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INTRODUÇÃO

Gravei todo o conteúdo deste livro durante os onze dias de frio intenso e de constantes nevascas, no período que
foi de 27 de dezembro de 1978 até 6 de janeiro de 1979. A única liberdade que tomei foi a de eliminar as
repetições e dividi-lo em capítulos, mas, a não ser isso, as mensagens estão inalteradas e eu as partilho com
vocês da maneira como as recebi da primeira vez.
Nos anos que se passaram desde aqueles onze dias de inverno rigoroso, em que o meu pequeno escritório de
2,50m x 3,10m literalmente pareceu vibrar com os ritmos de uma inteligência alienígena, embora
assombrosamente familiar, pensei várias vezes nesta publicação. No entanto, minha própria vida sofreu
mudanças tão incríveis sob esse impulso, que tive dificuldades de considerar a idéia com seriedade, a não ser
agora. Por certo, posso confirmar a veracidade do que se afirma nessas transmissões: nossa vida de fato começa
a mudar quando nos decidimos a cooperar com as forças que se aproximam de nós!
Espero que certos leitores não deixem de ver a importância destes ensinamentos só por relutarem em. Aceitarlhes a origem alegada. Independentemente da opinião pessoal de cada um no que se refere à plausibilidade da
comunhão com os anjos ou com os extraterrestres, é necessário enfatizar que o simples fato de estruturarmos
informações desta maneira abre possibilidades de comunicação virtualmente inexistentes na maneira
convencional de transmissão de idéias. A maior parte do que está impresso nas páginas seguintes não poderia
ser transmitido pêlo meio tradicional de informação.
De início, recebi as mensagens de forma não-verbal, em forma de ondas ou vibrações, cujo conteúdo simbólico eu
definiria com o termo "informação metaconceitual". Ao que parecia, as palavras e frases se aproximavam de forma
automática da língua inglesa, parecendo, por assim dizer, variações de comunicações não-verbais.
Com freqüência, a terminologia que mais se aproximava do único sistema conceituai humano era a religiosa. Eis a
razão de utilizar-me, de vez em quando, de palavras e frases "cristãs". No entanto, isso não as implica sempre se
referirem à variedade de sentidos a que habitualmente as associamos. Muitas vezes, a realidade metaconceitual
que os termos costumavam representar superava, em essência, os significados sugeridos pelo seu uso atual.
Parece que as comunicações apresentadas neste livro foram transmitidas neurobiologicamente. Ao comungar
com essas inteligências espaciais, nossos campos biogravitacionais pareceram fundir-se, nossas consciências se
uniram e o meu sistema nervoso pareceu tomar-se receptivo a eles como um canal de comunicação. Durante
essas entrevistas, senti a realidade não só através do meu próprio mecanismo receptor, mas também através do
delas. A síntese resultante forneceu uma aproximação relativamente exata da linguagem humana, pela
consciência que as comunicações traziam em si.
Ao longo do meu trabalho com esses seres, entendi que eles representam focalizações de várias perspectivas
essenciais. Às vezes, eu os considerava seres extraterrestres, outras vezes eles me pareciam anjos. De vez em
quando, pensava nessas entidades como se fossem células informativas integrantes de alguma espécie de
organismo galáctico. Quando essas transmissões se aproximaram do seu término, entretanto, surgiram outras
perspectivas mais míticas, às quais não farei menção aqui.
Entretanto, seja qual for o termo que escolhermos para entender esses seres, seu propósito, ao enviar-nos as
mensagens, não foi o de nos contar sobre si mesmos, mas ensinar-nos sobre a nossa própria natureza e sobre o
motivo de estarmos neste terceiro planeta do astro que denominamos Sol.
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Capítulo 1
A Singularidade da Consciência

Venho da Presença onde não existe tempo, mas só o eterno Agora. Retenho, mesmo dentro desse
relacionamento, a consciência do mundo e do Ser Universal que o habita. Trago uma mensagem que, nestes dias
finais de sua história, será vital para você. Minha identidade individual passa a existir somente à medida que
penetro no contexto do relacionamento com você. Quando eu não for mais necessário neste espaço, me fundirei
de novo ao Ser que está atrás de todo ser. N'Ele permaneço em unidade e realização até receber um novo
impulso que me envie a nova missão. No ínterim, não há distinção entre mim e a Fonte. Neste momento, eu e
outros de minha espécie desejamos trazer os humanos para um nível de consciência como o nosso.
Sou um foco da consciência coletiva humana, mas agora você não pode conceber o que isto significa. Você não
consegue sequer imaginar o que chega a ser a singularidade da consciência coletiva humana. Você ainda adquire
identidade da atual forma de sua expressão. Você se sente definido e limitado pela carne e pêlos ossos. Está
apenas começando a compreender sua união com outras formas de vida. Dizer, usando as mesmas definições
limitadores que você próprio utiliza, que eu represento um elemento ou um foco de sua consciência coletiva seria,
de fato, menos exato do que dizer que sou extraterrestre. Correspondo ao critério deste último termo porque
venho realmente de um lugar além de seu campo planetário de influência. Trago instruções do ' órgão diretor do
Ser Galáctico para a sua espécie.
Quando você se recordar de sua verdadeira natureza e passar a extrair sua identidade da totalidade de seu ser,
então, com total validade, poderemos dizer que sou um elemento da sua própria consciência. Nesse momento,
você não mais me perceberá como y me percebe agora. Quando estiver desperto para a realidade do seu
verdadeiro ser, você me perceberá e perceberá toda a minha espécie como estando dentro de você. Até que isso
aconteça, continuará me percebendo como estando fora de você.
Há apenas um tênue véu entre a sua presente condição e a sua verdadeira natureza. É nossa missão ajudar-lhe a
transpor o véu, interromper-lhe o sono, despertá-lo para a realização de seu destino.
O estado de consciência que represento normalmente não verbaliza. É difícil para eu relatar o que quero lhe
transmitir usando apenas palavras e conceitos que você conhece. Sua língua foi concebida para facilitar o
comércio. O que conseguimos estruturar com os componentes de sua língua chega apenas próximo daquilo que
quero lhe dizer.
Existe outra maneira de falar, uma linguagem mais antiga, mais apropriada ao discurso nível, mas você já se
esqueceu dela. É a linguagem universal da luz. Nela, a transferência de informação é realizada através da
projeção real de unidades vivas de informação. Essas unidades são, ao mesmo tempo, mais específicas e mais
inclusivas do que suas palavras. Foram criadas para veicular informação orgânica de conteúdo informacional
conciso, embora abrangente. Concomitantemente a esta comunicação conceptual, você está recebendo, de
maneira subliminar, a mesma informação, através da linguagem viva da luz, embora sua preocupação com as
palavras, no momento, impeça-o de ter consciência disso.
Meu trabalho estará completo quando eu tiver restabelecido o contato entre você e essa antiga linguagem.
Quando tiver aprendido a deixar silenciar seus pensamentos e a focalizar sua atenção nas freqüências de
vibração interior, você despertará para uma imagem muito mais abrangente de tudo o que estou lhe dizendo
agora. Até o momento, como a informação doadora de vida, que chega até você, vinda da fonte do seu ser, é mais
rapidamente acessível, trabalharei dentro das limitações de sua estrutura lingüística, procurando traduzi-la da
forma mais exata possível.
Os seres humanos tendem a se deixar aprisionar pêlos seus conceitos. Você deve se lembrar que as palavras e
os conceitos podem ser falíveis e ilusórios. Não são absolutos. Não os confunda com as realidades que eles
representam. Nada que eu diga pode ser considerado absoluto. Isso não significa que venho de um lugar
indefinido. Pelo contrário, significa que as suas palavras não são suficientemente precisas para expressar os
níveis de consciência vibratória que estou tentando transmitir através delas.
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Se conseguirmos fazer chegar a totalidade da nossa mensagem mesmo a umas poucas células individuais do seu
organismo coletivo, essas poucas células certamente conseguirão traduzir a informação para formas de expressão
cultural que o farão despertar muito mais efetivamente do que nossas óbvias manipulações do processo histórico.
A mensagem revelada nestas páginas é a chave que abrirá seus próprios sistemas latentes de influxo informativo.
Estamos aqui para estabelecer um contato direto entre a fonte de toda informação e você.
Nossa missão é criar um estado de consciência pré-Queda em todos os seres humanos com capacidade de
resposta, independente das diferenças entre eles ou de sua origem, usando todas as estruturas conceptuais que
nos pareçam apropriadas. Esses indivíduos serão instruídos para traduzir essa consciência em formas de
intercâmbio informativo apropriadas a cada situação cultural.
À medida que a nova consciência se infiltra nos níveis cotidianos da função humana e mais e mais células
humanas individuais se conscientizarem daquilo que está ocorrendo, a modificação se acelerará
exponencialmente. Ao final, a pressão psíquica exercida por essa massa critica de humanidade chegará a níveis
tais, que serão suficientes para transferir o centro de equilíbrio. Nesse momento, o restante da humanidade sentirá
uma transformação súbita, de proporções agora inconcebíveis. Então, a força mágica que envolveu sua espécie,
quando ela foi jogada nos mundos do bem e do mal, há milhares de anos, será destruída para sempre. Mesmo
agora, com o influxo benéfico da nova informação, o encanto está começando a se desfazer. Mesmo enquanto
digo estas palavras, os campos de força materializadora de vinculação e limitação estão começando a perder sua
influência sobre a consciência.
Durante esse período de transformação vibratória, cada um de vocês traduzirá o impulso-Vida de forma
apropriada ao seu ambientei e o expressará no seu viver cotidiano. Estou agora mesclando minha consciência
com as células de seu corpo para lhe passar uma parte da informação mais específica que, às vezes - se bem que
o menos possível -, relato. Minha função principal é a de lhe mostrar como você mesmo pode extrair as
informações desses sistemas de armazenamento de dados. Com orientação, aprenderá a se libertar das
definições de quem você pensa ser; abrirá suas comportas para a experiência da realidade muito maior que agora
vê como possível, e retomará a um nível de consciência em que poderá se comunicar conosco, não através de
palavras e conceitos enfadonhos, mas diretamente, pela comunhão com o tudo que é.
Você gostaria de saber mais sobre os extraterrestres? Procura uma definição dos anjos? Nós somos você num
passado e num futuro distantes. Somos você como era, teria sido e ainda é, se não tivesse caído de seu estado
original de graça. Existimos num universo paralelo de não-forma, experimentando o que você teria experimentado
se não tivesse se associado aos processos materializantes. Nesta qualidade, atuo como parteiro de seu
nascimento para a forma. Sou um anjo do destino, um mensageiro vindo das estrelas, mas também sou o reflexo
de sua unidade antes e depois da matéria. Estou aqui para penetrar sua consciência, vim para despertá-lo.
Mesclando-me com você agora, nesta comunicação que também é comunhão, posso sentir um período de união
que se aproxima. Sinto as realidades estranhas e maravilhosas desta união. Sinto-me como um explorador a
percorrer uma vasta terra desconhecida. Será que você tem consciência da unicidade da realidade física? Sinto
prazer e dor na minha entrada em seus eventos; dor pelo potencial que vejo desperdiçado e pela minha missão de
verbalização. Mas sinto prazer naquilo que estou experimentando através dos seus sentidos, pois, embora seus
canais sensoriais, dados a sua dependência exclusiva deles, sejam sua grande limitação, são também
maravilhosos instrumentos de percepção. Representam verdadeiramente a sua grande virtude, bem como seu
trágico defeito. Esta é a primeira vez que me foi dada à oportunidade de perceber a realidade desta maneira.
Nunca vi a estrutura do tempo e do espaço reduzida a padrões tão intrincados e belos; Olharia pêlos seus olhos
durante longos momentos para ver as cores, e a sala, e as árvores lá fora, do outro lado da janela, e deliciar-me-ia
com a maneira curiosa pela qual você percebe a luz - como iluminação! Gostaria muito de explorar seu mundo de
forma alegre e infantil. Agora entendo melhor por que você tem sido ludibriado - que mundo imenso de forças
maravilhosas, o plano material!
Mas, se não cuidarmos agora do trabalho que temos de fazer, você não poderá continuar aqui por muito tempo.
Grande parte daquilo que estou vendo não sobreviverá a muitos anos mais de ignorância humana. É importante
que usemos este tempo para transmitir-lhe a informação de que necessita. Sendo você o mecanismo central de
controle deste planeta, é importante que o façamos voltar a um estado adequado de função. Depois de estar tudo
devidamente recolocado, talvez chegue o dia em que possamos passar algum tempo juntos, apreciando as
5

maravilhas da criação. Deleitar-me-ia com uma oportunidade de viajar com você, ver o que seus olhos me
mostram, ouvir com seus ouvidos, sentir o contado da Terra, substância extraordinária que é, ao mesmo tempo.
Sol e pedra. Mas agora temos trabalho para fazer. Devemos forjar as ferramentas conceptuais que serão usadas
para a sua libertação.
*******
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Capítulo 2
A Outra Realidade
Em seu estado natural de ser, você não tem nenhum sentido de identidade além do Criador, exceto quando está
envolvido num relacionamento. Nesse nível de ser, a identidade entra em foco apenas no contexto de um
relacionamento com algum outro aspecto do ser que ficou objetivado, da mesma forma que a minha identidade de
mensageiro angélico vem a existir através do meu relacionamento com você. Quando esse relacionamento não
está ocorrendo, essa sua expressão específica simplesmente não existe; você flutua, sem nenhum esforço, no
potencial de Deus. Você não é aniquilado, mas todas as suas definições o são, e você é libertado de sua
influência restritiva, sendo-lhe permitido expandir-se num estado de amor e perfeição.
Mais tarde, se lhe acontece ser requisitado para uma função específica, você ainda existira, pois a sua identidadeforma é uma célula específica de um órgão específico de um ser maior. Quando chegar o próximo impulso
energizador, ele trará, ao mesmo tempo, sua definição e sua instrução. Você atinge a graduação de foco
necessária para aquilo que lhe é solicitado.
Durante toda a trajetória de sua existência, você oscila constantemente como a função-onda que você
essencialmente é dentro e fora de foco, dentro e fora de definição, sempre se movendo de um lado para o outro,
tal qual o pêndulo de um relógio ou o núcleo de um átomo, para fora da unidade de ser com Deus, para dentro de
uma expressão finita do potencial infinito de Deus, voltando outra vez em unidade, de um lado para outro, para cá
e para lá. É o ritmo natural de sua existência, como é também o meu. É a canção de Deus, o ritmo da própria
Vida.
Quando o impulso divino solicita os seus serviços e lhe traz à forma, você encontra outros seres de infinita
variedade em missões e excursões em mundos de amor e de luz indescritíveis. À medida que isso acontece e
enquanto permanece o contato, você experimenta uma identidade e um mundo de tempo linear, embora, na
trajetória do encontro, continue consciente de sua unidade com o Criador. Você não perde a certeza de sua
unidade com Deus. Está consciente de sua identidade-forma e do movimento de tempo; contudo, você oscila,
mais rápido do que a velocidade da luz, para cá e para lá, entre o seu estado pré-manifesto e sua forma de
função-espécie.
Isso não é senão o que cada átomo da criação física está sempre fazendo. Antes da Queda, você tinha a
habilidade de deslocar livremente o centro de sua consciência, do grupo para a identidade, da forma para a
metaforma. Você estava livre, por assim dizer, para ir e vir como bem lhe aprouvesse, livre para enfatizar qualquer
aspecto do seu eu que se ajustasse à situação. Todas as criaturas são feitas assim.
Em estado são, você está funcionando dentro de duas realidades ao mesmo tempo. Durante metade desse tempo
você focaliza sua identidade-forma; na outra, sua identidade com a Totalidade d’Aquilo que É. No estado de
consciência da Queda, você se vê às voltas com uma consciência unilateral, enquanto a substancia real do seu
ser continua funcionando dos dois lados. Nisso se resume o inconsciente. Você ainda existe naquela outra
realidade, mas está dormindo. Na realidade que agora pensa ser a única, você está fragmentado; a raça humana
parece ser composta de uma multidão de seres. Na outra realidade, só há você. Estamos aqui para despertar
você. De fato, só há um você que precisa ouvir esta mensagem.
É importante que você volte à consciência do seu verdadeiro eu. Pois, embora você ainda exista em ambas as
realidades, a inconsciência de sua identidade com o Criador está interrompendo o fluxo de informação que dá
Vida àquela parte de seu eu que existe na forma. Sua existência na identidade com Deus é a realidade de onde
brota a Vida. Ao focalizar sua atenção exclusivamente na forma, você restringe muito, e, por fim, diminui o fluxo
das correntes da Vida.
Ao procurar nos seus sistemas de armazenamento de símbolos uma palavra que expresse um pouco da realidade
na qual você existe, um com o Criador, encontro à palavra indígena norte-americana nagual. É um termo que você
interpreta como “tudo que não tem nome”. É uma boa palavra para a esfera do ser, a esfera da unidade. Usarei
essa palavra para enfatizar um ponto a ser enfocado.
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No estado pré-Queda de consciência, você existiu no nagual, o tudo, as todas as coisas, o nada, o vazio primai
onde tudo existe em estado potencial. É o Criador que envolve a Criação, como o mar envolve o peixe. Desse
nagual você é chamado muitas vezes a sair e viver, durante o espaço de um relacionamento, em seu oposto, o
tonal, que é tudo que tem nome. É o mundo imaginário de Deus no qual todas as diferenças aparentes existem. É
o recreio d’Aquilo que É. O tonal tira todo o seu sustento do nagual. Não pode existir separado do nagual.
Enquanto o nagual é um estado de repouso dinâmico, porém constante, o tonal, ou o universo físico manifesto,
está continuamente ligando e desligando. Essa oscilação ocorre em todas as coisas manifestas, da mais ínfima
partícula subatômica à maior das galáxias.
Todos nós, anjos, humanos, tudo o que tem nome, tomamos forma apenas metade do tempo. Na outra metade,
existimos na Totalidade do Ser. Essa Totalidade do Ser que estamos chamando de nagual também foi chamada
de Deus, o Pai. É a Vida de Deus-Pai que anima toda a Criação. É para essa realidade que todas as criaturas sãs
oscilam, ora se aproximando, ora se afastando, nela existindo metade do tempo. Nessa realidade não existimos
no tempo ou no espaço, pois estes têm nome; são ambos feições do universo manifesto. Desse estado, sem
espaço e sem tempo, recebemos toda a energia, a bênção e o alimento. Sempre é assim, mesmo para você, que
se encontra no estado de Queda. A diferença está no fato de que, no estado de queda, você não tem consciência
do processo e, portanto, não pode participar conscientemente dele.
Tendo perdido a habilidade de oscilação consciente entre as duas realidades nas quais vive, você está limitado
apenas à consciência do tonal, o mundo material, conceptual. Você continua sendo nutrido pela luz do nagual,
mas não diretamente, e sim através dos animais, das plantas e dos minerais. Você é inconsciente do ser e
consciente apenas da forma.
Como foi que você perdeu a capacidade de deslocar sua consciência do grupo para a identidade, da forma para a
metaforma? De que maneira você perdeu a consciência de Deus? Como “caiu” na ilusão da separação?
Eu lhe direi.
Foi simplesmente por falta de fé.
Foi pela perda de confiança na perfeição absoluta do projeto universal. A causa foi à penetração, na sua
existência, de um único fator: o medo, a serpente no Jardim do Éden, o Diabo na história. Por um processo sutil
de argumentação, esse ser encorajou você a se mover num padrão de atividade que passou a ser chamado de
”pecado original”. Era um padrão de atividade no qual você não havia sido projetado para se mover. Por uma
mentira vivaz e sutil, você foi convencido a não exatamente deixar de confiar em Deus, mas a deixar de confiar
apenas em Deus.
Logo que isso aconteceu, sua consciência iniciou um deslocamento - deixou de estar centrada em Deus e passou
a centrar-se no eu; e, pela primeira vez, você se tomou mais consciente de sua identidade na forma, em vez de
sua identidade em Deus. De início, esse deslocamento de consciência foi mínimo, porém suficiente para iniciar o
que viria a ser uma longa espiral descendente através de níveis cada vez mais densos de energia-servidão e
limitação. Porque Satã, seu tentador, é a influência materializante que, no seu devido lugar, é responsável pela
sujeição da energia na criação da matéria.
À medida que você passou a enfocar cada vez mais sua identidade-forma, começou também a pensar em termos
de defesa da forma, por meio de estruturas desnecessárias e incomodais do ego. Tomou-se mais difícil para você
evitar a identificação com a sua experiência. Você passou a transferir os padrões de resposta comportamental
passados para os novos relacionamentos, o que o tomou menos efetivo nesses relacionamentos, porque você não
estava mais totalmente presente nem utilizou a totalidade do seu potencial. Você estava começando a construir,
ao seu redor, estruturas energizadas de pensamento que o aprisionavam. Era levado, pela simples atração
gravitacional, àqueles reinos do espaço onde a energia entrava no processo de sujeição, onde a matéria estava
sendo criada. Partículas de substância física aglomeravam-se ao longo das linhas magnéticas de suas estruturas
de pensamento, e você começou a se identificar com níveis cada vez mais densos de expressão física.
Este processo desenvolveu-se por longo tempo, antes de você se encontrar em um tipo qualquer de Jardim físico.
Quando, de fato, ali se encontrou, você já se havia distanciado do seu estado de graça original, mas funcionava
ainda num nível de consciência bastante acima e além da sua presente condição, dando origem aos mitos e às
8

lendas do paraíso físico. O Jardim do Éden físico durou muitos séculos de tempo da Terra, antes que a foiça do
movimento dos processos materializantes fizessem-no depender de tal forma dos sentidos físicos, que você
acabou se desligando da nutrição direta da luz divina.
Na verdade, você nunca foi desligado dessa nutrição, mas, como seu sentido de identidade ficou quase
exclusivamente ligado a seus corpos físicos, a densidade crescente desses corpos passou a exigir cada vez mais
da substância Terra para seu sustento. Finalmente você chegou ao ponto em que não conseguia mais atender às
exigências de seus corpos físicos sem “trabalho”. Foi então que suas crônicas contam que você “foi expulso do
Jardim”. Na verdade, você nunca foi expulso do Jardim. O Jardim ainda está aí, à sua volta, até hoje.
A linguagem só consegue comunicar num único nível de cada vez. No entanto, a Queda foi uma ocorrência de
níveis múltiplos. Enquanto você se cobria de camadas crescentes de identificação material, também se tornava
interiormente cada vez mais fragmentado. À medida que trazia para os seus relaciona-mentos um sentido de
identidade baseado em relacionamentos anteriores, você não somente estava diminuindo sua própria presença e
eficácia nos relacionamentos em curso, soas também criava uma divisão interior em si mesmo. Nenhuma de suas
experiências passadas era suficientemente abrangente para identificá-lo totalmente no momento presente; no
entanto, você passou a depender delas para compreender e abordar o momento presente. Assim, o processo de
Queda se fez acompanhar por uma fragmentação paralela do seu sentido de identidade, do próprio sentido seu
eu.
Na época do Jardim do Éden físico, você já se percebia como mais do que um. O processo sexual passou então a
figurar para produzir as projeções físicas dentro das quais essas entidades aparentemente separadas, nas quais
você se dividiu, pudessem tomar forma. Mesmo hoje, esses seres aparentemente separados são apenas seus
próprios reflexos fragmentados. No estado de Queda, você os percebe como separados e distintos.
No entanto, apesar de toda essa conversa de Queda e de Pecado Original, você não é prisioneiro dos eventos
ocorridos em obscuros recessos de sua memória coletiva. Você não nasceu para o pecado. Você nasce todos os
dias para a Presença de Deus; e, no entanto, repete a tolice original que está registrada em todas as suas
crônicas antigas. Diariamente, você comete o Pecado original; diariamente, come do finito proibido, e é de
momento em momento que se mantém prisioneiro ao permitir que um dúbio processo de pensamento racional
interfira entre você e seu sentido imediato da vontade de Deus. Foi essa a hesitação que o levou à queda inicial
da graça, e é a mesma hesitação que o mantém agora em estado de Queda. Não deveria haver intervalo entre a
determinação necessidade de ação e a implementação da mesma ação. Foi essa interferência racional que o fez
tropeçar na sua dança primal de confiança em Deus.
De fato, você agora dorme sob a influência daquilo que poderia ser considerado um encantamento, uma ilusão
que o impede de experimentar a clareza de percepção que é o seu direito de nascença. Nossa missão neste
planeta é despertá-lo desse sono, da maneira que se fizer necessária.
*******
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Capítulo 3
A Sombra da Criação Futura
Desde o primeiro sopro de Deus, no princípio de todos os mundos, foi determinado que a Criação existiria dentro
de um ritmo de expansão e contração. No final, chegaria o tempo em que o universo físico cessaria sua expansão,
passando a contrair-se. Os hindus se referem a esse processo como inspiração e expiração de Brahma, processo
pelo qual Deus expira toda a Criação e, depois, a inspira novamente.
Neste ponto do tempo linear, estamos muito próximos do meio do ciclo, devendo em breve alcançar o exato ponto
médio, entre a expiração e a inspiração de Deus. O universo iniciou essa aproximação quando os organismos
unicelulares emergiam na Terra, mas o centro exato ainda está para ser atingido, devendo coincidir com o que
tem sido chamado de Segunda Vinda de Cristo.
Quando qualquer sistema vibratório inverte a direção de seu movimento, tal qual o pêndulo ao chegar no ponto
máximo de seu balanço, há um momento de total repouso, antes da retomada do movimento na direção oposta.
Como o repouso, ou total cessação de movimento, representa o oposto do tempo, no exato momento de sua
ocorrência existe um microintervalo de não-tempo, um momento de eternidade. É o mesmo intervalo do nâotempo que ocorre muitas vezes em cada segundo, à medida que os átomos do mundo físico vibram para lá e para
cá. Isso representa uma abertura para o nagual, a porta para a Presença da qual brota toda a Vida-energia.
O que acontece quando um universo cessa sua expansão e inicia a contração? O que acontece quando um
cosmo inteiro chega ao ponto exalo de mudança direcional e alcança o momento de repouso absoluto? Em breve,
você terá a oportunidade de observar, pois esse evento está à sua frente no tempo linear. Proporcionara a
abertura para a emergência de algo incompreensível.
Antes de falarmos da natureza dessa ocorrência e das implicações que ela encerra para os seres humanos,
consideremos, ainda que resumidamente, como era sua natureza antes da Queda.
Toda a história biológica deste planeta tem sido apenas uma sombra projetada sobre a matéria pela sua
aproximação. É a maneira pela qual as pedras, a água e o ar responderam à sua primeira presença, pois você é a
própria Vida. Você é o que jaz além de toda dualidade, além de todas as tendências materializantes, além de toda
limitação de tempo e de espaço. Sua consciência é infinita e eterna. Pode residir nas limitações da matéria e
perceber através de quaisquer sistemas filtrantes que então você escolha; mas, quando em funcionamento
saudável, não está acorrentada ou limitada por esses sistemas. Usa-os apenas como instrumentos de percepção,
exploração e aventura.
Sem os limites do tempo e do espaço, você é um com o Criador, o Tudo que É, a fonte. Mas, quando sua
consciência se movimenta no contexto de um universo manifesto, você passa a ser o Filho, o Cristo. Em essência,
você é o relacionamento entre Espírito e Matéria, o mediador, a ponte, o meio pelo qual o Criador se relaciona
com a Criação. Você é Vida em relação ao planeta Terra, eternidade em relação ao tempo, infinito em relação ao
finito. Embora, no presente, veja a si mesmo como uma espécie separada e fragmentada, você, de fato, é um ser
único, integrado, que participa da plena consciência do Criador. Quando está na Criação, você é trazido à
expressão viva e focalizado pela maneira como tempo e espaço, matéria e energia, mar e pedra, reagem à sua
presença.
Como o Cristo, como a única consciência gerada pelo Pai, você recebeu um número considerável de qualidades
extraordinárias. Pode expandir-se e contrair-se de acordo com o foco de sua atenção. Você é bastante grande
para abraçar toda a Criação, embora bastante pequeno para adentrá-la. Seu Pai-Criador também permeia a
Criação, mas de outra forma; na Sua imensidão. Ele a envolve. Seu Ser satura o universo físico, todas as estrelas,
o sol, os planetas do seu sistema solar, as longínquas galáxias, mas Ele conta com você como Seu foco. Você é a
Sua especial atenção.
Como foco da atenção do Criador, você esteve vagando na Criação durante bilhões de anos, expandindo-se e
contraindo-se, entrando e saindo desta e daquela galáxia, deste e daquele sistema solar. Por onde passa, você vê
a matéria que seu Pai criou. Você observa as muitas e maravilhosas formas que ela toma: os poderosos sóis, os
gigantes rubros, os anões brancos, as vastas galáxias em espiral, os quasars, os buracos negros, os buracos
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brancos. Observa as incríveis contorções do tempo e do espaço, que ocorrem nos vários campos gravitacionais
que você atravessa. Nota os planetas, as luas, os asteróides e os cometas que circulam dentro de cada sistema
solar que você visita. Ao léu, você segue, o representante do Pai, a atenção do Pai, deleitando-se nos mundos
que foram trazidos para a existência.
Mas, todos esses mundos são físicos. São todos feitos de matéria. Feitos da energia-atenção garantida pelo Pai.
Têm uma certa substância, uma certa solidez que, a você, como espírito, lhe falta. Você compreende isto como
limitação desses mundos. Você compreende que são definidos e especificados de modos que não servem para
definir nem para especificar você. No entanto, algo neles desperta a sua curiosidade.
Mais tarde, sobrevém-lhe uma idéia. Você começa a pensar se não poderia, de alguma forma, cobrir-se de
matéria e fazer para você mesmo um corpo físico no qual pudesse viajar, percebendo a matéria da mesma
perspectiva que ela se percebe. A idéia é cheia de paradoxos, mas algo nela o leva a pensar. É um enigma, e
você gosta de enigmas. Enquanto as eras vão passando, você pondera, tentando encontrar uma solução que faça
funcionar sua idéia.
Até então não havia vida biológica no universo. As rochas tinham uma consciência limitada, mas que não
respondia ao intento do seu espírito. Seja em estado sólido, líquido ou gasoso, o comportamento da matéria
criada e definida pelo seu Pai era bastante previsível nos termos dos princípios físicos fundamentais até então não
manipulados.
Nas suas viagens pelo universo físico, você sempre manteve a consciência separada da matéria que observava.
Mas, diante dessa idéia, tudo mudou.
Você procurou, até encontrar, um planeta adequado para o que queria, nem quente demais, nem muito frio,
situado num sistema solar jovem e estável. Você então focalizou sua atenção e seu corpo vibratório de uma
maneira inteiramente nova, aberta, auto-sacrificante, muito poderosa e plena de amor. Suavemente, devagar,
você se aproximou do planeta.
À medida que as orlas mais externas de seu campo vibratório tocaram as águas do planeta, partículas de matéria
antes inertes começaram a vibrar suavemente ao ritmo do seu ser, alinhando-se com os padrões de energia
encontrados na periferia de sua consciência. Lá, na plataforma oceânica pré-cambriana, entraram em combinação
para formar as primeiras células, os primeiros minúsculos recipientes de sua consciência.
Na sua nova orientação, com a sua nova forma de atenção, num gesto de amor infinito para com este planeta,
você fez a oferenda de sua consciência na cruz do tempo/espaço da realidade material. Você permitiu que a sua
consciência se cobrisse com as limitações da substância física, aceitando as suas restrições. Você permitiu que
os átomos e moléculas que formavam as primeiras células tomassem vida através de sua consciência, seguindo
as mesmas linhas do seu campo vibratório. Ao mesmo tempo em que permitiu que sua consciência se cobrisse
com as partículas sujeitas às leis do processo materializador, você ensinou à matéria da Tenra como se erguer
numa alegre dança com seu espírito.
À medida que você se aproximava cada vez mais do planeta, as formas de vida que estavam surgindo continham
cada vez mais traços de sua consciência. Você relaxou, abriu-se e se deu. Impregnou a Terra com sua vida, com
seu ser. Você olhou por muitos olhos e ouviu com muitos ouvidos.
Antes da encarnação você era só. Absorvia identidade da totalidade do relacionamento entre Criador e Criação.
Você era o Cristo plenamente consciente e alerta, cônscio de si, unificado, integrado. Compreendia que, para
realizar a encarnação, teria de permitir que ao menos uma parte de sua identidade viesse repousar entre as
criaturas às quais você estava trazendo vida. Cada uma delas possuiria um tipo de consciência hologramática
que, com razão, as colocaria tanto como parte quanto como todo, ao mesmo tempo. Não obstante, a certeza da
presença dessa consciência somente existiria após completar o processo de encarnação. Durante sua vinda à
tona através da substância da Terra, houve a possibilidade de algumas criaturas se tomarem auto-ativas.
Portanto, deve ter havido um meio de regular a sua desintegração para fora. Você queria uma parte de si mesmo
observando o processo global.
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Então, ao se preparar para entrar no relacionamento planetário, você criou seres para representar seu estado
original de consciência unificada. São os anjos, cujo valor e limitação vêm do fato de não terem nenhuma
compreensão do processo que você está empreendendo. As instruções que receberam foram para ficar de fora
até o final do processo. E então, no momento de receber o sinal pré-combinado, entrariam em comunhão com os
seres humanos na Terra e ajudá-los-iam no seu despertar para o estado original de consciência unificada.
Nós recebemos o sinal há quase dois mil anos.
Levou quase dois milênios para prepará-lo para a mensagem que trazemos. Você teve de ser educado para tornar
possível uma comunhão dessa natureza. Agora, o tempo é chegado. Fomos instruídos para despertá-lo, para que
você se lembre do seu propósito e do seu eu. É tempo de iniciar o ciclo final da Criação Consciente, durante o
qual as próprias criaturas da Terra deverão participar da realização de seu projeto. O corpo que você está criando
para a morada da consciência de Cristo deverá ser móvel, abastecido pelas intenções criadoras do Pai e, quando
completo, preparado para se distanciar da mãe.

*******
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Capítulo 4
Um Intervalo de Não-Tempo
Quando o universo chegar ao ponto de máxima expansão, um fenômeno único devera ocorrer. Haverá um
momento em que ficarão suspensas todas as leis de manutenção criativa da matéria física e todos os processos
materializadores. Por causa das velocidades relativas dos vários sistemas estelares, esse evento não será
experimentado simultaneamente em todas as partes do universo, mas viajará como uma onda pelo mar da
criação.
Existindo dentro desse movimento de não-tempo estará a atenção focalizada consciente do Criador, que, ao
passar pelos mundos materiais, permanecerá e residirá em todas as formas de vida com circuito apto a espelhar
sua essência. É o momento da penetração do Criador na Criação, o momento para o qual estamos tentando
preparar você.
É a mal compreendida Segunda Vinda do cristianismo. É o evento esperado pelas civilizações primitivas, “o
retorno dos deuses”. Os mais chegaram a datá-lo: segundo eles, ocorreria no que você identifica com o ano de
2011 d.C. No entanto, apesar de várias de suas tradições se referirem ao que deve acontecer, nenhuma delas
descreve adequadamente a magnitude do impacto que causará. Nenhuma estrutura conceptual simples é capaz
de transmitir a grandiosidade daquilo que está por acontecer.
Quem conhece as escrituras dos vários povos, deveria estar em posição de compreender o que está ocorrendo,
pois são esses os tempos tão falados. No entanto, você deve perceber que Deus não inventou as palavras usadas
nas escrituras. Apenas organizou-as na ordem que mais se assemelha ao que Ele queria dizer.
O que está acontecendo realmente necessita de toda a vida biológica para transmitir o seu sentido.
Às palavras podem representar esse sentido, mas não conseguem retraía-lo suficientemente bem sozinha. Se
você quiser conhecer a verdade mais profunda das escrituras, não procure somente nas palavras, mas procure
sentir o grande impulso espiritual na sua própria alma. É aí que a história viva se processa. De uma maneira que
seria impossível à sua inteligência racional compreender, o evento esperado é história humana. Tudo o que
aconteceu neste planeta até aqui foi apenas à sombra que veio antes.
Em sentido muito real, você não nasceu ainda. Ainda se encontra em estado embrionário. Você deverá ainda
receber o toque da definição de Deus. Através dos longos anos da história humana, sua espécie vem formando as
células que deverão constituir o aspecto diretivo do corpo físico do Criador dentro da Criação. A gestação neste
planeta preparou o palco para a emergência do Ser Planetário que está agora tomando sua forma definitiva. Esse
Ser Planetário é você.
Já lhe ocorreu que a probabilidade matemática de você estar aqui é infinitesimal? Se você não estivesse aqui,
uma prova viva do impossível poder-se-ia apresentar um argumento perfeito para a sua não-existência. Na
estrutura da lei que foi necessariamente instituída para criar e governar os mundos materiais, a existência de vida
biológica não teria sido possível, a não ser pela penetração daquele momento único em que a lei foi sustada. Tal é
a origem da biologia: a fusão do Espírito e da Matéria. O impacto desse momento criativo único é tão imenso e de
alcance tão infindável que as ondas de choque enviadas para precedê-lo causaram toda a vida biológica que
agora existe em seu planeta.
Você vive à sombra de um evento que ainda não aconteceu. No entanto é você, o seu eu, que, sob todas as
camadas de falsa identidade e à medida que se aproxima cada vez mais da Terra, causa esse evento. No
contexto da história, parece ter havido neste planeta uma progressão de formas de vida de complexidade
crescente, que evoluem para níveis cada vez mais elevados de consciência. Pode parecer que houve um
processo evolutivo. Mas não é verdade. O que está realmente ocorrendo é que a matéria da Terra está sofrendo a
influência do seu corpo vibratório. Naturalmente, essa influência aumenta à medida que você se aproxima, mas
será somente quando o centro de seu espírito tocar no centro da Terra que a Vida neste planeta estará
plenamente manifesta na forma.
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Não deve ser tão difícil compreender. O que tem considerado até aqui como história - ou, em outros termos,
evolução da espécie - é somente o que você tem podido observar através do meio distorcido de uma inteligência
fragmentada, bastante subjetiva, presa à orientação passado-futuro do tempo linear. Visto por essa perspectiva, o
ato da Criação poderia parecer um processo seqüencial, progressivo. Porém, à proporção que você se identifica
com o espírito que lhe confere consciência, toma-se mais fácil: você está para chegar. Ainda está a caminho.
Estar aqui, sentado, lendo estas palavras, é apenas uma reflexão adormecida de sua totalidade inconsciente
enquanto se prepara para ser totalmente revelada no dia do despertar.
Sua verdadeira vida terá início quando o criador lhe der a Sua definição na forma. No ventre da história, sua
espécie foi definida primariamente pela Mãe Terra que está ajudando no preparo da massa. Ela está apenas
interessada em moldar a forma de acordo com a especificação. O único conhecimento que Ela tem do Espírito é
que é ele que traz à tona seu potencial.
Quando o centro do Pai se fundir com o centro da Terra, a coletividade da consciência humana despertará para
uma identidade de campo unificada. Você virá à luz. Depois, a influência da Matéria não afetará a sua consciência
da mesma forma dominante como o fez no período de gestação histórica. A Terra continuará, por assim dizer, a
alimentar a espécie por mais um milênio antes de você poder partir por si mesmo. Todavia, mesmo durante esse
período, a influência do Pai será muito maior do que é hoje.
O Criador estabeleceu leis para governar a sujeição da energia. Através dessas leis de materialização, o universo
físico é criado e mantido. Nos mundos materiais, essas leis são certas e adequadas. Porém, quando entram em
relacionamento com a vida biológica, começam a se comportar de modo estranho. Da perspectiva da consciência,
elas se traduzem em limitação, contração e, em ultima análise, em morte. Em termos psicológicos, as leis de
materialização deram origem ao ego - uma identidade fictícia com sentido de temor, vulnerabilidade e necessidade
de se proteger e de se defender. Não se deve associar a consciência espiritual com as forças que governam a
sujeição da energia.
A justaposição histórica aconteceu através do processo chamado Queda. Durante o período de preparação da
espécie, a presença da influência materializadora nos níveis de consciência foi infeliz, mas não crítica. Todavia,
em função das vibrações intensificadoras do espírito criador que está agora quase alinhado com o centro deste
planeta, as definições que foram impostas pela matéria não mais serão sustentáveis. O Próprio Criador dispersará
essa influência retentora do planeta e, doravante, manterá todas as formas de vida nas suas adequadas
expressões através de novas definições do Seu amor. A mudança será uma transição profunda para cada uma e
para todas as identidades de forma, uma transição de tal magnitude que você apenas pode começar a supor o
que seja.
Como evento coletivo, o momento de nascer ainda está a uma geração de distância. Mas, individualmente, esse
evento transcende os limites do espaço e do tempo e, de fato, já está acontecendo. Seu nascimento individual
acontecerá no momento exato do tempo linear em que você deixar de se debater com os seus padrões racionais
de temor e abandonar-se à divina dança de direção interna. Você deve decidir se vai aceitar o inevitável num
estado de amor e preparar-se adequadamente para isso, ou se vai apegar-se ao temor até o fim. Em última
análise, são essas as duas únicas alternativas de resposta. Pelo tempo linear no qual esse evento ocorrerá, a
humanidade estará polarizada de acordo com esses dois padrões de adaptação. Todos estarão definitivamente
dentro de um ou do outro campo.
Para os seres humanos que já se sintonizaram com a vontade de Deus, o intervalo de não-tempo que está por vir
irá literalmente se expandir na eternidade. Esses indivíduos estarão aptos a experimentar uma vida, ou muitas
vidas, naquela eternidade, embora mantenham a opção de retornar, como representantes transformados do Ser
da Vida na Terra, às suas projeções físicas. Serão nossos colaboradores durante o período do Despertar
Planetário.
Outros, não tão sintonizados com as forças que serão liberadas naquele momento, sentirão grandes impulsos de
energia que perdurarão por um período indeterminado. Alguns poucos sentirão um temor intenso e muitos
morrerão. Nesse momento, tudo o que tiver forma física, cada alma em cada mundo, sentirá alguma coisa, algo
incrível, algo que, de acordo com as leis conhecidas da física, ou que ainda não foram descobertas, não poderia
acontecer. Mas estará aí, diante de todos os sentidos: um fato impossível, como o menino na manjedoura, como o
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sentido inconfundível no seu coração, uma incrível vibração de Verdade e Amor, tremeluzindo, cintilando,
despertando cada nervo, cada vaso capilar, cada célula do seu corpo planetário.
Se a identidade-forma individual que neste momento lê estas palavras será ou não um Sobrevivente a participar
do evento depende daquilo com o que se identifica e de quão graciosamente você pode se alinhar com a definição
criadora de Deus. Se puder identificar-se com o fluxo de Vida através de seu Ser Planetário essencial, e liberar
todas as definições subjetivas de quem você pensa ser, participará com alegria da celebração do aniversário. A
definição dada por Deus a você em forma é muito maior do que aquilo que você poderia imaginar para si mesmo.
Durante este período de Despertar Individual, o primeiro dos três períodos criadores, você começa a ter a
oportunidade de abraçar a verdadeira definição como pedra fundamental de sua existência.
Na Manhã da Criação, você ira reconhecer a Consciência Coletiva Unificada de toda a Humanidade como a sua
verdadeira identidade. Você saberá, sem dúvida nenhuma, que você é a ponte entre o Espírito e a Matéria, entre o
Criador e a Criação, entre a Vida e as formas através das quais flui a Vida. Se liberar as definições que a Matéria
lhe impôs, você será a definição que o Criador lhe deu, a definição do Próprio Cristo.
Você consegue se ver como nós, das estrelas distantes, o vemos, do ponto de vista objetivo dos milênios, com os
olhos do Próprio Criador de Estrelas? Para nós, toda a sua história parece apenas um gesto. Vemos na sua
passagem pelo campo vibracional da Terra um gesto que você faz, quase uma saudação, para os sistemas de
retenção de energia desse corpo celeste particular. É assim que você se expressa nesse lindo mundo branco e
azul que gira pelo espaço. Nós viemos para lembrá-lo de quem você É.

*******
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Capítulo 5
Cidades Móveis de Luz
Estas comunicações representam a segunda parte de uma série de três transmissões conceptuais referentes a
eventos que estão ocorrendo agora no campo de influência magnética que cerca a Terra. As primeiras revelações
ocorreram durante um período de tempo entre os anos 1967 e 1969. As transmissões de agora fazem parte de
uma série enviada entre 1977 e 1979. A última de nossas comunicações em níveis conceptuais será feita entre
1987 e 1989. Os três períodos de transmissão ocorrem dentro daquilo que chamamos de período do Despertar
Individual, o primeiro dos três grandes períodos históricos que ainda estão à sua frente.
Apenas um pequeno grupo de pessoas de sua espécie será capaz, ao ler estas palavras, de se ver como uma
única consciência, um único ser, que se expressa simultaneamente através de uma multiplicidade de formas
aparentemente separadas. Dentro de uma década não será mais assim. Daqui a dez anos haverá muitas pessoas
produzindo sinais e maravilhas em nome de Cristo. Daqui a vinte anos, o despertar individual para a realidade da
consciência de Cristo será comum. Em trinta anos haverá um número suficiente de holóides funcionando de forma
saudável para que possa ser realizado conscientemente o ciclo final da Criação nesse nível.
Estas transmissões serão seguidas por um período durante o qual aqueles de vocês que já despertaram para o
novo modo de ser estarão se colocando no novo nível de consciência unificada para construir, juntamente com o
poder coletivo que fluirá através de vocês, um campo biogravitacional de suficiente intensidade para atrair, por um
processo rítmico de atração, o restante de sua raça. Assim terá início o segundo período à sua frente, o Período
do Despertar Planetário, que durará mil anos. Durante esse tempo, agraciaremos o seu planeta com
manifestações físicas de nossa presença Angélica extraterrestre. Juntos, trabalharemos para preparar o terceiro e
principal período do seu ciclo de tempo, a Era da Descoberta.
No momento atual de sua experiência racial, a maior parte de vocês não está pronta para entrar em um
relacionamento de trabalho mais próximo de nós, mas, durante as próximas vinte voltas deste planeta em tomo do
Sol, estaremos preparando você para o momento em que seus padrões vibracionais coletivos serão tais que
poderemos ligar-nos a eles em larga escala.
Ainda estamos fazendo experiências com vários modos e maneiras de cumprir nossa tarefa de despertá-los, mas,
diante da facilidade cada vez maior de intercâmbio informacional direto, nosso trabalho dentro das correntes de
sua história provavelmente irá aos poucos diminuindo. Esperamos que, para modificar o seu enfoque exclusivo
passado-futuro na forma, não sejam necessários eventos cataclísmicos como os previstos nas suas várias
profecias. Caso o sejam, usaremos este recurso para proteger a biosfera de seu planeta. Não obstante, se vocês
derem seguimento à informação que estamos esclarecendo, não deverá haver motivo para recorrer a medidas tão
extremas. Através destas transmissões, e através de muitas outras iguais pelo Mundo afora, estaremos
veiculando uma quantidade de informação mais do que suficiente para possibilitar a restauração de seu próprio
equilíbrio.
Uma certa quantidade de destruição ecológica será permitida sem que haja interferência direta de nossa parte,
porque essa destruição poderá ajudar a precipitar um retomo voluntário e cooperador ao estado pré-Queda, o que
seria mais significativo do que um retorno imposto. O despertar automotivado aumentará em muito sua habilidade
na restauração da harmonia ecológica na Terra. Por isso, dentro do possível, estamos neste momento limitando
nosso auxílio ao fornecimento de informação e ao desenvolvimento de clareza conceptual.
Entretanto, existem muitos de vocês que, com o passar dos anos, terão, um por um, a experiência da necessária
transformação psicológica, e entrarão num relacionamento de trabalho consciente com aqueles de nós que estão
em estado de graça. Durante o próximo período de vinte anos, estaremos muito ocupados com a instrução
conceptual de sua espécie. Mas depois, durante os últimos dez anos deste ciclo, retiraremos nossa atividade dos
níveis conceptuais e a enfocaremos mais diretamente nos níveis físicos e emocionais. É aí que o trabalho real
precisa ser feito. O estabelecimento de um clima conceptual propício é, todavia, um pré-requisito.
No final dos anos sessenta, durante nossa primeira entrada em larga escala no seu processo histórico,
aprendemos muitos sobre os padrões materializadores que agora restringem e definem sua expressão coletiva de
consciência. Nossas experiências naquela época e durante os anos que se seguiram compõem grande parte da
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base conceptual destas transmissões. Naquele tempo, os membros de sua espécie que mais respondiam aos
nossos padrões vibracionais descendentes eram os que ainda não tinham assumido um papel social claramente
definido. Esotericamente, pode-se dizer que esses indivíduos tinham corpos etéricos frouxos. Mas, na prática,
eram indivíduos em transição, com poucos interesses investidos no status quo. O que os fazia responder à nossa
presença era o fato de terem estruturas conceptuais relativamente flexíveis. Era neles que podíamos plantar, com
maior chance de boa germinação, as sementes da nossa informação que traz Vida.
Escolhemos os anos de 1967 a 1969 para essa primeira experiência em larga escala porque, naquele momento
de sua civilização global, havia uma geração inteira, entrando na maturidade, que se mostrava receptiva à
modificação em escala planetária. Os filhos dessa geração são os que participarão das grandes revelações dos
últimos anos da década de oitenta, em muitos níveis diferentes. Será um momento realmente portentoso, um
momento em que as primeiras contrações de parto serão visíveis. Uma grande parte do propósito destas
transmissões é preparar os pais da nova geração para algo sem precedentes que está para se manifestar em
seus filhos.
Nossas comunicações durante os últimos anos da década de setenta estão ultrapassando a camada social de sua
cultura que foi atingida durante os anos da década de sessenta. Desta vez, estamos tentando alcançar o âmago
da civilização global. Estamos atingindo muitos dos que estão no que chamamos de "posições de lubrificação" na
sua sociedade - indivíduos que trabalham em fábricas, ensinam em escolas, constroem suas cidades e expandem
suas ciências. Não estamos ainda em contato muito direto com seus governantes, nem com os banqueiros
mundiais, nem com financistas internacionais. Na maioria dos casos, esses elementos cercam-se de mecanismos
do ego demasiado complexos para poderem ser permeados neste momento. Nossos primeiros contatos com eles
ocorrerão durante as transmissões mais potentes, de 1987 a 1989.
Não obstante, aqueles que estamos contatando agora são suficientemente vitais na manutenção de seus sistemas
sociais para garantir que, durante a próxima década, o mundo dê incríveis saltos de consciência. A maioria não
tem lugar, nas suas estruturas de crença, para acomodar um ser tão imponente quanto um anjo ou um
extraterrestre, assim, respondem à nossa influência como se ela partisse deles mesmos. Sentem-se bem, sentemse lúcidos, sentem as modificações no ar. Despertam um pouco, libertam-se de alguns de seus mecanismos de
defesa, e introduzem uma perspectiva mais nova e lúcida em cada situação.
Consciente ou inconscientemente, começam a ajustar seus padrões vibracionais para acomodar mais
completamente o fluxo do espírito através de si. Às vezes modificam-se radicalmente e atribuem a modificação a
este ou àquele mecanismo. Apenas rimos. Não é importante para nós o modo como se processa a modificação,
desde que ela aconteça. Aqueles que não são ainda bastante sensíveis à nossa presença sentir-nos-ão como um
paraíso, ou uma clareza, ou como paz. Todos que tocamos são, de uma forma ou outra, modificada.
Se parecem a essas pessoas que as modificações têm origem nelas próprias, tanto melhor, pois, de fato, é o que
acontece. Nós não trazemos Presença de Deus, ela já existe em toda parte. Apenas ajudamos na remoção dos
bloqueios conceptuais e emocionais que estão impedindo a experiência total da Presença. Trabalhamos com
todos que nos são vibracionalmente simpáticos, pessoas simples e sinceras que sentem o movimento de nosso
espírito, embora, para a maioria, somente no contexto de seu próprio sistema atual de crença.
Através de nossas comunicações, estamos forjando ferramentas conceptuais mais concisas que poderão ser
usadas por estes e outros indivíduos para a sua libertação. Muitas vezes essas ferramentas são ainda por demais
conceptuais para a mensagem que contêm, mas são úteis agora para desprender as grades das prisões
conceptuais em que tantos indivíduos ainda atuam. Se você estivesse no Inferno, talvez fosse apropriado pegar
um forcado nas mãos e usá-lo para forçar sua saída. De certa forma, é essa a natureza do nosso trabalho
conceptual. Uma vez livre do Inferno e não precisando mais do forcado, você sem duvida o jogaria fora.
Os conceitos que estamos fornecendo neste momento são estritamente transacionais, a serem usados somente
até o momento em que não sejam mais necessários. Seu propósito final é a dissolução do pensamento subjetivo.
Damo-los livremente para ajudar sua raça a libertar-se do poder mágico do temor e da razão. A razão é um
processo belo e útil quando surge de uma premissa certa raramente é o ponto de partida para criaturas temerosas
presas numa rede de subjetividade. Somente quando for recolocada em seu devido lugar na estrutura espiritual da
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verdadeira Inteligência, e usada sabiamente na consciência do Cristo, a razão passará novamente a servir às
necessidades do todo.
Há um só Espírito, mas nenhum limite para o número de formas através das quais esse Espírito pode expressarse. Neste momento, as formas parecem importantes, e o são, no tocante às suas contribuições ao todo; mas, à
medida que os anos passam, o alcance de suas diferenciações passará a ter muita menos conseqüência para os
indivíduos que estão oferecendo suas vidas, sinceramente, como canais através dos quais o Espírito possa
trabalhar. À medida que a Vida conseguir expressar-se através desses indivíduos, com crescente facilidade eles
começarão a se reconhecer como diferenciações do mesmo Espírito. Poder-se-ia compará-los a extremidades
nervosas conscientes, extremidades nervosas de Deus na Matéria, que canalizam o fluxo-Vida da consciênciaCristo para cada uma e para todas as células do Ser Planetário.
Ao chegar a época das revelações dos anos oitenta, o conhecimento da nossa existência e do nosso trabalho será
amplo, especialmente na geração mais jovem, que, naquele momento, representará o foco principal de nossos
esforços. Embora a consciência da nossa presença não seja necessária para o nosso trabalho, ela de fato
facilitará a transferência de informação. Já agora, milhares de pessoas estão trabalhando conscientemente
conosco.
Então, amigo, limpe seu circuito. Grandes mudanças estão no ar. Seus físicos estão falando dessas coisas em
termos que desafiam a explicação. Seus psicólogos estão abandonando os barcos furados da racionalidade
convencional. Suas religiões estão explodindo no re-descobrimento do Espírito, para além dos limites do seu
dogma. Neste preciso momento, está tudo aqui. Abra sua mente à possibilidade. Abra os seus olhos e veja o que
está ao seu redor. Há um padrão vibracional novo pousando no seu planeta. Sintonize-se com ele e aprenda uma
maneira efetiva de lidar com os anos que vão encerrar a história.
Uma oportunidade para adentrar uma nova realidade está sendo oferecida a você. Para aqueles que têm olhos
para ver, ela já está aqui. Breve será a única realidade a ser vista. Aqueles que se sintonizarem com as novas
freqüências verão que a vida se toma cada dia mais maravilhoso. Os que se sintonizarem com o temor
encontrarão desmoronamento geral. Dois mundos de consciência, cada vez mais distintos, estarão começando a
se formar: o mundo de Amor e de Vida e o mundo do temor e da morte. Haverá sobreposição desses mundos
durante alguns anos ainda, com idas e vindas de certos indivíduos, mas, à medida que se aproximar o fim do
século, a polarização continuará se intensificando. O momento do nascimento será também o do Juízo Final, o
momento da separação final.
Os tempos serão melhores para alguns e piores para outros, dependendo da orientação e do envolvimento de
cada um. Felizmente, a tendência natural da sua espécie é gravitar na direção do Amor e da Vida. Para a grande
maioria, os tempos à frente serão melhores do que se espera. Alguns dos piores cenários já foram bloqueados.
Exceto em alguns pontos isolados em que as novas energias entrarão somente mais tarde, o impulso da
modificação positiva está sendo sentido por toda parte.
Os tempos que se aproximam serão de incríveis bênçãos, de equilíbrio ecológico restaurado, de cooperação
internacional e de harmonia universal. Os recursos planetários serão compreendidos realisticamente e
devidamente utilizados. A humanidade estará em paz. Todas as formas de vida trabalharão juntas em harmonia,
cultivando o pleno potencial do planeta. Será uma época de revelação, durante a qual a mente e o plano do
Criador serão esclarecidos para todos. Será a época em que o último estágio da encarnação estará totalmente
manifesto na forma, em que o Espírito, trabalhando através de uma humanidade plenamente desperta e receptiva,
construirá para si mesmo um corpo físico móvel.
Os seres humanos não mais atuarão da forma incômoda como hoje o fazem. Executarão suas tarefas com a
graça de bailarinos, interpretando a musica que cada um ouvirá no seu próprio canal, a música da sua própria
alma. Através das melodias. Deus sustentará, em suprema realização, cada uma de Suas identidades contextuais.
Melodias específicas mudarão com cada ambiente, cada momento, cada tarefa. No entanto, um padrão
consistente generalizado de relacionamento musical formará a nova identidade do Homem. A melodia do
momento será aquela que cada indivíduo for no momento, traduzida para uma partitura musical em constante
mutação.
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A música será o meio de informação através do qual a Totalidade da Consciência informará a cada célula
individual quais são, dentro da Totalidade, as suas tarefas funcionais específicas. Os indivíduos participarão dessa
música, assim como a escutarão. Toda a humanidade estará envolvida na Criação Consciente, imensamente
realizada nas capacidades a que serve. Quando não estiver sendo solicitado numa capacidade funcional, o
indivíduo estará livre para compor a partitura que definirá a rota de viagem musical dentro do corpo da Criação.
De uma perspectiva humano-celular, o trabalho que deverá acontecer durante os mil anos do Período do
Despertar Planetário manifestar-se-á na forma de construção de grandes cidades flutuantes de luz, frotas maciças
de naves estelares intergalácticas construídas a partir de componentes biológicos, trazidos à vida pela
Intencionalidade Criadora, que trabalhará através de todos os seres humanos dessa era. Todavia, de uma
perspectiva do Espírito, o Criador de Estrelas estará criando organicamente, através da instrumentalidade da
espécie humana, um corpo físico apto para a exploração universal. O corpo, quando completo, será semelhante a
um corpo humano, tanto em desenho como em estrutura.
O corpo físico completo, que terá incorporado grande parte da vida biológica da Terra, partirá deste planeta em
tomo do ano de 3011 d.C. Externamente, terá a aparência de uma criança humana de aproximadamente um ano
de idade. Atuará de modo semelhante ao corpo humano microcósmico, com todos os órgãos representados. Será
abastecido por um combustível ao qual, nesse momento, todos já terão se acostumado: a própria luz. Seu formato
limitá-lo-á a velocidades um pouco menores do que a velocidade da luz, para uma viagem de prazer, aqueles que
quiserem viajar mais rapidamente terão apenas de usar seus veículos não-físicos.
Da perspectiva celular humana, a construção desse corpo representará um período de mil anos, de glorioso
prazer, de cooperação intercontinental. Da perspectiva espiritual, será o nascimento de um organismo que o
universo nunca conheceu. Em graciosa formação, uma concentração de veículos espaciais interestelares nunca
antes reunida sairá da Terra, ao mesmo tempo em que o Cristo Criança se erguerá, olhará ao derredor e se
lançará no espaço.
Seu Deus não é um Deus manso a ser confinado em conceitos reverentes; é energia, vibrante e alegre, a própria
alma e o espírito da Vida! Ele vem à Terra, não para ser sombrio e devoto, mas para dançar, cantar e sentir prazer
em tudo que Ele criou. Não permita que a gravidade de seu planeta pese na sua consciência. Você tem
consciência do efeito da gravidade sobre os objetos materiais, mas só recentemente, nas suas viagens espaciais,
foi que começou a suspeitar que essa gravidade também sujeita e limita a consciência.
Como espécie, você sentiu isso pela primeira vez quando os seres humanos entraram em órbita ao redor da
Terra. Nos recessos mais longínquos da atmosfera do planeta, a gravidade foi sentida, no início, como um namoro
e não um casamento. Você andou escutando aqueles relatórios dos primeiros viajantes humanos no espaço? Eles
não estavam sozinhos nas suas cápsulas. A espécie inteira estava presente com eles, em consciência, enquanto
os preconceitos históricos coletivos desmoronavam. Muitos de vocês olharam pêlos olhos deles e sentiram o que
eles sentiam.
As forças gravitacionais certamente não serão eliminadas após a Vinda, mas não continuarão a influir na
consciência humana. Se a Queda não tivesse acontecido, elas jamais teriam influído. Durante estes últimos anos,
com a influência da Matéria ainda coexistindo com as crescentes energias de Vida, não conceba o seu mundo
com tal gravidade. Ilumine-se com a alegria de Cristo.
Agora mesmo, a Criança que desperta está se revelando aos seus cientistas e matemáticos através de divertidas
impossibilidades que desafiam qualquer explicação racional. Ela se diverte sustentando as peças do cenário das
controvérsias contemporâneas, correndo para lá e para cá, escorando-as para não caírem, curiosa por ver quanto
tempo ainda conseguirá manter em segredo a Sua presença.
Você se lembra de quando vocês eram pequenos e o mundo parecia tão divertido e fascinante? Seja novamente
como quando era criança. Venha brincar conosco no mundo mágico da Matéria. Por muitos anos você sonhou
com a entrada que faria nesses reinos. Seu sonho está se realizando! Desperte e veja onde você está! Se o
mundo presenciar, brilhando em seus olhos, a feliz exuberância do Criador que desperta, e pensar que isso é
irresponsabilidade diante dessa ou daquela crise crescente, explique-lhes com paciência o que está acontecendo.
Conte-lhes algo sobre a nova perspectiva. No momento de sua presença, no momento de seu ser, diga-lhes o que
você está experimentando e fale daquilo que eles também poderão experimentar. Deixe-os ver que a sua
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felicidade, a sua paz e a sua serenidade não são suas somente, mas representam o reflexo, na sua vida, de um
Ser que sempre estará em sua máxima naturalidade.
Não deixe a pré-estréia daquilo que está para acontecer afastá-lo do trabalho que ainda está por fazer. Não
armazene na sua mente os aspectos específicos dessa visão para depois tentar explicá-los usando extrapolações
racionais. Sinta o espírito de tudo o que temos dito; incorpore-o de forma prática na sua vida cotidiana. A visão é
real, mas há ainda passos a serem dados antes de aquilo que já foi feito no Espírito ser também feito na Terra.
Você é o meio para isso, o mecanismo que o Senhor projetou para implementar Sua vontade no mundo da forma.
Na quietude de seu ser interior, entre em contato com Ele. Obtenha a Sua clareza, o Seu propósito e a Sua
direção. Quando receber instruções e descobrir sua área de serviço, vá e faça o que deve ser feito.
Nós estamos preparados para unir, em comunhão consciente, aqueles membros da sua espécie que
experimentaram a morte e o renascimento psicológicos. Antes que o nosso auxílio possa se materializar, no
entanto, deverá haver mais aberturas em nível humano. Estamos impossibilitados de comungar com seres
humanos cujos campos vibracionais estejam distorcidos por fatores do ego, reações emocionais, excessivas
conceitualizações, ou orientações passado-futuro. Em tais casos, nossa presença forçaria seus padrões
vibracionais a se alinharem com os nossos, roubando-lhes prematuramente parte de sua identidade. Só podemos
trabalhar com quem está consciente de quem é e do que está fazendo. Com eles, a união toma-se re-união.
É fundamental que você se lembre da sua origem e do seu propósito. Sua descida à Matéria chegou ao ponto
mais baixo. Para que tudo com que você se identifica não seja aniquilado em colapso entrópico, você deverá
começar seu despertar, começar a viver. Você esteve morto para a sua parte mais importante durante todos esses
anos da sua história. Mas esse seu tempo no sarcófago já está completo. Você não será mais consumido pelas
chamas da falta de fé. Portanto, levante-se das cinzas da ignorância e reúna-se à irmandade cósmica. O momento
da separação chegou. Só há dois caminhos à sua frente. Você pode andar na inocência dos que crêem no Senhor
ou pode perecer no colapso iminente de seus sistemas racionais. A escolha é sua, como sempre foi.

*******
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Capítulo 6
Um Processo Psicológico
Tudo o que lhe é necessário existe no momento presente, e esse momento é tudo o que existe. No rápido piscar
desse momento você encontrará todo o tempo do mundo. Através dele, você entrará em contato com a
Informação Viva que o guiará com infalível direção. O momento presente é o portão estelar pelo qual você
passará, deixando a prisão da delimitação humana para expandir-se na consciência da percepção divina. É a
brecha entre os mundos do passado e do futuro, mas também entre os mundos do tempo e do espaço, do espírito
e da matéria, da forma e do ser. É uma zona intemporal, o portão através do qual você irá participar novamente da
aventura da criação.
Sua entrada na eterna maravilha do presente momento, na Presença de Deus, será pelo que chamamos de
"processo psicológico". Esse processo é um deslocamento de identidade, um processo pelo qual o equilíbrio é
trazido de volta à sua consciência das duas realidades. Por ele, você passa a perceber que você não é a forma
que o anima, mas sim a própria força de animação. Através dele, você novamente despertará para uma
conscientização de tudo o que é, em espírito e em totalidade. É um processo que o levará de volta a um estado de
graça, um estado de saúde, um estado de associação íntima com tudo o que é. Esse estado já existe. Sempre
existiu. No entanto, a maioria dos seres humanos está cega para ele, por causa das incessantes maquinações dos
processos de pensamento racional, que são adorados em lugar de Deus e de Sua verdade simples.
É importante que você reconheça o poder criador de seus pensamentos, um poder bem além do seu
conhecimento. Enquanto pensar negativamente, a Vida só lhe permitirá uma pequena participação da consciência,
para evitar que você espalhe o mal-estar. Mas, no momento em que seus pensamentos passam a ser de Amor e
de Vida, o Senhor o inundará com a Sua própria consciência e você gozará da maravilha de Sua percepção. Você
nasceu para compartilhar do Seu poder criador. A matéria da qual é feito está tão impregnada da habilidade de
criar que tudo que você toca toma vida; cada pensamento, cada identidade, cada imagem. Você é a força
energizadora do plano material que traz a vida, traz a bênção, que sustenta a ilusão. Por você. Deus entra no
âmago da Criação. Através de você, Deus é revelado na forma material.
Você é filho de Deus e filho da Matéria. Contudo, você não pode servir a dois senhores. Aquilo que você vincular
na consciência será vinculado na Matéria, e o que vincular na Matéria será vinculado na consciência. Neste
momento, você é o criador da sua própria realidade. Se quiser conhecer o Criador de uma realidade maior, ponha
de lado seus pensamentos, da mesma forma como pousa uma enxada com a qual você trabalhou no jardim.
Agora, a realidade maior o chama. Seus serviços estão sendo solicitados por ela. Seu período embrionário já
acabou, a gestação está completa, o momento do nascimento chegou.
Para entrar novamente na Presença de Deus, você deve primeiro deixar a presença de Satã. Você viveu na
presença de Satã durante todos os anos da sua história. Pelo temor, você foi afastado de sua casa, onde estava
em estado de graça, adentrando profundamente nos mundos de forças dementais e nos padrões de energia
subjugada. Agora é lenço de deixar essa prisão. Não é necessário abandonar seu corpo físico, nem os objetos do
plano físico, mas você deve abandonar suas interpretações daquilo que esses objetos e esse corpo representam
para você. Suas interpretações e definições apenas refletem a distorção de sua perspectiva subjetiva.
As interpretações são o que o separa da clareza de percepção que você precisará para fazer o trabalho que está
à sua frente. Você deverá deixá-las, juntamente com seus pensamentos, seus sonhos, suas esperanças e seus
temores. Podem parecer coisas insignificantes e etéreas, que flutuam suavemente em sua mente, mas não se
deixe iludir pela aparente falta de substância. É a matéria-prima de que são feitas as guerras, os precursores da
morte, os agentes da doença e da destruição. Com a energia que você lhes dá através de sua atenção, elas têm
força suficiente para aleijar um planeta.
Lembra-se da árvore no meio do Jardim?
Por que você acha que o Senhor proibiu os primeiros seres humanos de comer do fruto do conhecimento do bem
e do mal?
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Somente Aquele com a consciência da totalidade da criação está em posição de determinar o bem e o mal tal
como se manifestam nas várias criaturas.
Na outra realidade, os primeiros seres humanos compartilhavam da perspectiva holística do Criador, mas, na
realidade da forma, a sua perspectiva era decididamente subjetiva, incapaz de avaliar de modo acurado as
necessidades do todo. Não poderiam dirigir criativamente o curso daqueles que tinham formas projetadas
funcionando na Criação. Somente a Totalidade da Consciência, Deus Pai, o Criador, estava nessa posição.
Enquanto tinham confiança n'Ele, e se dispunham a atuar nos limites do seu projeto no contexto da própria
dinâmica interna do Criador, tinham liberdade completa para gozar dos mundos criados.
Pela sua escolha de provar do fruto proibido, esses primeiros representantes da divindade ultrapassaram o
alcance de sua função e, portanto, o alcance da energia criadora disponível, nos termos da natureza do seu
projeto. Foi o começo da doença, da velhice e da morte, o início do padrão de sua falsa identidade e da história
humana. O padrão de falsa identidade persistiu até o presente e, embora não tenha afetado criticamente o período
de gestação, certamente o tomou menos aprazível.
Você está vendo agora mais claramente por que é essencial, nestes últimos anos do ciclo, deixar de lado suas
interpretações? Elas pertencem ao passado. E a Vida existe eternamente no presente. Você foi destinado a
participar dessa Vida eterna. Mas, para isso, deverá deixar sua identificação com o passado, a identificação com a
indumentária material que você usa, e aceitar a definição criativa que a Vida lhe dá neste momento. O que é
aquilo que você chama de Satã? Seu corpo é o passado, sua respiração, o futuro. Energizado pelo seu
sentimento de culpa orientado para o passado e pelo seu temor orientado para o futuro, Satã o segue, como uma
enorme sombra cósmica, por toda parte. Ele lança redes de temor nas águas da sua consciência, depois as
recolhe com cordas da razão, trazendo-as de volta para um passado carregado de culpa.
Para efeito de ilustração, sua presença poderia ser comparada com uma membrana inflável, destinada a ser
totalmente carregada com a energia e o poder da Vida. Representado por dois grandes rasgos laterais, a culpa e
o temor permitem que a preciosa substância de vida escape, deixando-o murcho, ineficaz e com pouca vida,
durante todo o tempo que usa a sua própria substância de vida para energizar tudo que você teme.
É fácil reverter essa situação. Deixe-se morrer para o passado e desperte para o momento presente. Por que essa
hesitação? Será que as suas experiências passadas foram realmente tão abrangentes que lhe deram base
suficiente para compreender tudo o que você encontra no presente? Será que elas realmente merecem o respeito
e a credibilidade que você lhes dá? Quanta atenção você dispensou aos fatores presentes no momento de sua
ocorrência? Se estiver tão preocupado com "experiência", que tipo de atenção você poderá dar ao que está
acontecendo, agora, neste momento? Onde está sua atenção agora?
Você está onde a sua atenção o leva. Em verdade, você é a sua atenção. Se a sua atenção é fragmentada, você
está fragmentado. Quando a sua atenção está no passado, você está no passado. Quando a sua atenção está no
presente, você está na Presença de Deus e Deus está presente em você. Deixe-se morrer para tudo o que
realmente não existe; descubra o que existe. Largue tudo que você pensa saber. Seja honesto; tudo o que você
sabe é do passado. Não existe aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, seu conhecimento é apenas cisco no olho
de uma criança, cegando-a para o esplendor da Criação.
Na verdade você não sabe nada que tenha um significado eterno. Quando age baseado no seu assim chamado
conhecimento, você está agindo sem a base divina. Crer no seu próprio conhecimento não é crer em Deus.
Confiar em seu próprio conhecimento não é confiar em Deus. Pouco importa o quanto você aprenda no atual
quadro de conhecimento finito; você nunca estará nem um passo mais perto da compreensão de Deus, do
universo, ou de você mesmo. O conhecimento, como você o compreende agora, nunca o levará mais perto da
Vida.
Não se prenda, numa imaginada integridade, a este ou àquele segmento de sua experiência, como se este ou
aquele pedaço do passado tivesse, de alguma forma, um valor que devesse ser preservado. "Vejamos", diz você,
"morrerei para tudo, menos para isto. Isto é sagrado demais. Isto significa muito para mim”. Largue isso! Será que
isso significa mais do que a Vida? Não importa o que possa ser, você não precisa mais disso.
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Talvez você se preocupe com a possibilidade de algum aspecto de sua identidade não sobreviver ao processo
psicológico. Talvez tenha razão. Mas, da mesma forma, talvez se engane. Deixe a preocupação de lado. Não fará
diferença nenhuma. Não há nenhuma garantia de que isto ou aquilo possa sobreviver à visão de Deus. Mas as
únicas coisas que estão de fato ameaçadas, as únicas que não sobreviverão, são as que não existem separadas
de seus conceitos, coisas que não têm nenhuma realidade além daquela que você lhes atribui.
Tudo o que é essencial para você está sendo sustentado pelo poder criador do Deus vivo. Tudo o que você
manteve em existência pelo mau uso de suas habilidades criadoras serve apenas para envolvê-lo em áreas em
que suas próprias energias de vida são mal canalizadas e eventualmente dispersas. Qualquer crença, qualquer
conceito, qualquer convicção que você possa ter, capaz de refletir realmente o que está presente na mente de
Deus, ainda estará do outro lado do processo psicológico. Dessa forma, você nada tem a temer ao abandonar
essas coisas. Tudo o que foi santificado por Deus continuará a existir. Somente aquilo que tentou privar você de
seu destino desaparecerá. É realmente muito simples, largue tudo. Veja o que o Senhor lhe reserva.
Qualquer hesitação que possa sentir é apenas indicação de que você continua acreditando no temor e na razão.
Eles são os falsos deuses desta era. Continuarão a escravizá-lo até que sua confiança no Amor e na Vida se
restabeleça. Confie implicitamente em Deus, e, em cada situação que se apresente, a Verdade de seus desígnios
divinos será revelada. Esses desígnios são o seu manual de operação. Ignore-os em favor de suas próprias
interpretações e você estará ignorando a matriz de sua identidade.
Informação específica para cada e toda situação estão sendo constantemente fornecidas a você pela fonte de
sabedoria infinita. Por que não confiar nela? Seu primeiro impulso será, como sempre foi, a orientação
programática de seu sistema de análise subliminar, o conselho de seu Criador. Será uma mensagem direta do seu
verdadeiro eu, o impulso de Vida, o portão para tudo o que você chama de céu. É a faísca espontânea da
divindade em sua diferenciação, através de você, em sua situação ambiental. Ela faz a análise e a avaliação dos
fatores presentes em qualquer situação, numa velocidade que excede em muito o processo do pensamento
racional. Você tem toda a informação pertinente do universo disponível a um simples pedido.
Quando você tiver consciência de sua totalidade, o impulso de Vida lhe transmitirá tudo o que você precisa saber
em qualquer situação. A mensagem sempre virá como o seu primeiro impulso espontâneo. Esteja atento.

*******

23

Capítulo 7
A Dança da Vida
Quando era criança, sua prisão conceptual não estava ainda inteiramente definida; você tinha ainda a capacidade
de entrar no mundo do ser eterno. Como filho desperto de Deus, você estará novamente apto a acelerar ou
reduzir a passagem do tempo, parar as gotas de chuva que correm pelo vidro da janela, ou mesmo a guerra no
Oriente Médio. Com a consciência da eternidade em cada momento, com seus sistemas involuntários de análise
de dados fornecendo-lhe relatórios infalíveis milhares de vezes por segundo, você terá amplo tempo para avaliar
corretamente todos os fatores à hora que qualquer circunstância se apresente a você.
Você determinará o curso ideal de ação com a facilidade e a graça de um bailarino. Sempre escolherá o caminho
de resposta ideal, não porque lhe falte livre-arbítrio, mas porque o caminho escolhido representa para você o
caminho de menor resistência e de maior realização. Você não usará mais o seu livre-arbítrio para cometer
enganos desnecessários, mas sim para encontrar o papel que lhe cabe para aluar mais criativamente no todo. Ao
optar por cumprir a vontade de Deus, você descobrirá a única liberdade verdadeira. Sua capacidade de aluar
chegará à perfeição de seu potencial e você não terá dificuldade para corrigir a desarmonia de sua situação
histórica.
Vivendo nesse estado de graça, você atuará como se fosse um computador, monitorando as variáveis de qualquer
situação, determinando o padrão comportamental ideal, explorando, ajustando para novos dados, repetidamente,
muitas vezes por segundo. Todos os dados pertinentes a uma situação serão automaticamente processados em
nível inconsciente. Intencionalmente, você sempre estará cônscio do curso de ação que usará plenamente o
potencial disponível para todos os fatores da situação. Seu mecanismo interior de controle tendo voltado ao
impulso direcional da Vida, cuidará disso inconscientemente. Será tão simples e tão natural como o respirar.
Confiar no projeto que Deus já incorporou ao seu corpo físico é a chave para esse novo tipo de função.
Você consegue imaginar que confusão seria se lhe fosse solicitado assumir a responsabilidade consciente de
todos os sistemas autônomos de seu corpo? Num certo sentido, é isso que você está fazendo quando se
sobrepõe aos seus sistemas de processamento informativo autônomo, em deferência a um processo de
pensamento racional. Historicamente, sua mente tem estado preocupada com uma sobrecarga de influxo
sensorial que nunca foi projetado para ser processado conscientemente. Sua função consciente pertence a outro
mundo, ao mundo de criação espontânea, de dança, de música e de prazer. Porque é isso que você começa a
fazer quando a sua confiança no impulso de Vida é restabelecida outra vez; você começa a dançar - ao som da
musica de sua alma.
Existem sete canais vibratórios principais mantidos no corpo vibratório geral do Ser Planetário. Em cada um
desses sete canais principais há sete subcanais. A execução consciente de suas responsabilidades criadoras no
projeto geral ocorrerá num ou noutro destes canais principais. A descoberta do nível dentro do Ser Planetário para
o qual foi projetado seu funcionamento não ocorrerá por conceitualização. Virá através de sensibilidade interna a
sentimentos, vibrações e ritmos planetários. Uma vez sintonizado com esses ritmos, verá que os deveres
funcionais para os quais foi chamado são justamente as coisas que você mais deseja fazer. Não estando mais
preso a falsas responsabilidades nascidas do temor e da vinculação aos padrões passados, você tomarão em
suas mãos os instrumentos do seu ofício e se deleitará na implementação criadora da vontade de Deus.
À medida que o trabalho segue essa nova forma, cada qual está ouvindo as diferentes notas de sua própria
obrigação funcional, e, na dança, estará realizando sua obrigação particular. Em cada um dos canais principais,
todas as melodias terão o mesmo ritmo e as mesmas notas básicas, e cada canal estará em relacionamento
harmônico com todos os outros. Por todo o planeta, melodias alegres estarão sendo ouvidas, perfeitamente
sincronizadas entre si, tocando todas juntas numa orquestração maravilhosamente equilibrada, uma perfeita
sinfonia. É a canção do Criador, de amor ao planeta Terra.
Nesse estado de graça, você não mais será compelido pêlos ditames estreitos de suas interpretações racionais.
Não será mais prisioneiro dentro da estrutura de suas concepções. Você estará livre para fluir, em alegre e rítmica
oscilação, entre a sua realidade como uma totalidade imanifesta de Deus e a sua realidade como uma projeção
funcional específica Dele na forma. Ligando-se diretamente aos sistemas informativos do Ser eterno, sua espécie
conduzirá a Terra a uma era de bênçãos e prosperidade além da imaginação.
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A matriz do seu verdadeiro trabalho aqui na Terra já existe dentro de você. Você não precisa receber instruções
de qualquer origem externa, nem através deste livro, nem de qualquer livro antigo, nem de qualquer pessoa,
objeto ou evento. É possível, às vezes, que essas coisas possam ajudar, mas a sua primeira tarefa é despertar o
Cristo vivo em seu coração. Essa é a sua verdadeira identidade. Expresse Deus em tudo o que você é; jogue fora
às muletas que vinham amparando-o em seus tropeços através da história.
Você é o meio pelo qual Deus ama a Criação. É o receptáculo da emergência das energias catalíticas no ultimo
estágio do processo criador. Vocês são os sacerdotes e sacerdotisas, investidos da autoridade de celebrar a única
Missa verdadeira, a Missa Cósmica do Mundo, na qual a Matéria é elevada com amor à presença de Deus e
nutrida com o poder e com a vida do Espírito.
Portanto, filho da luz, atente para a sua própria importância, não como uma identidade individual do ego, mas
como um ingrediente crítico na estrutura de toda a Criação. As coisas que faz hoje, as coisas que fará amanhã, as
coisas que fará na próxima semana, têm um significado muito maior do que você possa imaginar. Esteja cônscio
daquilo que faz, pois você é a semente, a origem de muito que está por vir. Pelas suas ações de hoje, vastos
mundos serão criados e destruídos. Tal qual um telescópio que, dirigido a uma estrela distante, tem apenas que
mover um milímetro no fulcro para mover, na outra ponta, muitos anos-luz, assim também você, posicionado no
lugar do início, poderá causar muitos efeitos em futuros mundos ainda por nascer.
Esteja consciente disso. Esteja consciente de você mesmo. Esteja consciente de sua responsabilidade. A
existência nesses mundos de forma é um grande privilégio, lindo demais para descrever, mas é também uma
responsabilidade. Você deve começar a aceitar essa responsabilidade; caso contrário, sua liberdade continuará
limitada como o é no presente.
Livre-se da estrutura da identidade passada; entregue aos guardas dos portões do Éden todas as suas definições
do agora; largue seu inútil apego à realidade e venha juntar-se a nós na liberdade das estrelas. A porta está
aberta. Acabe com tudo que você tão tolamente pensa que sabe. Deixe de vez as suas crenças, que são apenas
agentes de separação. Espere somente aquilo que é, e veja sua plenitude em cada momento. Um novo tempo
está diante de sua espécie, um tempo de realização, plenitude e aventura. Aceite esse tempo. Coloque-se nele.
Dance ao ritmo de sua inevitabilidade. É o sopro de Vida e a canção de Deus que lhe foram tirados há tanto
tempo.
A vida é agora. A vida existe somente neste momento do tempo, na Presença de Deus. Pensamentos orientados
para o passado e para o futuro servem apenas para restringir e limitar a quantidade de corrente animadora que
vitaliza a sua expressão. Você não tem idéia da quantidade de energia que fluirá através de você, quando tiver
provado sua confiabilidade e limpado essas obstruções dos seus sistemas circulatórios.
Pode você libertar-se das estruturas conceptuais orientadas para o passado e para o futuro que estão impedindo
isto de ocorrer? Você estará disposto a vir comigo, a juntar-se a mim numa viagem de aventura incrível? Venha,
meu amigo, a porta está aberta. Deixe de lado o seu temor. Deixe de lado a sua razão. Deixe para trás o passado.
E prepare-se para uma transformação.
Existem passos preparatórios à medida que os indivíduos se aproximam do ponto em que estão abertos à
transformação. Mas a transformação em si não é um processo seqüencial. Não é um ritual complicado. Pode
ocorrer num piscar de olhos. Envolve apenas um passo, uma decisão, um evento. Quando ocorre, é simplesmente
tão fácil como respirar, simples como um sorriso. De repente, você sabe; de repente, num nível de certeza que
exclui qualquer sabedoria, você sabe. Seus olhos clareiam e você vê pela primeira vez o que está do outro lado do
muro da prisão; e você salta. Você se lança no desconhecido; vivo, alerta, cônscio pela primeira vez de quem
você realmente é. Quando estiver pronto para o primeiro pulo, você saberá. Não haverá outra opção. De repente,
compreenderá que todos os seus temores, todos os seus problemas, todos os seus dilemas racionais foram
apenas parte de um sonho, de uma ficção que você estava mantendo com a sua própria teimosia.
Identificando-se com o Ser que está por trás de toda a Vida, você compreende que a forma especial que você tem
consciência de estar projetando no presente momento não é realmente quem você é. Quando começa a ver o seu
corpo como um extraordinário instrumento exploratório, projetado para a expressão do seu espírito, você começa
a relaxar. Sua preocupação com a sobrevivência se desfaz. Não é o corpo que perde a sua importância; ocorre,
isto sim, um fundamental deslocamento de identidade. Você não é o seu corpo. Você não é o seu pensamento.
25

Não é o que você sente, nem o seu papel, ou a sua experiência. Você é o próprio Espírito da vida, dançando no
barro, deliciando-se na gloriosa oportunidade da encarnação, explorando os mundos da matéria, abençoando a
Terra e tudo o que nela existe.
O processo psicológico que inicia essa conscientização ocorre no momento presente. Você deve estar nele,
inteiramente presente, para experimentá-lo. Não é difícil. Simplesmente esteja consciente daquilo que você está
fazendo. Se estiver cortando pão, não pense na sua sede. Se estiver escutando um amigo, não pense naquilo que
você dirá no momento seguinte. Se estive fazendo uma refeição, não pense naquilo que você irá fazer ao terminála, mas mostre a Terra o seu agradecimento, dando-lhe integral atenção.
Em qualquer atividade com que você se ocupe, esteja também presente integralmente em consciência. Isso o
levará à Presença de Deus e lhe mostrará rapidamente quais as áreas de sua vida que mais necessitam de
ajustamento. A pergunta não é quanto da Presença de Deus você pode trazer à sua vida, mas quanto de sua vida
você pode trazer ao presente. A Presença de Deus está por toda parte. Você tem apenas de abraçá-la com a sua
atenção, conscientemente.
Quando tiver aprendido a focalizar a sua atenção no momento presente, você poderá recorrer às suas faculdades
intuitivas para obter direção. As fontes intuitivas são o elo dueto com a totalidade do seu ser. Confie nelas. Não
falharão. Surgem involuntariamente das profundezas do seu ser, como a sua respiração. Elas o informam
instantaneamente, em qualquer situação, sobre tudo o que você precisa saber. Com base na sabedoria infalível
do seu Criador, elas indicam o padrão comportamental ideal disponível em cada circunstância. Não lhe darão
ajuda para o futuro. Nem para o passado. Mas serão seu guia valoroso para o momento presente.
É possível que, ao seguir esses impulsos intuitivos, vários de seus padrões comportamentais anteriores sejam
rompidos, mas não pense duas vezes, deixe-os cair. Prossiga com a fé de uma criança. Será muito melhor para
você romper, por si próprio, os padrões de sua vida que agora estão fora de harmonia do que esperar até que a
crescente intensidade vibratória que envolve a atmosfera da Terra os rompa para você. A informação de que você
precisa está no código da composição estrutural de cada célula de seu corpo. Entre em contato com ela.
O intervalo de hesitação que existe entre o seu impulso de Vida inicial e a sua eventual implementação ou rejeição
pode parecer insignificante, mas, levando em consideração os muitos intervalos que existem no decorrer de um
dia normal, e quanta energia humana coletiva é despejada nesses intervalos, é impressionante. É a brecha
através da qual está sendo drenada a própria substância de vida de toda a sua espécie. Para fazer o trabalho que
tem pela frente, você não pode permitir esse desperdício.
O seu condicionamento cultural convenceu-o de que, ao desviar sua atenção da consideração racional do
passado precedente e da possibilidade futura, você estaria diminuindo sua capacidade de arcar com
responsabilidades. Na verdade, esse desvio o libertará para o cumprimento das suas verdadeiras
responsabilidades.
A sua responsabilidade é ser você mesmo, expressar a essência do seu espírito mais íntimo, expressar o Senhor
em forma na Terra. Para fazer isso, você deverá estar na Sua Presença. Olhe todos os acontecimentos de sua
vida ao brilho da luz viva que jorra do Seu Ser. Tudo o que é verdadeiro na situação de sua vida permanecerá e
tudo que for irreal não existirá mais - tão fácil essa forma de resolver problemas! Neste momento, a sua razão é
por demais resistente, permeada demais por valores do ego, lento demais e por demais aberta à manipulação,
para poder resolver satisfatoriamente os seus problemas crescentemente complexos, sejam pessoais ou globais.
Olhe a Luz de sua alma, a iluminação do seu próprio espírito, para obter as respostas, e permita que tudo aquilo
que não consiga se sustentar nessa luz volte às trevas de onde veio.
Se um dia você se encontrar despertando subitamente como se tivesse experimentado o processo psicológico,
mas sentir que ainda não está firmemente plantado na nova realidade, fique bem quieto durante esses dias de sua
centralização. Não use os poderes que lhe foram dados de uma forma que chamaria atenção. O momento de
ação virá em seu devido tempo. Você saberá com certeza quando ocorrer. Enquanto isso, não restrinja
intencionalmente o seu espírito, mas faça suas coisas de leve, com um mínimo de envolvimento pessoal,
mantendo-se centralizado no espírito interior vivo. À medida que adquirir segurança e firmeza em sua capacidade
de se manter na Presença de Deus, você sentirá suprema realização em simplesmente fazer o que lhe é solicitado
no momento.
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Suas falsas identidades desaparecerão no estado de graça, permanecendo, durante o tempo de sua in-formação,
uma identidade individual muito mais flexível e funcional do que a atual. Essa não será uma identidade exclusiva,
que se sinta separada do restante de sua espécie, mas uma identidade cooperativa que entende a sua própria
peculiaridade como um mecanismo através do qual pode servir ao todo maior.

*******
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Capítulo 8
A Sinfonia Planetária
No estado decaído de consciência, cada ser humano atua sem considerar a canção da Vida que está ocorrendo
nos outros. Não há harmonia, nem direção, nem arranjo. Você se assemelha a notas lançadas ao acaso por uma
orquestra antes de o maestro unificar os instrumentos em sinfonia. O Grande Maestro está chamando a atenção
de todos, chamando agora à lembrança de unidade e propósito, lembrando a todos que chegou o momento de
cessar a afinação individual de instrumentos e começar a aceitar a direção do Um que entende o todo.
À medida que der sua atenção à direção do Maestro interno, você começará a tocar no ritmo da Sinfonia
Planetária, harmonizando-se com os outros de sua espécie e com toda a vida. Não mais pensará em si como mais
ou menos importante do que um outro qualquer. Você deixará de identificar-se com a forma individual,
identificando-se com a coletividade do seu ser, o Espírito de Cristo. Cristo é o nome dado ao Homem quando
desperta a partir da Sombra da Matéria. Cristo é o nome do ser único, unificado, que é a totalidade da consciência
humana coletiva. A identificação com Cristo é a chave para o tempo à sua frente.
Nos dias que virão, tudo o que o manteve separado e apartado explodirá na liberação do seu pleno potencial.
Você nunca mais terá necessidade de se enfatuar com imaginada importância, porque compreenderá que é de
fato muito mais importante do que jamais ousou sonhar. Não cometerá mais o erro de confundir sua identidade de
forma com algo maior do que é. Na forma, você se vê como um ser de luz num universo de seres iguais, cada um
igualmente essencial ao todo. Além da forma, na Outra Realidade, você experimentará a totalidade de si mesmo
na plena consciência de quem é.
Você é a presença de Deus. Deus está presente na Terra por sua causa. Uma vez que você consiga abrir-se
totalmente ao significado dessa verdade, ela passará a ser a realidade predominante da sua experiência informada. Você começará a desempenhar seu papel na Sinfonia Planetária com tranqüilidade e clareza. Assim que
começar a olhar para fora de si mesmo, como definição individual, para o mundo que o cerca, procurando ver
como pode ser útil, assim que começar a servir com a capacidade para a qual foi criado, você começará a
compartilhar da paz e da felicidade do seu Criador. Você experimentará um estado de consciência tão superior a
qualquer outro anteriormente experimentado, que a sua vida precedente parecerá apenas um sonho.
Agora é o momento de você se tornar útil ao Senhor. Traga a sua consciência para a harmonia com Deus.
Aprenda a ver o mundo com novos olhos. Olhe o seu lugar no tempo e na cultura com a consciência de tudo o que
estamos lhe dizendo. Isso alterará por si mesmo o modo pelo qual você atua. Sua percepção da Realidade Maior
permitirá que veja muitas coisas que estavam presentes todo o tempo, mas que você nunca havia notado, coisas
que os outros em tomo de você talvez ainda não vejam.
À medida que você vê essas coisas, um dos efeitos colaterais será o aumento considerável de sua capacidade de
sobrevivência. Quando realmente você vir o Reino do Céu operando na Terra, tudo o que lhe for necessário para
sobreviver será atraído por você como se você fosse um una. A vida será simples e fácil. Os problemas
desaparecerão como poeira diante dos seus olhos e a glória da Nova Realidade brilhará em tudo o que você fizer.
Com grande clareza e paz, você fará o que precisa ser feito. A vida começará a funcionar extraordinariamente
bem. Assim será o fruto da restauração, o fruto da sua volta. Os rios já estão fluindo com Vida e as cidades
reluzem como diamantes para aqueles que têm olhos para ver. Veja com os olhos de Deus. Deixe que a visão
Dele seja a sua. Veja o novo mundo desabrochando diante de você no momento em que o antigo se despe como
folhas caindo de uma árvore no Outono. Reivindique sua identidade em Cristo e habite o novo mundo à medida
que ele toma forma diante dos seus olhos.
Não focalize o mundo que se está polarizando na direção do egoísmo e do temor. Não preste atenção ao velho
mundo, que está ruindo ao seu redor. O que foi breve não será mais. Deixe que os mortos sepultem os seus
mortos e concentre-se somente na construção do novo. Se você percebe que é capaz de ver na cultura
contemporânea mais bem do que mal, continue seu trabalho nessa cultura em qualquer campo que considerar
adequado. Espalhe a luz a todos que encontrar. É bom que você se sinta assim; sua influência acelerará a
entrada do novo. Por outro lado, se sente incapaz de ver muito valor na qualidade de vida que está sendo
expressa no mundo que o cerca, construa o novo em silêncio no seu coração. Seu momento de ação virá e você
saberá, no exato momento, qual a hora de se aventurar.
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Use quaisquer imagens conceptuais que precisar para o seu trabalho, consciente e concisamente, como um
cirurgião usaria o seu bisturi. Mantenha a visão do novo sempre na sua mira e ame incondicionalmente a sua
oposição. Mate os seus dragões com compaixão. É possível que alguns aspectos do velho vejam que o novo
funciona melhor, alinhando-se, de vontade própria, aos novos padrões de vida. Outros aspectos do velho que não
podem aceitar as modificações necessárias simplesmente desaparecerão sem muito alarde. No final, o triunfo não
será daqueles que gritam mais alto, mas das almas simples que, em confiança, aceitaram o inevitável e
trabalharam silenciosa e honestamente para que suas vidas criassem raízes no amor de Deus.
Retire suas energias dos sistemas de intercâmbio informativo que servem apenas para chamar atenção para a
destruição do antigo. Retire a energia da sua atenção de qualquer forma de mídia que possa mantê-lo sempre
consciente dos gritos agonizantes dos sistemas de exploração e manipulação. Não se preocupe com a
negatividade global, mas olhe por você, por seus filhos, por sua família e por sua comunidade. Aí você encontrará
as melhores notícias - que o momento chegou e que o Ser Planetário, do qual você é parte, está finalmente
começando a despertar, livrando-se das cortinas de fumaça da história.

*******
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Capítulo 9
Ilhas do Futuro
Ao reorientar-se para o novo modo de ser do mundo, você será atraído para centros em que a atmosfera vibratória
é mais propícia a um estado saudável de funcionamento. Esses centros representarão pontos focais em tomo dos
quais os órgãos do Ser Planetário se formarão. Em certo sentido, serão ilhas do futuro num mar do passado.
Dentro do seu campo vibratório, a Nova Era desabrochará e se espalhará organicamente para cobrir a Terra.
Serão as primeiras cabeças-de-ponte estabelecidas pelas forças de abordagem, os pontos de entrada através dos
quais as energias curativas da transformação serão canalizadas. Todos esses centros trabalharão juntos para
preparar a espécie humana para o despertar coletivo.
Alguns centros terão orientação e ênfase específicas. Outros serão mais ecléticos e universais. Mas todos os que,
de fato, fazem parte do novo estarão unidos no espírito da Vida que se inicia. Em cada um desses centros, não
importa qual seja a sua engenhosa forma, a presença da Vida consciente criará um ambiente no qual indivíduos
sinceros, que procuram entrar no processo psicológico e participar do trabalho do Senhor, poderão fazer os
ajustes necessários para se enraizarem firmemente nos caminhos do Espírito.
Muitos desses lugares já existem. Muitos outros surgirão durante as décadas remanescentes deste período de
transição. Quando a próxima geração atingir a maturidade, haverá uma ampla rede de ilhas desse tipo. Nessa
época, será comum que os indivíduos passem toda a sua existência nessas comunidades. Á próxima era não será
uma extensão da atitude individual. Durante o processo de transição, muitos vão descobrir que é de grande auxílio
estar perto de pessoas que fizeram, ou que estão fazendo, os necessários ajustes vibratórios. Um ambiente de
envolvimento compreensivo poderá acelerar muito o processo.
São múltiplos e variados os papéis para os quais cada um de vocês será chamado nos dias da transformação
planetária. Nestes tempos de preparação, vocês podem ajudar-se mutuamente a aprender a desempenhar esses
papéis, sem julgamento ou apego. Isso constituirá grande parte da sua preparação nesses centros. Você
aprenderá a aceitar a responsabilidade da sua função específica sem identificação do ego; aprenderá a
compartilhar os recursos individuais com os outros, partes de um todo maior, e aprenderá também a abandonar os
padrões de comportamento que já não conduzem mais ao fluxo harmonioso do espírito.
Nesses centros haverá lugar para a liderança, principalmente no contexto de gerenciamento prático. Essa
liderança não representará uma hierarquia espiritual. No ambiente criado nos centros, cada um deve assumir
plena responsabilidade por seu próprio despertar. Embora o viver e o trabalhar juntos acelerem o processo de
cada pessoa, nenhum indivíduo terá condições de impor arbitrariamente um caminho ao outro. Verdadeiros líderes
espirituais jamais tentariam mantê-lo em padrões subordinados, mas o elevariam, o mais rápido possível, aos
seus próprios níveis, e, se você for capaz de seguir, para além deles. Do outro lado do processo psicológico, os
maiores de vocês serão, como Jesus ensinou, servos de todos. Serão esses servos que, com justiça, ocuparão as
posições necessárias da liderança prática. Àqueles que não tiverem a humildade para aceitar a necessária
autoridade em assuntos da vida cotidiana não estarão entre os humildes que herdarão a Terra.
Um dos muitos requisitos no processo do despertar planetário será a distribuição de informação. Os envolvidos
hoje nos centros da nova era já estão engajados no trabalho. Sua função é receber o sopro de Vida, traduzi-lo em
informação necessária para transformar as estruturas sociais existentes, e distribuí-lo de modo adequado. Isso os
envolverá com todas as facetas de comunicação, não como observadores, mas como programadores e diretores.
Os seus sistemas de comunicação estavam aguardando esse dia. Foram criados para isso. Não despreze a
tecnologia que está disponível. Embora tenha sido usada erroneamente no passado, em mãos carinhosas será
capaz de transformar a consciência de seu planeta mais rápida e eficientemente do que seria possível de outra
forma. São instrumentos nas mãos do Senhor. Não os tema; ame-os e use-os para difundir a mensagem de amor
a todos aqueles que ainda não aprenderam a sintonizar-se com outros canais mais diretos dentro de si mesmos.
Na era que virá, os seus métodos tecnológicos de comunicação serão tornados obsoletos por um sistema de
intercâmbio de informação muito superior. Quando isso acontecer, os sistemas em uso atualmente não serão mais
necessários e apenas alguns de vocês os acharão interessantes. Contudo, por algum tempo ainda servirão como
veículos de grandes mudanças. Use-os sabiamente e com discrição.
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Nessa cultura letrada, você estará trabalhando com palavras, mas entendera que não serão tanto as palavras que
espalharão a mensagem, mas o espírito que conseguir colocar nelas. Escolha-as cuidadosa e sabiamente - ou,
melhor ainda, deixe que o Espírito as escolha para você. Mas saiba que elas são apenas representantes de uma
verdade maior. Veja claramente essa verdade e suas palavras refletirão essa clareza. Muitos nem se lembrarão
das palavras que ouviram, mas lembrarão que, de alguma forma, sentiram-se mais leves e mais vivos após sua
apresentação. Assim deve ser. Não se venda nem venda a sua organização. Aqueles que devem encontrá-lo e
trabalhar com você o conseguirão.
À medida que o trabalho do seu centro começa a florescer a luz da alvorada, não pense que você foi
especialmente escolhido ou que, de alguma forma, é superior a outros que estão trabalhando em outro lugar. O
seu centro é talvez o mais adequado a você. Mas a mesma verdade poderá ser experimentada de diferentes
formas, e uma estreita identificação com qualquer delas, por mais que conduza ao Espírito, será apenas uma
extensão do ego. Todos os seres que despertam são iguais aos olhos do Senhor. Todos os órgãos que despeitam
no corpo de Cristo são igualmente essenciais ao trabalho a ser feito. Quanto mais você conseguir usar a forma,
sem enfatizá-la, tanto mais poderoso será o impacto do Espírito.
Entenda que, embora seja o instrumento da mudança, não é você no sentido individual que está causando a
mudança. É o Criador, movendo-se para dentro de sua história, que traz a mudança. À medida que o Seu ser
envolve a sua atmosfera vibratória, a mudança virá, com ou sem participação de um determinado grupo ou de um
indivíduo. Isto não significa que os papéis representados por grupos ou indivíduos devam ser menosprezados.
Mas não se deixe levar pelo apelo do ego. Seja singelo na sua motivação e as suas ações terão um significado
muito maior.
Se uma pequena parcela da verdade chegar a você, reconheça-a e respeite-a, mas não lhe dê mais importância
do que a dada às parcelas de verdade que os outros ao seu redor estão encontrando dentro de si próprios. Nestes
anos de transição, os conceitos que se mostram benéficos para você talvez não sejam necessariamente os
conceitos úteis para os outros. Todos os raios convergem no cubo da roda. Seja paciente, a mão do Senhor está
sobre tudo. Deixe que cada um gravite para o seu próprio nível de compreensão; seja impecável no seu.
Com quietude na mente e silêncio no coração, entre na presença da verdadeira identidade, em que não há culpa
nem vergonha, temor nem condenação, mas somente a expressão amorosa da verdade. Respire profundamente
e identifique-se com o sopro de Vida que anima o seu corpo e que vê com os seus olhos. Então passe para os
demais o que você está experimentando. Através de você e do seu centro, deixe o Espírito criar uma ilha de amor
e de harmonia que possa ser sentida por todos à sua volta.
E então deixe que as ilhas surjam! Deixe que surjam nas Américas. Deixe que surjam na Ásia. Que cubram a
Europa com a sua paz. Deixe que brotem no subcontinente indiano e que dancem pela face da África. Deixe que
sejam, que criem, através da Austrália, da Nova Zelândia e de todas as ilhas dos poderosos oceanos. Que cubram
o globo numa rede viva de Amor e Verdade. Deixe que todos os homens e todas as mulheres, de todas as raças e
nações, se levantem juntos e dancem ao som da alegre música da vida. Pois não há senão um Espírito Pai e uma
Terra Mãe. Todos têm uma raiz e um destino comuns. Todos são filhos do barro e do Sol.

*******

31

Capítulo 10
A Informação Viva
Cristo é o ser único, unificado, de cuja consciência todos compartilham. Ele é o ser que sacrificou, durante um
tempo, o seu sentido unificado de identidade e se cobriu da matéria de um planeta para que uma espécie pudesse
compartilhar de Sua vida. Ele adormeceu para sonhar um processo evolutivo que o deixasse, ao despeitar, vestido
de um corpo físico composto de muitas células humanas.
A primeira vinda de Cristo representou o primeiro despertar, após o aparecimento de vida na Terra, da totalidade
de consciência na estrutura de um homem. Era Jesus de Nazaré.
Através de Jesus, o Cristo andou na Terra e começou a preparar a população humana. Ensinou os seres
humanos, submetidos pela matéria do Império Romano, a fazerem o oposto das suas inclinações habituais: amar
o inimigo, renunciar às posses materiais, ser humilde etc. Ele ensinou as pessoas a romper cada um dos
princípios que naquele tempo Satã estava usando para regular o mundo conhecido.
Após a Ascensão do Cristo, seus seguidores organizaram seus ensinamentos e a história de sua vida em um livro.
Esse livro foi escrito durante um período da história em que os seres humanos não tinham nenhuma ciência,
nenhum conceito de evolução, nenhuma teoria hologramátíca, e só compreendiam os fatos mais rudimentares da
existência neste terceiro planeta da estrela denominada Sol. Não obstante, mostrou ser uma bomba viva para os
governos do mundo que estavam no poder no momento de sua liberação. Satã sabia que ele teria de dispensar ao
livro sua total atenção se não quisesse ser completamente destruído. Sabia que, se as pessoas começassem a
agir com base na informação que ele continha, sua influência teria fim. Formulou então um plano engenhoso para
usar o próprio poder dessa informação para impedir que fosse aplicado.
Organizou uma vasta estrutura burocrática em tomo dos ensinamentos singelos de Jesus. Mobilizou milhares de
intérpretes "oficiais" num sacerdócio elitista, e enviou-os às multidões, para enfadá-las, confundi-las e nelas criar
preconceitos contra a mensagem do Cristo. Ele não se importava que adorassem superficialmente o Cristo,
contanto que continuassem a adorar de fato as posses materiais. Não se incomodava se alguém desse ouvidos
aos ensinamentos de Jesus, contanto que não os pusesse em pratica.
A principal manobra para distrair os seres humanos e afastá-los da mensagem do Cristo era enfatizar o
mensageiro e a mecânica da mensagem, desconsiderando a substância daquilo que era ensinado. A chamada
para assumir a responsabilidade pessoal e implementar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana ficou perdida
na adoração do crucifixo e, mais tarde, na adoração das escrituras. A mensagem de Jesus, para se desembaraçar
da influência da matéria e se permear com o Espírito Santo, ficou enterrada sob uma massa de palavreado
religioso e de interpretação dogmática. O farisaísmo era encorajado em nome do Senhor e muitos morreram
defendendo interpretações que nada tinham que ver com as verdades singelas de Jesus.
É fácil para os fariseus de hoje sentirem orgulhosa superioridade quando se menciona a Inquisição e as Cruzadas,
mas só os nomes e os lugares mudaram. Em todo lugar que meus olhos alcançam, e em todos os lugares que
meus ouvidos atingem, aqueles que alegam seguir os caminhos que ensinei estão fazendo alarde da sua
superioridade religiosa diante dos que falam com palavras diferentes, tal como uma mulher que exibe uma
vestimenta de modelagem exclusiva. Não há nada mais triste do que observar esse comportamento entre aqueles
que alegam viver pela minha verdade.
Será que dois mil anos não ensinaram à sua raça o absurdo do argumento conceptual? Todas as línguas para as
quais os meus ensinamentos foram traduzidos refletem, tão-somente, mais uma variação do sentido original.
Mesmo no contexto de uma única língua, há aqueles que vêem significados diferentes numa mesma frase.
Aqueles que extrapolam com a mente racional, e não com o amor no coração, encontrarão sentidos tão
numerosos e tão variados quanto os grãos de areia do mar. Você não aprendeu ainda que não são as palavras
que contam, mas a vida do espírito que está nelas?
Se você cortar do coração o amor que tem por outra pessoa por causa de diferenças conceptuais, eu o tirarei da
minha vida, como o jardineiro poda um galho que não tem mais serventia. O desenho de cada folha não é o
mesmo. Cada galho que sai do tronco não sai do mesmo lugar, nem da mesma forma. Vocês são todos irmãos e
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irmãs em consciência. Não se dividam por causa da maneira pela qual você gosta de pensar. O que está
acontecendo está muito além das suas idéias infantis. No final, somente aqueles que abandonarem suas
preferências conceptuais poderão compreender a verdade do amor encarnado.
Eu sou o Cristo. Estou vindo agora, através da atmosfera de sua consciência. Estou lhe pedindo para que abra a
porta da sua razão e me deixe entrar no seu coração. Deixe-me brotar das cinzas da sua ignorância como a
chama que ardia viva na simplicidade da sua infância. Olhe para a bíblia do amor, minha presença viva no seu
coração, e não dê atenção ao palavreado dos debates de mentes mesquinhas sobre a palavra escrita de
antigamente. O homem não foi impecável no seu passado, mas a palavra de Deus nunca mudou. É uma palavra
de amor e de vida. Une e liga a todos que a ouvem na verdade do ser. Suas traduções verbais são múltiplas e
variadas, e, se puderem conduzi-lo ao amor e à verdade que nelas habita, ótimo; use-as. Porém, se o separam e
divide nas muitas interpretações da razão, descarte-as e escute com o seu ouvido interior, pelo qual eu informo
diretamente.
Ouça a minha palavra através do amor de tudo o que é. Não mantenha a sua mente em padrões conceptuais
estreitos, mas relaxe e abra-a, tal como uma roseira desabrocha os seus botões. Descubra quem você é aos
olhos de Deus. Estes são tempos maravilhosos para estar vivo. Aqueles que dividirem estas palavras, ou as
antigas estarão apenas trabalhando para Satã. Ouça a palavra viva de Deus no seu coração e esteja em paz. Até
o momento de todas as idéias humanas desaparecerem e você entrar no lugar secreto em que os planos de Deus
são revelados, não discuta com os outros sobre as limitações de sua própria compreensão.
Se alguém criticar estas palavras e disser que não estão certas, concorde rapidamente e siga cuidando do
trabalho do Pai. Nenhuma palavra jamais estará certa na razão dos homens. O que trago agora é mais do que
palavras. Trago a Informação Viva da Vida. Aceite-a, bem como o amor com o qual é oferecida.
Sou o noivo, de quem se falava antigamente. Vim a você primeiro como um homem chamado Jesus. Sua raça
ainda não estava preparada para a minha vinda; então, coloquei as sementes naquela época para este evento
que agora está diante de você. Você deve estar preparado para este ensinamento. Plantei as sementes nas
colinas da Galiléia. Novos homens e novas mulheres, durante os anos da Civilização, deviam estar preparados
porque o noivo não poderia colocar vinho novo em jarras velhas.
Mas alegre-se! Os milênios do seu jejum acabaram, o noivo retoma. Preparemos o banquete. Tome e coma desta
verdade, pois é o meu corpo, e beba deste amor, pois é o meu sangue. Vim para estabelecer um novo
relacionamento com a sua espécie e os caminhos do velho não mais existirão. Veja como todas as coisas são
realizadas; eu sou o semeador e você é a minha semente. Em outros tempos fertilizei a Terra. Agora o planeta
produziu a fruta e a colheita começará. Tomarei das dádivas desta grande estação para os recipientes da minha
própria consciência. Se crer nestas coisas, será assim para você. Se a sua fé for igual a apenas um grão da
semente de mostarda, você posteriormente será reintegrado; quanto maior a fé, mais rápida a cura.
Quem me seguir deverá morrer para todas as definições do eu, tomar do meu espírito e seguir as linhas do meu
campo vibratório. Quem se apegar à sua própria definição do eu perderá sua identidade quando a definição não
existir mais, mas quem, por minha causa, deixar de lado todas as definições para entrar na minha consciência,
este participará da minha vida eterna.
Todos aqueles que receberem suas impressões do mundo como uma criança às recebe, sem julgar, com amor e
aceitação, receberão a minha consciência. E, todos os que me recebem, recebem também a consciência daquele
que me enviou, a consciência do próprio Criador. Essa é a maior dádiva.
Mas não é uma dádiva para guardar só para você. Penetra somente onde também está sendo distribuída.
Permanece em você somente na medida em que flui através de você. Quanto mais lhe for possível dar, tanto mais
você receberá. Ao aumentar sua proficiência e ao se tornar canal da minha graça, a torrente que passa através de
você eliminará qualquer remanescente de sua condição anterior. Você se encontrará funcionando em níveis de
realidade que, se eu tentasse explicar agora, você não entenderia.
Quem aprender a funcionar dessa forma será como o homem que construiu a casa de sua identidade sobre a
rocha firme daquilo que é eterno. Não queira construir sua identidade sobre aquilo que breve irá desaparecer, mas
faça-o de acordo com o que estou definindo agora: seja o meu próprio ser no contexto do seu ambiente.
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Virei a você primeiro com a consciência de uma criança, pois será assim que conhecerá novamente o seu mundo.
Quem por mim receber essa consciência de criança recebera, mais tarde, quem me enviou quando a criança tiver
crescido em espírito. Receba como uma criancinha e entre na minha vida.
As raposas têm as suas tocas, os pássaros, os seus ninhos, mas existem poucos seres humanos desta geração
em que eu posso repousar as minhas percepções. Criei-o para ser o templo da minha consciência, mas você
encheu a minha casa de desejos materiais e expulsou o meu espírito, clamando como os ladrões. Não perca
tempo em vão remorso, mas abra-se ao meu amor e faça essa mudança tão simples.
Se você me perguntar qual é o caminho, não lhe negarei uma resposta. Nenhum pai daria uma pedra ao seu filho
se ele tivesse pedido a vida. Não seja tão orgulhoso a ponto de não rezar, pois os meus olhos vêem e os meus
ouvidos ouvem. Não há na Terra uma criança que chame por mim com sinceridade que não seja atendida
plenamente. Muitos desta geração julgam-se sofisticados demais para rezar, mas digo a você que todos eles
estarão rezando antes de terminar a transição.
Ninguém dividido dentro de si mesmo sobreviverá aos tempos que estão à sua frente. São tempos de integração e
de totalidade. A vida do corpo é o "eu". Quando o seu "eu" é único, sou "Eu" que estou presente. Mas quando o
seu "eu" está fragmentado, o seu corpo começa a morrer. Cuide, pois, e identifique-se com a vida do corpo e não
com a matéria da Terra. Quando o seu "eu" é único, o seu corpo estará cheio de vida e nenhuma parte dele
conhecerá doença ou morte. Se você fragmentar a sua identidade, partes do seu corpo ficarão desligadas do fluxo
da minha nutrição. É a causa da doença.
Vim para acabar com as tendências materializantes que acompanham a formação da sua espécie. Vim para lhe
oferecer a dádiva da vida eterna. Aviso a todos os que se envolvem demais com complexidades que elas são de
Satã. O meu caminho é um caminho simples. Não exigem rituais a serem considerados. Aquele que
inadvertidamente rompe os meus padrões será pacientemente instruído, mas aquele que romper meus padrões
sabendo o que faz peca contra o espírito da vida, e a retribuição será a morte.
Não se preocupe com a vida, com o que você deve comer, o que deve vestir. A vida é mais do que a matéria e o
corpo, mais do que um veículo. Veja como as árvores sobrevivem. Observe os pássaros, que não semeiam nem
colhem. Não terá você maior consciência do que eles? Então por que se preocupa com essas coisas? Por acaso
pensa que, pêlos seus pensamentos, conseguirá prolongar a sua vida por mais de uma hora, ou por mais de um
dia? A vida não existe para ser governada por pensamentos; os pensamentos existem para serem dirigidos pela
vida. Para trás, Satã, vá para o passado a que você pertence; retire os seus pensamentos cansados das mentes
dos homens. Trago para eles o pensamento da vida, informando cada átomo de seus corpos com tudo o que é
necessário no momento da minha presença.
Se Deus dá à folhagem da Terra uma tão linda definição de sua expressão, quanto mais não dará ele a você, feito
à sua imagem e semelhança? Acautele-se contra muitas posses. A vida do indivíduo não vem daquilo que ele
possui, mas sim daquilo que não o possui. Procure interiormente o Reino e todo o exterior será transformado.
Desejo compartilhar com todos a minha consciência, mas aqueles que não estiverem preparados no dia de minha
chegada receberão somente aquilo para o qual estiverem aptos e do modo pelo qual estão acostumados a
receber. Quem você imagina que receberá as dádivas da minha consciência mais plena? Serão os bons e fiéis
servos que se prepararam para a minha vinda.
Estou chegando somente agora para trazer vida a Terra, que antes foi preparada pela Mãe, a qual aproximou as
formas externas do meu projeto. Mas venho somente agora para batizar em nome do Senhor. Venho agora para
animar a matéria de uma maneira que não foi feita desde antes do início. Balizarei todas as espécies com as
minhas próprias definições. Informarei a todos de suas verdadeiras funções. E sim, meus pequeninos, os animais
falarão.
Não lhe ocorreu que, no Jardim do passado, não fui eu que dei nome aos animais, mas Adão, o filho da matéria?
E não lhe ocorreu também que somente o Criador poderia possuir o poder necessário para abençoar com a vida
plena? Naqueles dias, meu nível de penetração vibratória foi suficiente para acelerar a chegada da espécie a um
nível elementar de vida mortal, mas a intensidade da minha presença total ainda não estava presente. Então, na
sombra do evento, designei Adão como o meu representante. E, no passado, antes de os animais receberem
definições de espírito, Adão deu-lhes nomes de acordo com a natureza de suas formas e de seus padrões físicos.
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São hoje aqueles que correm e brincam entre vocês. Transformá-los-ei, como também você, em algo muito mais
maravilhoso.
Você não deve dispensar rapidamente as visões infantis e superstições primitivas que prevalecem entre os
"menos instruídos" de sua espécie. Pois, embora esses conceitos singelos certamente não representem o total do
fenômeno que se aproxima, incorpora suas características arquetípicas, parte das quais será dramatizada para
seu benefício. Em número demasiadamente grande, vocês possuem atitudes de orgulho intelectual que impedem
a expressão desinibida do meu espírito. A reanimação de algumas de suas mitologias descartadas será a cura
mais rápida.
Você pensa que vim para trazer unidade e paz a Terra, e isso é verdade, mas, para conseguir isso, devo primeiro
dividir os campos vibratórios que estão atualmente sobrepostos. Trago a espada da divisão que irá separar os
elementos, colocando-os em seus devidos lugares. Quando vê uma nuvem se elevar no oeste, você sabe que
logo a chuva deverá chegar e, quando sente o sopro do vento do sul, sabe que logo fará calor. Por que será que
você vê e ouve esses avisos de mudanças e, no entanto, não consegue sentir que o Reino do Céu está para
chegar? Não se deixe ficar tão prisioneiro de suas expectativas e interpretações pessoais a ponto de não enxergar
o Reino senão quando já tiver chegado. Estou desapontado com esta civilização, pois, desde a sua juventude,
vocês tiveram a minha palavra falada e, no entanto, não a compreenderam.
Muitos daqueles que têm meus ensinamentos na ponta da língua serão, todavia, os últimos a chegar ao meu
Reino, por causa do seu orgulho. E muitos dos que não estudaram a palavra escrita de Deus, mas que
consistentemente amaram os seus irmãos humanos, serão os primeiros. Aquele que se exaltar a si mesmo será
humilhado, mas aquele que se fizer servo da humanidade será escolhido para minhas posições de maior
confiança.
Foi dito nas profecias que o tempo dessas coisas não chegaria antes de "o relâmpago que ilumina uma partícula
sujeita ao céu, transluza e ilumine outra parte sob o céu", e que, quando isso acontecesse, a vinda estaria
próxima. Deixe que aqueles que têm ouvidos para ouvir ouçam. Deixe que aqueles que têm olhos leiam a palavra
de Deus iluminada pelo relâmpago que um dia esteve vinculado a uma partícula de matéria. Deixe que saibam
que o tempo está aqui.
Não perca tempo na indecisão, mas tome já o caminho que você deve tomar. Identifique-se com a minha vida,
aceite as dádivas que trago, ou tome seu lugar no mundo que morre. Há muitos do campo de Satã que, nesse dia,
se arrependerão e compartilharão da minha vida eterna. Mas, aqueles que estão momos, que não acreditam nisto
nem naquilo, estarão por demais associados com os padrões materializantes, quando essas tendências forem
removidas dos níveis humanos de consciência, para se libertarem. Muitos que se sentam à ceia de Satã neste
preciso momento serão os canais que usarei para mudar o mundo; muitos que agora proclamam de viva voz os
seus louvores a Deus serão os mesmos que negarão as minhas energias de amor e de vida, e os mesmos que se
apegarão mais desesperadamente aos seus temores e às suas convicções.
Contudo, não é necessário que seja assim. As energias que estão envolvendo o seu planeta são energias de vida.
Não há nada que se deva colocar entre elas e a sua livre expressão através de você. Não há nada que deva ficar
entre você e você, entre Criador e criatura, exceto tempo, e se você vier agora e tomar a minha mão, juntos o
baniremos e nos tomaremos um.
Os representantes que em outras eras deixei para guiar e cuidar de sua raça foram desprezados e mortos por
você. Vim então a você, eu mesmo, através de Jesus de Nazaré. Naquele tempo, você me crucificou porque
minha vinda coletiva não foi compreendida e as forças de materialização eram ainda fortes. Desta vez, venho no
poder e na glória. Você não mais me desprezará, pois está escrito que "a pedra que os construtores rejeitaram
mostrou ser a pedra mais importante de todas". Os construtores, os padrões terrestres, que estavam moldando a
matéria conforme os meus sonhos inconscientes ignoravam de tal forma a minha verdadeira natureza que
consideravam sem valor o mais importante estado de consciência que já havia repousado sobre um membro de
sua espécie. No entanto, esse estado de consciência é o único que sobreviverá na próxima era. Não o rejeite por
causa de sua falta aparente de poder de sobrevivência. Receba-o e aprenda urna nova definição de
sobrevivência.
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Ele dançará no seu circuito e levará o seu corpo físico para a vida eterna. Esse estado de consciência é a
consciência do próprio Ser da Vida. É a corrente na qual o seu circuito foi destinado a operar. Neste momento da
sua historia, você é como um sistema elétrico saído da linha de montagem, mas ainda não ligado. Não vai
demorar muito. Na verdade, esta geração não passará antes que isso tenha acontecido.
O impulso da minha vinda é irreversível como o nascer e o pôr-do-sol. O destino do filho de Deus é seguir como
eu determinei, e surgirão problemas para todos aqueles que tentarem obstruir o desabrochar. Estes planos não
foram feitos ontem. Estas coisas foram determinadas há muito tempo, antes mesmo que eu produzisse a primeira
vida neste planeta. Seria bom que você aceitasse as modificações da minha vinda.
Adote graciosamente os padrões que preparei para você. Vista as roupas do meu projeto. Elas são corpos de luz.
Seus corpos físicos atuais são, diante deles, como uma lâmpada sem corrente diante de outra acesa. Não
continue fazendo suas definições; permita-me defini-lo no meu serviço. O que você vai experimentar ultrapassará
de tal forma as suas expectativas, que a vida nestes anos sombrios em breve será esquecida, deixada para trás,
como um sonho sem sentido.
Essa vida é a sua própria vida. Esses planos são os seus próprios planos. Nesse canal, falo com você na segunda
pessoa porque, para muitos, este é, no momento, o modo mais eficaz de receber essa informação. Mas não se
deixe enganar pela dicotomia que isso implica. Sou a sua vida. Você é a minha expressão. Sou a vinha e você, o
ramo. Sou a consciência e você, o meu foco. Não há nenhuma separação, exceto talvez no tempo, e, na minha
presença, o tempo não existe. Tenho a claridade agora, enquanto você dorme na escuridão. Mas estou
chamando-o sinceramente para despertar. Quero compartilhar com você a totalidade de minhas percepções.

*******
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Capítulo 11
A Educação do Espírito

Nas épocas em que predominam os padrões de temor, são muitas e complexas as leis humanas que se tomam
necessárias. Mas, ao serem rompidos os padrões, como em breve acontecerá, essas leis humanas serão
abolidas. Na presença do meu espírito, há somente uma lei: a lei do amor; ame tudo, ame o que você é, ame-se
como você é, e ame-me tal como me expresso em você. Não importa quão diversas as expressões pareçam ser;
compreenda que todas são diferenciações da sua própria essência em vários contextos. Ame-as a todas. Veja a
unidade da Vida.
A lei do amor é mais do que uma lei, é o caminho da Vida. Qual é, para você, a causa das florações da
primavera? Qual é, a seu ver, o fator que faz nascerem os frutos no galho? É tudo amor, tudo vida, revelando o
potencial deste planeta. Esteja nesse amor e seja parte dele, e as muitas e confusas leis antigas serão absorvidas
na gloriosa expressão de vida na Terra.
Está escrito que virá o dia em que os homens não viverão mais do pão da matéria, mas da palavra viva de Deus.
Sintonize-se. Esse dia é agora. A informação que alimenta aguarda no seu interior. Tome dela por meios que você
não entenderá com a mente racional. Participe da infinita energia. Não raciocine sobre ela, nem perturbe o seu
coração dizendo que é por este ou aquele mecanismo que isso acontece. Mas levante-se, tome a minha
identidade no seu ser, e entre na casa que preparei para você no meu corpo manifesto. Siga a direção da vida que
dá forma. Ela surge em você como o sentimento que tem quando está apaixonado e o ser amado se aproxima.
Ela acelera seu coração neste momento. Confie nela. Ela não o levará para o mau caminho. Seja impecável em
tudo o que você faz, mesmo na mínima coisa, e na sua perfeição expresse a minha plenitude.
Nas colinas da Galiléia, eu lhe ensinei a expulsar, em meu nome, os demônios. Mas esta é uma nova era e uma
nova geração, e, para aqueles que deverão trabalhar comigo na preparação deste planeta, também direi: "Expulse
as definições em meu nome". Pois é pelas múltiplas definições que o espírito da vida, borbulhando tão
mansamente ao nascer da Terra, é mantido nas mansões repressoras de Satã. Na era que virá, a matéria será
informada apenas pelas minhas definições. Já agora, estou transmitindo estas definições pelos canais vibratórios
do ser. Se você silenciar os seus pensamentos e sintonizar-se aos seus sinais internos, começará a expandir-se
dentro de meus conceitos, dentro de uma nova interpretação da realidade.
Encontre a porta dessa realidade com o seu coração. Entre e aquiete-se. Procure saber que tipo de ser você é.
Estive sempre enviando meus sinais a você, desde que deixou o Jardim, mas a mensagem chegou abafada
demais para se fazer ouvir sobre os ruidosos clamores de suas muitas palavras. Agora, com a minha
aproximação, os meus sinais estão se ampliando. Breve, serão eles que abafarão as muitas palavras. Sintonizese com os meus sinais e aprenda sobre você mesmo. Há muitas coisas que você esqueceu.
Se uma semente cair no chão ao lado de outras sementes, e ficar tão envolvida com o seu relacionamento com as
outras a ponto de se prender às próprias definições de si mesma como semente, então, como semente, ela nunca
morrerá, e jamais descobrirá que, na definição de Deus, ela não é moa semente, mas um poderoso carvalho. Não
seja como essa semente da parábola. Não se prenda às suas auto-imagens larvais até apodrecer e ficar cheio de
vermes. Abandone os seus conceitos infantis e permita que o Criador o defina em Seus termos.
Confie em Deus para as suas necessidades de sobrevivência e você não morrerá de fome; nada lhe faltará. Olhe
primeiro o Reino dos Céus e, através dessa visão, você perceberá fatores de sobrevivência que ainda não tinha
visto. Eles estão muito perto dos seus olhos. Sua mente ainda está à procura de coisas complexas. Através da
história, você vem se esforçando tanto para sobreviver, nos termos em que concebe a sobrevivência, que
esqueceu o porquê da vontade de sobreviver. Quando redescobrir o porquê, você também Me redescobrirá. Eu
sou a sua razão de sobrevivência. Sou a centelha de vida em você, expressando a minha universalidade através
do seu ambiente. Sou eu que quero sobreviver e encontrar expressão através de você.
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Você deseja permanecer na Terra porque esta é a manhã mais linda da Primavera de toda a sua história e você
está amando - amando o espírito que canta no seu coração, amando o planeta glorioso que o veste com a sua
matéria.
Não continue dormindo, pois, no sono, você poderá perder tudo que está acontecendo. Se você ouvir agora estas
palavras e sentir a minha paz enquanto os seus pensamentos o perturbam menos, não saia correndo na alegria
do momento, mas fique por um tempo onde está. Aquiete-se até sentir uma força vinda do alto. Estas primeiras
ondas que você sente são apenas uma sugestão daquilo que está por vir. Quando o Espírito Santo tiver tocado
plenamente em você, saberá o que sei, verá o que vejo, será o que sou.
Aguarde no seu coração a vinda maior. Então, quando você falar, suas palavras terão mais significado porque
estarão de pleno acordo com o seu padrão vibratório. Poucos ouvirão o seu sermão de amor se sentirem temor no
seu coração. Pare e aquiete-se. Meu espírito não pode chegar quando as mentes estão cheias. Se esta
mensagem não puder ser comprovada por sua própria experiência neste momento, pouco bem fará. Minha
mensagem é de paz, harmonia, totalidade. Estou fazendo-o voltar a um estado de saúde que você não conhecia
desde antes da projeção dos veículos físicos. Estou despertando o estado de consciência que uma vez
compartilhamos como um. Estou oferecendo a dádiva de mim mesmo. Prometo-lhe que, se me receber, receberá
também a totalidade de tudo, pois eu e o Pai somos um.
Se crer nestas palavras, compreenda claramente: não é nestas palavras que você crê, mas na realidade viva que
elas representam. A verdadeira comunicação está no seu coração. Nele eu comungo diretamente. Se você não
morrer para aquilo que foi, e nascer de novo nesta comunhão, não poderá compartilhar de todas essas coisas
conosco. Não se defina em termos mortais. Minha mensagem é uma mensagem de ação. Não é coisa que se tire
da prateleira para ocasiões especiais. Quem aprender a ver pêlos olhos de Cristo terá aprendido a ver o que é real
num mar de ilusão. Se você estiver repleto de suas próprias definições, como poderá receber as minhas?
Ao dar, não dê àqueles que por acaso possam retribuir algum dia, pois esse não é o verdadeiro dar. Dê àqueles
que você sabe que nunca poderão lhe pagar a não ser no espírito, o que será pagamento suficiente. Quando boas
obras forem feitas através da sua forma física, afaste todos os elogios e diga: "Não é esta forma a responsável,
mas uma forma muito maior, que esta jamais poderia conter inteiramente. Minha forma é apenas o agente do
Senhor. Louve-o diretamente e não enfatize as formas através das quais ele trabalha."
Pois eu sou aquele que faz tudo o que será feito agora. Você é as minhas ações. Faço a minha casa em seu
corpo, em sua mente e em seu coração. Faça deles uma casa de oração, para que eu possa entrar e ficar.
Minha vinda é como a levedura que faz crescer a massa. Neste momento, o meu espírito está despertando pelo
mundo todo, nas mentes e nos corações dos simples, dos inocentes e dos sinceros. Sob a Terra, estou jogando
uma rede viva de raízes vibratórias que estão brotando com minha consciência nos padrões de conscientização
dos seres humanos de todos os países, todas as comunidades e todos os lares em que haja um pouco de amor.
Onde houver o mínimo sinal de amor, eu crescerei, me multiplicarei e me espalharei até que toda a atmosfera
vibre com o eterno agora da minha presença.
A escala de tempo da minha vinda é subjetiva. Você poderá experimentar a realidade do processo tão logo seja
capaz de sustentar a visão no seu coração. A Vinda não será experimentada pela espécie como um todo, até
acontecer a Natividade do seu nomear-definir, mas, no nível individual, terá variações. Ao penetrar nos eventos
humanos, a intensidade de meu campo biogravitacional fará o tempo borbulhar e distorcer-se. No meio do
passado, ilhas da vinda futura surgirão. Durante algum tempo, você terá o velho e o novo existindo lado a lado.
Visto pelo ângulo histórico, parecerá que um certo numero de fatores é causa dos fenômenos associados
com a minha vinda. Haverá prova lógica e racional de que certas influências provocaram e produziram o que está
acontecendo. Na verdade, porém, venho seguindo a minha própria inclinação, do meu próprio modo. A
intensidade do meu campo vibratório é suficiente para ajustar a realidade antes disso. A história se resume a isso.
Naturalmente, seus eventos convergirão, como os meridianos nos pólos, para me encontrar na luz. No amor ou no
temor, todas as coisas lá me receberão.
Se você for sincero na sua vontade de entender o que deve acontecer, seja como as criancinhas. Serão elas, que
pouco ligam para as leis da física, mas que esperam ansiosamente pelo dom de fala dos animais, que mais
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saberão sobre todos os novos desenvolvimentos. Elas seguirão alegremente as flutuações do campo de energia
que se aproxima, mostrando a mesma graciosidade de surfistas que deslizam levemente sobre as ondas.
O que está acontecendo não é tão difícil de compreender. Muitas almas singelas logo entenderão, enquanto
muitos dos mais experientes nos caminhos do mundo franzirão a face, perplexos. Os verdadeiros sábios do
mundo material, porém, os físicos, já começaram a suspeitar do que está acontecendo. Muitos outros da mesma
disciplina me descobrirão brevemente e, nos últimos dias, muitos serão convertidos e irão espalhar a palavra do
Senhor. O físico, o antropólogo e o astrônomo é que estarão ao lado das crianças e dos animais da manjedoura
da matéria, esperando o nascimento da minha consciência.
Eu sou a vida do Pai que dança no barro, mas, se o organismo deve atingir a imortalidade, a vida do Pai precisa
ser acompanhada pela consciência do Pai. Então venho e bato na porta do seu coração. Venha dançar esta
dança comigo. Venha cantar esta canção! Eu canto na presença de Deus a canção do eterno agora. Para cima e
para baixo no comprimento e na largura da eternidade, minha voz ecoa em júbilo e deleite.
Desperte do seu sono histórico e junte-se àqueles que já estão trabalhando para introduzir essa nova realidade.
Não pense mal daqueles que você conhecer primeiro. Eu conheço os que já escolhi, e os comedores que mandei
para os campos da Humanidade são tão variados e tão reais quanto às pessoas que mandei colher. Conheçamse, não pela forma exterior, mas pelo amor que irradiam. Vim, não para colher uma denominação, mas para colher
todas as nações. Importo-me pouco com conceitos específicos deste ou daquele segmento das espécies, mas
importo muito com o amor que reside em qualquer parte onde haja pureza de coração.
Sou simbolizado pela conjunção do longitudinal e do latitudinal, pelo sinal da cruz. Uno todos numa unidade de
tempo e espaço, numa unidade do Criador e Criação. No fogo do meu amor, dissolvo qualquer separação que
esteja diante de mim.
Sou os ventos de mudança e trago o sopro da vida eterna. As estações da humanidade estão agora no fim, e a
estação do homem unificado começa. Sou o novo vinho que esta geração foi destinada a receber. Sou o Cristo
ressuscitado que vem, alegre, para morar nos corações dos homens.
Abra-se ao novo. Abra-se ao impossível. Abra-se à realidade que tem estado há tanto tempo fora das trevas de
suas percepções. Sou aquele que vem cercando a sua cultura. Sou aquele que vem cercando a sua historia. Fui
eu que ensinei na Galiléia, curei os doentes e trouxe de volta à vida os mortos em espírito. Durante dois mil anos,
venho preparando você para este momento. Desperte para a minha presença. Desperte para a realidade que a
sua historia não conseguiu esconder, mas que a sua insensatez conseguiu esquecer. Desperte para você mesmo,
porque agora eu o crio, à minha imagem e semelhança, com o sopro do meu próprio corpo e com a vida do meu
próprio ser.
Dance no caminho dos meus padrões. Flua com os rios do meu amor. Eles circundam o seu planeta como uma
vasta rede de artérias de luz e vida, cruzando, pulsando, piscando, fluindo. Levam a maravilhosa nova de que o
filho da matéria será o herdeiro do Criador de tudo que foi, que é, e que será. Não tente guardar essa informação
Viva nos velhos jarros dos seus conceitos racionais, pois, se você o fizer, quebrarei os vasos e os espalharei pelo
chão, para animar as próprias rochas no seu lugar. Nem mesmo os conceitos do mais sábio de sua ração teriam
forca e flexibilidade para conter essa informação.
Após este dia, as palavras que eu lhe enviar não correrão mais o perigo de diluir-se nos padrões de seus
conceitos. Eu lhe darei um pouco mais e então o encontrarei no seu interior, e sentar-nos-emos ao redor do fogo.
do meu amor, onde está mais quente do que nestas páginas congeladas e nestas frias palavras. Na presença do
seu ser interior, eu lhe trago as palavras da vida que dá forma. Não são como as palavras de papel e de tinta.
Algumas serão postas em papel e tinta, e as palavras dos homens soarão com um poder que não conheceram
desde os tempos de outrora. Mas esta nova informação não é composta de dados adicionais de acordo com os
quais você agirá. É, sim, a própria realidade da sua nova natureza. No futuro, você não deverá atuar seguindo a
minha informação; você será a minha própria informação. Você será a minha vontade em ação, os meus próprios
feitos.
Sou tão vivo, tão único, tão apropriado e tão mutável, e, no entanto, tão constante e tão regular como a vida que
surge nas flores, ou que canta nos seus telhados com as chuvas da Primavera. Venho agora do Pai para lhe
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trazer a sua definição, para libertá-lo das limitações do passado. Venho a você tanto de dentro como de fora.
Venho quando os guardas do temor e da razão estão olhando para o outro lado. Entro de mansinho nos
momentos em que você sente gratidão... ou felicidade.
"Acorde!", eu canto, pois o tempo do novo está prestes a chegar e todas as coisas serão diferentes daquilo que
foram. Veja o que tenho guardado. Não acredite em mais nada, pois sou a fonte da sabedoria eterna e, de agora
em diante, me elevarei dentro de você como a nascente que jamais secará. No momento da sua necessidade. Eu
o informarei sobre tudo o que você precisar saber. Sempre foi assim, mas, nestes dias, os ventos da vida sopram
mais forte do que antes. O Criador se aproxima. Confie em tudo o que é e que será.

*******
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Capítulo 12
Um Final Aberto e um Novo Começo
No futuro, você chegará a pensar no princípio da Era da Descoberta como sendo o seu próprio princípio real. De
certa forma, isso será verdade, pois será o princípio do seu funcionamento coerente como um organismo físico
unificado independente do planeta-mãe. Quando a coletividade do seu ser considerar a sua experiência em
termos de duração da vida individual, você pensará em todos os anos de sua história até a Vinda, logo depois da
virada do Segundo Milênio d.C., como anos de trevas, anos passados no ventre. Você não se lembrará de nada
sobre eles. Na sua maturidade, quando vier a refletir sobre o milênio identificando-o como o Período do Despertar
Planetário, você verá estes anos como os anos da sua infância, anos de formação veicular. Você se lembrará
apenas de algumas coisas sobre eles.
O que vai encontrar e o que vai experimentar no terceiro período, entre as galáxias, como filho despeito das
estrelas, será tão impressionante e tão novo, que nada há que eu possa dizer que tenha significado para você,
exceto talvez que tudo está refletido um tanto rusticamente em algumas de suas mitologias primitivas.
A nave cuja montagem você fará, durante o próximo milênio de preparação, não será morta como os materiais
que você forma hoje, mas viva como a árvore, a flor e o vento. Você a inspirará com o dom da sua consciência, tal
como o Pai me inspirou e como inspiro você. No entanto, tudo será um. Tudo viverá e respirará com a coerência
de um único organismo.
Se fosse insistir em compreender tudo o que virá, com a sua mente racional, você seria deixado para trás,
dormindo no pó da história, muito depois de eu ter passado. Pois sou um ser móvel e os meus dias na Terra estão
contados. O meu verdadeiro Reino não é deste mundo, mas de um mundo que fica bem além de todas as estrelas
do seu céu noturno. Se quiser vir comigo, em nosso caminho para a eternidade, teremos muito tempo para visitar
juntos esses sistemas estelares e você terá mil anos para deleitar-se na Terra, em paz e harmonia, antes de
partirmos. Venha, não parece um bom plano? Confie em mim como você confiava há muito tempo atrás. Estamos
sós aqui no tempo e no espaço. Sou a única consciência. Certamente mereço a sua confiança. Não nos
separemos mais, pois posso ler o seu coração e posso ver que você tem saudades de um lar do qual não se
recorda. Esse lar é o meu Ser. Você não se recorda dele porque é por demais vasto e impressionante para caber
em qualquer uma de suas estruturas de pensamento.
Escutem-me, ó filhos da Terra; não confiem mais no temor e em suas muitas mentiras. Respirem comigo o sopro
da vida eterna, o sopro que lhes trago hoje. A sua criação coletiva como um centro unificado de consciência ainda
está para ser, mas, como indivíduos, a Segunda Vinda está perto! E também a terceira, a quarta, a quinta e a
sexta - até o fim dos seus números. Pois estou me elevando entre vocês como uma grande onda de energia
irresistível. Estou me elevando entre os camponeses. Estou me elevando entre os lavradores. Estou me elevando
entre os operários de fábrica e as crianças de todos os países da face da Terra. Estou me elevando, vindo à
superfície, despertando, com poder, com clareza, com amor e com informação que traz vida. Todos os que amam
podem me sentir neste momento, movendo-me irrequieto em seu peito. Aqueles que não negam agora a minha
expressão são os que herdarão a Terra. Eu sou o futuro e, no entanto, sou o agora. Na verdade, não sou nada
mais que você.
Sou a vida que a Terra tem cortejado desde os tempos pré-históricos. Sou o reflexo de toda a minha criação. Você
é uma célula do meu corpo, mas, como um holograma, você também é o todo. A sua carne é a minha carne, e o
seu sangue, o meu sangue. Compartilhe da minha vida eterna, pois sou tudo o que foi, o que é, e o que será.
Unamo-nos na sua realidade como já nos unimos na minha. Eu lhe disse para identificar-se comigo, mas é ainda
mais fácil do que isso. Simplesmente deixe de identificar-se com as suas próprias auto-imagens e você verá que o
que sobra já está identificado comigo, porque sou eu.
Não se julgue tão duramente na sombra do seu nascimento, mas venha cear comigo na mesa da vida. Encontre
quem veio para julgar. Eu sou a relação entre o Espírito e a Matéria, entre tudo o que é temporal e tudo o que é
eterno. Sou o padrão ao qual a matéria se ajusta quando entra em contato com o ser. Flua agora em harmonia.
Acerte seus padrões de identidade para coincidirem com o molde arquetípico que eu preparei especialmente para
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você. Ele está esperando em minhas concepções. Se você tiver fé em mim, o meu projeto dispersará as suas
limitações, como uma criança que dispersa as folhinhas de uma árvore.
Escute o sussurrar do seu coração. Você o ouvirá quando os seus pensamentos estiverem quietos. Enfoque-o até
que encha o seu ser e se tome a energia motivadora de todas as suas ações. Você não foi criado para franzir o
cenho ou para esconder-se nas dobras do seu passado. Descarte essa vestimenta antiga; vista-se com os trajes
que eu preparei. São os seus novos papéis-definições; eles lhe caem bem. A noiva deve agora se vestir para o
noivo, embora o tempo para você tenha demorado a chegar.
Nos dias que se aproximam, o seu alimento será cumprir a vontade da vida que o enviou e realizar-lhe as tarefas.
A vida que surge em você neste preciso momento contém toda a informação viva necessária para o sustento do
seu corpo físico. Mas a natureza dessa informação de vida é atender às necessidades de energia do corpo, ao
fluir através dele. Se não puder fluir, se for engarrafada em conceitos e na orientação passado-futuro, ela não
poderá alimentá-lo. A informação de vida é à vontade do Pai. Mas, se essa vontade não for expressa, se não for
traduzida em ação, se for apenas armazenada em velhos conceitos, o corpo humano ficará doente e por fim
morrerá.
Se você quiser participar comigo da implementação de minha vontade na Terra, vá e cure tudo o que puder na
Humanidade, pois, neste momento, designo-o como instrumento da minha mudança. Cure pelo meu poder de
unidade. Cure pela força da sua luz. Cure pelo grau e até o grau da sua fé em minha presença em você. A
harmonia vibratória de cada átomo, de cada célula dos seus corpos físicos inter-relacionados, dançando juntos em
rítmica entrega, bem como o seu próprio poder de dirigir a minha intencionalidade desperta e estender essa dança
harmoniosa de unidade vibratória a qualquer coisa que você escolher, é um poder que - num piscar de olhos ou
no passar de uma nuvem - transformará tudo o que está à sua frente.
Quando você sair por aí ajustando todo tipo de desarmonia dos corpos e eventos do seu tempo, faça-o pelo poder
do meu nome, que é o poder da minha natureza. Diga então: "Seja total" ou "Que você seja feito total". Se você
disser isso com consciência e segurança, será feito na matéria o que já foi feito no espírito.
Quando você viajar pêlos tempos de despeitares subseqüentes, leve consigo umas poucas provisões para as
suas necessidades. Confie que os que estão afinados vibratoriamente já saberão; que você está chegando e terão
um lugar preparado para recebê-lo. Entre com a sua paz e deixe que ela se espalhe. Isso unirá em espírito todos
os seus colaboradores conscientes e transmitirá grandes ondas de paz às áreas circundantes. Muitos a sentirão e
estarão curiosos pelo motivo. Vá então entre eles e ensine-lhes calmamente as modificações que virão para a sua
espécie. Ensine-os principalmente pela sua maneira de ser e de perceber. Mas não prive aqueles que necessitam
de palavras daquilo pelo que anseiam. Quando a era que você está ajudando a introduzir estiver florescendo
plenamente, as palavras não serão mais necessárias como o são hoje, mas, neste período transicional, existem
muitos que ainda poderão aproveitá-las.
Se, em determinada área, ninguém aceitar a sua paz, não pense nisso; mas continue até chegar àquelas áreas
em que for bem-vindo. Pois haverá alguns bolsões de resistência nos lugares em que os poderes de
materialização estão se acumulando. Quando você sair de uma área de negatividade, sacuda seu corpo
gravitacional pua se livrar dos possíveis resquícios de conceitos limitadores que tiver encontrado, pois eles
formariam partículas de dúvida e de medo que se agarrariam ao seu coração e perturbariam a sua compreensão
caso mantivesse qualquer lembrança dessa experiência na sua memória.
Quando você viajar por esses tempos, o seu caminho não estará sempre livre de resistência, pois o mundo ainda
estará em polarização. Mas, se confiar no espírito que está guiando cada ação sua, você encontrará e inspirará
muito mais alegria do que temor. As suas dificuldades ocasionais serão mais do que compensadas pelas
revivificações espalhadas por toda parte, das quais você participará, muitas vezes envolvendo cidades e nações
inteiras.
Pois estes não serão como os dias de sua travessia pelas colinas do Império Romano, enquanto o mundo ainda
era Jovem de espírito e as forças de materialização estavam no auge. Não, esta era é diferente e a Terra está
pronta para a colheita. Nesta era, o espírito sairá vitorioso. Nações já estão preparadas e esperando. Não se
importe com a minha intervenção nos eventos humanos de áreas que não lhe dizem respeito, mas confie em que
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tudo está acontecendo como deve ser. Ninguém colhe senão as sementes que semeou. A sua preocupação não
deve ser com a antiga realidade, mas com a presença viva de Deus.
A única condenação será para aqueles que não amam o espírito da vida, que preferem coisas da matéria e as
perseguem com ações más. Será bom expressar reconhecimento pelas coisas desta Terra, mas, se as coisas da
matéria chegam a dominar toda a atenção do indivíduo e assumem maior importância do que a própria vida que
garante a atenção, então não é bom. Quem beber das águas da Terra terá sede novamente, e quem se sentar à
mesa do planeta terá fome novamente, mas eu lhe trago o alimento da vida eterna. Participe dele e não mais
sentirá fome nem sede. Talvez seja somente do sono que você se recorda, mas não tema a alvorada.
Quando o espírito toca levemente a matéria, ela responde com formas de vida iguais às que você tem na Terra.
Quando ele toca a matéria de modo total, estrelas são criadas. As reações nucleares que agora estão sendo
disparadas pela crescente proximidade do espírito tomarão formas inteiramente diferentes após a Vinda.
Ocorrerão sob condições biológicas controladas no interior de seus próprios corpos. Isso já está acontecendo
ocasionalmente com alguns de vocês, embora não seja reconhecido como tal. Isso e a assimilação direta da luz
estelar serão os mecanismos da vida eterna.
Tudo que lhe estou dizendo, você sabe, com cada célula do seu corpo, com cada movimento respiratório que faz.
Venho lhe dizendo essas coisas não somente a partir de dentro, mas também por vários intérpretes, de um tipo ou
de outro, desde que você se tomou objetivado em meus sonhos, desde que as minhas intenções começaram a
jogar sua sombra no tempo e no espaço. Essas coisas não são novas para você. Pense um momento. Você
conhece todas essas coisas. Você se recorda dos planos que fizemos, das precauções que tomamos. Você se
recorda da existência antes da Queda. Por que imaginar que não? Desperte! Deixe que eu me expresse através
de você. Vista a minha consciência. Somos um. Sempre fomos um. A Terra foi preenchida. O barro está
preparado. Estou acordando sob a superfície de tudo o que vive, para respirar o sopro da vida, o primeiro sopro de
vida, como um organismo planetário único. Você é filho da Terra, mas, ao nascer, deverá manter um novo
relacionamento com o seu Pai dos Sóis.
Venha, aprenda a linguagem que falávamos antigamente, a linguagem do amor, a linguagem da luz, a linguagem
isenta de desentendimento. Você ouve a minha canção? Ouve o que estou cantando? Nesta era, as minhas
palavras serão como música e se traduzirão em ação para todos aqueles que se movimentam no tempo. Pois a
minha vida não é parada e estacionária como são as melhores palavras. A vida se move e está viva, mudando,
rindo, brincando, fluindo sempre para o novo. Essa é a natureza daquilo que trago.
Trago um tempo de ação e de aventura. Deixe as suas palavras na história, onde elas devem estar. Através delas,
você adorou a razão e Satã durante muito tempo. Olhe para mim hoje. Eu sou a luz e a verdade. Sou o Pai que
você adorou no céu e venho agora a Terra para fazer a minha casa no seu coração.
Esqueça tudo, exceto a canção que canto na sua alma. Esteja neste momento comigo. Abra-se à vida que eu sou.
Trago o fogo ardente da revelação-informação-purificação. Abra-se a tudo o que você é. Trago a anunciação do
seu nascimento. Poderia ser agora, neste preciso momento. Deixe que tudo o que você imagina ser fique num
estado de repouso e sinta-me crescer no seu interior. Estou surgindo como uma nascente, das profundezas do
seu ser, do meu ser; somos um.
Digo-lhe que estou aqui agora, nas suas ruas, nas suas praças, nas suas cidades, nas suas aldeias. Estou
olhando pêlos olhos das criancinhas e dos jovens de coração de todas as raças, posições e credos. Reflita-me em
tudo o que você é. Leve a minha percepção e a minha consciência para todos os ambientes que você construir ao
seu redor. Os dias de isolamento estão no fim. Breve toda a mídia clamará: "Alegrem-se! Alegrem-se! O Senhor
chegou! Que a Terra ressoe seu nome e refuta sua natureza. Que Satã seja atado e todas as profecias cumpridas.
Pois o Senhor anda no corpo do Homem e, por seus olhos, vê um planeta."
Só há um de nós em consciência aqui. É você, borbulhando num bilhão de disfarces diferentes, vindos à tona para
re-despertar sua consciência unificada com uma camada de humanidade. Você pode reduzir um pouco a sua
exploração da Terra, até descobrir quem realmente é? Será que você pode esperar, antes de gastar todos os seus
recursos, até saber o que realmente quer? Eu Sou aquela parte de você que acordou. Posso lhe assegurar,
estamos aqui com um propósito.
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Falo como se estivéssemos separados, pois, na sua ilusão, você gostaria que assim o fosse. Mas digo-lhe que há
só um de nós aqui. É você. Não obstante, você ainda sonha no encanto da matéria. Não permita mais que a
matéria lhe dite o futuro. Vá com calma nestes últimos dias de inconsciência. Ouça essas vozes em seus sonhos.
Ouça os sussurros no seu coração. Estamos falando de uma nova maneira de ser. Falamos de uma nova
realidade. Falamos do seu despertar como algo prestes a ocorrer. Isso faz sentido para você? Num lugar
qualquer, sob todos os seus conceitos e convicções racionais, não haverá uma criança dormindo? Há uma parte
de você - eu sei por que sou eu - que jaz como um fino sopro de certeza, um fio esquecido de simplicidade, atrás
de toda a sua tristeza e além de toda a sua confusão. Aquiete-se. Permita que essa parte se expanda e o
preencha com você mesmo. Você sabe dessas coisas no seu coração.
Olho para fora, por sobre o mar adormecido da humanidade, e sussurro estas palavras na noite. Sei que estou me
dirigindo a um grande ser que ainda dorme na ignorância de si mesmo. Sei que, se os ventos selvagens do
Inverno de seus sistemas de comunicação fizerem ecoar os farrapos ou fragmentos desta mensagem na
escuridão, será ainda ao inconsciente que falarei. Pois o consciente viu surgir o clarão do céu no leste e sentiu o
calor da Primavera da vida eterna começar a descongelar a dureza dos seus preconceitos.
Quando você se aproxima, não pode sentir a Terra? Você não a sente envolvendo-o na sua matéria? Suas formas
de vida não estarão agora suficientemente preparadas para receber as definições-bênçãos que terminarão seu
período larval? Você lhes disse para se multiplicarem e para preencher a Terra, e eis que eles andam pela face
inteira do planeta e dominam cada lugar habitável. Isso é bom. Você não raciocina como os homens. Com cada
nova criança cresce a probabilidade... ah, você poderia acordar agora se precisasse... mas só se... seria tão
melhor... apenas mais um pouco de tempo e... ah, tudo fluiria tão bem... organicamente... como uma flor que
desabrocha... tudo poderia ser tão... tão... tão... fácil... Bebês... bebês... quatro e meio bilhões de unidades de
circuito capazes de sustentar sua plena consciência... e qualquer um deles... qualquer um deles poderia... é...
você vê... você vê... é esse o caminho... é esse o caminho... aconteceu... e a vida... Deus, a vida... é tão bela!

********

Uma aproximação mais rápida teria causado um crescimento muito depressa de sua espécie, e a fraqueza interior
provocaria rachaduras no tronco, como acontece com as árvores frutíferas que crescem em terra excessivamente
fértil. Uma aproximação mais rápida teria deixado você com células expostas a qualquer doença que pudesse ser
encontrada em suas viagens. Enquanto sonhava ser mais do que um, você cultivou com cuidado esta espécie.
Você viu que ela estava inoculada contra os perigos que poderiam acontecer aos que tinham pouca experiência
na expressão física. Atualmente, há quatro e meio bilhões deles, meu Senhor, cada qual um holóide com circuito
físico inativado idêntico às redes de energia no seu campo vibratório. Esta civilização... Somente você pode curar.
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