão trabalhando. Já teriam chegado lá e
sentiriam esse corpo, se a sua mente lógica não estivesse tão preocupada em
saber se isso é possível. Não conseguimos enfatizar suficientemente que vocês
precisam parar de dar ouvidos à sociedade e às versões oficiais da realidade. Isso

significa, escolhas e não desrespeito. Isso vai ser a tarefa mais difícil que terão de
realizar e a maior ruptura que terão de fazer – cruzar a ponte entre o eu social e o
eu espiritual. Qual deles irá tornar-se sagrado? Qual irá se tornar a fonte de
autoridade de cada um de vocês? Quanto mais depressa derem o salto, mais irão
se alegrar. Permitam que o eu intuitivo seja o porta-estandarte da sua experiência
– uma experiência que ninguém mais irá validar e que brota da indicação de que
vocês sabem, e não necessariamente se lembram, de que estão no caminho.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Sente-se confortavelmente e fique bem quieto. Envie uma mensagem para
que seu corpo relaxe, se solte e deixe ir. Respire muito profundamente. Ao expirar,
sinta uma onda de serenidade movendo-se por todo o seu corpo. Continue a
respirar conscientemente, encontrando o seu ritmo próprio. Sinta o seu peito se
expandir e se abrir. Sinta que a área do seu coração se torna mais quente. Relaxe
a garganta. Deixe a mente clara e a visão centrada. Acompanhe sua respiração
por alguns momentos. Imagine um pilar de luz tocando o topo de sua cabeça e,
depois, entrando em seu corpo. Respire profundamente e vá seguindo a
respiração, tornando-se tão leve, calmo e cheio de paz quanto possível.
Uma vez que esteja nesse lugar sereno, focalize sua energia em seu terceiro
olho e imagine o seu mundo, a Terra. O que quer que imagine, estará bem.
Enquanto mantém a imagem do planeta no olho da mente, sinta a existência de
um projeto e um propósito individuais para cada habitante terrestre. Você pode ver
esses projetos como centelhas de luz e formas geométricas.
Sinta a regularidade e a multidão de lições necessárias a evolução da
consciência. Não apenas a consciência de cada indivíduo está sendo ampliada,
mas também a consciência coletiva do globo está se ligando de maneira única.
Sinta a contribuição que cada indivíduo faz para o plano global e, a partir deste
agora, emita uma onda de intenção, amor inspirador e confiança na forma
humana.
Agora, como se sua consciência fosse um imã, atraindo para si toda
consciência afim, sinta-se brotando de seu próprio projeto, como uma bola de luz
dourada. Deixe que o seu projeto comece a girar ao redor da teia da Terra,
procurando outros projetos que estejam ajustados para trabalhar com o seu, cujo
plano final é ativar um novo projeto global para a humanidade. Sinta essa busca
global. Deixe-se, como a esfera de luz dourada, girar e girar ao redor do planeta,
indo de um lugar a outro. Deixe a esfera aumentar de tamanho, enquanto atrai
consciências semelhantes para si, formando um toldo de luz e projetando uma teia
de energia, designada para ser despertada por intersecções da consciência. Sinta
a sua esfera de luz dourada ser atraída ser atraída para diferentes localizações ao
redor do planeta. Veja-se em cada uma delas e veja-se alterando, abrindo e
expandindo a própria presença em qualquer lugar que vá.

Imagine seis bilhões de pessoas ligadas ao projeto global a partir do interior
de seus corpos. Elas sabem que a mudança que está chegando é uma
oportunidade para se viver mais alegremente e ter uma vida expandida, na qual
terão liberdade para olhar para a vida a partir de uma perspectiva bem diferente.
Traga sua consciência de volta ao corpo físico. Imagine luz correndo através
de você, ligando você. Veja a energia fluir num ritmo acelerado e deixe que seu
corpo comece a pulsar. Sinta-se mais forte e cheio de novas informações, saúde e
vitalidade. Sinta o pilar de luz continuamente com você, preenchendo-o e ligandoo à sua fonte. Mantenha o pilar de luz sempre se dirigindo para o seu corpo físico.
O pilar de lua é seu cartão de entrara para os domínios superiores.
O pensamento é. Você está evoluindo para aprender a usar os seus
pensamentos de uma forma produtiva, de modo a poder alterar o mundo e criar
um novo paradigma da realidade. Confie em si mesmo e preste atenção naquilo
que está descobrindo. Lembre-se. A estrada que se abre à sua frente pode ser
muito interessante. Lembre-se que é sempre você quem a cria e, se você não
gosta do cenário, pode simplesmente pegar uma nova estrada. Boa viagem!

A dança das dimensões
Bárbara Marciniak
(Capítulo VII, do livro Terra – Chaves Pleiadianas
para a Biblioteca Viva)

Lembramos-lhes que o Criador Primordial compõe todas as equipes e, se vocês
estão no universo do Criador Primordial, então fazem parte de todas as equipes.

Vocês, como seres humanos, são as fichas da biblioteca, as chaves para a
Biblioteca Viva. Toda a informação armazenada na biblioteca da Terra é acessível
através de vocês. Foram projetados para que fosse possível fundir-se com vocês,
influenciá-los e emergir através de vocês. Vieram para cá para dominar a versão
humana do processo evolutivo espiritual – viver com ele, fundir-se com muitas
realidades diferentes e permitir que essas realidades emerjam através de vocês.
Finalmente, tornar-se-ão ajustados à consciência dos deuses criadores, dos quais
surgiram. Será como girar o dial de um rádio para captar uma variedade de
freqüências. Permitam-se compreender que os corpos físicos que agora ocupam
são centros transmissores e receptores, unidades de radiação existentes em
muitas realidades. Toda a criação é projetada para ser influenciada – para ser

como peças de um quebra-cabeças que se ligam e se ajustam a outras peças.
Como humanos, vocês foram mantidos na ignorância de quantos prolongamentos
vocês possuem que os ligam a outras realidades. Vocês não têm idéia das fontes
inteligentes de outras realidades que se ajustam a vocês e os afetam.
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Não existe nada que não seja parte do todo e o todo, como foi projetado, é
uma zona de livre-arbítrio que cria uma abertura interminável de troca e influência.
A tarefa e responsabilidade de vocês é fazer alianças e escolhas. Os seus pais
devem ter dito: “Brinquem com crianças boas. Não brinquem com crianças que
batem, cospem, mordem, chutam ou xingam. Vocês têm de ter bons amigos.” Eles
lhes ensinaram como escolher os amigos. Parte do trabalho de seus pais foi
ensinar a vocês o que procurar nas pessoas. Contudo ninguém ensinou a vocês
como fazer amigos e alianças com os mundos invisíveis que os cercam.
Como humanos, o trabalho de vocês é possuir e cuidar da Biblioteca Viva. No
passado, aqueles que queriam experimentar a Biblioteca Viva olhavam, com
permissão, através dos olhos dos seres humanos. Enquanto olhavam, os
humanos tornavam-se os deuses e deusas encarregados, os guias de turismo
desta realidade, por assim dizer. Num certo tempo, os humanos na Terra
ocuparam posições muito ilustres e altamente evoluídas. Vocês tinham formas
gloriosas, vibrantes, emanadoras de energia e luz. Exatamente como os chefes de
cozinha têm especialidades no preparo de alimentos, os humanos tinham
caminhos especializados para experimentar a Biblioteca Viva e acessar as
informações. Aqueles que desejavam conhecimento vinham para experimentar e
descobrir a biblioteca da Terra. Eles se fundiam com os humanos, que serviam
como fichas de biblioteca da Terra e toda a sua majestade. Tornar-se um com
outras energias e permitir-lhes olhar através de seus olhos para experimentar
mais, era um propósito divino. Os humanos puseram-se à disposição desse
processo.
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Energias de sistemas estelares distantes, que contribuíram para a biblioteca,
diziam: “Queremos acessar a biblioteca para estudar algumas coisas e obter
algumas informações.” Elas precisavam de permissão e tinham de encarnar a
frequência do amor para se fundirem com os humanos. Estes sabiam que estava
havendo uma fusão de alguma espécie, um encontro da frequência do amor. As
outras energias usavam os corpos, olhos, sentidos e todo o ser dos humanos para
conferir a Biblioteca Viva. Humanos diferentes tinham, naturalmente, predileções
por vários aspectos da Biblioteca Viva e os deuses e deusas visitantes, se
quiserem chama-los assim, procuravam certos dados. Assim, administrar a
Biblioteca era um trabalho muito interessante, porque não se sabia que deuses ou
deusas iriam aparecer e que informação iriam procurar. Era como ser guia de
turismo e aqueles que vinham, dirigiam vocês para acessar a informação que
desejavam. A relação era simbiótica e seu sucesso baseava-se na frequência do
amor.

Há informações gloriosas, desesperadamente necessárias à existência e que
se encontram armazenadas aqui, na Terra. À medida que a reorganização da luz
ocorrer no planeta, haverá uma fusão em massa de seres muito benevolentes,
enaltecedores e afetuosos. Eles virão e atuarão nos corpos humanos. Vocês ainda
manterão a própria integridade e a própria identidade; porém eles irão fundir-se
com vocês, do mesmo modo que fundimos com nosso veículo. Eles serão
capazes de acessar os códigos e os números mestres que vocês abrigam dentro
de si mesmos.
Conforme a Terra é lançada para uma frequência que permitirá à Biblioteca
Viva retornar ao funcionamento total, experiências necessárias serão
compartilhadas por todos. Para, uma vez mais, tornarem-se recursos valiosos,
como as chaves de acesso à Biblioteca Viva a partir de muitos pontos de vista
cósmicos, vocês terão um DNA com doze fitas e total capacidade cerebral. E para
que tenham participação como fichas da biblioteca, precisam compreender que
são mais do que humanos. Ao longo da existência, onde são multidimensionais
em sua forma mais verdadeira, vocês possuem muitas aparências diferentes. São
um conjunto de energias sencientes, semeadas por todo este sistema universal.
Vocês compõem um reservatório de consciência que se reúne a outra
consciência, que tem intenções e propósitos e que descobre coisas.
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A Terra encontra-se num curso que está mudando radicalmente de direção.
Está experimentando um empurrão acelerado no processo evolutivo. Um ciclo
está chegando ao final e uma nova era ou novo tema está prestes a assumir a
precedência na Terra. Vocês estão ajudando essa nova era a nascer na
sociedade. Atualmente, os humanos mal compreendem que vivem muitas vezes
como humanos, quanto mais que há muitas outras identidades para o eu.
O eu é uma composição de muitas formas de vida diferentes, todas
compondo uma alma central. Enquanto a Terra é lançada numa nova direção,
seus ocupantes podem perecer por não estarem preparados para a nova
velocidade em que a Terra vibrará. Ou eles começarão as mudanças que irão
prepara-los para poderem saltar para dentro e para fora das várias personalidades
que compõem o conjunto da alma. Vocês são precursores nisso e estão
conhecendo as partes de si mesmos que é imperativo compreenderem. Há muitos
desses eus a conhecer.
Lembrem-se: vocês fazem parte de um conjunto maior de inteligências, que
busca expressar-se em muitas realidades. Para compreender melhor todas as
versões da realidade, a alma central de vocês possui muitas personalidades,
tentáculos e extensões. Assim, não pensem que são “bonzinhos” em todas as
versões da realidade. Na verdade, quando são “maus”, algumas vezes obtêm
mais informações do que quando são “bons”. Quando são boas pessoas, algumas
vezes são tão ingênuos que não têm idéia do que está acontecendo. Suas
descobertas não precisam causar dificuldades a vocês. Tencionem que elas sejam
interessantes, tragam mais conhecimento e façam algo muito benéfico para vocês.
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Vocês escondem de si mesmos a própria habilidade. Precisam aprender a
monitorar a maneira como criam a realidade, em quantas dimensões de
pensamento se encontram e como fingem estar apenas perambulando por aí, à
espera de algo. Os pensamentos correm por suas cabeças segundo a segundo,
trazendo toda essa informação, e vocês não percebem que estão criando a
própria realidade o tempo todo. Escondem de si mesmos as suas crenças, o seu
poder. Lembrem-se que foram programados, como espécie, para acreditar na
própria falta de poder através da televisão e dos sistemas educacionais.
Não caiam na armadilha de pensar que criam a própria realidade apenas
numa parte do tempo, enquanto que em outras e em certas situações vocês não
têm poder. É preciso que se lembrem da vastidão da própria experiência. É
preciso que se lembrem que fazem certos acordos para participarem de coisas
que parecem difíceis ou ruins. Na verdade, acontecimentos enaltecedores estão,
muito frequentemente, por trás de experiências que chamam de difíceis.
Lembrem-se: há oportunidades em todas as coisas que vocês criam.
Vocês mesmos são Mestres do Jogo; aqueles que orquestraram o
restabelecimento da liberdade da Terra e do semear de civilizações. Tais
civilizações tornaram-se vivas e ativadas e, agora, vocês estão vivendo num dos
lugares e numa das épocas de existência dos mais incríveis. Há muitos que os
apóiam e desejam se fundir com vocês, atuar através de vocês e ajuda-los no
trabalho que têm pela frente. Vocês não têm de ler um monte de livros, nem
equilibrar uma montanha de folhas de computador para executar esse trabalho.
Tudo o que precisam é confiar em si mesmos e projetar a própria realidade de
acordo com a própria sabedoria e da intenção daquilo que vocês, como seres
humanos, desejam realizar. O que quer que pretendam fazer como sua assinatura
– sua marca registrada neste mundo – acontecerá. Assim, sonhem grande.
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Os seres humanos, como fichas de biblioteca, acessam informações únicas,
que são muito diferentes daquelas experimentadas através dos elementos do
reino animal ou vegetal. A Biblioteca Viva foi projetada para a fusão e, por
verdadeiramente emergirem através das formas de vida da Biblioteca, outros
seres podem experimentar uma versão da realidade da Terra e obter informações.
A intenção daquilo que é procurado resulta na escolha da fusão que é feita.
Os humanos são codificados para dar total acesso à Biblioteca Viva. Quando
outras energias se fundem com os humanos, podem ser encontradas fórmulas e
projetos que não estariam disponíveis numa fusão, por exemplo, com um sapo. Os
humanos têm sido usados como fichas de biblioteca por energias que não operam
com total compreensão do veículo humano e isso tem causado desequilíbrio e
insanidade nos humanos. É essencial que vocês preparem os seus corpos para
receber a energia de fusões, estabelecendo os próprios padrões para aquilo que
estarão disponíveis, e que tenham discernimento. Lembrem-se: vocês têm a
assistência do eu superior, a versão de vocês que dirige suas experiências através
das leis universais de causa e efeito. O eu superior também age como um
guardião e um secretário particular, regulando os compromissos que vocês

colocaram em movimento com base em suas ações e crenças na terceira
dimensão, enquanto a realidade é continuamente traduzida de um domínio para
outro.
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A conjunção de Urano e Netuno em 1993, como uma Grande Onda de Luz da
Maré Galática, enviou um dardo de corrente elétrica sobre o planeta e ativou o
potencial para a terceira hélice no DNA dos humanos. Provocou a reunião dos
filamentos de códigos luminosos e o enfeixamento dessa terceira hélice. Isso abriu
caminho para a corrente elétrica dentro dos seus corpos, o que permitirá a
passagem do eu que vocês conhecem para o eu multidimensional.
Vocês vão enfrentar tempos tremendamente acelerados. Cada um de vocês é
um vórtice de energia pessoal. Ao jogarem conosco este jogo dos doze chakras,
abrem os seus chakras e criam passagens através das quais operam todas as
suas inúmeras personagens multidimensionais. Essas personalidades podem,
então, se fundir e se tornar uma unidade harmoniosa. Há versões de vocês
mesmos que se sentem fora de sincronização com vocês e, quando entram, o
desafio que vocês têm é o de aprender como ensina-las a ficar em sincronia para
criar essa unidade harmoniosa. Vocês precisam saber, no mais profundo âmago
de seu ser, quem vocês são e qual é o seu padrão como personalidade
tridimensional que está se tornando multidimensional. Ao estabelecerem esse
padrão, a experiência que têm e todos os seres que desejam se fundir com vocês,
alinham-se com tal escolha.
Quando estão experimentando uma fusão multidimensional, é uma boa
prática dizer: “Ouçam. Estou trabalhando para melhorar a raça humana, já que
sou um deles. Estou procurando evoluir, ter habilidades maiores e maior
tranqüilidade. Pretendo usar essas habilidades para beneficiar a mim mesmo, a
todas as pessoas com as quais estou em contato (que é toda a raça humana) e a
este planeta, a Mãe Terra, que nos dá um lugar para evoluir.” Se uma outra
energia não se ajustar a esse programa, deverá partir ou, no mínimo, estar pronta
para mudar e reconsiderar. Frequentemente, uma energia vem para ser curada,
para buscar amor e para aprender o que não sabe. Vocês são como a chama de
uma vela e versões de vocês são atraídas para a chama como insetos. Elas voam
para o fogo, vocês as transmutam e elas renascem.
Vocês podem dizer: “É minha intenção ter uma compreensão maior de como
utilizar essas experiências multidimensionais. É minha intenção descobrir como
posso beneficiar a mim mesmo e como divertir-me mais com isso.” Assim
estabelecem o tom da experiência através da intenção. A intenção é uma
declaração consciente daquilo que desejam manifestar na realidade. Portanto, se
querem alguma coisa, pretendam-na primeiro, pois é assim que a trarão para a
realidade.
Vocês estão vivendo num tempo em que a realidade está sendo redefinida e
vocês são aqueles que a estão redefinindo. Sigam a si mesmos numa aventura de
exploração decretando o que desejam e, depois busquem informação e ajuda para
interpretar aquilo que experimentam.

O que significa ter uma ficha de biblioteca? Significa que se encontram no
primeiro passo para a certificação – para a compreensão, a ligação, a mistura e a
fusão com outras energias, permitindo-lhes emergir, através de vocês, na
Biblioteca Viva. Quando vocês alcançam certos estados de consciência, emitem
uma pulsação eletromagnética, como um programa de rádio com o qual outros
podem se sintonizar. Vocês, então, tornam-se muito valiosos, porque podem se
fundir com outros e eles podem acessar os códigos. Os códigos contêm fórmulas
para copiar a vida. Muitos dispositivos de segurança foram projetados de modo
que os dados mais importantes, armazenados nos humanos, existam e possam
ser acessados apenas através de um certo estado de consciência. Sem isso, as
fórmulas nem mesmo manifestariam existência. As fórmulas existem através da
preservação de um alto nível de consciência dentro dos humanos. Se a qualidade
de vida e a existência forem alteradas, os humanos não serão capazes de
produzir as fórmulas.
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Estamos pedindo a todos vocês que sintam a energia desses seres que
desejam se fundir com vocês. Peçam-lhes para dar um sinal. Digam: “Meu
trabalho é para minha própria exaltação e a do planeta. Se estão alinhados com
isso, sejam bem-vindos. Se não, nem cheguem perto. Não estou disponível para
esse tipo de abordagem.” Vocês precisam declarar isso.
Podem dizer também: “Energia que quer trabalhar através de mim, estou
disposto a ser uma de suas manifestações de vida sobre o planeta. Quero
aprender quem você é e quero compreende-la. Pretendo ser energizado por sua
presença. Se tiver a capacidade de acessar energias que eu não tenho, estou
disposto a abrigar essas energias em meu corpo; por favor compartilhe essa
capacidade comigo.”
Se as energias que aparecem não lhes agradarem, não tenham medo de
dizer: “As portas estão fechadas. Vocês não são o meu tipo. Vou procurar outras
energias.” Vocês encontrarão, porque o seu padrão criará a sua experiência. Uma
vez sentindo-se confortáveis ao fazerem amizade com os assim chamados
invisíveis, poderão compreender e explorar aqueles tipos que “não lhe agradam”.
Todos, de fato, são parte da relação total.
Estejam mais no comando. Há muitas coisas necessárias à preparação do
corpo para acomodar a consciência da energia multidimensional. Ioga,
alongamento, respiração e algas e ervas para ajudar o corpo a criar as condições
que facilitem o trabalho da energia. É preciso um corpo que acomode a vibração
da inteligência multidimensional; assim, talvez, parte do trabalho realizada por
vocês envolva essa preparação.
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Questionem as energias que desejam trabalhar com vocês. Na Terra,
considera-se uma grosseria questionar um deus ou uma deusa, exatamente como
pode ser grosseiro questionar um adulto, quando se é criança. “As crianças
existem para ser vistas, não ouvidas.” Como crianças dos deuses, vocês aplicam

o mesmo princípio da invisibilidade e superioridade inquestionável. Estamos
sugerindo que questionem tudo – incluindo o que quer que lhes digamos – pois
vocês não apenas tem o direito de questionar, com têm essa responsabilidade.
Essa é a chave para a soberania, para a posse do próprio corpo e para levar a
própria realidade à existência.
Aprendam a criar espirais que partam de seu plexo solar e alcancem as
visões de seus vários eus. Vocês verificarão que as espirais irão conecta-los ao
seu propósito. Não julguem os eus que vocês vêem a partir de seu ponto de vista
tridimensional, pois os julgamentos criam armadilhas e laços de realidade que
repetem o mesmo tema em diferentes roupagens ao longo do tempo. Um dos
acordos que muitos de vocês fizeram foi o de deixaram para trás os julgamentos
nesta jornada, e é essencial manter essa posição.
Os eus multidimensionais de vocês podem fustiga-los rumo à evolução. Vocês
são sua própria luz e sua própria sombra. Naturalmente, jogam o jogo da
separação. Joguem agora o jogo de que são membros da Família da Luz e que
são boa gente. Dizemos que há equipes – o time dos camisetas brancas e o time
dos camisetas negras – e talvez vocês gostem de pensar que estão apenas no
time dos camisetas brancas. Lembramos-lhes que o Criador Primordial compõe
todas as equipes e, se vocês se encontram no universo do Criador Primordial,
estão também em todas as equipes.
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O estado natural dos humanos, e aquele para o qual estão evoluindo, é o de
seres multidimensionais, capazes de trazer a paz a este planeta e de levar essa
paz para outros mundos. Lembrem-se: a paz envolve uma decisão que é um
padrão escolhido para a vida de cada um. Algum dia haverá muitas memórias
paralelas a integrar e idéias que repentinamente surgirão. Vocês perceberão que
há camadas e camadas de si mesmos experimentando, enquanto que uma parte
de vocês está bem certa de que nada está acontecendo. Essas camadas de
realidade estão começando a se dividir e fragmentar, e vocês estão se movendo
para novos aspectos de suas habilidades e expressão. Agora, o truque é reter
essas coisas – gastar mais tempo perseguindo o que vocês têm sido inspirados a
descobrir através dos anos.
Vocês vieram aqui para mudar as probabilidades da Terra. Fazem coisas fora
do corpo muito mais do que têm consciência. Virá o dia em que, repentinamente,
terão consciência dos lugares que visitam quando tiram um cochilo ou vão dormir.
Eons atrás era necessário um grande treinamento para se desenvolver essas
habilidades. Hoje, vocês são inundados continuamente de luz e quanto mais luz
tiverem no corpo, mais a reorganização da identidade superior de vocês será
estimulada. Ao longo desse processo, mantenham um forte senso do eu – o ser
que são agora. Mantenham uma sensação de amor e bem-estar em relação ao
veículo que criaram.
Vocês acham que a Terra está passando por essa mudança sem qualquer
benefício para alguém? Há milhões que estão esperando pacientemente que a
Terra se torne luz, de modo que possam, com amor, chegar e acessar o que está
aqui e mudar o curso dos acontecimentos. Para que vocês alcancem esse lugar

valioso, o conhecimento de quem vocês são precisa ser percebido e sentido por
todos. Energia está sendo enviada para a Terra a fim de criar uma agitação e uma
mudança interior profundas. Isso é parte do projeto dos tempos e, conforme eles
se juntam, vocês começam a saber, a lembrar e a sentir. De repente nada mais é
o mesmo.
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Essa memória que está se agitando dentro de vocês pode criar reações
orgânicas, porque habilita as células de seus corpos físico, mental, emocional e
espiritual e precisa ser compreendida. Vocês estão se transformando em algo
novo e estão construindo a estrutura. Nós os encorajamos a ajustarem os próprios
corpos através de qualquer modalidade de experiência que lhes agrade. Vocês
poderiam usar shiatsu, massagens, rolfing, renascimento ou algum método
através do qual sejam capazes de acessar todos os seus corpos – mental, físico,
espiritual e emocional. Usem esses métodos para mover a energia para além de
qualquer lugar em que ela possa ter parado.
Recomendamos que bebam grande quantidade de água, pratiquem muito a
respiração e a oxigenação, entoem e permitam que sons não rotulados se
expressem através de seus corpos. Mantenham esses corpos ativos e vivos.
Gastem tempo se comunicando, meditando em paz e ouvindo o que quer que
esteja falando a vocês do seu interior. Entrelacem suas descobertas com a
estrutura de suas vidas e planejem, ao longo do caminho, aquilo que querem.
Vocês podem jogar, como crianças, esses jogos e se divertirem ao fazer isso:
contudo compreendam que, num nível mais profundo, estão explorando e
praticando a arte do xamanismo – a capacidade de entender e afetar muitos
mundos. O xamã não vive em um único mundo. Ao aprenderem a evocar a ajuda
de outros mundos e criativamente trocar energia através da harmonia e da
cooperação, vocês irão mudar. Sempre retornem à sua estação central – ao você
da Terra, como uma identidade singular forte que está descobrindo, aos poucos,
sua relação com tudo que é.
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Vocês estão sendo testados para ver quão constantes, confiáveis e estáveis
são, pois, nos próximos vinte anos ficarão chocados pelas anomalias que surgirão
de outras dimensões. Vários portais dimensionais estão escancarados, e estão
vazando, estão se movendo, e deslocando coisas que foram mantidas isoladas.
Assim, vocês podem descobrir objetos, criaturas, criações e acontecimentos que
não tem nada a ver com o lugar onde se encontram. Vocês poderão ver o retorno
de criaturas consideradas extintas, o desaparecimento repentino de animais sem
deixar rastros e o surgimento de variedades diferentes de vegetação por todo o
planeta. Bens pessoais – coisas que vocês possuem – podem desaparecer um
dia, escorregando por um buraco. Essas são algumas das anomalias que
ocorrerão, conforme reconsideram quem e o que são em relação a tudo o que é.
É muito mais fácil para vocês, agora, serem influenciados por formaspensamentos negativas do que antes. Por quê? Porque as pessoas estão criando

muito mais negatividade do que antes. Os seus jornais os encorajam para a
alegria ou para a negatividade? A frequência superior da energia que chega ao
planeta está causando a destruição do plano astral, que está tão sobrecarregado
de formas-pensamento de medo, que não pode mais se ajustar.
O colapso do plano astral na sua própria explosão populacional está
definitivamente tornando o planeta mais denso. As pessoas estão mais
assustadas e sentem como se houvesse uma carga mais pesada. Formaspensamento procuram se ligar à negatividade, o que significa que vocês têm
frequentemente mais angústia do que alegria e mais preocupação do que
desenvolvimento, confiança e despreocupação divina. Porém isso é uma questão
de escolha. O que desejam escolher? Qual será o foco de vocês.
202
Clareza é o nome do jogo aqui. Se se tornam disponíveis sem clareza, é
muito fácil acomodar energias que não irão se acomodar à vibração que possuem.
Isso não significa que essas energias sejam más; simplesmente significa que elas
ressoam fora de sincronismo com a intenção vibratória de vocês, o que pode,
naturalmente, trazer confusão. Quando não estão firmes na própria posição,
ocorre confusão, porque as energias não se integram. As emoções que possuem
criam a qualidade da experiência de vocês como as formas-pensamento que os
acompanham. Manter uma aparência de felicidade e perfeição o tempo todo não é
a solução. Permitam-se moverem-se através de experiências emocionais e
aprendam com elas. Mau humor e energias negativas à qual vocês se apegam
tornam-se hábitos ou padrões que podem criar dificuldades extremas. Vocês
podem se tornar aquilo que chamamos de meretriz cósmica, um portal aberto a
qualquer energia não-qualificada. Saber que o Criador Primordial está em todas as
coisas pode, de fato, criar um dilema.
Conscientizem-se de que estão se abrindo ao processo de autodescoberta na
relação com tudo o que é. À medida que a realidade e as idéias emergem através
de vocês, vocês serão capazes, através do amor, da compaixão e da
compreensão, de experimentar mais da grande dualidade e polarização que
caracteriza um aspecto da existência. A chave é aproveitar a jornada da
descoberta e encontrar a jóia que há dentro dela.
Pensem em si mesmos como portais e nas próprias emoções como guardiães
que determinam o tipo de energia que é permitida no plano terrestre nestes
tempos, porque vocês são os guardiães para outras dimensões. Vocês precisam
amar a si mesmos, pois é a partir de si mesmos, nesta realidade, que vocês
operam. O corpo físico que ocupam representa a sua estação central. Toda a
história de seu corpo físico trouxe vocês a este ponto preciso de consciência, onde
percebem que são significativos. O corpo humano é o seu veículo de transporte, o
seu Mercedes, e não podem negocia-lo, pelo menos não neste “round”. São vocês
que definem as próprias fronteiras, são vocês que dizem: “Isto é bom, isto não é.
Gosto disso e não gosto daquilo.” Aprendam a agir sem culpa, amando a si
mesmos e confiando que o que quer que tenham criado contém uma oportunidade
de crescimento espiritual.
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Cada pensamento que pensam adquire forma e vida, como se vocês fossem
padeiros, misturando os ingredientes e dando forma aos pãezinhos. Toda vez que
pensam em algo, uma forma-pensamento é trazida à existência. Essa formapensamento trabalha com vocês e ganha vitalidade através dos éteres de formaspensmento de massa. O que vocês colocam em movimento é o que
experimentam, para o bem ou para o mal. Vocês são o criador. Agora, talvez,
percebam a profundidade daquilo que colocam em movimento através de suas
crenças e pensamentos básicos. Não vale a pena ser invejoso, nem energizar
ódios, vinganças ou qualquer dessas coisas, porque, quando vocês lhes dão vida,
eles retornam para perseguir vocês, de modo que experimentem a própria força
criativa.
Quando amam o próprio corpo e a si mesmos, vocês chegam a certas
conclusões a respeito daquilo para o que estão disponíveis. Aprendem a dar as
cartas em relação ao que as suas próprias moléculas vão fazer, pois a intenção de
vocês é proclamada pelas células do seu ser.
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Estamos ensinando a vocês as regras da propriedade. É preciso que
aprendam a tornar-se soberanos, a fim de serem suficientemente fortes para
abrigar o encontro de seus eus multidimensionais. Se a vibração de sua intenção
for clara e poderosa, algo que não combine com isso não poderá nem mesmo ser
atraído para vocês. Lembrem-se: cada um de vocês cria a própria realidade na
sua própria versão de crenças.
As energias se alimentam da força vital de vocês – a energia da kundalini, que
se aninha na base da coluna espinham e corre para cima, idealmente ao longo de
todo o corpo físico. Frequentemente, as pessoas mais íntimas chegam a
compreender q ue a kundalini é a paixão do desejo sexual. Lembrem-se que
essa força, chamada de desejo sexual, pode criar vida. À maneira dela, a sua
paixão impregna o seu ser e o faz criar a vida. Essa força, embora vocês não
tenham consciência da vitalidade e das propriedades criadoras de vida que ela
possui, pode ser sugada ou sifonada por elementos externos de muitas maneiras
diferentes. A responsabilidade de vocês é elevar a própria kundalini através de
todos os seus chakras, primeiro através do corpo e, depois, para fora, usando
essa força para criar. Essa vitalidade dentro de vocês lhes dá coragem, graça e
confiança para usar suas habilidades de jardineiros a fim de plantas com suas
mentes.
Com frequência, pessoas “possuídas” estão experimentando o retorno de
suas próprias formas-pensamento. Ataques psíquicos envolvem pessoas que
enviaram intencionalmente algo para outras, de modo a perturbá-las; ambas as
partes estão envolvidas na criação do processo. A soma total de qualquer jornada
evolutiva é a integração de todas as coisas que vocês fizeram e a aceitação da
sombra e da luz. Vocês precisam assumir a responsabilidade daquilo que estão
criando – e como podem assumir a responsabilidade a menos que saibam?
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Algumas vezes, uma energia que deseja fazê-los saber que está presente, faz
alguma coisa para que reconheçam que não estão em seu estado normal de ser.
Para que vocês compreendam que há uma presença, ela faz algo exagerado para
captar sua atenção. Vocês podem dizer: “Tudo bem. Sei que você está aqui. Sinto
sua presença. Você não precisa mais exagerar.” A energia aprenderá a modificarse, conforme se funde com vocês. É preciso que mantenham as suas linhas de
comunicação abertas. Não pensem que, porque a energia não vem a vocês na
terceira dimensão, ela não sabe que estão se comunicando com ela.
No domínio da multidimensionalidade e da fusão, os animais são peritos. Eles
se movem através das dimensões. Vocês já não tiveram a experiência de ver um
animal ou um pássaro num determinado minuto e, depois, no minuto seguinte, ele
desaparece? Os animais estão muito preocupados com a qualidade de vida –
muito mais do que vocês. Quando a qualidade de vida está em perigo, os animais
automaticamente migram para uma realidade mais sustentadora. Eles se mudam
para outros domínios de existência, pois foram programados para sobreviverem.
Os animais são inteligentes e flexíveis e têm muito mais aventuras do que os
humanos. Eles não precisam construir shoppings, cemitérios, ver TV e filmes nem
se distraírem com formas artificiais de entretenimento. Vocês acham que os
animais algumas vezes se entediam? Acham que se perguntam o que fazer? Eles
têm muitas, muitas aventuras que vocês não são capazes de compreender,
embora cheguem a isso algum dia.
Insetos e sapos, por exemplo, abrem avenidas dimensionais com o som que
produzem. Outros podem viajar no som. Todas as coisas sonham, viajando para
muitas realidades. Vocês podem se relacionar melhor com o conceito do sonho ao
saber que, quando dormem, vão para um outro mundo que realmente existe. Tudo
existe porque está conectado, estando a memória aberta ou não. Besouros,
minhocas e sapos sabem que passam de uma realidade para outra. Eles vão para
outros mundos, mas estão bem aqui neste mundo.
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Os insetos estão representados em números bem maiores do que qualquer
outra classe de animais neste planeta e ocupam menos espaço. Eles mantêm um
equilíbrio, pois, sem os insetos, a Terra não existiria. Os insetos são
multidimensionais e agem como guardiães invisíveis de muitos mundos. Alguns
dos deuses criadores assemelham-se a insetos, tanto na aparência quanto no
caráter. Há pessoas que possuem fotos e tiverem encontros com seres
parcialmente humanos e parcialmente insetos. Os deuses criadores se duplicaram
em muitas formas para estarem aqui como representantes silenciosos de suas
próprias espécies.
Os insetos trabalham com vocês de uma forma que atualmente não podem
conceber. Vocês acham que eles pousam ou rastejam sobre vocês
acidentalmente, quando na realidade eles estão verificando a frequência
eletromagnética de vocês. Vocês não têm a mesma aparência para os insetos.
Vocês são um campo de força e há certas partes de vocês que são muito

atraentes para os insetos, devidos aos feromônios que vocês exalam. Talvez,
quando eles lhes derem uma picada aqui ou ali, vocês se habituem com a
identidade deles.
Muitas formas de vida chegarão à consciência e à existência. Vocês quererão
captura-las e coloca-las num zoológico. Para elas, vocês é que estão num zôo,
como uma prisão, presos atrás de barras de ferro. Elas querem ajuda-los e trazelos de volta à comunicação entre espécies. Estão querendo ver se vocês podem
se relacionar com determinados animais ou espécies. Conforme vocês
demonstrarem reconhecimento da inteligência em todas as formas de vida,
começarão a se qualificar como embaixadores ou representantes diplomáticos
dessas várias espécies. A vida, de fato, tornar-se-á muito estranha.
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Quando um sapo coaxa, cria, para o reino animal uma abertura para outras
dimensões – para os insetos, em particular, mas também para muitos membros do
reino animal. Os sapos e os insetos mantêm freqüência e possuem certas
habilidades. Os sapos, ao coaxarem na calma do dia ou da noite, criam um
momentum harmônico e rotativo. As energias circundantes podem entrar nesse
som e experimentar, muito facilmente, como é ser outras formas de vida.
Todos os animais estão muito mais sintonizados com múltiplas realidades do
que os seres humanos e podem ensinar a vocês algo sobre essas realidades.
Algumas pessoas são capazes de se fundir com animais e explorar o reino animal
para descobrir como é estar na Biblioteca Viva.
Várias formas de vida muito inteligentes podem se manifestar ao se fundirem
com os reinos animal e vegetal. Dessa forma, podem espiar esta realidade. Agora,
essas formas de vida inteligentes querem se fundir com vocês, as fichas da
biblioteca. A maneira pela qual podem acessar a biblioteca através de vocês,
humanos, é bem diferente da maneira pela qual podem faze-lo vindo como
esquilos. Vocês são complexos. Possuem uma tremenda quantidade de
conhecimento em seu interior. E, conforme forem se preparando para a fusão com
outras formas de existência senciente, vocês serão capazes de trazer a paz para o
planeta. Serão capazes de trazer uma nova exaltação magnífica, uma nova
maneira de ser, uma nova oração. Parecerá estar saindo de vocês e, contudo,
vocês saberão que isso é mais do que vocês. Compreendam que há grande
inteligência em todas as formas de vida e a experiência de toda a vida está
esperando por vocês. Abram os seus emocionais e empreguem a força vital do
amor com chave para sua própria evolução espiritual.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Posicione-se confortavelmente, respire profunda e centralizadamente, relaxe
e mergulhe no momento. Visualize-se com um grupo de pessoas que você ama e
em quem confia. Vocês estão reunidos para abrir um portal de luz para outros

mundos. Imagine um pilar de luz descendo, penetrando no seu corpo e no grupo.
Nesse pilar de luz correm muitas energias que formam uma abertura ou portal
através do qual as realidades podem se encontrar.
Envie sua atenção para a abertura desse portal e torne conhecida a sua
presença. Indique a todas as energias e realidades que, para se fundirem com
você, é necessária uma combinação vibratória que satisfaça a sua versão da
frequência do amor, como você a compreende atualmente.
Imagine-se formando um anel com as outras pessoas do grupo, ao redor
dessa abertura, de braços e mãos dadas. Vocês estão cheios de alegria por aquilo
que realizaram juntos, sentindo a unidade que lhes permite ir adiante.
Agora, como um grupo, atravessem a abertura do portal de luz. Subam a
localizem o lugar onde o portal de vocês irá liga-los a outros portais do planeta.
Vejam-se movendo-se para outros portais dimensionais e produzindo anéis de luz.
Pequem a sua luz e entrelacem-na, compondo tantos portais quantos possam
intuir. Irradiem a idéia e imaginem que, para que as energias penetrem na Terra,
precisam se encontrar e se combinar com a frequência que vocês estão
descobrindo e sustentando, a frequência do amor.
Imagine-se e a seu grupo sobre todo o planeta, sendo espalhados pelos
ventos, criando anéis de luz e sentindo que outros anéis de luz se unem a vocês.
Você se sente apoiado pela frequência de amor que, agora, está transportando
com prazer.
Conforme viaja ao redor do globo, formando esses anéis, sinta as energias
que o apóiam. Sinta-se além do seu planeta. Sinta quem somos nós. Sinta a
energia pleiadiana infiltrada e enlaçada ao seu sistema pessoal de chakras. Deixe
que nosso amor se combine com a frequência de amor que você atualmente
compreende. Permita-se por alguns momentos, sentir-se apoiado, alimentado e
apreciado por energias que honram a existência de vocês. Nós amamos a
essência do seu ser.
Imagine, agora, um portal na sua galáxia, que nós possuímos e operamos.
Como amigos pleiadianos, agimos como guardiães da frequência que atravessaria
esse portal. Deixe-nos manter esse portal aberto para você neste momento e
deixe que o amor proveniente de outros sistemas se filtre através dele. Conforme
os portais se abrem no seu planeta, sinta esse amor filtrando-se para baixo.
Imagine raios de luz dourada e sinta todas as células de seu corpo formigando.
Sinta-se abraçado e envolvido por essa luz. Deixe que ela penetre no planeta e
lembre a todos aqueles que a encontrarem que há um modo alternativo de viver.
Deixe que essa luz os faça lembrar de um novo projeto, um novo ideal.
Em sua própria identidade, aquela que você está procurando descobrir e
compreender, imagine-se, agora, de pé diante de um espelho. Veja o seu corpo
físico mudar. Veja as moléculas se moverem, enquanto o amor transforma você.
Sustente esse amor, pois ele é a sua riqueza e o seu valor. Este amor é você na
forma viva. O amor, que você está destinado a sustentar, é a chave para a união
das várias facções de energia – para trazer essas energias para uma nova
expressão criativa para o seu universo.
Imagine-se sem peso, movendo-se através de ondas de energia e abrindo
portais. Imagine-se, na forma humana, lançado para a vanguarda da existência,
portando um compromisso de amor. Respire e, ao inspirar, sinta a frequência do

amor ao seu redor. Ela está sendo enviada a cada parte do seu corpo e cabe a
você decidir o que fazer com ela. Sinta-a enche-lo agora de uma profunda calma.
Imagine o planeta envolvido pelo amor que inunda você enquanto mantém sua
frequência pelos portais ao redor do globo.
Agora, onde quer que esteja, imagine-se espiralando, girando e rodando.
Conforme essa rotação se acelera, movendo-se cada vez mais rapidamente, ligue
essa rotação ao seu corpo físico, onde quer que você esteja. Sinta que esse amor
parte de você e toca cada forma de vida – tudo o que é criado. Sinta-o saindo de
você, tocando todas as coisas onde quer que você vá. Imagine-se girando cada
vez mais rápido e imagine o seu conhecimento tornando-se cada vez mais claro.
Permaneça nessa energia por um momento. Sinta esse amor – busque-o,
conheça-o, compartilhe-o, torne-se curioso a respeito dele, queira-o e ele será
seu. Confiamos que você saiba que muda o seu mundo a cada pensamento que
expressa. Agradecemos-lhe por tão espontaneamente doar pensamentos de amor
e paz para a Terra. Isso afetará toda a existência.

+++++++

CAPÍTULO VIII

A dádiva dos deuses
A experiência orgásmica envia energias de cura e
rejuvenescimento para o corpo.

O portal da Biblioteca Viva situa-se, no corpo humano, na genitália e, se
vocês aprenderem a usar esse portal, ele servirá como abertura para os registros
do tempo. Os humanos, em geral, se juntam e copulam em minutos.
Frequentemente, não perdem tempo explorando um ao outro sexualmente, porque
o prazer sexual é associado, algumas vezes, a uma profunda dor emocional.
Muitos de vocês foram marcados pela idéia de que há vergonha na busca desse
prazer. Lembrem-se: segundo a história, vocês receberam a dádiva dos deuses.

É interessante para nós o fato de que muitas escolas de pensamento da Terra
proclamam que o máximo da realização está em mover-se para além da
sexualidade. Cuidado com as idéias que afastam vocês da essência total de quem
são. Tais idéias e conceitos soam grandiosos; porém eles os afastam da condição
terrestre e da riqueza da forma física humana. As secreções e mistérios dos
humanos são dádiva a ser exploradas com dignidade, graça, reverência e
respeito, através de uma relação de compromisso e união.
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É nossa intenção inspirar uma reinterpretação da sexualidade dentro de
vocês. Por favor, compreendam que, enquanto a Terra passar por mudanças,
vocês serão impulsionados e realinhados em todas as áreas. Vocês não precisam
ter medo de ficar sozinhos – vocês tem a capacidade de manifestar a mais
profunda união em suas ligações.
A sexualidade alinha o corpo humano, levando a um estado de cura, e abre
portais para as estrelas. Numa relação de amor e união, a sexualidade pode ser
profunda e levar vocês para outros mundos, revitalizar os seus corpos, lembrando
a estes os seus padrões mais sublimados.
A expressão sexual oferece investigação tato do domínio espiritual quanto do
físico. Há a necessidade de um equilíbrio. Vocês habitam um corpo físico que, em
essência, surgiu através da expressão sexual de seus pais. Sintam-se
confortáveis com sua energia sexual; honrem e aceitem essa força vital que flui
através de vocês. Queremos vê-los vivificados, enriquecidos e compreendendo o
veículo que são.
Vocês foram mantidos na ignorância a respeito do sexo em seu planeta. Para
vocês, o sexo é um evento local que, idealmente, traz bem-estar, quando, na
verdade, é um evento bastante cósmico. Sempre que fazem sexo com outra
pessoa, um padrão de energia imediatamente liga vocês e atrai energias
invisíveis. Os deuses e deusas são muito apaixonados pelos hormônios humanos
– tanto que eles costumavam comer vocês vivos quando se encontravam num
estado específico de secreção hormonal. Vocês podem não gostar dessa
informação, porque ela os torna mais responsáveis por si mesmos. Ela os faz
olhar para trás, para ver o que têm feito com suas vidas. Idealmente, não estão
julgando o que fizeram e por onde têm andado e, idealmente, aprenderão a partir
das lembranças do que fizeram – nesta ou em outra vida.
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Usar a expressão sexual para se regenerar ao invés de para se degenerar é o
ideal que devem perseguir. Lidar com a sexualidade envolve lidar com hormônios.
O sexo excita o próprio âmago das células humanas – e os filamentos de códigos
luminosos se entrelaçam. Num imã, as energias todas se alinham e se voltam
para um mesmo lado. Quando vocês se tornam sexuais e dançam a dança que se
inicia em seus hormônios, todo o seu corpo se alinha numa direção. Quando você
e outra pessoa se alinham, são como os pólos norte e sul. Geralmente, as células
do corpo humano são semelhantes a uma multidão numa grande estação de trens

ou qualquer outro lugar onde as pessoas se movimentem em várias direções.
Então, durante a atividade sexual, é como se soasse um apito e todos se
voltassem e olhassem para uma mesma direção. Quando alcançam estados de
verdadeira união com outra pessoa durante a atividade sexual, vocês ativam um
ao outro e todas as energias das suas células se alinham em uma direção. Os
seus corpos tornam-se um imã. Quando dois indivíduos alcançam um estado
elevado de força eletromagnética, um puxa o outro e criam um equilíbrio entre si.
Quando fazem isso realmente bem, vocês nem mesmo precisam tocar um no
outro. Podem criar essa teia de amor entre si, e é através desse campo de força
que seus corpos interiores se elevam e vão para outros mundos.
Muitos de vocês são seletivos em relação ao que comem. Sejam seletivos em
relação à maneira pela qual desejam que seus corpos sejam agradados.
Permitam-se descobrir o prazer, falar sobre ele e senti-lo. Olhem o próprio corpo –
fiquem nus e vejam-se em todas as posições, para encontrar a divindade em cada
ruga e dobra que têm. Lembrem-se, quando dirigem um carro, vocês não dizem:
“Oh, não olhe para o porta-malas.” Vocês aceitam a coisa toda. Todas as partes
do carro trabalham em conjunto, para que vocês possam dar um passeio. É a
mesma coisa com os seus corpos.
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Achamos que a sexualidade é uma das dádivas mais excitantes que vocês
receberam e queremos guia-los mais profundamente nessa jornada, de modo que
possam divertir-se mais na Terra. Amem-se a si mesmos e à Terra, porque são a
mesma coisa, e isso significa cada parte de seus corpos. Vocês precisam falar
sobre sexo. Comprometeram-se a aceitar cada área de seus corpos e ter um
parceiro que também honrará cada parte de seus corpos. Saibam que seu
parceiro desejará abrir o caminho para essa parte gloriosa de sua força divina.
É essencial para nós falar com vocês a respeito de sexo. Nossos ancestrais
foram os responsáveis pelo afastamento de vocês da própria sexualidade e por
leva-los a compreendê-la mal. A cura que ocorrerá, conforme começarem a
entender as próprias prioridades na vida, dar-se-á através da compreensão dessa
força vital chamada sexualidade. Ela é uma das mais importantes curas que
precisam ocorrer no planeta. Temos algumas sugestões a lhes dar sobre como
juntar-se a um parceiro e honrar o próprio corpo e o do parceiro enquanto
exploram os mistérios. Lembrem-se: vocês estão investigando quanta energia
podem sustentar, entre vocês e seus parceiros, e como essa energia os
transportará para algum lugar.
Enquanto os hormônios da atração se movem, vocês experimentam
mudanças de energia entre todos os seus chakras e os de seu parceiro. As
energias dos dois se fundem. Se elevarem a energia em vez de manterem-na na
genitália, vocês podem elevar o fluxo de energia e atuar com uma nova
consciência. Aprendam a levar a energia para cima na coluna espinhal um do
outro e movam-na através de seus corpos, adiando o orgasmo. Durante o próprio
ato sexual, vocês podem perceber que entraram num colapso de tempo.
215

Quando compartilham a energia sexual como casal, vocês se abrem para que
outras forças se fundam com vocês. Para as energias externas, fundir-se com os
humanos, fundir-se com os humanos, enquanto estes mantêm uma relação
sexual, constitui uma parte excitante e especial da Biblioteca Viva. Houve um
tempo em que se considerava a mais alta honra a fusão de um deus ou de uma
deusa com os parceiros de um ato sexual durante esse ato. A experiência maior
era a fusão com seres altamente evoluídos, que honravam os humanos e
carregavam a vibração do amor, de modo que a experiência se tornava uma
experiência sexual multidimensional. Quantas pessoas vocês conhecem que
atraem para si vibrações elevadas, antes de fazerem sexo? Algumas pessoas se
embebedam, tomam drogas ou qualquer outra coisa de que precisem, para ter
coragem de manter relações sexuais. Vocês precisam estabelecer valores,
padrões e condições sobre a própria sexualidade para o domínio não físico, de
modo que apenas aqueles que satisfaçam seu padrão se aproximem de vocês.
Sejam claros com essas energias que desejam trabalhar com vocês. Digamlhes para se ajustarem àquilo para o que estão disponíveis. Vocês dão as cartas –
aos pleiadianos, a todos os extraterrestres, aos deuses e deusas. Vocês decidem
e dizem: “Ei, ouçam, estou aprendendo sobre vocês. Eu não compreendo. Quero
conhecer vocês. Estes são os meus padrões. Eu faço sexo apenas com alguém
que amo. Honro meu corpo. Honro a Terra. A integridade está em primeiro lugar
para mim. Se vocês se ajustam aos meus valores, sejam bem-vindos à minha
vida, para que eu possa ensina-los sobre a sexualidade humana.” Essa é uma
abordagem.
Vocês aprenderam a reconhecer nossa vibração pleiadiana, não é? Se
alguma outra coisa chegasse e fingisse que éramos nós, vocês saberiam.
Contudo, talvez vocês não tenham aprendido a reconhecer outras energias, de
modo que não sabem quem são elas. Os domínios superiores não estão isentos
de fraudes. Como sabem, quando fazem um amigo na Terra, que esse amigo é
uma boa pessoa? Vocês tem um bom sentimento em relação a ele. Queremos
que usem a mesma percepção para os domínios não físicos.
Sugerimos que, ao pensarem em trabalhar e brincar com entidades que estão
procurando um humano para ajuda-las a obter uma forma, mantenham os próprios
valores e sejam claros a respeito das coisas para as quais estão disponíveis.
Reiterem tais valores e essa clareza sempre. Honrem o próprio corpo, honrem o
corpo do parceiro e façam sexo apenas com amor – essa é uma chave. A energia
sexual de seus corpos é a sua força vital. É a força do deus ou da deusa dentro de
você. Ela contém o segredo dos segredos – é a força criativa.
A maioria dos humanos usa a própria sexualidade de uma maneira que
degenera mais do que regenera. Há muito tempo, a Deusa encontrava-se tão
harmonizada com as forças da natureza que criava ordens vibratórias das quais
essas forças da natureza se alimentavam. Lembrem-se: todas as coisas estão
engrenadas – nada está isolado e tudo está ligado a tudo. O que fazem aqui, hoje,
afeta todo o globo.
Vocês herdam o projeto original de cada pessoa com a qual fazem sexo, de
modo que tem não apenas o próprio projeto para lidar, mas também o do outro.
Quando o seu corpo se encontra com o corpo de outra pessoa, os seus chakras

são avivados e sua kundalini e tocada. Se a kundalini é tocada apenas nos dois
chakras inferiores e não há uma infusão pelo corpo todo, vocês podem se
“pendurar” no campo áurico da outra pessoa e ela se “pendurar” no seu campo
áurico. É por isso que é muito importante ser seletivo em relação às pessoas com
quem farão sexo. Se forem faze-lo, certifiquem-se de que existe algum tipo de
ligação e compromisso e de que vocês planejam que as coisas dêem certo,
porque, nestes dias de tempo e energia acelerados, vocês podem assumir tudo de
outra pessoa.
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Aconselhamos vocês a limparem todos os velhos apegos de seus corpos.
Vejam os seus corpos limpos e abençoados e toda a energia sexual de ligações
anteriores liberada. Façam todo o possível para liberarem amorosamente todas as
ligações sexuais anteriores mantidas em suas vidas. Parem de falar sobre o
passado e de energizar antigos parceiros. Libertem-se disso. Se ficarem falando
de pessoas com as quais estiveram envolvidas anos atrás, vocês continuam
energizando as formas-pensamento delas no campo áurico de vocês,
especialmente se tiveram ligação sexual com elas. Isso impede que experimentem
um novo agora.
Esse estado é algo semelhante a uma possessão, na qual vocês usam um
imã para atrair a energia dessas pessoas, mesmo que não tenham mais contato
com elas há vinte anos. Vocês andam em círculos na energia delas. Elas talvez
nem sejam nada daquilo de que se lembram, mas vocês recriam suas
experiências com elas. Estes são tempos muito enganosos. Vinte anos atrás as
coisas eram nostálgicas. Vocês andavam de carro com o rádio ligado – tardes de
domingo passeando, tomando coca-cola ou embebedando-se, indo à praia,
andando por aí. A vida era apenas uma via rápida, uma grande festa. As coisas
mudaram. Vocês tinham, então, tempo livre para sonhar e fantasiar. Havia um
imenso espaço entre o tempo em que se pensava em alguma coisa e aquele em
que, finalmente, ela acontecia. Levava eons para as pessoas conseguirem o que
queriam manifestar. Agora não é mais assim. Agora, sempre que pensam em
alguma coisa, vocês se chocam contra ela ao cruzarem o aposento. Ela vem a
vocês com essa rapidez. Sejam seletivos. Tenham respeito por essa cápsula de
tempo em que se encontram. Há um colapso de tempo e uma mudança na
maneira pela qual cada pessoa enxergará a realidade.
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Quando vocês usam um lenço de papel, vocês o pegam, assoam o nariz e o
jogam fora. As pessoas não são assim. O processo não é tão suave nem tão
rápido. Sempre que vocês têm relações sexuais com uma pessoa, ficam ligados a
ela. Quando dois corpos se juntam, mesmo que seja por uma noite, há uma fusão
de seus campos áuricos. Talvez vocês não tenham entendido isso até agora.
O sexo é maravilhoso. É absolutamente uma das dádivas mais gloriosas que
vocês têm, como seres humanos, para descobrir a própria identidade. Porém,
precisam aprender a usa-lo. Ninguém os educou nas ramificações do elo

energético proveniente da relação sexual. Vocês podem querer realizar algumas
cerimônias ou rituais com a intenção de livrar o seu campo áurico da energia das
pessoas. A fumigação é um bom ritual para a limpeza do campo áurico. Todas as
igrejas o usam. Muitas instituições empregam incenso ou fumaça de algum tipo
para limpar energias. A fumaça é multidimensional. Quando você faz fumigações,
indica que está dando um passo para limpar, clarear e liberar a energia, de modo
que não haja apegos. Vocês podem querer fumigar os seus corpos e as suas
casas.
Quando se desligam das pessoas, precisam investir energia neste processo,
da mesma maneira que investiram para se unir. Não podem realizar a rotina do
lenço de papel e atira-las para longe. Precisa haver um final. Como fazer isso?
Vocês trabalham com a energia da pessoa no nível etérico. Com amor, vocês a
abençoam, a liberam e lhe pedem para sair de seu campo, agradecendo-lhe pelas
lições que compartilharam.
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É uma coisa mais intensa fazer sexo hoje em dia, caso não tenham notado. E
se não estão fazendo sexo, provavelmente é um estágio apropriado do seu próprio
desenvolvimento. Porém, se não fazem sexo há muito, muito tempo, diríamos a
vocês: “Do que estão se escondendo e quais as crenças que têm a respeito de si
mesmos que os fazem acreditar que não estão mais qualificados para fazer sexo?
A experiência orgásmica envia energias de cura e rejuvenescimento para os seus
corpos. Muitas vezes pode causar uma intensa liberação emocional e vocês são
inundados de sentimentos.
O sistema endócrino libera todos os tipos de hormônios e substâncias
químicas em seus corpos. Algumas dessas substâncias têm a finalidade de ser
disseminadas, enquanto outras devem ser mantidas em seus corpos. Quando são
mantidas no corpo, este as absorve e o corpo entra numa ordem superior. Vocês
se tornam mais autônomos, mais conhecedores. Quando a força vital é
conscientemente direcionada para fora, sob a forma de sêmen, é usada para
fecundar. Da mesma forma que se vendeu às mulheres a idéia de que não podem
evitar a gravidez, se não desejarem ter filhos, aos homens vendeu-se a idéia de
que o processo de ejaculação é a única maneira de terem orgasmos. Este é um
processo que pode ser retido, sendo os fluidos distribuídos pelo corpo. É uma
forma superior de sexualidade, que vem sendo praticada a eons no oriente. Se os
homens ejacularem todas as vezes que atingem o orgasmo, perdem a força vital
numa versão da realidade.
Se você for homem, quando fizer sexo pode aprender a reter o esperma e não
ejacular. Há certas técnicas para fazer isso. Pressionando o períneo, a pequena
área entre o ânus e o escroto, a força vital dentro do corpo é retida e o orgasmo
muda. Os humanos foram enganados e levados a ter orgasmos genitais, que são
experiências localizadas e não experiências de corpo inteiro, cósmicas. Se
pensarem em quantos corpos possuem, perceberão que podem experimentar o
orgasmo em todos esses corpos. Assim, conforme reconsideram e redefinem o
que lhes dá prazer, começam a experimentar diferentes maneiras de receber
prazer e saem da área genital.
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O esperma é uma força catalítica da existência e todas as vezes que um
homem libera esperma, ele está, até certo ponto, exaurindo seu corpo. O ideal
seria que o homem ejacula-se por escolha, quando houver necessidade de
procriação ou o desejo da experiência. Vocês receberam idéias que os mantêm
num estado vibratório muito baixo, que degenera em vez de rejuvenescer.
Primeiro, infiltrou-se em vocês a idéia de que o sexo é mau. Depois, foram criadas
instituições para perdoa-los por fazerem essas coisas ruins. Vocês possuem essa
dualidade movendo-se para a frente e para trás. Muitos homens e mulheres,
especialmente no mundo ocidental, não compreendem quão profundamente se
encontram imbuídos da idéia de que o sexo é mau. Essa idéia se infiltra em todo o
comportamento deles, de modo que fazem sexo apressadamente porque, se
estão fazendo alguma coisa ruim, não querem ser apanhados.
Há um equilíbrio, onde vocês encontram o lugar certo. Vocês não sentem
culpa nem vergonha, após o evento sexual. É por isso que dizemos que é
essencial ter uma profunda ligação de amor com o parceiro. O amor que têm pelo
parceiro impede, em geral, a ocorrência de culpa e vergonha. Sem amor, há
frequentemente muita culpa e vergonha, e o dano emocional pode ser grande.
Há muitas coisas a explorar na área genital do homem e da mulher. Os
orifícios que possuem como aberturas possuem diferentes marcas ou pontos de
acupuntura, que podem ser ativados. Isso tem muito pouco a ver com a
penetração genital.
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Pode também haver uma tremenda excitação quando um olha nos olhos do
outro, trocando fitas de DNA. Esta é a conexão do coração para os olhos da alma
– o coração da alma. Naturalmente, vocês podem fechar os olhos; porém uma
grande quantidade de contato visual muda a experiência. Vocês podem também
desejar trabalhar com os chakras, tocando especialmente o chakra do coração um
do outro. Coloquem a mão sobre o chakra do coração de seu parceiro e
mantenham o próprio coração aberto.
Conforme se estimulam com os olhos, usam os chakras e ativam os pontos de
acupressão na área genital, esses locais tornam-se vivos. Quando vocês os
tocam, há uma reação química que os leva a um orgasmo, que se move para fora,
para todos os vários corpos que possuem. Isso lhes permite subir a escada para o
conhecimento e chegar à própria divindade; significa também permitirem-se
explorar um o corpo do outro – para serem completamente livres em relação à
forma e expressão dos corpos. Essa é a próxima avenida.
Explorem quem vocês são, tencionem aquilo que buscam e façam do tempo
em que expressam a própria sexualidade um tempo de alegria. Sexo não é sobre
desempenho; é sobre a mais íntima ligação e compartilhamento que pode existir.
Não é apenas sobre o “Nossa, você foi o máximo.” Sexo é sobre intimidade, fusão
com o outro, enquanto ambos mantêm a própria soberania. É sobre apoiar e ser
apoiado, porque isso será essencial ao manterem a própria soberania e

redescobrirem o que são o prazer e a alegria. O corpo de vocês começará a
relembrar.
Talvez possam mudar o seu foco, durante o ato sexual, para não alcançarem
o clímax imediatamente. Divirtam-se e cheguem ao ponto imediatamente anterior
ao clímax; depois, sustentem essa frequência, retrocedam até um certo ponto e
recomecem repetidas vezes. Passem algum tempo fazendo isso. Quando vocês
honrarem o processo, passem horas fazendo isso, porque isso cria uma profunda
intimidade e a experiência durará um tempo muito maior. O rejuvenescimento ou
regeneração da força vital ocorre quando há horas e horas de intimidade, com os
olhos abertos, e vocês aprendem a levar o corpo a fazer aquilo que desejam que
façam.
Um orgasmo não é um evento local. Há pessoas que têm orgasmos quando
lhes fazem cócegas nas orelhas ou nos pulsos. Vocês podem ter orgasmos ao
sonharem. Podem ter orgasmos quando estão fora do corpo. O orgasmo é mal
interpretado. Vocês acham que é um evento localizado na área genital. Não é. É
um evento cósmico, que tem sido interpretado como sendo localizado, para que
vocês não percebam o que ele é. É uma pulsação contínua de divindade – de
prazer e de ligação com o pulsar da existência. Assim, ele pode ocorrer em
qualquer lugar. Se estivessem realmente sintonizados com a própria sexualidade,
comer alguma coisa deliciosa poderia fazer com que tivessem um orgasmo, se
vocês fossem totalmente livres. O orgasmo é o auge do apreço pela divindade em
todas as coisas.
Não há nada de errado com a masturbação. É uma boa prática, se
aprenderem a honrar o próprio corpo e a retidão de estimular certos sentimentos
dentro dele. Masturbem-se sem planejamento, sem sentir vergonha, e sem
arrastar coisas desconhecidas para o próprio corpo através do pensamento. É
complicado, como tudo. É uma forma de arte, mas não é para ser praticada
unicamente como forma de liberação. Se estiverem empregando a masturbação
para se livrarem de tensão, então precisam reconsiderar. Se vocês nunca se
masturbaram, então como podem esperar fazer sexo com outra pessoa e esperar
que ela conheça seu corpo, quando vocês mesmos não o conhecem?
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Quando se sentem levados a expressar sua energia sexual, vocês podem
dizer: “Uau, se me decidir a praticar a arte da masturbação, desta vez seria
simplesmente porque desejo uma liberação. Quero diminuir a tensão.” Se isso é o
que sentem, então digam a si mesmos: “Tudo bem. Como irei lidar com esse
aumento de energia? Bem, mais do que usar meu antigo padrão de masturbação
e liberação de energia e sentir-me bem por alguns momentos, acho que irei à
procura do ouro e ficarei um pouco desconfortável. Reterei essa energia. Em vez
de praticar a masturbação, vou me sentar em algum lugar e usar cristais, praticar
técnicas de respiração e puxar para mim o pilar de luz.” Puxem a luz para o olho
da mente e sintam-na fluir por todo o seu corpo.
Isso irá ajuda-los tremendamente, porque vocês querem alcançar o
conhecimento e o autovalor e saber quais são os próprios limites. Vocês desejam
um relaxamento maior e uma visão mais ampla; contudo estão constantemente

levando a própria energia a certos níveis. Retendo as energias sexuais, vocês
começarão a usar os chakras do plexo solar, do coração, da garganta e do
terceiro olho. O seu chakra da coroa irá abrir-se e vocês dirão: “Aha! Estou ficando
mais esperto. Como é que estou me tornando mais inteligente?” A resposta é:
porque estão usando a própria força vital de várias maneiras, em vez de
simplesmente usar uma única receita para ela. Vocês possuem uma receita para a
energia que chamam de sexualidade. Essa é a sua força vital. Há muitas maneiras
de usa-la.
Uma coisa é explorar a própria sensualidade e ter experiências orgásmicas
por quererem se sentir bem e compreender a sexualidade, de modo a saberem
quem são. Outra coisa é sentir “tesão” (para usar os termos de vocês), fazer
crescer todo esse desejo sexual, masturbar-se simplesmente para liberar a tensão
e chegar ao clímax. O sexo é uma oferta sagrada do corpo, algo privado e
sensual. Ele ajuda vocês a compreenderem essa força interior que lhes traz
prazer.
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Muitas pessoas atualmente estão praticando o celibato, porque percebem que
o tipo de atividade sexual em que estiveram anteriormente engajadas estava
drenando as suas energias. Talvez isso tenha ocorrido porque elas se envolveram
sexualmente com outras pessoas sem amor, sem um compromisso, sem uma
ligação espiritual que os unisse. Como já dissemos, os seus corpos
eletromagnéticos e os seus campos áuricos se fundem. Há uma telepatia de um
lado para o outro – “Você me possui. Eu possuo você.” – que acontece no nível
etérico.
Se vocês estão experimentando períodos de celibato, isso é maravilhoso,
porque o que estão fazendo é reter a energia. Quando têm uma experiência
sexual e seus chakras não estão totalmente integrados, é muito extenuante. Muito
embora seja estimulante, a energia está apenas trabalhando com o primeiro e
segundo chakras, que trabalham apenas com as fitas número um e número dois
do seu DNA.
Quando vocês param de fazer sexo, pode ainda se sentir sexuais. Vocês têm
desejo, mas aprendem a conter essa energia e deixa-la infiltrar-se por todo o
corpo em vez de apenas libera-la através do sexo. Ao infundirem essa energia no
próprio corpo, vocês valorizam mais esse corpo, porque a energia repentinamente
lhes mostra que valem mais e podem fazer mais do que jamais pensaram que
poderiam.
O ideal não é evitar o sexo ou transcende-lo. O ideal é reavaliar a própria
sexualidade – reavaliar a própria essência daquilo que os seus corpos físicos
fazem, quando vocês praticam sexo e experimentam estados orgásmicos. Está
começando a haver uma maior liberdade de movimento e experimentação com a
expressão sexual. Vocês se lembram dos anos 60? Quem poderia esquecê-los?
As mulheres jogavam fora os seus sutiãs e os seios andavam na moda. Nos
últimos quinze a trinta anos, as mulheres começaram a se sentir mais à vontade
tomando banhos de sol nuas ou de topless. As pessoas exploraram-se

sexualmente e as coisas de natureza sexual começaram a ser cultivadas e
desenvolvidas.
Nos últimos anos, houve um retrocesso, um temor da sexualidade. As
pessoas estão se afastando da sexualidade: “Eu não compreendo essa força.
Junto-me a alguém e o momento parece absolutamente excitante. É como se eu
tomasse uma centena de sundaes e não engordasse. Mas depois não me sinto
bem.” Intimidade, honestidade e compromisso são essenciais a boas experiências
sexuais. Vocês precisam ser capazes de ser vulneráveis e abertos aos olhos um
do outro; então, a atividade sexual terá uma vibração mais elevada. Exatamente
como houve grande experimentação, como resultado da energia que foi solta nos
anos 60, haverá grande experimentação com a sexualidade nos anos 90 e, para a
maioria, ela envolverá exploração espiritual.
Praticar o celibato está bem, desde que isso não signifique que o sexo está
fora. O celibato é bom, quando significa que a experiência sexual está sendo
tencionada e reconsiderada. Está sendo colocada de lado por um tempo, porque a
sexualidade é mal interpretada e, afastando-se dela, talvez possa ser observada.
Se vocês já subiram uma montanha, sabem que é muito diferente estar na
montanha e não na planície, olhando para ela. Isso é o que algumas pessoas
estão fazendo. Estão olhando para a montanha e não estão se sentindo privadas
de algo por não estarem na montanha. Estão fazendo uma reavaliação do que é a
sexualidade, do que é o amor, quem elas são e quais os valores que estão
estabelecendo para si mesmas.
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A sexualidade é um dos aspectos mais íntimos da vida de vocês. Contudo, a
maioria das pessoas deste planeta faz sexo sem qualquer intimidade. É uma
função, como colocar óleo num carro: “Preciso de sexo; venha!” Homens e
mulheres agem da mesma forma. Nosso ponto de vista é que a razão de vocês
terem sido desviados da própria sexualidade foi que, se começassem a fazer sexo
sem medo, descobririam que ele é um portal para a consciência superior. A
própria força vital, que vocês podem usar para procriar, pode também ser usada
como um passeio num tapete mágico para outros domínios da existência.
Finalmente, as fitas de DNA serão lidas na íris do olho. Quando vocês fazem sexo
com outra pessoa e olham nos olhos um do outro, lançam um ao outro para outras
realidades. Vocês podem usar também a respiração e a imaginação para começar
a girar a energia. As energias são semelhantes à força que coloca naves espaciais
na órbita do planeta – a energia que faz subir os assim chamados veículos
espaciais e os faz viajar. A energia da expressão sexual pode liberar vocês e fazelos viajar.
O sexo é o evento final de algo especial e planejado. Precisa também ser
muito espontâneo, mas, em sua espontaneidade, tem sua própria abordagem e
apreciação ritualista.
O amor é o ingrediente que une os corpos, sejam eles masculino e masculino,
feminino e feminino, ou masculino e feminino. O corpo foi projetado para o
encontro do masculino com o feminino. Isso é bastante óbvio – o encontro das
polaridades. É uma questão de biologia, embora digamos que não há nada de

errado na união de pessoas de vibração semelhante. É isso que eles estão
trabalhando para aprender sobre si mesmos; não se deve julgar. A experiência
maior vem quando há amor, quando os olhos estão abertos e quando há
compromisso. Então vocês podem começar a viajar.
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A sexualidade assumirá um valor totalmente diferente e tornar-se-á uma das
mais poderosas forças discutidas, á medida que as mudanças na Terra se
tornarem mais pronunciadas. Enquanto a sociedade em que vivem se desintegra,
vocês vão querer reavaliar tudo. Desejarão estar próximos, estar comprometidos e
ter um parceiro com quem possam contar. Conforme se tornarem conscientes da
extensão da vida e compreendem que tudo está acelerando, finalmente
experimentarão grandes movimentos de rejuvenescimento. Os parceiros que
vocês escolherem serão parceiros que vocês conhecem há dezenas de milhares
de anos.
Na maioria dos casos, abrir-se para a intimidade é mais fácil para as mulheres
do que para os homens, simplesmente porque as mulheres lidam melhor com as
emoções. Como humanos, vocês estão sempre buscando a vibração do êxtase,
do amor e da conexão resultante da expressão emocional. Vocês não podem
acessar a frequência sexual do êxtase e do amor sem sentimentos, pois a
sexualidade é sentimento. Muitas pessoas encontram-se numa busca
desesperada dessa frequência e nem mesmo sabem que a estão procurando. Em
seu modo ingênuo, o único caminho que conhecem é a busca da expressão
sexual.
Se você for mulher, pode ajudar seu parceiro a se abrir, aceitando-se a si
mesma e a seu próprio corpo e criando um padrão, para si mesma, do tipo de
homem para o qual está disponível. Você atrairá esse tipo de homem, porque ele
estará disposto a aprender e mudar. As vibrações masculinas, em geral, estão
muito confusas nestes tempos, sem saber ao certo o que é sua identidade. Os
homens irão verificar que precisam atrair para si mesmos aquelas que irão integrálos nessas mudanças. Quanto mais as mulheres estiverem estabilizadas em seu
amor pelos próprios corpos e em sua vontade de saber o que desejam e quais são
as próprias intenções, mais fácil será para os homens.
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Muitas mulheres, durante muitos anos, mantiveram as bocas fechadas e
ficavam felizes simplesmente por terem um encontro nas noites de sábado. Elas
não criavam nenhum padrão para os homens alcançarem. Com a ativação da
energia da Deusa e a compreensão da forma feminina completa, como ela foi
projetada para ser, cria-se um novo padrão. As mulheres precisam aprender a
falar sobre seus sentimentos e desejos, para que seja criado um novo padrão de
experiência. Então, será mais fácil para os homens abrirem seus próprios centros
do sentimento, experimentarem as próprias emoções, levar a energia sexual
através dos chakras e confortavelmente experimentarem uma intimidade maior do
que jamais imaginaram ser possível. Essas coisas levam tempo. As mulheres

foram levadas a não falar por tanto tempo, assim como os homens a não sentir,
que tais mudanças não ocorrerão da noite para o dia. Sejam pacientes uns com os
outros. Tenham compaixão por todas as pessoas e por aquilo que estão
passando. Vocês têm muita coisa a compartilhar e ensinar umas às outras.
Um dos maiores tabus da sociedade em que vocês vivem tem sido o sexo
oral. Já dissemos que a substância do poder da mulher é o sangue, enquanto a do
homem é o esperma. O esperma transporta uma tremenda quantidade de dados,
enquanto o sangue pode ser comparado a um elixir de cura, uma fonte de vida;
ambos oferecem revitalização e rejuvenescimento. Quando compartilham essas
substâncias numa relação de amor, compartilham de maneira suprema os próprios
poderes secretos. É a suprema fusão das próprias identidades, de modo que
possam se lembrar quem são e por que se uniram nesta vida.
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Conforme as mulheres se tornam conscientes dos mistérios do sangue,
muitas farão coisas extremamente criativas com o próprio sangue. Aprenderão
que o sangue não é uma coisa horrível, fedorenta, feia e má e que ele possui
muitos mistérios. Brincarão criativa e respeitosamente e sem qualquer vergonha
com essa substância, para verem o que podem fazer com ela. Isso também
acontecerá em relação ao esperma.
Quando vocês ingerem essas substâncias, criam uma profunda ligação. É
como beber os segredos e a soma total dos indivíduos dos quais são
provenientes. Novamente afirmamos aqui que, sem o ingrediente do amor, vocês
nunca alcançarão esse estado exaltado de realização.
Quando vocês se encontram num estado de amor e confiança, o
compartilhamento, a ingestão e o uso desses fluidos abrem os portais mais
profundos da memória, da ligação e da intimidade. Vocês vão para além daquilo
que é chamado segredo. Muitas pessoas são incapazes de sustentar esse estado
por qualquer extensão de tempo. Elas se aproximam dele e podem experimentalo; porém não são capazes de levar a termo a fase seguinte da intimidade que
ultrapassa o físico.
A intimidade proveniente desse compartilhamento é profunda. O que vocês
experimentam e o que é revelado é muito profundo. É preciso amor e muita
preparação para usar essas substâncias adequadamente. Mantenham a clareza
de intenção, enquanto fazem experiências com essas coisas e irão se abrir para
novas avenidas nesse percurso.
Sugerimos que os casais que fazem sexo tenham um objetivo em relação à
própria atividade sexual. Isso não tira a espontaneidade do ato. Não significa que
têm de se organizar, estruturar e marcar hora, enfim todo um processo antes de
se unirem. Conforme desenvolvem a intimidade, a atividade sexual não ocorre
apenas quando os seus hormônios estão zumbindo. A expressão sexual ocorre
continuamente. Ao entrarem num mercado, vocês podem conversar sobre a
própria sexualidade. Não têm de restringir essa experiência ao dormitório ou
quando estão tomando um drink ou dentro de certos limites de desempenho.
Vocês vão ser impregnados dessa energia. É parte daquilo que irá treina-los a
respeito da própria divindade. É algo essencial.
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Vocês não compreenderão o que é ser um deus ou uma deusa sem a
experiência sexual, não completamente, porque são humanos e isso faz parte do
projeto de seus corpos. Todas as criaturas deste planeta têm alguma espécie de
expressão sexual – algum método para se excitarem e se reproduzirem. Vocês
não compreendem como duas moscas podem simplesmente tocar as antenas e
excitar uma à outra. As criaturas da Terra – plantas e animais – estimulam umas
às outras e se transportam para estados elevados de atividade sem se
reproduzirem.
Conservem esta imagem. É preciso que compreendam e não tenham medo
da própria sexualidade. Não deixem que sua sexualidade fique fora de moda por
temerem a força vital que possuem.
Conforme vocês formarem pares, haverá muito mais conversas livres e
descobertas da sexualidade. Com o tempo, irão ver que isso será muito bom.
Ninguém questionará o assim chamado ponto de vista moral, porque vocês nem
mesmo se qualificarão para esse tipo de aula se não compreenderem sobre o que
ela versa. Versa sobre sexo espiritual.
Há muitas coisas a esperar da arena sexual. Permaneçam abertos, avaliem
suas crenças atuais sobre a sexualidade e explorem os próprios limites. A
sexualidade é um direito inato e a herança dos seres humanos. É a dádiva que
receberam dos deuses.

EXERCÍCIO ENERGÉTICO

Respire profundamente e relaxe. Imagine a luz carregada de partículas
enchendo os seus pulmões e penetrando seu corpo. Encontre o local em que você
se ajusta à própria atenção e encontre a parte de si mesmo que observa quem
você é. Agora, dirija a energia através de sua respiração e de seu corpo até um
nível subatômico. Preencha esse local de luz.
Simultaneamente, sinta a energia ao seu redor, permanecendo muito quieto,
sustentando os seus ideais. Imagine doze chakras abrindo-se em cor e luz,
girando dentro e fora de seu corpo. Sinta a energia que flui entre os seus chakras
e tenha a intenção de se abrir para os códigos, segredos e mistérios sexuais
armazenados dentro de seu próprio ser através das qualidades transformadoras
do ouro.
Ouça bem atentamente para discernir quaisquer sons com os quais o seu
corpo ressoe. Siga esses sons e imagine-se dentando numa mesa de ouro de
vinte e quatro quilates. Qualquer que seja a imagem que venha à mente, sustentea. olhe atentamente para a mesa. Sinta o corpo deitado sobre a mesa de ouro,

absorvendo o calor do ouro. O ouro é um condutor de primeira. Imagine a mesa de
ouro transmitindo códigos de impulsos elétricos para todas as células de seu
corpo. Você está em paz deitado nessa mesa. Os seus guiar e seu eu superior
estão ao redor, supervisionando-o e observando-o. Você está muito relaxado, num
lugar dentro de seu corpo onde há espaço profundo. Nesse espaço, você está
sentindo a luz do ouro e vendo as pulsações da eletricidade, conforme se movem
através de um espaço muito iluminado dentro de seu corpo, enquanto você
permanece deitado na mesa de ouro.
Os quatro cantos da mesa, de forma retangular, agem como pontos de
ancoragem através dos quais a energia entra. Mantenha-se nessa consciência
subatômica e experimente a transferência de energia elétrica num nível
subatômico. É como se imensos dardos de luz se movessem de um planeta a
outro. São cargas elétricas que se movem entre os átomos. Você está aquecido e
é estimulado por um som que o chama e o embala. Você está fascinado por esse
espaço em seu corpo, como se estivesse assistindo a uma tempestade elétrica
numa campina imensa.
As luzes e “flashes” dessa energia elétrica recarregam as menores partículas
de seu corpo, que começam a se tornar vivas e a se lembrar da própria
identidade. Veja-se rodopiando por todo o seu corpo, alegremente encontrando os
átomos que estão acordando. Sinta seu corpo mandando você ter vontade,
inteligência e desejo de trabalhar em cooperação com qualquer direção que você
escolher. Sinta-se entusiasmado com essa descoberta, enquanto se apresentam,
interminavelmente, novas possibilidades. Permita-se aprofundar-se no
relaxamento e na confiança, rendendo-se a um processo que o reorganizará e lhe
oferecerá um sentido e um propósito maiores ao seu eu sexual, sensual. Afunde
num macio travesseiro de memória, experimentando-se como ser valioso e
refletindo o seu valor e apreço pelos outros. Neste momento de liberação, imagine
algo que traga significado à sua vida e que será uma contribuição ao planeta,
alcançando muitas pessoas. Sinta o estímulo elétrico suave, contínuo e, à noite,
quando dormir, sonhe que se encontra sobre a mesa de ouro e viaje para as
visões transformadoras de valor sexual

