http://www.melhorconsciencia.com.br/2013/04/experiencias-fora-do-corpo-com-todd-acamesis/

Parte 1
Uma coisa que eu tenho visto no primeiro plano não-físico
são os seres humanos, assim como nós
Eles estão simplesmente mortos, a partir desse nível
É apenas uma transição e nós sabemos disso
Não, eles estão mortos...
Eles basicamente fizeram a transição desse nível para
essa próxima frequência mais interna ou frequências seguintes
essas frequências intermediárias
que não são exatamente o que podemos considerar como o plano astral propriamente dito
Muitas religiões...
as grandes religiões chamariam isso de um estado intermediário
como o purgatório ou limbo
E eu imagino que alguns dos residentes daquele nível provavelmente sentem o mesmo
Eles podem, de certo modo, nos experimentar, do ponto de vista deles
Eles podem ver um tipo de duplicata do nosso mundo
então em muitos casos estão nos vendo e nos experimentando, em tempo real
E eu posso imaginar que deve ser muito frustrante da perspectiva deles
nos ver todos os dias e não conseguir interagir conosco
E então tentam conseguir a nossa atenção
Eu acho que a maioria dos investigadores paranormais concordariam
que a maioria das atividades de poltergeist ou coisas que acontecem
dentro do que chamamos de casas mal assombradas
não são necessariamente uma intenção malévola
eles estão apenas tentando conseguir a nossa atenção
E eu acho que esse é o caso também
No meu primeiro ano de experiências fora do corpo

eu tive várias experiências com seres humanos
que estavam aparentemente trancados naquele estado
Talvez eles não saibam que há algo além
eles podem assumir que essa é a vida após a morte, se antes de morrer eles não tinham um sistema
de crenças
talvez eles acham que estão trancados em um estado de sonho, quem sabe?
Às vezes é uma coisa individual, de como as coisas são percebidas
assim como nesse nível, temos pessoas nesse nível de realidade que têm demência
ou estão trancados em seus próprios estados pessoais
temos pessoas em estados depressivos
pessoas em estado vegetal
tudo que temos nesses outros níveis nós temos aqui também
Normalmente é o caso do micro ser um reflexo do macro e do macro ser um reflexo do micro
Isso acontece muito
é um espelhamento que acontece nesses casos
Algumas das minhas primeiras experiências estão interligadas com as de alguns outros exploradores,
como Robert Monroe
e Aerugan, que é um grande amigo meu, que há cerca de 40 anos faz experiências fora do corpo
só pra passar pra vocês uma boa noção das coisas que vocês podem encontrar e podem esperar
nesses outros níveis dimensionais de consciência
Em uma das minhas primeiras experiências
eu estava fora do corpo
e estava fora, em uma área rural
era um tipo de crepúsculo
o sol não tinha saído
era apenas um céu crepuscular
e eu me lembro em pé, em uma parede de pedra
eu estava olhando para baixo, para um vale

e eu então eu percebi que tinha outra pessoa em pé, nessa parede de pedra
e eu olhei e era um jovem garoto
ele tinha só uns 10 anos de idade
Nós nos aproximamos e começamos a nos comunicar
E eu podia sentir que ele tinha algum tipo de...
alguma coisa que ele estava internalizando, que ele não estava conseguindo digerir
então eu me concentrei nele um pouco
e descobri que ele tinha morrido
e eu podia facilmente saber aquilo de qualquer maneira, porque você consegue ver a diferença
energeticamente
se ele estava consciente daquilo ou não, naquele momento eu não sabia dizer
Então eu estava falando com ele, estava tentando perguntar como tinha sido a sua vida física na
Terra
como ele tinha morrido, essas coisas
eu estava tentando manter o máximo de compaixão que eu conseguia
e ele falava "eu não estou morto"
ele realmente estava em um estado de negação profunda
E de novo eu conversei com ele por um tempo
fazendo o meu melhor para mostrar para ele a luz da situação
ele ficou de saco cheio, e se afastou em direção ao vale
ele literalmente flutuou para baixo no vale
e tinha uma casa de fazenda lá embaixo
e ele flutuou e atravessou uma das paredes
e eu fiquei rindo sozinho
quantos meninos de 10 anos, no mundo físico, conseguem flutuar pelos vales e atravessar paredes?
Ainda assim ele parecia que não estava querendo digerir aquilo direito
Talvez porque às vezes, quando fazemos essa transição
nós rapidamente achamos que a nossa nova condição energética é a coisa mais normal do mundo

Tinha um comediante que estava em um talk show nos EUA
que eu vi no YouTube há cerca de um ano atrás, e foi engraçado
Esse comediante estava em um avião
e ele disse que foi quando a banda larga estava sendo introduzida a bordo, nos grandes jatos, atrás
de cada assento
para que as pessoas pudessem acessar a internet
E o cara ao lado dele estava tipo apressado, fazendo coisas
então a internet caiu
E ele começa a reclamar com veemência para a aeromoça
como se aquilo fosse um direito dado por Deus, e que sempre estivesse ali
tinha acabado de ser lançado naquele vôo, mas ele já estava assumindo que deveria estar ali
funcionando, sem problemas
e eu tenho notado muito isso na mudança entre esses estados de realidade
como com a manifestação
Às vezes as pessoas vão comprar coisas dentro de lojas
elas ainda estão com aquela mentalidade desse nível físico
então você tem algumas realidades intermediárias
onde as pessoas estão sendo lentamente desligadas desses condicionamentos pesados
lentamente, antes de irem para níveis mais elevados
onde não estarão interagindo dessas formas muito condicionadas desse nível físico
Então você ainda encontra pessoas em algumas dessas realidades de consenso usando um tipo de
dinheiro
embora quando ele é usado, ele é tipo reabastecido
e elas não precisam trabalhar, mas algumas trabalham
porque é um condicionamento
Então é muito interessante algumas dessas outras realidades
mas nós vamos voltar a isso mais tarde, vamos ficar agora com este primeiro nível
Então aquele menino foi para a casa da fazenda
Eu flutuei para baixo no vale a atravessei a parade

e achei o garoto enfiado na cama, onde estava outro menino
E eu disse a ele: "olha, dê uma boa olhada nessa criança...
você pode sentir a diferença entre vocês dois
você não pertence mais àquele tipo de mundo"
e eu tentei o melhor que pude explicar para um garoto de 10 anos esses estados de realidade
diferentes
e ele simplesmente não estava interessado. Ele ignorou tudo o que eu estava dizendo e caiu fora
não tinha muito o que fazer, então eu fui embora
E eu acho que foi provavelmente umas duas semanas depois disso
eu estava na minha sala, que era o meu lugar normal para fazer minhas experiências fora do corpo
na época eu tinha uma cadeira reclinável e tinha um sofá
então eu escolhia um e fazia minhas práticas
Nessa noite, eu estava na sala de estar, no sofá
eu saí do corpo e estava flutuando na sala
me preparando e pensando no que eu iria fazer
quando de repente eu senti uma presença de energia de outro ser humano, do lado de fora da casa
e eu senti "eles estão prestes a entrar pela janela da frente..."
e eu pensei "não vou deixar isso acontecer"
era tipo "vou bater o pé, esse é o meu território, ninguém vem na minha casa"
então eu saí muito rápido pela janela da frente
quando eles estavam prestes a entrar
eu fiz "blaaaghhh!!"
e esse outro humano só fez assim...
saiu pra longe, com muito medo, assustado
e era aquele menino
eu pensei, que merda
ele foi embora, e eu não consegui me ligar nos sinais dele
então eu voltei pro meu corpo e fiquei pensando em tudo aquilo

fiquei pensando "como ele me achou?"
E foi somente em algumas experiências posteriores que eu comecei a entender como ele conseguiu
me achar
Às vezes é só uma questão de...
se você sair do corpo e quiser visitar uma pessoa amada que morreu
você pode não ter nenhuma noção sobre em que dimensão essa pessoa está
que tipo de realidade de consenso
ela poderia estar presa em seu próprio estado de realidade
em planos inferiores
simplesmente é uma questão de guardar a ideia, a imagem dessa pessoa na sua mente
ter a forte intenção de que você deseja ser levado até a localidade dela
e pode ser simples assim
eu imagino esse menino, ele provavelmente estava examinando tudo isso
trabalhando a negação
provavelmente chegou à conclusão... "olha, todo mundo que eu encontrei até agora neste lugar..."
porque você, eu, outras pessoas com a mesma vibração naquele nível, que também passaram do
nível físico
E eles podem se comunicar uns com os outro tão facilmente quanto podemos nos comunicar uns
com os outros aqui
e às vezes você pode se deparar com alguns que podem ser abusivos
talvez ele tenha tido algumas experiências ruins
então esse talvez seja o motivo de ele estar naquela posição
aí ele cruza com alguém como eu que estava tentando ajudar
e no começo ele apenas ignorou
mas talvez ele só precisava de um pouco mais de tempo para pensar
e de alguma maneira, de algum modo, ele veio me encontrar
e eu pensei pra mim mesmo
isso por si só é um progresso
porque ele agora vai estar prestando mais atenção, e aceitando mais ajuda

Eu nem sei o que aconteceu com ele porque era muito no começo das minhas explorações
pra conseguir fazer algo com aquilo
mas foi um primeiro tipo de encontro que foi muito interessante, com alguém trancado naquele
estado
em um estado pesado de negação
onde você não consegue fazer muito por essa pessoa
é como alguém aqui que está em um estado de depressão tão profunda
que só vai conseguir ser ele mesmo com o apoio de outros para tirá-lo pra fora daquilo
foi um pouco triste, mas...
uma vez que começamos a entender a mecânica mais profunda do universo e os mecanismos mais
profundos de nós
o nosso eu multi-dimensional
você não precisa ficar tão triste
não significa que você perde esse tipo de...
desejo de querer ajudar as pessoas, longe disso
nós parecemos desenvolver esse nível de amor, que chamamos de incondicional
mas eu acho que raramente nós realmente experimentamos aqui nesse nível, esse nível de
profundidade de incondicionalidade
que você pode experimentar mais facilmente aqui nesses nível superiores
mas é algo que ainda podemos, obviamente, alcançar aqui
e acho que alguns de nós conseguem
De qualquer modo, esse foi um dos meus primeiros encontros
Eu acho que se passou 1 ano depois disso
eu tive uma experiência que foi bem curiosa...

Parte 2
De qualquer modo, esse foi um dos meus primeiros encontros
Eu acho que se passou 1 ano depois disso
eu tive uma experiência que foi bem curiosa
Meu filho tinha uns 8 ou 9 anos na época

E...
Eu saí do corpo uma noite, eu estava deitado na minha cadeira reclinável
e era provavelmente umas 4 horas da manhã
e comecei sentir vibrações, estava com minha máscara nos olhos
e eu consegui de repente perceber a sala, através da minha máscara
eu estava reclinado para trás, então eu sentei pra frente, pensando "ok, eu consigo sair agora"
então de repente eu sentei pra frente no meu corpo
eu estava agora levemente desencaixado do meu corpo físico
e para minha surpresa tinham 3 seres humanos não-físicos sentados na beira do meu pé
estavam só esperando por mim. Eu pensei "porra, de onde veio isso?"
E aquilo me atirou de volta pro corpo na hora, porque eu não estava preparado para aquilo
não espereva vê-los com tanta proximidade
Então estou deitado no meu corpo, novamente na escuridão
então definitivamente com minha máscara nos olhos de novo
E estou em paralisia total
eu estava morando com minha família na época, então eu tinha meus filhos e minha esposa na
época
E...
eu estava deitado em paralisia, pensando "ah, que merda, agora é essa paralisia"
eu queria quebrar a paralisia, tentei gritar mas até minhas cordas vocais estavam sem som
Eu tentava... "ajuda... seres humanos..."
mas não saía nada
então de repente as vibrações voltaram
era um daqueles momentos em que eu não queria sair de novo
mas era como se eu estivesse sendo chamado pra fora de volta
então eu sentei pra frente de novo
e estavam os 3 alí novamente
E então

De que direção... Era da janela da frente
um quarto ser humano veio e atravessou a janela lá de fora
E eu pensei "que droga! De novo..."
Eu tentei fechar a janela, mas voltei pro meu corpo
ainda em paralisia, então eu pensei "que merda"
E mais uma vez eu me sentia chamado pra fora de novo
senti as vibrações voltarem
e de repente eu encontrei com aqueles 4 humanos de novo
e então um quinto atravessa a divisão da cozinha para a sala
eu pensei "que diabo é isso?"
Então
Uma hora eu voltei pro corpo, não entrei em confronto com eles
não me comuniquei com eles
eu não sabia o que fazer com eles pra ser sincero
eu voltei pro corpo, saí da paralisia
e perambulei pela casa durante um tempo, pensando...
eu não tenho privacidade!
eu estava pensando, quantas vezes eu estava no chuveiro,
quantas vezes eu estava em um momento de auto-satisfação
seja o que for
e alguém estava me observando?
eu pensei "meu Deus!"
E foi naquela noite que a privacidade perdeu todo o sentido pra mim
eu pensei, faz sentido até, porque nós vivemos em um universo multi-dimensional
vai ter sempre alguém que vai conectar com a gente vibracionalmente, com a nossa vibração
não importa em que nível você esteja
então foi um momento um pouquinho assustador, perceber

que não é bem o governo que está espiando a gente
mas a própria realidade multi-dimensional
Falam de big brother...
E então nos poucos dias seguintes
ficou realmente interessante
Eu andava até um quarto
e alguma coisa se mexia na mesa
Eu olhava e pensava...
Tentava me acordar... "Ok, aquilo não se mexeu, foi minha imaginação"
Nas primeiras vezes eu coloquei como sendo apenas a minha imaginação
E então eu estava uma vez no andar de cima
e algumas coisas eram simplesmente varridas pra fora da estante de livros
E eu pensei, "ok, alguma coisa pode ter causado um efeito dominó, pode ter sido isso"
Mas estava chegando em um ponto em que eu não conseguia mais negar
Então um dia eu levei o meu filho pra escola
e eu voltei dessa ida até a escola
Nós tínhamos uma filha pequena nessa época, ela tinha uns 3 anos
e minha esposa estava com uma de suas amigas visitando, com a sua filha pequena
e estavam as duas na sala conversando, e as duas pequenas brincando
E eu entrei
eu cheguei na sala e disse "oi". Eu fiquei na sala por uns 30 segundos pra dizer "oi"
E então eu fui para o andar de cima
E para subir, isso leva da cozinha até o andar de cima uns 5 segundos
Então isso dá uns 35, talvez 40 segundos no total
Eu chego no andar de cima
E de repente, em um dos quartos das crianças,
tem um lustre, que é tipo um balão em torno da lâmpada

e uma cestinha pendurada com uns pequenos animais de pelúcia
E a cesta estava balançando muito forte
de um lado para outro, e parecia não perder força de jeito nenhum
eu fiquei olhando para aquilo e pensando, "que diabo é isso?"
e de repente começou a parar
Mas levou, não sei...
10, 15 segundos até quase parar completamente
então eu pensei, vou ter que olhar isso de uma forma mais científica
fui adiante, olhei no quarto
pensei, será que alguma coisa caiu aqui dentro e bateu aqui? Nada
As janelas estão abertas? Não
Tinha algum gato aqui? Não
Nada que pudesse ter causado aquilo, então eu pensei "ok..."
Então eu pego a cesta e dou um empurrão
E... Novamente leva talvez 15 segundos até parar completamente
Eu pensei, eu estava lá no andar de baixo
por uns 30 segundos, dando "oi"
5 segundos para subir, e eu observei aquilo por mais uns 15 segundos pelo menos
então foi bem perto de 1 minuto no total que essa coisa estava aparentemente balançando
mas quando eu fiz e empurrei o mais forte que consegui
durou apenas uns 15 segundos até ele quase parar
então eu pensei, tem realmente alguma coisa acontecendo
eu pensei, devem ser aqueles humanos que estavam na minha casa há alguns dias atrás
Então eu estava na minha mesa, meu filho chegou em casa da escola
ele foi até lá fora e depois voltou
ele parou um pouco e depois subiu, aí ele desceu e falou
pai, eu acabei de vir do jardim

e tinham vultos, que pareciam duas pessoas, em pé, bem atrás de você
eu fui pro andar de cima e tinham mais alguns outros
e eu, "puta merda!"
eu pensei, eles não vão embora!
então eu pensei, vou ter que sair do corpo de novo
eu estava evitando sair do corpo na última semana por causa disso, era um pouco assustador
Mas nada disso parecia perigoso
parecia apenas como se eles tivessem tentando conseguir minha atenção, mas eu não sabia como
lidar com aquilo
eu nunca lidei com 5 pessoas mortas antes, o que eu faço?
eu já tinha ouvido médiums falando "vá para a luz, vá para a luz..."
então eu fui para a sala, uma manhã cedo, eu pensei "ok, vou fazer isso"
vou ser corajoso, então vieram as vibrações e eu levantei para fora
E... não tinha ninguém
então eu estava prestes a sair pela janela da frente
e alguém aparece de repente
e esse cara, ele estava bem despreocupado
ele disse "vou está aí", eu disse "hum-hum"
e ele começou a explicar a situação pra mim, eu pensei "isso é realmente fascinante"
basicamente ele estava morto há 1 ano mais ou menos
e ele meio que ficava perambulando pelas redondezas, sem saber o que fazer
ele podia nos ver e ver todo o meu bairro
e ver os locais que ele ia, e podia interagir com outras pessoas no seu nível
e não conseguia muita atenção das pessoas desse nível
e as pessoas do nível dele não sabiam muito mais do que ele mesmo
então ele disse que estava andando por aqui uma noite e passou pela minha casa
e de repente ele sentiu um puxão
e eu já senti esse tipo de puxão algumas vezes, que nos puxa para outros lugares, é como um sinal

ele disse, eu senti esse puxão, era um pouco estranho, então eu segui o puxão até a sua casa
e você estava naquela cadeira alí
ele disse, você estava se debatendo
como um peixe
como quando você tira um peixe pra fora da água, você estava se debatendo
eu pensei, ele deve estar se referindo ao meu corpo energético
quando ele está chegando naquele estado de desencaixe do corpo físico
deve ser o que ele está querendo dizer
e ele disse, eu fiquei no canto, observando, porque eu nunca tinha visto aquilo antes
ele disse, então alguma coisa saiu do seu corpo e foi pra longe bem rápido
e eu pensei, isso é muito interessante
então, ele pensou em acampar alí
e ficar por um tempo, para ver o que mais aconteceria
ele disse que ficou assistindo aquilo por dias e várias vezes ele me viu
fazendo esse tipo de ritual, até que alguma coisa saía
ele disse que uma vez eu saí e fiquei por alí
ele viu que era como uma duplicata, e de repente eu sumi de novo
eu pensei, isso é realmente fascinante
aí ele vai lá fora e fala pra essas outras pessoas
por isso todos aquele outros começaram a chegar
é como se fosse um circo e eu estivesse no palco principal
então estávamos falando sobre tudo isso, e outras pessoas começaram a chegar, eu pensei...
foi incrível saber
sobre a mecânica dessas coisas sobre o ponto de vista deles, eu fiquei fascinado com aquilo
Nessa época eu já tinha feito alguns resgates mais básicos, como chama o Monroe
onde você ajuda pessoas a mudarem para níveis mais elevados
eu pensei, vou ver se consigo fazer esse tipo de assistência nesse grupo maior, de 5 ou 6 pessoas

e até o final da minha experiência eu ajudei as pessoas a mudarem pra lugares diferentes
e foi bem interessante, eu senti...
quando eu voltei pro meu corpo eu me senti bem útil pra falar a verdade
Porque um dos meus mentores de alguns anos anteriores, que era bastante religioso,
ele tinha um conhecimento muito bom sobre uma área em que eu estava bem interessado
e eu estava contando a ele sobre a minha experiência, ele falou "que utilidade tem isso pra
humanidade?"
basicamente ele disse que os mortos devem ser deixados para os mortos
eu pensei, então porque estão me permitindo fazer isso, se os mortos devem ser deixados para os
mortos?
por que essas pessoas que tenho lido, com 40 anos de experiências, por que eles não estão...
deixando os mortos para os mortos? Por que tem algo que permite que eles façam isso?
ele não tinha uma resposta, mas ele me assegurou que os mortos devem ser deixados para os
mortos
eu pensei, não... na verdade isso é útil
a filosofia dele era sobre estar à serviço da humanidade, o que eu concordo totalmente
mas quer saber, isso é humanidade também
essa é uma realidade de múltiplos espectros e nós somos apenas uma parte dela
e se nós podemos ajudar nossos irmãos e irmãs em outros níveis de vibração, por que não fazer?
as vezes nós estamos mais conscientes que eles
então eu pensei, eu preciso seguir os meus instintos, preciso seguir o que parece correto
isso parece uma coisa muito natural e naquele minuto foi muito bom
ter sido útil daquela maneira
então essa foi uma experiência bem interessante
e muitas coisas foram progredindo e eu comecei a aprender umas coisas
comecei a aprender sobre os diferentes estados de consciência em que as pessoas se encontram
as pessoas podem estar em um estado de muita frustração, muita raiva...
algumas podem estar pensando "a religião mentiu pra mim, eu achava que ia para o céu, mas estou
preso aqui"

e outras podem estar pensando "a ciência mentiu pra mim dizendo que a minha consciência era
apenas...
uma série de reações químicas no cérebro"
e você encontra esse tipo de gente, todo esse leque de coisas
É uma curva de aprendizado interessante ser jogado para experimentar isso de uma forma profunda
Robert Monroe teve uma experiência que foi bem interessante...
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...ser jogado para experimentar isso de uma forma profunda
Robert Monroe teve uma experiência que foi bem interessante
Ele estava fora do corpo em... não foi em Nova Iorque, mas em algum lugar do norte
nos EUA
Ele estava passando por uma cidade e de repente ele sentiu aquele puxão
que levou ele até um beco, estava de noite, bem escuro
Então ele foi pelo beco e escondido atrás de algumas latas de lixo
estava esse adolescente
e ele estava bem assustado
E o Monroe conectou com a sua energia e percebeu, como um replay, o que tinha acontecido
Esse adolescente foi até uma loja da esquina
e rendeu as pessoas, era um assalto
e na saída
fugindo com a sua arma e com o que tinha roubado,
o dono da loja recuperou a sua arma e atirou nele, pelas costas, atravessando o coração
ele tinha energia suficiente apenas para chegar até a rua e cair no chão
Então ele caiu. Ele caiu mas o seu corpo energético continuou correndo
Então... Esse não é mais um veículo viável
Ele provavelmente sentiu alguma coisa quando aquilo aconteceu
mas o seu corpo energético se transformou em uma duplicata do corpo físico
e ele seguiu em direção ao beco e ficou agachado lá

Para ele, ele não viu o seu corpo físico
deitado em uma poça de sangue
ele estava agora escondido
porque talvez escutou o tiro, o que teria sido bem alarmante
Talvez ele sentiu algo, mas agora, ele estava lá no beco... "estou ok"
Mas ele não está ok, ele só não sabe que morreu. Ele não sabe que fez a transição
Então o Monroe estava captando tudo isso
E então
Monroe tentou orientar ele para fora do beco
Porque naquela hora ambulâncias já tinham chegado, a polícia tinha chegado
eles cobriram o corpo
E Monroe pensou "esse garoto precisa ver isso, ele precisa ver"
E ele tentava fazer ele sair dalí, mas ele dizia...
"não cara, você tá me enganando, você é algum policial, isso é algum truque novo pra me pegar"
Ele disse "eu não sou um policial, não sou da polícia"
E Monroe pensou "ok, não estou chegando em lugar algum assim"
então ele começa a observar a mente do garoto, telepaticamente
para achar alguma informação útil
E ele descobriu que esse garoto tinha um tio que já tinha morrido
Então ele disse para o adolescente o nome
Seu tio Bill, ele quer te ver
E aquilo chamou a sua atenção
Então ele achou que aquilo era um truque, alguma armadilha bem elaborada
Até que uma hora o Monroe consegue direcioná-lo para fora do beco
Ele falou "fique atrás de mim, ninguém vai vê-lo"
E caminha com ele até o corpo
E nada acontece, os policiais não vão atrás dele

Ele sai de trás do Monroe
e o Monroe diz "olha, você deveria dar uma olhada nisso"
E apesar do Monroe ter dito que o corpo estava coberto, ele sabia que o garoto poderia ver
Então ele se viu, e teve um ataque de nervos, bem ali na rua
E o Monroe levou ele embora, em um de seus resgates clássicos, para níveis mais elevados
Então é muito interessante que pode existir um elemento
nos mortos, ou naqueles que já fizeram a transição,
em que eles nem sabem que já morreram
Vocês podem pensar "como isso é possível?"
Eu gosto de usar um exemplo quando faço minhas palestras
que está bem alinhado com o que Monroe experimentou
E você olha pra isso sob uma perspectiva energética
Então, a maioria de nós tem a consciência ou crença de que o corpo físico tem uma aura
a aura sendo como aquela camada exterior do corpo energético
a interface entre realidades
E não somos apenas nós que temos esse campo energético
A mesa tem o seu próprio campo energético
As velas, as luzes das velas,
todas as coisas tem aquilo que você pode chamar de componente não-físico
está apenas em uma vibração diferente
a energia que serve de suporte, a base da manifestação física dos objetos e da matéria
então, se você se imaginar andando por uma rua
e você talvez esteja com fones de ouvido, seu iPod está tocando, a música alta
você não está prestando atenção, e você anda bem em direção ao trânsito de veículos
e você olha talvez na direção errada... e um ônibus, quando você dá o seu passo, literalmente, te
esmaga
você tá morto, morte instantânea
o seu corpo vai naquela direção com o ônibus, e você apenas continua andando

e adivinha o que acontece?
você tem aquele efeito da energia que dá suporte ao iPod, a música, os fones de ouvido
essas coisas podem ainda estar intactas também
e você pode muito bem continuar andando, ainda ouvindo as músicas
ainda com o sentimento de 'não tem nada errado'. Você não se viu sendo morto
foi instantâneo
você vai até o Tesco, vai até a porta da frente
vai até a seção de vegetais, tenta pegar uma ameixa e sua mão atravessa a ameixa
"que diabos tá acontecendo com essa ameixa?"
"Ei..."
Você vai e pega uma outra fruta e sua mão...
você olha para o gerente do supermercado e diz "tem alguma coisa errada com suas frutas!"
Não tem nada de errado com as frutas, esse cara apenas não sabe que está morto
Ele não se viu sendo morto, foi uma coisa instantânea
Ele ainda está escutando a sua música
Então agora ele tenta conseguir a atenção de alguém
Diz "ei, por que você está me ignorando? Eu estou invisível?"
Sim. Para essa perspectiva você agora está invisível
Novamente, que noção ele tem de que está morto?
Talvez ele pense, no melhor cenário, ou no pior cenário, "estou ficando louco?"
O que me leva a uma próxima experiência do Monroe
uma vez Monroe registra que estava voando por cima de Nova Iorque quando estava fora do corpo
E de novo ele sentiu aquele puxão no seu campo energético
E ele é transportado até um edifício de apartamentos
para um apartamento específico
ele entra, e tem uma mulher andando pela casa de forma desajeitada
ela vê o Monroe e diz "você está aqui pra trazer os móveis de volta?"

Monroe pensa "móveis? que móveis?"
Então ele ignora aquilo e vai direto na mente dela
E ele percebe que ela está morta, mas ela não sabe que faleceu
Obviamente ela morreu e todas as suas coisas foram removidas da casa
foram vendidas, doadas, colocadas em um armazém, seja o que for
Monroe disse "não, eu não estou aqui para trazer de volta os móveis"
Mas ele podia ver a angústia dela
Lá tinha uma única cadeira e Monroe disse "encoste a mão na cadeira"
Ela hesitou. Parecia que estava com medo
Ela foi tocar a cadeira e sua mão a atravessou, e ela retirou a mão, como que dizendo "que pena"
E abaixou a cabeça. E Monroe disse...
Ele então colocou a sua mão na cadeira, e sua mão atravessou a cadeira
E ela reagiu imediatamente
"Eu achava que era apenas eu"
Ela chegou nesse estágio em que acreditava estar ficando demente ou tendo algum tipo de psicose
Quão alarmante deve ser para essas pessoas que morrem enquanto dormindo
como o que estávamos conversando hoje mais cedo
especialmente nos hospitais, quando eles morrem enquanto dormindo,
e o corpo é removido enquando eles ainda estão dormindo fora do corpo, em outro nível
e eles acordam em uma réplica da cama do hospital
para eles, eles ainda estão fisicamente vivos
talves eles não estejam percebendo algumas coisas, talvez a dor tenha passado um pouco
mas eles não percebem
É bem... uma parte disso parece bem triste
Mas tudo isso é parte desse ciclo todo, da experiência multi-dimensional
quantas vezes nós mesmos não estivemos naquele estado?
Talvez tantas que nem conseguimos contar

De qualquer modo isso não nos impede de querer ajudar e estar à serviço
E eu acho que vocês podem descobrir que cada um de vocês, sem lembrar
estão provavelmente, de alguma forma, oferecendo ajuda, fazendo resgates
Vamos falar sobre isso daqui a pouco
Eu quero agora sair um pouco dessa dimensão e ir para um nível talvez mais intermediário
onde você pode encontrar pessoas nos seus próprios infernos pessoais
nos seus purgatórios pessoais
e o que eu quero dizer com isso?
eles estão apenas passando os dias
em estados meio que vazios
não tem uma realidade como a Terra, não tem uma realidade de consenso de vida após a morte
eles estão apenas em um tipo de vazio
E você encontra eles ali... talvez você faz uma conexão telepática
e você pode vê-los nos seus próprios estados de sonho
como nós experimentamos toda noite em que vamos dormir
nós começamos a gerar estados de sonho
a realidade responde muito ao pensamento
e estes primeiros níveis são muito emocionais
eles criam muita turbulência emocional
você pode facilmente, com um estado mental específico,
ficar envolvido na criação da sua própria mente
um estado de fantasia, um estado de sonho
e todos nós provavelmente já tivemos sonhos de uma natureza épica
do tipo que você acorda e pensa "wow, isso pode fazer frente a qualquer filme de Hollywood!"
está preenchido com centenas, se não milhares, de personagens
com cenários que são muito bem elaborados
muito realístico, e claro, sonhos reais são dessa forma

quando você fica lúcido em um sonho, eles adquirem uma fisicalidade
e aquela qualidade HD da vivacidade dos cenários
Então se você estiver preso em um desses
como você vai saber a diferença, que esses são apenas personagens de sonhos
se você ainda não aprendeu sobre aquilo?
você provavelmente vai pensar "essas pessoas todas são reais"
e algumas delas estão torturando você
e você vai pensar, esses são meus tormentadores porque eu fui uma pessoa ruim e eu mereço isso
Não, você não merece
Você não percebe naquela hora que aquilo é uma construção da sua própria mente
E isso acontece com algumas pessoas
Não com todos, por favor não me interpretem mal, apenas com uma parte
E você pode pensar "ok"... Veja isso de uma outra forma
Quantas vezes... se você por algum momento já questionou a realidade dessas experiências
pense nisso
Quantas vezes na sua vida você já acordou de um sonho chorando?
Quantas vezes você já acordou sentindo alegria, felicidade? Medo?
Porque a sua mente não consegue distinguir a diferença entre o sonho e a realidade física
Não consegue distinguir a diferença
Um tipo que eu costumava detestar, que eu não tenho há algum tempo... Eu acordava...
Eu estava em um sonho e meus dentes estavam se esfarelando, todos eles...
estão todos caindo
eu acordava e estava tipo... com lágrimas...
"Ah, era só um sonho"
mas o meu coração ficava acelerado, "tem todo esse trabalho no dentista que eu preciso fazer"
E como aquilo aconteceu?
Nós todos provavelmente já tivemos momentos como esse

Eu já vi meus próprios irmãos sendo mortos nesses sonhos
ou outras pessoas da família, amigos
e você acorda e, você não tem muita certeza inicialmente
de que tipo de estado de realidade você está experimentando
quantas pessoas... por favor levantem a mão,
quantas pessoas já acordaram de um sonho se sentindo emocional?
todos aqui na sala
se acontece com a gente
e nós estamos em trânsito entre um estado e outro
como você acha que deve ser para essas pessoas que não estão em trânsito,
mas estão trancadas em um daqueles estados?
para eles, o que parece ser, de forma permanente?
então você pode encontrar um pouco disso nesses estados intermediários
e isso é, de novo, bem triste
mas isso é parte do ciclo que nós já experimentamos provavelmente diversas vezes
Nós podemos ir um pouco mais adiante
Chegamos até onde podemos considerar como as margens do astral...
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...é parte do ciclo que nós já experimentamos provavelmente diversas vezes
Nós podemos ir um pouco mais adiante
Chegamos até onde podemos considerar como as margens do astral
Algumas pessoas chamam de astral inferior
Talvez estes sejam alguns dos estados que grandes profetas ou exploradores
de religiões no passado exploraram
porque a experiência fora do corpo não é um fenômeno do homem moderno
É algo que foi experienciado ao longo de toda a história da humanidade
Então grandes profetas como Abraão, Maomé...
Ok, isso é ótimo. Se você olhar o Corão,

William Buhlmann menciona isso no seu livro, é um bom insight
Ao longo de todo o Corão eles falam das experiências noturnas de Maomé
de suas jornadas noturnas
O que vocês acham que essas jornadas noturnas eram?
Eram experiências fora do corpo
Ele estava indo para outros níveis de realidade
Estava sendo apresentado a esses ambientes celestiais e infernais
E com este conhecimento ele retornou e começou a compartilhar essa informação com o mundo
E ele se tornou um dos grandes profetas da religião
E o mesmo vale para muitos desses profetas da religião
Não quer dizer que eles estavam errados, não estavam, viram com seus próprios olhos
a existência da humanidade nesses outros níveis de realidade
Mas o que eu diria é que
para religião como um todo há verdades ali
mas igualmente há um equívoco quanto à realidade
Tem uma coisa que eu diria baseada numa experiência de primeira mão que tive
Eu estive em alguns desses ambientes celestiais
Fui para um paraíso estilo cristão
Resgatei alguém para fora de um paraíso cristão
Você pensa "mas por que alguém faria isso?"
Bem, esse não é o lugar de residência permanente deles
Podem pensar que é, inicialmente, quando chegam,
oh, anjos e tudo mais que esperam, e que vão ficar ali para a eternidade, mas não é o caso.
Esta é apenas mais um tipo de realidade que pode ser experienciado
nessa miríade do sistema de consciência, que é apenas uma jornada humana
Não são lugares que permanecerão para a eternidade
Embora possam se parecer com a eternidade, antes que comecem a ver a luz além da luz que
pensavam ser a luz

Isto é curioso também, observar alguém começando a ter essa decepção no céu e questionar
as regras do céu, a mecânica do céu
Por que tal coisa é permitida no céu? Nunca esperaria que tal coisa fosse permitida no céu
Uma amiga minha que é medium, alguns de vocês a conheceram, Rihanne, ela teve uma experiência
no céu
E foi muito prazerosa, e ela chegou às mesmas conclusões
Charlie Morley, que alguns de vocês conhecem, contei a ele sobre minhas experiências no céu
cristão
"quando tiver minhas experiências fora do corpo eu vou até o céu"
e ele acabou indo parar num céu de animais
E foi uma experiência bem bacana para ele
Então você vem para esses lugares que se podem chamar de campos astrais inferiores
e você pode achar ambientes de toda natureza
e eles parecem muito ser estruturados com base no estado emocional subjacente das pessoas
Então você pode ter comunidades inteiras onde literalmente um estado emocional é estabelecido
a cena é estabelecida baseada naquele clima coletivo
Então alguns podem estar num estado sombrio
mas estão todos ok e tocando a vida dentro de suas realidades
Às vezes você vai para um estado de realidade que se parece...
com o gueto mais infernal que você pode imaginar
Eu me lembro disso, certa vez eu estava numa frequência mais alta
e quase ficando consciente, ainda não bem, e tinha essa
garota loira com cabelos curtos e ela girava e girava
ela estava nua, mas não me chamava a atenção, você imaginaria que sim, mas não estava
e então de repente, enquanto ela girava
aumentava os seus seios, que ficavam maiores, e depois menores, e depois maiores
e isso começou a me chamar um pouco a atenção
E quando fiquei bem consciente,

vi que era uma amiga minha que também sai do corpo
mas ela não estava totalmente consciente naquele momento
estava naquele tipo de estado de sonho. Imagino que o que quer que ela estivesse fazendo na sua
teoria mental estava sendo refletido externamente
E eu pensei "interessante", e tentei chamar a atenção dela
mas não consegui tirá-la daquele estado
Então a deixei ali e passaram dois caras mais velhos andando de bicicleta
e eles fizeram cara de esnobe, empinaram o nariz e saíram
Imagino que é assim que se sentem quanto a nós
que estamos entre as realidades, quando caímos na realidade deles
Tenho uma outra amiga em Londres que sai do corpo,
ela contou que ela estava uma vez entre planos
e ela tinha chegado e de repente apareceu um adolescente
e disse "ei, é um daqueles fizzas!"
"fizza". é assim que chamavam pessoas que entram nas suas realidades, perambulam e depois
somem
E foi só há uns dois meses que eu liguei os pontos, alguém me disse
você não pegou a conexão, "fizza", como físico, são os físicos
e eles apelidaram de "fizza"
"É um dos fizzas"
É interessante
De qualquer forma, estou lá naquele nível, e é um lugar legal para se estar até
e de repente cheguei num local
onde tinha uma entrada de caverna que levava a um tipo de subterrâneo
Mas tinha algo estranho com essa entrada de caverna
E eu ponderei e pensei: isso não é uma caverna nada, é apenas a minha mente interpretando
Tem na verdade um vórtex de energia acontecendo
um desses túneis de energia que são mencionados em experiências de quase morte

Esses túneis de energia se abrem entre camadas dimensionais diferentes
para levar você a outros pontos de realidade
Eu estava vendo um desses túneis de energia se formando mas minha mente não gostou muito
daquilo
era um vórtex no chão
De novo, como dizíamos antes, sobre a projeção que acontece enquanto fora do corpo, os
elementos oníricos
que eu estava criando como uma entrada de caverna, mas era um vortex
Então pensei okay, vou seguir minha mente, e comecei a descer para dentro
e de repente eu virei e estava em outro nível, e senti que caí algumas frequencias
Eu estava agora no meio do que parecia uma contraparte do pior gueto da terra física
Dez vezes pior do que qualquer gueto físico daqui, provavelmente
Embora eu não tenha muita vivência de gueto então estou apenas supondo
Mas aquela foi uma experiência suficiente
A fisicalidade daquilo, o clima do ambiente, a tristeza...
não foi muito agradável de presenciar
Desagradável ao ponto de que embora eu já tenha ficado triste
em outras situações, mas eu fiquei desolado
Eu estava angustiado por ter sido sugado por um túnel de energia
e parei ali em menos de um segundo
E tinha vindo de um ambiente bem harmonioso há apenas algumas bandas de frequência de
distância
Foi como estar na parte rica da cidade
e um bloco à frente encontrar pobreza extrema
Assim como temos aqui
Aquilo realmente me fez pensar
E foi mesmo muito triste
Pensei: será que posso usar a habilidade que tenho às vezes em sonhos
ou estados mais elevados, em que às vezes consigo manifestar algo?

Pensei que gostaria apenas de deixar algo, porque isso é tão angustiante
Foi assim que me senti
E me lembro de ter voltado pro corpo e aquilo ficou comigo, como um retrogosto, e foi muito...
não foi uma experiência agradável andar pela realidade física pelos próximos dias
Talvez alguns amigos pensaram "o Todd não está tendo um bom dia"
eu não estava tendo um dia ruim, só estava lembrando dessa experiência, tentando tirar um sentido
Do quão esculhambada a realidade multidimensional parece
Temos essa idéia na espiritualidade de que morremos...
e então vamos para o além, que guias nos rodeiam
arco íris, borboletas, lebres correndo, temos uma revisão da vida
um ser superior (canta)
Não é o caso, como um todo, não é o caso
Parece haver mais humanidade trancada nesses estados mais profundos
nesses outros estados de realidade do que existe aqui no planeta
Bilhões a mais nesses outros níveis, parece infinito
As comunidades religiosas nos planos intermediários são infinitésimas
comparadas a todas as outras comunidades. É uma maioria muito muito pequena
Existem, mas são uma maioria pequena. São contrapartes das idéias da religião daqui
Então, indo um pouco mais adiante
saindo do que se pode chamar de ambientes infernais
alguns são realidades consensuais, espaços compartilhados de realidade
alguns são estados auto-induzidos
mas não auto-induzidos de propósito
Coloquei um post no Facebook há uns dias sobre como esse
sistema todo é um sistema de auto-regulação
Nós nos regulamos por dentro - apenas não percebemos isso, mas o fazemos
Nada fora de nos está nos forçando para dentro desses ambientes, nada fora de nós está nos
punindo

Tudo isso é criado baseado na internalização de coisas
No nosso subconsciente, ou inconsciente, como queiram chamar esses diferentes estados do nosso
ser
Então passamos por tentativas e erros
Tropeçamos nas coisas, temos experiências cruas
Às vezes vamos de um estado de crença, passando pela experiência,
ganhando conhecimento, e mais conhecimento, vendo como os conhecimentos se encaixam
até chegarmos ao ponto da sabedoria
Podemos começar a progredir um pouco mais em alguns sentidos
É tudo muito interessante, muitas coisas interessantes para se pensar
Chegamos às frequencias medianas do astral, que são muito mais agradáveis...
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É tudo muito interessante, muitas coisas interessantes para se pensar
Chegamos às frequencias medianas do astral, que são muito mais agradáveis...
Têm mais harmonia
Você tem pessoas vivendo suas fantasias
Coisas que elas tipicamente não expressavam lá, são mais capazes de fazer aqui
então você tem bem mais realização de fantasias nesses níveis
Pessoas vivendo confortavelmente
Eu costumava amar quando mais jovem pegar carona, então pegava carona por toda a América,
Canadá, México.
Mesmo como adulto agora, aqui na Inglaterra, ainda sempre que posso pego umas caronas.
Então eu pensei, uma vez que estava fora do corpo: será que posso pegar carona através dos
planos?
Deve ser possível
E de repente alguém aparece e diz: “eu posso te levar num lugar onde isso é possível” e eu pensei:
“deve ser um guia”
E então ele me leva para esse lugar onde estão várias caravanas, centenas de caravanas, tipo casas
portáteis
E mais pessoas vão chegando, felizes, é interessante

E ele disse: “vá em qualquer porta, qualquer dessas famílias, qualquer um desses grupos adoraria
que você se juntasse a eles”
E eu disse “ótimo”, e fui e bati numa porta, abriram com um rosto sorridente e disseram “sim,
entre!”, então entrei
Essa caravana era como a máquina TARDIS, pequena por fora mas gigante por dentro
E tinham umas moças bem jovens... Desculpe, não quero soar como um pervetido
elas tinham uns 20 anos, e eram bem atraentes. Eu fiquei olhando pra elas e pensando
tem algo estranho, elas pareciam bonecas Barbie
E se pareciam uma com a outra, como se tivessem tentado copiar uma à outra, e eram como
bonecas Barbie
E aí dois caras mais ou menos da mesma idade chegaram
e eles se pareciam com o boneco do Ken
E eu pensei “o que tá acontecendo aqui?” Todas essas pessoas fantasticamente, epicamente lindas?
E de repente olhei pros caras e me peguei pensando
“eles são bem atraentes também” (risos)
E fiquei intrigado, comecei a explorar um pouco a mente deles
eles todos tinham aprendido a melhorar a sua aparência
e estavam todos passando por essa fase de brincar de mudar a si mesmos
vivendo essas fantasias de serem pessoas muito lindas
Talvez estivesses condicionados a tentar e querer isso na realidade física, e agora eles podiam
E eles se pareciam tanto com Barbie e Ken
“Será que você pode parar de sorrir agora?”- adoro aquela parte do Toy Story
Enfim, estou indo com eles e tentando conectar com essa energia, pois não consigo entender direito
o que está rolando
e de repente sinto aquelas caravanas oscilando entre diferentes camadas, eu me pergunto: “o que é
isso?”
Então exploro isso mentalmente e começo a receber esse feedback telepático dizendo:
“basicamente, estamos transportando essas pessoas de níveis mais baixos para níveis mais altos sem
assustá-los demais"

Estamos mantendo o condicionamento deles, mas ao mesmo tempo vamos fazer uma jornada de
um pouco de descondicionamento
E eu pensei “isso é tão legal, isso é ótimo!”
Então fiquei com eles mais um pouco e achei muito muito interessante
Tanta coisa que podemos aprender sobre como nos dessensibilizamos de uma coisa
tipo nos desatar da experiência de vida que tivemos, desapegar das personalidades que tínhamos
antes de talvez ter uma nova vida no astral e um novo ciclo de volta ao físico, se essa for nossa
jornada
Tive outra experiência onde eu estava na minha cadeira, na minha sala, e aquela vibração começou a
sair do meu corpo,
e de repente se abre um enorme buraco negro, como um vórtice, que se abre no meu campo de
visão
que consome, se sobrepõe à minha casa, não podia mais experienciar as energias da minha casa
Uma coisa enorme, roxa e preta, girando, e eu pensei "vou entrar"
Eu entrei e aquilo me levou a um desses níveis de frequência mais alta,
E meu padrasto estava lá. Meu padrasto morreu quando eu tinha 23 anos, quando vim para a
Inglaterra pela primeira vez há muitos anos
Ele se casou com minha mãe apenas dois anos depois de meu pai ter morrido, e acho que eu
guardava bastante mágoa contra ele
e talvez um pouco contra minha mãe
Eu nunca realmente o aceitei, estava sempre bravo com ele
Nunca o escutava, me comportava mal, tornava a vida dele um inferno
Eu era um merdinha, basicamente
Então saí de casa um pouco mais cedo que a maioria das pessoas porque não podia aguentá-lo
e ele claro chegou num ponto em que não podia me aguentar
Nossa relação não melhorou depois disso. Ele morreu quando eu tinha 23 anos e vim pra cá
então não tive a chance de dizer adeus, não tive a chance de fazer reparações
A energia estava assim, e aí tive essa experiência e de repente ele estava ali
Entre ele morrer e eu ter a experiência passaram-se talvez 12 anos
Então ali estava ele, e eu pensei

“que diabos ele está fazendo aqui?”
E ele começou a andar em minha direção
e enquanto ele se aproximava, eu podia sentir uma energia nessa parte do meu corpo energético
ou o veículo que eu usava naquele nível de realidade
E de repente senti como se estivesse sendo golpeado com energia
Ele estava se movendo em minha direção e eu me perguntando “o que é isso”
e ele me dá um abraço e enquanto me abraça, todas essas imagens telepáticas corriam na minha
mente
de todas essas experiências que aconteceram entre nós
E eu podia sentir como se toda a negatividade, toda aquela escuridão estava simplesmente sendo...
estava sendo transformada em algo a mais. Estava se desmanchando
Então ele me largou, começou a se afastar, me deu uma piscadela cósmica, se tele transportou e foi
embora
E eu fiquei lá como uma bola de gelatina, pensando “o que foi isso? Foi bom”
E voltei ao corpo físico e chorava, chorava e chorava
e pensei, quantas pessoas ganham a oportunidade de dizer um adeus apropriado?
Sabe, normalmente não estamos por perto quando um ente querido morre. Às vezes não estamos
perto
e não podemos fazer as pazes
Voltei ao corpo físico e pensei sobre aquilo: quão especial poder ter essas experiências
visitar entes queridos falecidos, certificar-se de que estão bem, obter paz de espírito
Que coisa mais linda seria isso para pessoas
que ficam devastadas aqui nesse plano de realidade pensando sobre o seu ente querido
Talvez uma criança que é tirada de um adulto, que coisa terrível deve ser isso
Não ter um fechamento, não saber que sobreviveram à morte, onde estão, que estão sendo
cuidados
Que bênção para esse adulto poder sair do corpo, ser levado para onde a criança está
e ver a transformação que pode acontecer muito rapidamente para esses indivíduos
que encontram seu caminho para esses níveis mais avançados

Podemos segurar as perguntas um pouco, pois quero continuar fluindo
Guarde, anote, e voltaremos a ela
Então tive aquela experiência, voltei ao corpo e tentei integrar todas essas coisas
e comecei a ter esses insights me inundando
Percebi que meu padrasto tinha me mostrado uma coisa muito, muito poderosa
Ele me mostrou que não importa quanta bagagem tenhamos estocada em nossos campos de
energia
se quisermos, apenas com a compreensão que...
se você olhar para essa linha, temos essa energia contínua
que se estica de nosso estado mais elevado até o plano físico, e temos todos esses estágios
intermediários
Em algum nível de nosso ser
nós somos conscientes desses que podemos considerar bloqueios no fluxo
Você pode chamar de karma, ou como quiser rotular, são apenas processos de pensamento, é tudo
que são
É subconsciente, são pensamentos presos dentro de energias
E então de uma tacada só, ao invés de meu padrasto...
Como alguns fariam, como descobri ser o caso de algumas pessoas no astral
que voltam rapidamente à realidade física com um novo corpo
e crescem como um bebê, criança, etc., porque sentem que tem coisas não resolvidas, querem
voltar ao jogo
encontrar um jeito de estar com um ser querido com quem tenham tido uma interação energética
ruim
Talvez queiram reencarnar como filho daquela pessoa
ou serei seu vizinho, reverter a situação, vencer o jogo, chegar lá e consertar as coisas
Meu padrasto obviamente aprendeu que você não é obrigado a ir por esse caminho
Você já foi dormir alguma noite, acordou de um sonho pela manhã, e se sentiu mais leve?
Como se uma cura tivesse acontecido durante a noite?
Porque você está tendo estas jornadas, e está encontrando pessoas com quem você teve história
passada

E coisas estão sendo liberadas e curadas enquanto você dorme
A realidade é infinitamente mais interessante do que a ciência consegue tatear
do que a religião consegue tatear
e certamente do que nossa própria comunidade espiritual consegue tatear
Não é preta e branca
mas sim de mais tons de cores do que poderíamos digerir
Então aquilo me levou a níveis ainda mais profundos de exploração
Àquela altura eu queria saber mais sobre o estado entre vidas, queria descobrir...
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Então aquilo me levou a níveis ainda mais profundos de exploração
Àquela altura eu queria saber mais sobre o estado entre vidas, queria descobrir
como nós reencarnamos, o que acontece depois nesse grande esquema de coisas?
Vidas paralelas, o quão complicado isso pode ficar?
Novamente eu estava na minha sala uma manhã, fazendo experiências fora do corpo
e outro túnel de energia se abre, nessa experiência em particular, eu entro no túnel de novo
e sou depositado nesse pequeno... o que os americanos chamariam de pequeno vilarejo estranho
Tinha um ar inglês. Pareciam casas inglesas
com um pequeno lago na rotatória. Alguns patos
Eu pensei "isso é interessante". Era uma pequena realidade de consenso
Era como uma miniatura de uma vila grande, como qualquer vila que você poderia ir nesse nível de
realidade
Eu estava curioso. Como chegou aqui? Como foi quando chegou pela primeira vez nesse lugar?
De quem é a idéia desse pequeno oásis de consciência?
Então eu comecei a sintonizar
E percebi que foi um cara. Morou na Ingleterra, em uma pequena vila. Morreu, bateu as botas.
Veio para o astral, perambulou por um tempo, de lugar em lugar, finalmente encontrou seu próprio
pedaço de céu
Pequeno estado de energia cru, em campos longínquos

Ele começou a pensar na única coisa que ele conhecia antes desse novo lugar
Ele estava com saudade de casa. Ele estava pensando na sua casa e em se estabelecer
Porque esse era um estado de energia mais crú. Parte do consenso maior, só que mais crú
Ele começa a pensar e de repente
as coisas começam a tomar forma, bem em frente aos seus olhos
Ele literalmente cria uma réplica da sua casa
desde os pequenos detalhes, mas ele não precisou pensar conscientemente nos pequenos detalhes
Eu não entendia isso na época, mas era mais profundo... como essas coisas acontecem, a
manifestação desse tipo de coisa
Então era tipo, "a minha casa, ótimo, vou acelerar isso um pouquinho"
então com o tempo, "ah, casa", e que tal... um supermercado, supermercado. Biblioteca. Biblioteca
Delegacia... Não, delegacia não. Pub... Sim, então ele vai e entra no pub
E antes de ele perceber ele começa a criar vida
Não como a conhecemos, ele começa a criar uma vida automática
Coisas holográficas. Ele começa a criar o que parece um ser humano
mas é apenas uma forma pensamento de um ser humano. E pode ser o garçom do bar
E ele começa a popular a sua pequena realidade com essas pessoas de formas pensamento
Mas elas não tem vida de verdade
É apenas... Mas ele coloca tanta energia naquilo, como em um sonho
Você pode, em um sonho, ir até um sala... uma sala vazia. Fechar a porta. Pessoas.
Pessoas talvez de um estilo particular, abre a porta... A sala cheia de gente
Os sonhos são poderosos assim
E esse cara tem o seu pedaço de astral, então está sob o seu comando, de uma certa forma
É uma coisa que responde rápido ao pensamento. Então começa a tomar forma baseado em seus
requisitos, seus desejos
Uma vez que ele estava longe e 'correndo com as fadas', percebendo que ele tinha essa habilidade
de fazer isso, ele criou, criou e criou
Ele tem que sintonizar para mais. As vezes outras pessoas poderiam chegar de repente.
Que não tinham nenhuma bandeira específica para levantar no astral

E talvez o primeiro cara chegou e ele disse: olha, eu tenho uma casa de hóspedes, você pode ficar lá
se você quiser ficar por um tempo tem um pedaço de terra bem alí, por que você não constrói algo
pra você?
E o cara diz: eu só começo a pensar nas coisas do lugar de onde vim e essas coisas começam a
aparecer
Então talve você possa pensar na casa que você teve
Eu consigo imaginar esse primeiro cara chegando e sendo oferecido isso, ele pensando 'que diabo é
isso'
'se eu posso criar qualquer coisa, vou criar minha própria casa semi-anexada, ou eu posso criar uma
mansão'
Outras pessoas começam a chegar ao seu pequeno ambiente e começam a adicionar as suas energia
àquilo
E de repente eles tem sua própria vila dando certo em suas mãos
Porque é um pequeno espaço que as pessoas estão construindo juntas
o que dá a eles uma pequena noção de comunidade. Talvez eles estejam criando um tipo de energia
dinâmica
que complementa um ao outro. E foi uma coisa harmônica essa criação
Então eu cheguei nesse lugar e estou tendo todo esse feedback sobre como as coisas aconteceram.
Apenas um pequeno ambiente de consenso
Então eu direcionei meus olhos ao pub e pensei. Hum!
Eu vou entrar e entrevistar o morto. Obviamente eu sabia que ele não estava morto, só estava
pensando daquela forma
Eu entro, e primeiro eu tento observar, as pessoas entrando no bar, eu olho para o garçom e penso,
hum!
Ele não é real, ele é apenas uma forma pensamento, interagindo dentro dessa realidade de
consenso
Eu pensei, isso é muito interessante, e eles estão mantendo aquele indivíduo, a coletividade
Eu pensei, isso é muito fascinante. Mas eles estão colocando energia nesse indivíduo
Estão todos colocando energia nele, e esse indivíduo tipo... Se você já viu a série Star Trek
aquela Voyager, Star Trek Voyager, onde tinha aquele médico holográfico
que começa a criar pequenas subrotinas para ele mesmo, para que ele consiga experimentar coisas
diferentes fora dos seus parâmetros originais

Esse garçom era como as pessoas jogam energia nele
eles tinham determinadas expectativas, se eles fossem até o garçom, o garçom teria uma
personalidade que seria compatível com eles
Então eles tinham esse garçom, tipo se dobrando pra frente e pra trás, para ficar compatível com o
jeito específico deles
Eles vão para o balcão do bar, e tem lá uma bebiba, sem dinheiro sendo trocado. Eles estão vendo
mesmo isso?
Ou eles estão tão condicionados àquilo que eles não vêem o que está acontecendo? O quão fácil
algumas coisas estão sendo para eles?
Nada está sendo trocado, é só um pensamento, e as coisas acontecem de repente
E eu estava andando por lá, eu sentei e comecei a conversar com um cara, e falei
me diga, como era a sua vida antes de você chegar aqui?
Me olhou, estranho. Eu disse: quando você estava na Terra, antes de você morrer?
E ele tinha um olhar bem estranho
como se eu tivesse meleca escorrendo pelo meu rosto
Qual o problema dele?
Ele só me fazia esse olhar estranho, então eu entendi, ele apenas não estava afim de falar, imagino
Então fui até outra pessoa. Mesmo tipo de pergunta. Tive uma reação similar
Esse cara estava um pouco mais audível
Do que diabos você tá falando? Eu não estou morto. Eu não morri
O que esse cara... eu sintonizei na cabeça dele, ele costumava morar alí, e...
nenhuma memória de nada disso
Como essas pessoas não conseguem ter uma lembrança do fato de que costumavam viver na Terra
no mundo físico e material?
Eles não estão mais respirando ar! Como eles não sabem disso?
Então de repente tinha essa atmosfera criada, que eu estava criando
porque eu era o cara de fora
eu era de uma dimensão de realidade diferente, acostumado àquele tipo de mecânica, e isso era
diferente
Eu pensei, tenho que cair fora, essas pessoas vão me linchar daqui a pouco

Então eu comecei a caminhar para fora do pub e um mulher vem correndo até mim: espera,
espera... preciso lhe contar algo
Eu perguntei, o que? Ela... eu sempre suspeitei disso
Eu: suspeitou do que? Ela: tem um alguns poucos de nós
nós mantemos silêncio, tem um cara em particular, ele tem várias ideias estranhas
nós nos juntamos e temos reuniões informais, conversamos sobre experiências onde vamos dormir
de noite
Eu: Dormem de noite... vocês dormem de noite? Sim, dormimos de noite. Mesmo? Ok
E temos esses sonhos. Eu: vocês sonham? Sim, sonhamos. Eles sonham no astral, eles dormem no
astral. Isso é interessante
Ela: as vezes temos essas experiências que não parecem com sonhos, é como se estivessemos
mesmo em outro lugar
Eu pensei, isso parece familiar
Puta merda. Eles estão criando esse novo sistema de crença em um outro nível de realidade
o que parece bem familiar com o que acontece na Terra. Isso é louco!
Eu estava aprendendo sobre aquilo e pensando. Como cheguei aqui?
Pensei, foi aquele túnel de energia. Eu não causei isso, eu não me trouxe até aqui, eu não sabia que
esse lugar existia
E foi só quando eu voltei pro corpo que eu entendi
Esses puxões de energia que sentimos na nossa energia as vezes, ou esses vortexes que abrem e
entramos
isso é uma guia. Estamos sendo colocados no piloto automático e sendo levados a algum lugar
Então os meus guias, ou os guias dela, nessa ocasião
provavelmente os guias dela, em conspiração com os meus guias, me jogaram nessa localidade
Talvez fosse a hora dela de perceber
que tinha algo mais do que aquele cara, e suas pequenas reuniões, e discussões
É como a gente. Quantas sincronicidades nós temos em nossas vidas que nos levam de A
um certo nível de compreensão para B, um outro nível de compreensão, para C, e outros?
E pra mim, naquele momento, eu servi como um canal para ela aprofundar o entendimento dela da
realidade

Ela aprofundou o meu pra caramba! Pessoas sonhando, dormindo, tendo experiências fora do
corpo... não!
Como isso pode acontecer no astral? Eles estão com seus corpos energéticos. O que estão fazendo?
Eles não precisam comer, não preicsam beber. Por que estão bebendo cerveja? Por que estão no
pub? Tudo aquilo pra entender
Então, fiquei digerindo...
De novo, voltei pro corpo e tive outra experiência na minha sala com outro túnel de energia que se
abre
e eu entro e me vejo no astral de novo
E tinha uma mulher, eu comecei a conversar com ela. Ela falava bastante, me contava como havia
morrido há algumas semanas atrás
Eu perguntei, você sabe que você morreu? Ela começa a me falar de sua vida na Terra
e começa a falar lentamente e eu, 'ah, dane-se' e sintonizei direto na mente dela, telepaticamente
e peguei toda a história dela enquanto ela falava lentamente
E de repente enquanto ela falava, ela desapareceu. Que rude!
Ela não estava sendo rude. Apenas alguma coisa pegou a sua atenção e ela foi embora
Se transportou para outro lugar. Eu pensei, eu sei o que foi aquilo. Ela sentiu um daqueles puxões de
energia
E de repente, se você se render a isso, você se vai, ele te teletransporta para algum lugar
Tive algumas experiências em que eu sabia me prender na energia de alguém e encontrar a pessoa
então pensei, queria saber onde ela tinha ido com tanta pressa, então pensei nela
de repente senti o puxão e fui embora. E me senti caindo por entre alguns níveis
e de repente, eu estava de pé em uma igreja numa frequência próxima à da Terra
E lá estava a mulher com quem eu estava me comunicando momentos antes, de pé na lateral dessa
igreja
Presenciando o próprio funeral
Que fascinação era aquilo. Eu por um tempo a observei andando ali, sentando-se ao lado dos entes
queridos
colocando seus braços neles, tendo um momento com cada um deles
dizendo seus adeuses. Sempre me perguntei sobre isso, pois fui a alguns funerais quando criança

Será que eles vêm ao próprio funeral?
E nessa ocasião eu estava sendo mostrado que no caso dela, sim
E o que estava acontecendo era que tinha um lance energético em jogo aqui
Então ela morreu, transicionou para outro nível
o funeral... Todas essas pessoas pensando nela, velando ela
cria uma certa energia que ela sente
Ela sentiu o puxão, e seguiu, voltou e está ali, no próprio funeral
Realmente, epicamente fascinante
Fiquei ali um tempo com ela, então ambos voltamos para onde a encontrei originalmente
deixei-a e voltei daquela experiência pensando, de novo, que fascinante
E fiquei imaginando, o que acontece quando uma celebridade morre?
Como a princesa Diana?
Não apenas centenas de pessoas pensando em você, mas bilhões de pessoas pensando em você
Então quando saí de novo do corpo e encontrei um desses indivíduos
que encontrava regularmente nas minhas experiências e que hoje chamo de guias
perguntei o que acontece com essas celebridades que morrem
e bilhões de pessoas sabem, se preocupam, ou tem algum tipo de forma energética, e todos estão
velando por ela ao redor do mundo?
Como a Diana?
E o guia disse: são circunstâncias especiais. Nós blindamos a pessoa da energia
Caso contrário seriam como uma bola de pinball, sendo atirados para todos os lugares
E disse que em casos especiais eles blindam essa energia
E imagino, de novo, quando Michael Jackson morreu
A energia sendo derramada desse planeta que teria afetado Michael em outro nível de realidade
Se ele não fosse blindado disso, vocês conseguem imaginar a energia que ele sentiria?
De bilhões de pessoas?
Aqui nesse nível de realidade ele sente o lado da mídia, sente a atenção dos fãs de formas diferentes
Mas não está recebendo essa energia telepática completa

E lá ele receberia. Então de novo, um aprendizado muito interessante.
E o aprendizado segue acontecendo...
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Um aprendizado muito interessante. E o aprendizado segue acontecendo.
Eu tinha um aluno, e isso me mostrou algo diferente também
Um cara... na primeira tower experience que organizei
Um workshop de fim de semana, esse cara chega. Russo, ex-piloto
e ele basicamente me contou durante o workshop que estava pilotando um avião. Decolou, um
avião comercial
e ele jurava que algo tinha entrado na rota do avião, tipo um UFO
o avião desviou e basicamente caiu numa montanha
Ele estava convencido de que era algo como um UFO que tinha entrado no caminho e forçou isso de
alguma forma
Ele disse que pessoas morreram, e que não conseguiram encontrar as caixas pretas por muito tempo
Ele foi indiciado criminalmente, pois eles não conseguiam juntar dados, não tinham dados pela falta
das caixas
E ele disse que teve um sonho
em que mostravam-lhe onde estavam as caixas. Ele foi às autoridades e disse
olha, posso ajudar a encontrar. E eles encontraram as caixas, e ele foi inocentado do acidente
Ele estava me contando isso... e aí no workshop fizemos uma meditação, como a que fizemos aqui
antes
eu coloquei a música alta, e estava observando as pessoas
e os seus estados energéticos. Ele estava sentado no meio do sofá, aqui
estava chorando compulsivamente como um bebê, toda aquela energia
Eu perguntei a ele depois e ele me disse que sempre pratica essa meditação de amor incondicional e
que fica bem emocionado
E eu disse: é, você está bem emocionado
E enfim, ele não teve uma experiência fora do corpo aqui no final de semana
umas duas semanas vindo, nenhuma experiência para me contar
lá pela terceira semana ele me manda um e-mail

Começava assim
acabei de voltar de uma experiência que queria compartilhar com alguém e você é a primeira pessoa
com quem quero compartilhar
E continua escrevendo, num inglês bem bagunçado, confuso
que eu tentei interpretar da melhor forma possível. Ele basicamente disse
que de repente sentiu uma energia, e de repente teve uma luz branca ao redor dele
e ele disse que tinham várias mãos que tentavam alcançá-lo
Ele disse mãos com cinco dedos, tentando me alcançar, mãos com três dedos
com um dedo. [risos - "que amigável" -]
e de repente ele escolheu uma mão que o pegou e o tirou do corpo e eu pensei "legal, sei como é
isso"
Ele disse que tudo mais desapareceu e que ele podia se sentir...
tipo se erguendo, se mexendo, como se galáxias estivessem passando
e disse que chegou num ponto onde a energia dessa dimensão, a energia desse lugar
ele nunca sentiu nada parecido com aquilo, nunca, aqui na Terra
Ele disse que era um tipo de Amor que um ser humano simplesmente não consegue imaginar
E disse que de repente viu esse portal
como uma passagem para uma uma outra realidade, ainda mais alta, ele foi em direção ao portal
ficou ali, e disse que a energia que saía, que vazava daquele reino
daquele cruzamento entre níveis
ele disse que a energia que estava sentindo era muito mais ampliada do que a que ele estava
sentindo ali
E ele teve um pensamento instantâneo: se eu atravessar esse portal, eu não vou voltar ao meu
corpo
Não vou voltar
E disse que assim que pensou isso dois seres de luz saíram daquele reino
passaram pelo portal e disseram a ele: você não pode passar, não é a sua hora
O que ele começou a explorar foi o tipo de ambiente que detona as portas
desses paraísos temporários de estilo cristão e de outras grandes religiões

Ele está falando de algo bem além das realidades baseadas em forma que nós projetores astrais
conhecemos predominantemente
E eles o relembraram
ele disse que foi redirecionado de volta ao corpo, mas não de forma forçada
Ele disse que começaram a mostrar para ele coisas que ele mesmo escolheu antes de retornar a esse
corpo
Ele disse que teve um mapeamento das coisas que ele ainda tinha pra fazer
Disse , estou nos meus sessenta anos, o que ainda posso fazer pela humanidade?
Eles me mostraram o que eu poderia fazer, e me mostraram o que eu escolhi poder fazer antes de
vir pra cá
E disseram que ele ainda tinha um propósito lá embaixo
Ele disse que não houve força, ele voltou por vontade própria, pois viu com seus próprios olhos
o potencial que ainda tinha dentro desse tempo de vida
Então concluindo esse relato pedindo desculpas pela escrita bagunçada e pela mensagem confusa,
mas que não conseguia parar de chorar
E céus eu sei exatamente como ele se sente
Então eu gostaria de redirecionar a atenção de vocês para algo que os desafiei mais cedo hoje
parar de assistir TV por seis semanas
Tentem digerir um pouco das coisas sobre as quais falei antes e ainda agora
até esse momento da experiência desse homem
Isso é uma coisa poderosa. Derruba qualquer coisa de televisão
Você não consegue inventar esse tipo de coisa. Isto é algo que inspira de verdade
E é só um toque na proverbial ponta do iceberg
As coisas que eu sei sobre isso são nada
Cada experiência que tenho me diminui ainda mais. Eu não sei nada
Sei o que sei e nada mais
Nem chegamos a falar sobre a realidade maior
o que está além desse holograma humano?

Eu tive algum encontro com isso, assim como pessoas como Robert Monroe, William Buhlmann,
provavelmente Robert Bruce
e outros exploradores da consciência
Aerugan teve algumas experiências com tipos ET's, inteligências não humanas
Eu fui perseguido por alguns anos por experiências com um tipo icônico de figura alienígena
E a primeira começou, vou lhes dizer... completamente e totalmente por mais ou menos um ano me
traumatizou
Realmente me traumatizou.
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Parte de mim hesita em falar de algumas experiências
porque vocês vão mergulhar amanhã de manhã em 4 ou 5 sessões e vão pensar
não quero mais sair do corpo. Não quero que vocês pensem assim
Mas, como todos vocês já pegaram um pouco do meu estilo
eu gosto de um um pouco de humor negro, gosto de não maquiar as coisas, gosto de passar a vocês
como é
Como aqui no plano físico. Ninguém aqui nesse plano pode dizer a você que você não vai sofrer
nesse mundo
que não terá experiências ruins, porque vocês experimentaram sofrimento, vocês tiveram
experiências ruins
Somos humanos. Isto é humanidade
Tem coisas lá fora que não entendemos completamente
Nossos próprios governos estão fazendo coisas que não estão nos contando
Como projetor astral às vezes você entra em contato com algumas dessas coisas. E realmente te
assusta
Enquanto uma espécie de teórico da conspiração uns anos atrás eu pensava que entendia a
realidade
Era arrogante o bastante pra achar que entendia
Agora, de novo, me sinto como um bebê
Me sinto como um bebê aprendendo a lidar com a consciência, sem nem saber o que é a consciência
Então vou tentar ser breve

mas algumas coisas vão ajudar a preencher mais algumas lacunas
Então, provavelmente durante o primeiro ano de minhas experiências fora do corpo,
eu tive uma experiência em que
eu estava no meu quarto naquela noite, e não estava planejando ter nenhuma experiência fora do
corpo,
se eu tivesse uma espontânea ótimo, mas não estava planejando, estava só dormindo, e minha
mulher estava ao meu lado na cama
E se ela um dia assistir esse vídeo ela vai pensar "meu deus, que maluco" [risos]
Então de repente percebo que estou fora do corpo, estou em outro lugar
e estou tipo agachado atrás de umas caixas, pensando: por que estou me escondendo?
Pois parecia que eu estava me escondendo. Estava literalmente ganhando lucidez durante uma
experiência
E me escondia, e me perguntava onde estou, por que estou me escondendo? Então me levanto
caminho através de uma parede, era como um grande depósito, atravesso a parede
e tinha um corredor. Eu caminhava por ele
e vi dois sodados americanos, pessoal militar
Estavam no corredor
E seguram um tipo de aparelho nas mãos e diziam: "pegamos ele, está aqui!"
e eu "como assim me pegaram? Estou fora do corpo, eles são físicos, não podem me ver"
Mas eles estavam cientes da minha presença e eu: como? Isso é loucura! Como eles podem saber
que estou aqui?
E como cheguei aqui, onde é aqui?
Minha mente conspiratória estava realmente... wow [risos]
Então volto pela parede para o depósito pensando ok, talvez me detectem aqui, mas não vão
conseguir me seguir
eles são físicos, não podem atravessar aquela parede
Parte de mim temia que atravessassem, mas não. Então caminhei através de outra parede
vi outro corredor, atravessei mais uma parede, e tinha mais um corredor, e mais soldados
apareceram

E de novo eles diziam: ele está aqui, está aqui! E eu me perguntava como eles estão fazendo isso?
como sabem que estou aqui?
Nunca me aconteceu de estar próximo da realidade física e alguém me detectar
talvez uma clarividente pudesse ter visto uma sombra ou algo, mas ninguém nunca... como?!
Eu fiquei muito assustado
E não estava sendo imediatamente puxado de volta pro meu corpo, por que não estou retornando
instantaneamente?
Então pensei em me mandar dali, e saí correndo do prédio
Então vi uma cerca, de repente fui pra lá, atrás tinha um amontoado de árvores, onde me agachei
e tentei lidar com a situação. Pensei que queria voltar para casa, pensando no meu corpo
De repente aparece essa luz brilhante reluzindo sobre mim, eu olho pra cima mas não entendo o
que é a luz
porque a luz apaga e eu também apago inconscientemente
de repente estou de volta na minha cama, na Inglaterra
Continuo sem saber onde era aquele lugar, mas agora estava de volta na minha cama na Inglaterra
Estou ali deitado, completamente paralisado
E ok, eu sei como é a catalepsia, tudo bem
Até que percebi, de pé em frente à cama
um cara baixinho, mais ou menos dessa altura
E ele não parecia muito humano. E pensei "que p* é essa"
Poderia ter me mijado ou me borrado, porque estava muito assustado
que diabos... eu estava seriamente apavorado
E me assustei mais ainda ao perceber que esse cara baixinho
estava aqui, e bem consciente de que eu agora estava acordado
E eu estava em paralisia e me sentindo ultra vulnerável
E eu tentei quebrar aquele estado, fiz tudo que sabia pra quebrar aquele estado
De repente ele começa a andar ao redor da cama
vindo pelo lado em minha direção e eu "ah, merda, o que ele vai fazer?"
E eu continuei tentando recuperar um pouco da mobilidade no pescoço, e ele passa por mim

e atravessa a p* da parede
Ele atravessou uma parede física
Quebrei a catalepsia, me levantei e pensei, talvez esse seja um despertar falso
De repente tem alguma coisa na frente da casa, eu vou até lá e tem todos esses alarmes de carro
disparando
Não tinha sido um despertar falso. Eu estava acordado na realidade física
Eu estava me borrando de medo. Meus filhos estavam no quarto ao lado, minha mulher dormindo
ao meu lado na cama, e eu me borrando de medo
Em termos de teorias de conspiração, todo mês eu comprava uma revista de UFO
Então pensei que estava bem informado sobre ETs, isso e aquilo
bases alienígenas, governo americano, conspirações
e por dias e semanas eu queria poder contar aquilo pra alguém. Não contei nem pra um amigo pra
quem conto tudo
Pensei que aquilo era um nível totalmente novo de esquisitice. (risos)
É além do imaginável de estranho e pensei que não podia contar pra ninguém, porque não queria
ninguém achando que eu era maluco
Então mantive isso pra mim, tentando entender
Fui abduzido? Meu corpo energético foi abduzido no meio da noite?
Fui levado pra uma base na América, estava sendo testado, o que foi isso?
E aquela luz, teria sido um UFO que levou meu corpo energético de volta? O que foi aquilo? Eu não
sabia
Cheguei ao ponto de pensar: será que o ET estava do meu lado e me resgatou desses americanos
maus? Eu não sabia
Eu não sabia, na época, como escavar mais nesses registros mais profundos e pescar as coisas
mas eu sabia que tinha ficado muito assustado, me sentindo vulnerável e traumatizado
Então tentei evitar ter experiências por alguns dias e pensei: não sei se quero fazer isso
Mas alguma coisa me chamava para voltar lá fora. E concluí que tinha que voltar lá para fora
não posso deixar algo assim me impedir. Pra começar, eu não criei aquilo
Eu não estava conscientemente querendo sair do corpo pra explorar nada nem planejando aquilo,
nem sei como aconteceu, mas aí está

Então o ano se passou e tive mais alguns esbarrões com indivíduos assim
E chegou num ponto, alguns anos se passaram com alguns encontros assim
e sentia que toda vez que estava na presença de um tipo particular de ET, ou inteligência não
humana
eu estava sendo massivamente manipulado por eles. Eles tinham muito mais habilidade mental do
que eu estava acostumado.
E então uns dois anos atrás eu estava na Escócia
fazendo um retiro de experiências fora do corpo, ensinando coisas às pessoas
Certa manhã estávamos numa sessão
saí do corpo e pensei que queria ir a um nível alto, ao nível mais alto que conseguisse
para pegar informações sobre aquele nível de realidade e aquele nível de consciência
Então me movia pelas camadas, sentia as mudanças acontecendo, e pensei que ia conseguir
De repente minha ascenção começa a ficar devagar, até parar e ficar num vácuo
De repente como se alguém acendesse a luz com um interuptor
tinha um bando dessas inteligências não humanas de novo, mais ou menos 8 deles
Eu estava lá e pensei, ah... Meu coração energético começou a afundar
Não, de novo não!
Agora, abrindo um parenteses, deixem-me dizer que de todos os meus amigos
mais ou menos mais de cem, que fazem explorações fora do corpo
nenhum deles entra em contato com esse tipo de coisa
Parece um pouco mais raro. Robert Monroe teve contato, alguns poucos amigos chegaram perto
desse tipo de coisa
uma garota em particular, mas no todo isso não é o tipo de experiência fora do corpo comum
Muitas pessoas não têm esse nível de experiência, e eu não queria ter
E aqui de novo estava eu sendo apresentado a isso. E de repente minha energia começou a apagar
e eu podia sentir que eles iam fazer aquilo de novo, iam se sobrepor à minha energia mental
e depois nem sei o que acontece, pois não conseguia sentir o que iam fazer
Então pensei que ia resistir àquilo, e uma idéia me veio à mente
Eu tinha alguns amigos que no verão anterior tinham ido a um dos workshops de William Buhlmann

acho que foi na Itália. E disseram que estavam num acampamento ao redor de uma fogueira, e que
Bill falava de suas experiências
e alguém perguntou: e quanto aos ET's, essas inteligências não humanas, você já sentiu a
manipulação deles?
E Bill disse: quando comecei minhas explorações, sim, me deparei com um pouco dessa manipulação
E disse mas agora, mais de 30 anos depois
ele disse que sabia o que era isso, "estou ciente disso, eu sei qual é o meu poder e vou usá-lo"
E ele disse a esse grupo, assim me lembro de meu amigo contando, que agora nada atrapalhava o
seu caminho
Se alguma coisa não está alinhada com o meu desenvolvimento, eu passo através dela
E naquele momento lembrei disso, pensei neles, e pensei que ia lutar contra aquilo, ia ver o que eu
conseguiria fazer
vou forçar isso, e de repente minha lucidez começou a subir de novo
Eu estava conseguindo fazer isso e de repente esses serezinhos tinhosos
mudaram de orientação, criaram uma projeção na minha mente
De repente se transformaram em figuras estilo cartoon
tipo felizes, alegres
e minha mente começou a relaxar um pouco, e parei de lutar
E comecei a sentir essa baixa de energia vindo de novo em mim, e pensei que trapaceiros! Muito,
muito espertos
me distraindo com cartoons! Pensei que eram realmente poderosos, era melhor eu sair
Voltei ao meu corpo, me levantei, já aterrado, pensei
não vou lutar contra eles, vou deixar por isso mesmo
Então mais um ano se passou, e num certo verão eu pegava carona e estava indo para Malta, e
enquanto ia...
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Então mais um ano se passou, e num certo verão eu pegava carona e estava indo para Malta
e enquanto ia, estava com um amigo
que tinha uma casa lá, e podia sentir uma energia crescendo. Pensei: parece que vou ter uma
experiência realmente grande

E eu podia sentir dias antes
E lembro de entrar na casa, ela estava me mostrando os quatro andares da casa, e no subsolo tinha
uma caverna
uma pedra... saia pela porta dos fundos, que era subterrânea
e entrava nessa caverna, estava pintada de branco
e tinha um divã bem moderno, solitário no centro
e as luzes se acenderam quando entrei e pensei e disse pro meu amigo: sabe, é aqui que eu vou
dormir
E ele disse ok, ok, você fica aqui na caverna. Pensei: vou fazer minhas experiências fora do corpo ali
durante a semana
Então uns dois dias se passaram, tive algumas experiências básicas, e então veio
Saí do corpo e senti: essa vai ser grande
E eu estava mirando nesse estado mais elevado de energia de novo, porque eu realmente queria
pegar mais informação sobre ele
Estou me movendo por essas camadas bem rapidamente e de novo, minha ascenção começa a
desacelerar
E de novo me vejo nesse tipo de vácuo. E de novo as luzes se acendem e aparece um ser solitário
desses de novo
E eu estava devastado de novo, pensando: por que? E imediatamente comecei a voltar, não queria
ficar
E de repente alguma coisa veio até mim
E eu esperei. E foi como se esse ser tivesse aberto o seu campo de energia completamente
Abriu completamente, e me convidou para ler o seu campo, ler tudo sobre ele
Comecei a explorar o campo, e uma das primeiras coisas que senti foi um nível de amor
e compaixão que eu nunca tinha sentido de nenhum ser humano
nem de nenhum dos meus guias mais avançados
eu nunca tinha sentido aquele tipo de energia antes
Li um pouco mais profundamente
e percebi que essa inteligência não humana, esse ET de outro sistema de consciência
de outro holograma, costumava ser humano

Cresceu no sistema humano, teve centenas e centenas de vidas humanas
desenvolveu-se por tentativa e erro, como nós
Até o ponto em que Monroe diria, diplomou-se nesse sistema
Então o seu ser superior coletou todas essas experiências
unificou-as e deixou o sistema, satisfeito de que sabia o que era ser humano
Foi para outro sistema holográfico que existia, que tinha seu próprio mundo-casa, como a Terra
com seus níveis de contraparte, como a Terra, os planos astrais, etc
E começou a crescer e se desenvolver através daquele sistema
E eu lendo tudo isso. Esse indivíduo estava na vanguarda
às vésperas de se graduar nesse segundo sistema de consciência
Era o melhor do melhor daquela espécie
E era tão poderoso
Sua habilidade de manifestação e criatividade eram algo que eu nunca tinha experienciado antes
Ele me disse: quero lhe mostrar algumas coisas
E eu disse claro, não vou pra lugar nenhum, isso é incrível
E ele disse: quero criar alguns pequenos hologramas para que você use, explore
Vou criar um mundo como o seu, como a sua Terra
E vou inserir sua consciência em uma réplica de seu corpo e quero que você experimente
o que é ser um ser humano plenamente realizado
para executar o potencial pleno como ser humano no seu mundo físico
Eu disse claro, ok, eu topo isso [risos]
E ele disse: a primeira coisa que faremos, eu quero lhe mostrar como é ser um de seus grandes seres
criativos como Leonardo Da Vinci
Ele disse: quero lhe mostrar isso. Pegou minha consciência, inseriu num corpo holográfico, num
mundo holográfico
que era uma réplica da Terra
E eu fui passando em modo de avanço rápido (fast forward) por essa vida, como artista
E foi como se tivesse um botão de velocidade, que ele estava mexendo do 1 até o 10

E me mostrando que 1 era certo nível de criatividade, 2 era outro
3, 4, 5, e chegou até o 6 e ele disse bem aqui é mais ou menos como Michelangelo, Leonardo da
Vinci
Ele disse, por mais criativos que esses indivíduos tenham sido, eles não atingiram seu máximo
potencial como humanos, em criatividade
Eles tinham muito mais que poderiam ter feito
Então ele puxou minha energia para fora daquela experiência - que foi como se tivesse tido uma vida
inteira
e então me inseriu de novo. E antes de me inserir ele me disse: você é um professor no seu mundo
Eu quero lhe mostrar o seu potencial total como professor
se você for escolher esse caminho. E eu disse ok. E ele me inseriu novamente nesse holograma
E de novo estou vivendo uma vida, passando em fast forward pela jornada, e de novo ele mexendo
no botão de velocidade
como se estivesse aumentando as experiências. Chegou no 2, 3, e disse isto é...
eu pude sentir que isso é onde eu estava, na Terra, como professor
Chegou no 3, 4, e fui sendo mostrado coisas e pensei: isso é insano
Chegou no 6 e eu pedi pra ele parar
Eu não pude emocionalmente absorver o que eu estava experienciando, e pedi para ele parar
E ele puxou minha energia de volta e perguntou: por que você quis que eu parasse, por que?
E isso era tudo telepático, sem verbalização
E eu disse: porque não me senti digno do que estava experimentando
E ele disse para mim, com esse nível de amor e compaixão: todo ser humano no seu mundo é digno
Cada ser humano no seu mundo
Aquilo causou um grande impacto em mim
Foi minha segunda melhor experiência em todos esses oito anos de jornada consciencial
A segunda melhor experiência
Arrasou com todas as outras, com exceção de uma outra
Tirou a graça de tudo o mais
Tivemos mais algumas trocas e ele disse: se quiser me encontrar de novo no futuro,

mande uma energia, um sinal para mim. Se eu for eu fui, se não for, não fui, não se apegue demais a
isso
E ele deixou algumas idéias comigo para que eu digerisse, aqui, de volta ao mundo físico
Ele disse que através da meditação isso iria descer melhor, mas não tente fazer isso agora.
E naquele momento eu estava lendo algumas coisas subjacentes
que ele estava me mostrando
Ele estava me mostrando o pior da sua espécie, e estava comparando com o pior da nossa espécie
Estava me mostrando o mediano da sua espécie, e o mediano da nossa espécie
E o melhor da sua espécie, versus o melhor da nossa
E foi naquele ponto que eu larguei minha arrogância, meu descontentamento, minha raiva
para com essas inteligências não humanas
e a minha discriminação que eu tinha desenvolvido num certo sentido por outras espécies que tinha
conhecido
Pensando sabe o que mais? Não somos diferentes
Olha pras atrocidades que nós cometemos contra nossos irmãos e irmãs semelhantes de consciência
nesse nível de realidade
Realmente me fez pensar profundamente. Voltei daquela experiência
e senti que não conseguia me integrar apropriadamente de volta no mundo
Senti como se tudo tivesse sido tirado debaixo dos meus pés
Muitas crenças foram erradicadas de uma tacada só
Eu estava dizendo no início desse workshop sobre como precisamos ter humor
muito humor pra explorar esse tipo de coisa, por causa do que vem pela frente
Foi o humor, nas semanas seguintes, que me ajudou a me integrar de volta direito
aterrar de volta nesse corpo e nesse nível de realidade, daquilo que eu tinha experienciado
Tentando processar o que me tinha sido mostrado, sabe, sobre o potencial pleno de um ser humano
O que me foi mostrado sobre a espécie dele e a nossa espécie
E como ambas são interrelacionadas
o que nos afeta tem o potencial de afetar eles
O que quer que aconteça no nosso sistema como um todo pode afetar sistemas adjacentes

Me mostrou que essa crença que temos, em nossos círculos espiritualistas
sobre a unicidade, a interconexão, quando experimentei aquilo, não tem como escapar disso
Vai além de crença, além até mesmo de um tipo de conhecimento, quando lhe é mostrado assim de
forma tão crua
Você não consegue fugir disso. Te afeta muito profundamente
E então eu comecei a me sentir mais equilibrado com relação a todas as experiências que tinha tido
com outros seres e pensei
esse cara é tão poderoso,
prestes a ser graduado em dois sistemas diferentes
a energia dele era incomparável a qualquer coisa que eu tivesse encontrado antes
E eu me perguntei: quantos daqueles encontros prévios com gente da espécie dele
talvez ele tenha arranjado desde o início
pra me preparar pra aquilo?
Eu tinha de saber. Pensei: eu quero saber se ele poderia ter feito isso
E era possível. Coisas estavam me sendo mostradas, eu estava sendo preparado para algo
Eram todos pequenos testes para saber se eu estava pronto para forçar barreiras
E isso é algo que Tom Campbell, a quem convidamos para um workshop de 9 dias na Irlanda
recentemente
ele também disse: que a realidade está sempre colocando esses pequenos testes para ver se você
está pronto para cavar um pouco mais fundo
explorar um pouco mais além
E eu sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo
Eu estava quase num certo sentido tendo uma conversa privada com Campbell enquanto ele falava
com todos
foi uma sensação estranha. Enfim...
Tive aquela experiência e lembrei de uma das experiências do Robert Monroe que me ajudou a
trazer ainda mais equilíbrio para minha mente
a respeito desse nível de realidade...

Parte 10
Enfim, tive aquela experiência e lembrei de uma das experiências do Robert Monroe

que me ajudou a trazer ainda mais equilíbrio para minha mente
a respeito desse nível de realidade
E lendo isso em conjunto com essa experiência que tive com essa inteligência não humana
tirou todo o medo conspiratório prévio que eu tinha
sobre "será que o governo americano organizou isso?", "será que a rainha é um réptil?", todo esse
tipo de coisa, não importava mais
Porque eu estava agora vendo um nível mais profundo de realidade
Como todas essas coisas se juntam para criar uma experiência maior, mais geral
além de um nível individual de consciência
O Monroe teve uma experiência, acho que foi provavelmente mais tarde, depois de algumas
décadas de jornada
Ele escreve sobre isso acho que no seu terceiro livro, chamado "Ultimate Journey"
Vou tentar lembrar da melhor forma que conseguir, talvez alguns pedaços eu não lembre tão
perfeitamente
pois faz tempo que li o livro. Mas pelo que lembro,
Monroe sempre quis ter uma experiência de um determinado calibre
e ele sempre pentelhava os seus guias para que tivesse essa experiência
E os guias sempre diziam: não dá pra fazer isso, não ainda, não ainda
Finalmente o Monroe estava fora do corpo numa ocasião num desses níveis mais profundos e disse
aos seus guias:
Vocês sabem o que eu quero. E os guias disseram: sim, sr. Monroe, sabemos o que você quer
Você quer ser levado até o ser humano mais avançado, mais maduro e evoluído que existe
na forma física, agora mesmo, na sua linha do tempo, no seu mundo, hoje
E ele disse: sim, é isso que eu quero
E eles responderam: podemos fazer isso agora
E o Monroe pensou: depois de todos esses anos sendo excluído disso, eles dizem que agora rola
E Monroe disse: okay!
E eles disseram: segure-se firme na nossa energia, e, conta ele, começaram a se mover pelas
camadas, em direção de volta à Terra

E chegaram em um quarto, onde tinha uma mesa e um ser humano sentado atrás da mesa
E Monroe e seus guias estavam lá, com essa perspectiva sobre esse humano, nesse quarto
E Monroe instantaneamente começou a receber informações sobre esse ser humano. Ele disse que a
primeira coisa que captou foi a energia.
Disse que a energia ficava oscilando:
num minuto ele era masculino, no outro, feminino, masculino, feminino, ele disse, um equilíbrio
perfeito de energia
E ele lia um pouco mais e pensava: não sei que sentido tirar disso. Como chamar isso? E pensou: de
repente, "ele-ela".
E então de repente disse que escutou uma voz na sua mente: "um ele-ela? Nunca fui chamado disso
antes!" [risos]
E então esse ser humano, esse ser humano mais evoluído de todo o planeta,
Monroe estava na sua companhia, e agora conversando
E Monroe foi autorizado a explorar mais e mais profundamente as experiências desse indivíduo
E Monroe diz: "tenho a impressão que... não sei se estou lendo isso direito,
mas... estou intuindo que você viveu uma vida consecutiva de 1800 anos!
Uma vida!" E o indivíduo diz: "correto"
Monroe continua lendo e pergunta: "como você come? Como você dorme?"
E o indivíduo responde: "não como nem durmo do jeito que vocês estão acostumados
Evoluí para além disso"
E Monroe explora ainda mais:
"estou tendo a impressão de que você tem muitas coisas com as quais você trabalha. Você é um
garçom?
É tudo orientado a serviços, você é um garçom, um professor de universidade, um motorista de
ambulância?
Como você faz tudo isso?" Resposta: "De novo, não sou um ser humano no sentido que você
entenda atualmente"
E por que ele seria, se tudo isso fosse verdade, 1800 anos no planeta, em um corpo humano,
não sei se mantendo a mesma forma, mas em um único corpo,
capaz de fazer o que imaginamos, ouvimos nessas histórias dos avatares do passado, como Jesus e
Buda

Temos um ser humano assim atualmente entre nós, segundo o relato de Monroe
E Monroe pediu alguns favores a ele, e eventualmente a experiência acaba, Monroe retorna e
finaliza esse capítulo dizendo
que ele imagina, pelo que entende, que existem pelo menos 4000 seres humanos no planeta agora
mesmo, neste período de tempo
que tem habilidades muito incríveis
Ele diz que podemos talvez afunilar um pouco mais isso para uns 400 indivíduos nesse planeta
que tem tamanha habilidade que não reconheceríamos eles como sendo humanos
Isso fechou a questão para mim ali mesmo. Pensei: com as minhas experiências,
mais o que Monroe está relatando, e mais algumas pessoas, Aerugan,
eu larguei todas as ideias de conspirações,
larguei todos os medos de que esse mundo e nós estivéssemos sendo manipulados pelos Illuminati
como marionetes
Percebi algo importante:
existe mais equilíbrio e bondade nesse mundo do que percebemos
A mídia nos faz pensar de uma forma, quando na verdade a realidade é diferente
A nós são mostradas coisas fora de contexto muitas vezes. Não temos canais de boas notícias na
mídia de massa
Estamos condicionados com toda essa porcaria
A minha jornada, a jornada do Monroe, junto com a de provavelmente algumas milhares, se não
centenas de milhares de pessoas no planeta,
se todos tivéssemos a coragem de nos juntar, um fórum para nos juntar
e compartilhar nossa vasta coleção de experiências de consciência,
provavelmente conseguiríamos expressar esse mapa consensual de um entendimento da realidade
do qual a ciência hoje não consegue nem chegar perto
Que a religião, de certa forma mantém, escondido de nós, e que o governo, em grande medida, está
escondendo de nós
Somos uma pequena vila humana
num vasta paisagem multidimensional

Realmente me alegra estar entre exploradores como vocês, porque quer vocês percebam isso nesse
momento ou não,
vocês já estão tendo jornadas. Só não estão lembrando delas ainda
Talvez alguns de vocês estejam. Talvez alguns de vocês... como disse Tom Campbell na Irlanda sobre
a sua encarnação atual:
agora mesmo, aqui onde estou, isso é uma combinação de várias vidas que me trouxe a esse ponto
O mesmo poderia ser dito de todos nós
Vocês não estão aqui nesse workshop por acaso
Há uma sincronicidade que os trouxe até aqui, vocês foram cutucados
Vocês estão recebendo a oportunidade de através das próprias experiências não precisar escutar
nada do que eu estou dizendo,
porque não me cabe lhes dizer nada. Tudo que posso fazer é compartilhar minhas próprias
experiências singulares
Na esperança de que elas os inspirem o suficiente para querer usar as ferramentas que abordamos
até agora,
para ter as suas próprias experiências diretas da realidade. Para re-despertarem para a sua herança
de seres multidimensionais
como co-criadores, que possuem a confiança suficiente de uma consciência maior
para tropeçar nisso o quanto precisarem, através de tentativa e erro,
avançando nesse caminho. Você é plenamente confiado para fazer isso do seu próprio jeito, no seu
próprio tempo
Tantas vezes fui aconselhado pelos meus próprios guias: desacelere Todd, cheire essas rosas
terrestres
Tempo é uma ilusão. Espaço é uma ilusão. Forma é uma ilusão
E era tudo que eu tinha a dizer. Espero que tenham gostado. Obrigado.
Tradução: http://www.melhorconsciencia.com.br

