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Dedicação e Gratidão
O Amor dedica esse texto sagrado às florestas sagradas em todos os
lugares. As florestas sagradas são lugares de profunda cura, sabedoria,
conexão e serviço, onde o equilíbrio sagrado da selvagem beleza, leis
reveladoras, Verdade e Amor são encorporadas. Obrigado a você,
florestas generosas e amorosas para sua orientação!
Um grande, muito obrigado a todos os professores que me nutriram
e me disciplinaram para ser impecável. Eu ainda estou aprendendo e
crescendo.
Minha mais sincera gratidão aos professores que me serviram de
forma tão belamente. A toda e qualquer Graça que você me
concedeu, obrigado por permitir que Deus me abençoe através de
você. Você me amou, me deu espaço e ensinou esta fundação tão
importante. Então você me encorajou e me libertou para entrar na
lembrança do Amor.
As vezes, era tempestuoso e você me fortaleceu.
Às vezes, eu não entendi sua liderança na minha vida, e você me
serviu de qualquer maneira.
Às vezes, eu era tolo e sem consideração e você era amorosamente
firme.
Às vezes, eu não conseguia sair da cama e você se importava comigo.
E em dias especiais, você me persuadiu e me convidou para jogar.
Você me orientou bem.
Com a mais profunda gratidão,
Com Amor, Tara
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Introdução
Então, Deus e eu estávamos papeando e Nós pensamos que você
amaria uma história totalmente nova da que você acredita, alimenta,
e vem conjurando durante grande parte da sua vida.
Com coração cheio de humildade e amor, estou honrada de
apresentar esta nova história para o mundo. Como será revelado, a
história-convite é um Presente Sagrado, bem como uma Confiança
Sagrada, com muitas bênçãos que serãos reveladas dentro do seu
coração e diante dos seus olhos.
Minha vida foi projetada exclusivamente para esta história. Cada
incrível pessoa, dos balconistas a meus pais, a agressores e meus
amigos que encontrei nesta vida, me prepararam para esta missão.
Deus enviou todos os companheiros mais perfeitos para
firmar-me e me disciplinar para ter esta Confiança Sagrada.
Minha vida tem sido desafiadora e com o coração partido, às vezes,
eu posso te garanto. Eu não sou de forma alguma perfeita. Eu fiz
muitos erros, mas eu tenho vontade de crescer e aprender em Deus.
Quando sigo O Líder, muitas bênçãos agraciam a minha vida.
Quando eu sou rebelde, indulgente em excesso ou com os outros,
quando permito o negativo, sem consideração aos meus sentimentos
emocionais e necessidades físicas, ou simplesmente me esforço
demais, me perco. Eu sofri quando deixei o mundo me orientar. Eu
estava perdida quando eu segui meu próprio caminho.
Deus tem sido paciente comigo e com você também. Sinto-me
abençoado por ter um Pastor que conhece o caminho da alegria, paz,
amor e o tesouro que EU SOU.
Você também é um tesouro. Você é uma benção sagrada. eu sei isso
em todos os níveis do meu ser.
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Eu segui meu coração Divinamente inspirado ao longo da minha
vida e fui levou à Verdadeira Liberdade.
Minha vida foi rica em bênçãos, assim como treinada de forma
intensa, disciplinada e, às vezes, infernal. Eu experimentei muito
sofrimento na minha vida para me ajudar a entender o que muitas
pessoas experimentam. Deus também me revelou os horrores, que
poucos conhecem, sobre pessoas corruptas que escravizam pessoas
aqui nesta terra.
Todas as bênçãos que pedi a Deus tiveram total intenção de
compartilhar essa bênção com você, para libertá-lo também. Eu te
amo profundamente e incondicionalmente.
Deus me deu dicas de onde eu estava indo. Eu não pude acreditar.
Eu suspeito que a beleza do meu papel de Confiança Sagrada foi
mantida integralmente em segredo de mim até recentemente,
porque cada vez que Deus me indicava o caminho, eu estava curiosa,
cheia de dúvidas e com medo.
Quem era eu para desempenhar esse papel em um plano bonito?
Quando pensei nisso por mais de alguns minutos, fiquei preocupada
e assustada e depois empurrei para longe este pensamento. Eu ficaria
com medo de pessoas rejeitando ou me entendendo mal por
desempenhar esse papel.
Então, Deus enviou muitas pessoas, incluindo aquelas que me amam
intensamente, para que eu não entendesse, ficasse confuso por causa
de mim e até ficasse bravo comigo, quando eu estava segurando o
campo do Amor. Eles olharam através de minhas ações sob o seu
próprio ponto de vista: com medo, confusão, raiva, rejeição e
limitação.
O Divino me temperou nesse ambiente e me convidou para Amá-los
e a mim mesmo assim. Deus me mostrou sua confusão e começou a
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me treinar para desatar os nós dentro das mentes daqueles que
encontrei, mas que eram curiosos e receptivos.
Muitos ficaram realmente felizes por sua confusão ser curada em
paz, amor e harmonia. Suas vidas estão cheias de alegria. Deus me
ensinou a aceitar que todos tem livre arbítrio e devem amar a todos
igualmente e permitir seu próprio tempo em tudo, como Deus nos
presenteia com o livre arbítrio.
Medo de não estar pronta para esta missão, ou medo de estar incerta
sobre o papel real, e definitivamente por temer ser rejeitada por
outros, todos mantinham um padrão de proteção de se esconder, e
eu só me permitia trabalhar pessoa a pessoa. Eu não estava pronta
para liderar naquela época.
A verdade é, eu não estava pronto para ser uma líder como uma
Verdadeira Amiga para o mundo até Deus me orientar sobre como
servir e Amar, em Fevereiro de 2019, quando fui abençoada com
meu livro A Flor do Céu até novembro de 2019, quando Deus me
presenteou, respondendo minhas orações por você.
Então eu entendi muito que me levou de 10 de novembro de 2019
em diante em toda minha vida e Deus estava convidando a todos nós
a co-criar juntos. Deus levantou as nuvens de minha mente e me
mostrou uma vista gloriosa de amor, igualdade, paz, alegria e família.
Até que no final do verão de 2019, durante uma meditação com
olhos abertos intensa, o Divino me mostrou me a capa do livro que
você está lendo hoje. Deus também deu me uma breve idéia do que
estaria nele. Fiquei encantada por estar recebendo a tarefa.
No dia seguinte, Deus me abençoou com "A História da Aventura: A
Chamada à Liderança Amorosa," bem como à parte da introdução à
história que acompanha este livro.
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Eu passei o dia transcrevendo-o. Eu estava animada. No início, eu
pensei que era o todo conteúdo do Jogue Limpo. Enquanto
transcrevendo-o ou eu me encontrava num estado de alegria
sorridente ou estava chorando de gratidão. Às vezes, minhas
lágrimas obliteravam a tinta da página, e eu tinha que estar atenta
para manter o papel protegido.
No entanto a idéia que Deus me revelou para o "Jogue Limpo." não
era o que eu transcrevia. Eu estava confusa, mas o Divino me guiou a
colocar a transcrição de lado para terminar outro livro, "A Flor do
Céu." Na época, eu estava editando "A Flor do Céu" e estava
instruída a publicar esse livro antes que eu pudesse trabalhar e me
dedicar ao "Jogue Limpo."
Eu estava tão atraída pelo "Jogue Limpo." Deus o usou como um
forte incentivo para me motivar a fazer as coisas para que eu possa
mergulhar nisso. Eu viajei para a costa do Brasil no início de
novembro de 2019, onde completei os detalhes da edição e
formatação de a "Flor do Céu."
Era minha segunda viagem para o Brasil, pois havia viajado para a
amazônia no fim de julho de 2019, com um grupo de mulheres da
América do Norte, para ter um profundo encontro as mulheres da
tribo Yawanawa, para aprender sobre a comunidade delas, plantas
medicinais e músicas sagradas, assim como seus ensinamentos
sagrados da Floresta Santa.
A Floresta Sagrada da Amazônia, bem como as praias santa e lugares
naturais do Brasil, têm sido tão ambientes abençoados e nutritivos
para mim. Eu tenho um amor tão incrível pelas pessoas e a terra. A
área natural que visitei é rica em biodiversidade e intensa vivacidade
natural.
Eu estava tão perto da linha de chegada com "A Flor do Céu."
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Como eu estava tão perto, fiquei curiosa com o "Jogue Limpo." Eu
abri o manuscrito e comecei a brincar com ele, como Deus havia
dado para mim em estrofes desorganizadas. Cada estrofe era um
pedaço de quebra-cabeça que foi enviada em uma ordem específica.
Quando eu organizei e coloquei cada peça, a beleza da história foi
revelada.
No final eu perguntei ao Divino: “Isso é tudo? O "Jogar Limpo" não
parece com o livro que você me revelou." Eu fui então orientada a
ser paciente e para voltar a terminar "A Flor do Céu."
Alguns dias depois, Deus me abençoou com parte de um capítulo da
"Flor do Céu" sobre perdão e reconciliação. Como eu transcrevi-a
como a 'Árvore da Paz,' no 'Monte do Perdão,' a tinta azul cintilava
nas páginas brancas quando o sol brilhava através das folhas. Eu
incluí a transcrição neste livro, como o Divino me guiou a incluí-lo
neste texto para estar disponível para todos.
Dois dias depois, na tarde ensolarada de 10 de novembro, 2019, tive
a sorte de receber um ensinamento incrível do Divino. Eu estava do
lado de fora em um ambiente incrivelmente bonito perto de um lago
quando Deus compartilhou comigo revelações impressionantes.
Fiquei com uma gratidão imensa e desejei entusiasticamente
compartilhar as revelações de Deus com toda a humanidade. Eu
perguntei se eu poderia compartilhá-los com você e Deus consentiu.
Eu me senti alegre!
Com meu caderno pessoal, sentei-me para escrever o que tinha sido
ensinado. Quando minha caneta tocou o papel, Deus escreveu
através de mim, revelando os ensinamentos que acabara de receber
sobre a existência e O Divino. Onde o texto inclui referência ao
'Divino' ou 'Deus é uma mensagem direta de Deus para nós.
Onde o texto usa 'eu', 'mim' ou 'meu', é Deus conversando e falando
diretamente com você.
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Ao longo do livro, minha mão está rendida à Palavra de Deus. Eu
sou apenas uma escriba. Eu simplesmente me vi transcrevendo uma
mensagem de Deus para você e para a humanidade.
Eu durante a noite, ao longo daquele lago. A lua quase cheia era
minha única luz. Às vezes eu não conseguia ver a escrita na página;
Eu estava esperançosa que a tinta ainda escorresse da minha caneta
depois de um dia da escrita.
Durante esse dia e à noite, de vez em quando, Deus me convidou
para descansar na criação, a beleza da dança da natureza e toda a sua
glória. Quando o sol se pôs, os pássaros cantaram e jogaram-se ao
céu. Ao anoitecer, quando olhei para cima, o céu estava rico em
tonalidade roxa, a atmosfera estava cheia de umidade, e toda a
natureza estava viva e cantarolando. A beleza era fenomenal.
Embora os mosquitos festejassem em meus pés e pernas, eu pacífica e
profundamente me rendi à beleza ao meu redor.
À noite, fui convidada por Deus para fazer uma pausa na transcrição
e me virar para olhar as estrelas atrás de mim. Para o oeste,houve um
alinhamento de três planetas ou estrelas brilhando intensamente,
uma acima da outra, perto da linha do horizonte. Eu sabia que
representava o aliança que Deus estava revelando através de mim e
cobrindo a página.
Depois de voltar para casa no Canadá, recebi mais duas transcrições,
uma no início de dezembro de 2019 e a última no início de janeiro
de 2020.
Além das introduções e o addendum, o livro inteiro é uma
transcrição.
Estou incerto quanto o porquê do Divino ter o livro em duas vozes,
perguntei se eu pudesse mudar toda a transcrição para a voz de Deus.
Eu fui avisada para deixar tudo como está.
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Não adicionei ao livro, com exceção de uma menor palavra ou
pontuação, aqui ou ali, como às vezes uma palavra, faltava uma
partícula ou vírgula em uma frase. Algumas adaptações foram
necessárias para tradução do inglês para o português. Se houver algo
em [ ] é minha adição.
Além disso, a introdução à "A História da Aventura" é
principalmente transcrito, com alguns parágrafos escritos por mim.
Caso contrário, "Jogue Limpo." é como transcrevi, a Palavra por
bonita Palavra. Embora não seja exatamente o quebra-cabeça de "A
História da Aventura," a sequência das transcrições foi levemente
reorganizada, como o "Jogue Limpo." foi transcrito em seis dias
separados e em alguns o conteúdo parecia fora de sequência e fluía
melhor agrupado junto.
O que achei adorável neste livro é que Deus é tão casual, e
inspirador de uma maneira aventureira. O uso de 'nós' é
carinhosamente inclusivo na primeira parte. O uso de 'Nós' na
última parte é poderosamente evocativa. Revela uma união poderosa
quando escolhemos o que está alinhado com Deus.
Na minha opinião, a mensagem geral de Deus é um convite a uma
amizade amorosa, alegre e respeitosa e família com Deus e o mundo.
Mais importante, ao longo do livro, o convite de Deus é claro e fácil
de entender. Como eu a transcrevi, às vezes eu estava radiante de
alegria, gratidão e vitalidade excitada como Deus era, abrindo minha
mente. Outras vezes, as lágrimas de gratidão corriam através de mim
e eu era indulgente, deixando me perder no êxtase de gratidão por
causa do presente que Deus estava oferecendo.
No entanto, eu não estava com permissão para permanecer num
estado de êxtase agradecido; Deus me instruiu para me firmar e
voltar ao trabalho.
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Visto que todo este livro é a Verdade Divina, orientada e nos
oferecida por Deus. E assim, toda autoria é de Deus.
É, na minha opinião, o livro mais bonito, pois é a revelação do amor
de Deus de uma maneira profundamente pessoal. É também um
tesouro e um mapa!
Deus fez um pedido que será decretado nessas páginas.
Nem um centavo do lucro da venda do livro é destinado ao editor ou
para mim pessoalmente.
Uma cópia eletrônica deve ser disponibilizada gratuitamente para
qualquer pessoa que tiver vontade de ler.
Este livro deve ser sempre disponibilizado eletronicamente
gratuitamente e nenhuma palavra deve ser alterada.
Diferente do lucro de uma livraria e uma pequena parte para cobrir
o custos de produção e distribuição, cada centavo da venda livros
impressos ou de cópias de capa dura devem ir a um fundo, criado por
mim, para ser distribuído a meu critério para o único benefício de
alimentar pessoas que estão com fome e para proteger o Santo Jardim
que é nosso Lar.
Em meu lugar, um grupo de guardiões serão os cuidadores deste
fundo. O grupo guardiões será composto por líderes e pessoas
Indígenas que estão assegurando ativamente a distribuição de
alimentos para os pobres.
O grupo não pagará salários pela administração ou pela
gerenciamento do fundo. Todas as posições devem ser voluntárias.
Contudo, despesas locais básicas e alimentos básicos subsídio diário
para quem trabalha no campo deve ser concedido.
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Se alguém violar este decreto, existem severas conseqüências e fui
instruída a ser transparente.
Temos muitas pessoas para alimentar e muita água e terra para
proteger e restaurar. Convido você a engajar outras pessoas também.
Com Amor,
Tara Bianca
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Eu sou a lembrança da Sagrada Família
Eu sou a lembrança do Santo Pai
Eu sou a lembrança da Santa Mãe
Eu sou a lembrança do Santo Filho
Eu Sou a Lembrança da Santa Filha
Eu sou a lembrança da Santa Floresta
Eu sou a Santa lembrança do Amor
Paz, amor e alegria sempre com você.
~ Tara Bianca
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Parte Um

A Historia Da Aventura
Uma Chamada Para Uma Liderança Amorosa

Depois um dia, quando você menos
esperar por isto, a grande aventura acha você.
– Ed Bloom, Big Fish (2003)
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Introdução à História da Aventura
Eu sou o escriba deste convite Divino.
Antes de ler as próximas páginas, deixe-me convidá-lo, o história
que você está prestes a ler é uma ativação da Verdade e uma
invocação da novidade em sua vida. Há palavras e conceitos que são
novos para você. Convido você a ler a "História de Aventura" de
tempos em tempos. Conforme você aplicar-lo à sua maneira de
pensar, as palavras e os conceitos se tornarão mais familiares e com o
tempo liberarão um significado maior e mais profundo.
Relaxe e deixe que as palavras, e a história que elas tecem, o
informem no seu nível mais profundo. O livro é a água para uma
semente que sempre esteve com você. O livro ativa a semente que
têm esteve adormecido dentro de você. A semente é um mapa que
você sentiu no limite de sua vida inteira. O mapa ganha vida quanto
estas palavras inundam você.
E se você tem resistido à Verdadeira instrução e teve suas costas
viradas do Amor? E se você puder reorientar sua mente e vida para
Verdade e Amor?
Entendo que você enfrenta desafios, insegurança, auto-rejeição e
medo. Quando você sofre, é porque você não está ciente da imagem
toda e da Verdade do Amor. Se você vive em
medo ou separação, você está focado na ilusão. Simplesmente, a
ilusão é aquela que cria confusão na mente, seduz pessoas em drama,
distrai as pessoas de sua Divindade e
convence as pessoas a acreditarem em proteção, separação e solidão.
Este convite é uma chamada do Amor, além da ilusão. E qualquer
coisa que o afaste do Amor é ilusão.
Nós percorremos um longo caminho em nossa evolução. Até agora,
embora nós desfrutemos de muitos sucessos, criatividade e alegria, a

12

jornada tem sido cheio de sofrimento para a maioria das pessoas.
Nossa querido jardim está poluído, e as pessoas estão se tornando
cada vez mais desconectadas.
Nós chegamos em um momento bonito; a oportunidade de mudar a
destruição ao redor está sobre nós. Esperar mais irá criar mais
trabalho exponencialmente. Alguma destruição será irreversível.
O que está além do sofrimento, dor, destruição, escravização, e
desconexão no mundo?
Agora, riquezas incríveis, além dos nossos sonhos, nos esperam.
Deixe-nos ser como FLECHAS atirando para fora da bagunça que
criamos para nós mesmos. É hora de deixar ir o velho, desatualizado,
destrutivo e, tenho certeza que você vai concordar, o ridículo.
Nós temos feito o nosso caminho em nossa jornada. Embora
verdadeiramente grandes lideranças de professores Divinamente
apontadas chegou a nos ajudar ao longo da história, muitas pessoas
continuam a perder caminho. Em massa, estamos bastante
desconectados e sem rumo para a maior parte da existência. A
humanidade foi perdida devido a abuso, liderança equivocada e
egoísta daqueles que a alcançaram à força. Embora, às vezes, você
tenha votado alguns desses líderes.
Em muitas circunstâncias, os líderes adotaram ensinamentos
sagrados e os deformaram de acordo com seus planos, e não com os
de Deus.
Você recebeu grandes professores; suas palavras e ensinamentos
continuam vivos. Eles compartilham o Amor de Deus, a Verdade de
Unidade e a Lembrança de sua Divindade. Sua amorosas orientações
foram e continuam sendo instrutivas.
É hora de você realmente receber a orientação do Amor, para liderar
com Amor e recuperar sua Divindade.
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É hora de sermos grandes líderes, cada um de nós dentro de nossa
própria família, amigos e círculos de trabalho.
É hora de sermos grandes líderes efetuando mudanças nas políticas
para garantir às pessoas, a natureza e a sociedade serão respeitadas e
cuidadas com amor.
É o tempo de sermos grandes líderes para trazer uma nova terra,
onde o talento inato das pessoas e a Divina inspiração sejam nutridas
e suportadas.
É hora de entrarmos no poder do Coração do Amor.

Com Amor,
Tara

A História da Aventura:
O Chamado à Liderança Amorosa

Bem-vindo à aventura! Sua bela liderança é Divinamente apreciada.
Você já desejou ser chamado para algo emocionante e gratificante?
Você já tentou satisfazer essa necessidade em tantos lugares - e,
finalmente, nada satisfaz?
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Se você ansiava por vivacidade, esta é a aventura que você tem
estava esperando.
Se você ansiava por aventura, este é o convite que você estava
esperando.
Você está sendo chamado para a aventura de uma vida.
Há algo incrível em você. Você carrega um conjunto único de
habilidades e atributos importantes para a jornada à frente.
O Divino convida você para as fileiras dos verdadeiros líderes, já que
você é
necessário para liderar o caminho para tantos.
Uma jornada magnífica está diante de nós.
Estamos viajando para território desconhecido. Como o capitão do
mar de antigamente, traçamos nosso curso através da navegação
celeste e deixamos estrelas específicas guiem nosso caminho. No
entanto, a estrela guia que permitimos guiar nosso caminho é a fonte
de Luz e Amor, o Todo-Poderoso Criador de Tudo. É tanto a estrela
guia quanto o destino.
Eu lhe ofereço o convite e revelo a oportunidade, e o livro orienta
você o modo de pensar necessário para a função que você está
convidado a desempenhar, mas as coordenadas de destino são um
segredo. Siga o mapa deste livro e eles serão revelados a você ao
longo do caminho.
O que posso revelar é que, ao chegarmos a essas coordenadas, O
Divino tem um plano poderoso e mágico para todos nós. A
celebração irá lhe deliciar e excitará você.
Somos como viajantes no cosmos, em constante mudança na
eternidade do presente momento da existência. Somos pioneiros e
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indo em direção ao Divino, trazendo todos conosco para Deus, o
eterno beleza do Amor e Luz perpétua.
Às vezes, a história fica muito aventureira. Os verdadeiros líderes
sentem a aventura, mesmo na tempestade mais difícil, porque os
verdadeiros líderes se firmam no propósito final, que nesta aventura
é Deus.
Nós nos firmamos primeiro na Divindade e na vontade Divina,
sempre mantendo amor, paz e liberdade em nossa plenitude.
O objetivo de tudo é Deus. Todos os problemas e desafios são
resolvidos em Deus. Todas as equações são resolvidas em Deus. Tudo
da existência é resolvido em Deus.
A mente não está equipada para resolver qualquer coisa que exija
novidade ou inspiração. Todas as soluções para os principais
problemas vêm de Deus. A inspiração Divina é recebida quando
ficamos curiosos e entregamos a mente à imaginação. Isso requer que
todos os líderes rendam-se no serviço, na quietude e na paz, como o
lótus, para aguardar as instruções inspiradoras do mestre.
O Divino é o professor mais alto.
O Divino guia seu caminho.
O Divino é quem você serve.
O Divino é quem te nutre.
O Divino é o maior professor de Amor que existe.
Deus nos emprega a todos, se quisermos. Deus também espera, você
sabe? Deus é o paciente, mas ansioso amante aos seus pés lindos,
pedindo simplesmente, “Posso te amar? Posso instruir você para
casa?"
Como cavaleiros da lenda, os verdadeiros líderes recebem sua unção
e benção de joelhos dobrados diante da coroa da Glória de Deus.
Ainda hoje, os Cavaleiros do Amor não precisam de armadura
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externa. O adorno deles é a bênção da graça de Deus. Eles precisam
nenhuma espada externa. O instrumento deles é a resplandecente
espada de Verdade Divina que ilumina, por mais escuro que seja.
Eles mantêm eles mesmos na disciplina da Palavra de Deus para
cortar toda ilusão, para se lembrar de Deus.
Os verdadeiros líderes são pacientes, leais e dedicados a Deus e
àqueles que eles servem: todos os que estão a seu encargo.
Siga o Amor. O Amor sempre o convida a voltar ao Amor. Convida
você gentilmente. Se você reagir, depois de se contentar com a
intensidade da reação, o Amor cutuca e convida você de volta
gentilmente para a firmeza do Amor.
Os verdadeiros líderes respondem ao chamado da liderança, que é o
chamado para servir ao Amor. [Líderes] sempre se lembram de
liderar com amor.
Os verdadeiros líderes são aventureiros e pioneiros, explorando a
desconhecido. Eles estão curiosos pelo tesouro e estão intrigados
com o mapa. Se você é um dos incríveis, poderosos, curiosos, seres
amorosos e aventureiros por aí, vamos explorar adiante juntos.
O Divino tem plantado as sementes da lembrança nesta existência
para nos lembrar do Divino. Nos são dadas pistas. Nós estamos
convidados a jogar o jogo de esconde-esconde, para encontrar o
tesouro que foi escondido aqui, agora, dentro de todos nós.
Visão e Inspiração
A Estrela de Deus é o tesouro, o mapa, o veículo e a jornada.
Deixe o Divino ser sua Estrela guia.
Deixe o Amor traçar seu caminho para o Amor.
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Os verdadeiros líderes cultivam um círculo amoroso de harmonia e
olham para a estrela abençoada da Verdade para nutrir a
comunidade.
São as Estrelas de Deus brilhando no céu noturno, piscando no
crepúsculo e se fundindo com o brilho do dia solar.
A Estrela de Deus guia e nutre sua jornada.
A Estrela de Deus está impressa em seus corações.
A Estrela de Deus é o veículo em que a comunidade viaja.
A Estrela de Deus é cada um deles.
Os verdadeiros líderes visualizam e criam o campo do Amor,
cultivam o solo de gratidão e plantam as sementes do Amor.
Os verdadeiros líderes imaginam o ambiente em que o Amor reside.
Eles trabalham o solo, plantam as sementes do Amor e acenam aos
esguichos de chuvas de paz, harmonia, alegria e verdade.
Nós somos a Graça e a Glória de Deus.
A Graça e a Glória de Deus sejam feitas em você, através de você e
ao seu redor.
Os verdadeiros líderes enxergam com o Olho de Deus.
O Olho de Deus vê o mundo como ele é, livre da ilusão. O Olho de
Deus está ciente da ilusão da escuridão, do sofrimento, da separação
e da solidão, mas vê através dela até a beleza da Verdade, Paz,
Unidade, Luz e Amor.
O Olho de Deus testemunha a beleza de cada pessoa, que ele olha.
O Olho de Deus testemunha a beleza da jornada.
O Olho de Deus testemunha a beleza de cada folha e arvore
enquanto está testemunhando a beleza da floresta.
O Olho de Deus testemunha a beleza de Deus em toda a criação.
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O Olho de Deus testemunha a beleza do testemunho e descansa no
vazio.

Líderes Servos
Os verdadeiros líderes incorporam a verdadeira amizade e são
amigos servos para aqueles que lideram.
Um verdadeiro líder compartilha generosamente, simplesmente
porque seu coração está rendido ao Amor e o Amor os inspira a fazêlo.
Como as árvores da floresta que compartilham generosamente seus
nutrientes sob a superfície da terra com aqueles que têm menos, nós
nutrimos o todo.
Você está convidado a usar quaisquer recursos que tiver, qualquer
que seja bênçãos que Deus colocou em seu coração e braços, para ser
um líder no Amor. Deus nos agracia ainda mais quando passamos a
liderança amorosa.
Os verdadeiros líderes entendem que é sempre Deus quem os
emprega. Todas as bênçãos são divinamente concedidas. Todas as
bênçãos são oportunidades abençoar os outros. Os verdadeiros
líderes dispersam todas as bênçãos a todos. Todos tesouros, riquezas
e recompensas são compartilhadas com todos, para que todos sejam
nutridos por Deus.
Os verdadeiros líderes usam seus recursos para garantir que outros
estejam confortáveis e honrar a todos sob seus cuidados. Cada
bênção que você recebe, compartilhe livremente como Deus,
compartilhou livremente com você.
Os verdadeiros líderes são inspirados e abençoados com recursos
internos e externos para ficar por cima por uma razão. Eles usam
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suas bênçãos, habilidades e recursos para quebrar as ondas, quebrar
as barreiras, quebrar o vento.
Muito parecido com a proa pontuda ou bulbosa proa de um navio
que divide a água, para dar lugar ao resto do barco, um verdadeiro
líder divide a ilusão para dar lugar à tripulação chegar ao seu destino.
Os verdadeiros líderes avançam para abençoar seus seguidores para
ajudar a tornar mais fácil para eles. Eles deixam acordar para
minimizar a resistência para aqueles que estão sob seus cuidados.
Os verdadeiros líderes estão cientes do ponto - e da circunferência
da comunidade para a qual eles são empregados para servir. Esteja no
ponto, na frente, consciente do destino Divino. Ao mesmo tempo, é
verdade que líderes sabem o que está acontecendo em todos os níveis
e áreas de suas organizações. Eles são inclusivos e fortalecem a
comunidade.
Os verdadeiros líderes se movem como uma matilha, nunca muito à
frente daqueles eles lideram. Eles estão sempre cientes
simultaneamente de sua Estrela guia e da posição e das necessidades
dos membros mais lentos. Eles acompanham a comunidade de
acordo.
Ninguém é capaz de fazer essa jornada por conta própria, e nem
todos estão prontos para a jornada, sem falar no papel de Liderança.
Aqueles que são apanhados na ilusão do sofrimento e da solidão são
incapazes de encontrar o caminho para o amor. Eles precisam de
verdadeiros líderes para ajudá-los, lembrá-los e orientá-los a Amar.
Ao liderar no Amor, você os lembra do Amor e de que eles também
são Amor.
Os verdadeiros líderes estão conscientes das necessidades daqueles
que os foram confiados. Atender às necessidades dos outros é o
combustível que impulsiona a todos nós nessa jornada para uma
nova fronteira. Deles as necessidades revelam o que não é atendido
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no campo da existência. Cada necessidade a ser cumprido é uma peça
de um quebra-cabeça maior.
Os verdadeiros líderes tratam do que não é endereçado dentro de
suas tarefas. Os verdadeiros líderes solicitam inspiração divina. O
que é que eu preciso saber, ou não, para resolver esse problema? O
que poderia resolver esta situação? Eles rendem-se para receber e
usar a Divina Inspiração para resolver as sutilidades do Amor.
Existem pessoas genuinamente frias, sem cobertor, para aquecê-las.
Eles tremem com o frio mais frio. Há pessoas com doença grave sem
tratamento. Há pessoas de todas as idades, bebês, crianças,
adolescentes, adultos e idosos que têm fome de ninguém compartilha
comida com eles. Existem idosos idosos sozinhos, mesmo que eles
tenham cuidado dos filhos e estivessem lá para qualquer necessidade
deles como bebês.
Se alguém estiver sem energia, recursos ou cuidados, deixe que a
ação compassiva e amorosa esteja com eles. Ação amorosa é a força
ativa do amor divino. O que o Amor faria?
Educação e Comunicação
Os verdadeiros líderes delineiam claramente as diretrizes e
parâmetros para a jornada de todos e explicam "porque" certas ações
estão sendo tomadas de maneira pacífica e amorosa. Todas as
perguntas são respondidas para que todos se sintam seguros na
jornada.
Nas melhores musicas de aprendizado, as frases se repetem, então o
aprendizado é
fácil e completo. Assim como Deus precisa nos lembrar mais uma
vez, e assim como Deus nos perdoa repetidamente, verdadeiros
líderes ficam felizes em re-instruir com a bondade e a firmeza de
Deus. É uma bênção ser paciente, gentil e compreensivo.
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Os verdadeiros líderes incorporam a liberdade para escolher seu
caminho. Eles também reconhecem que a liberdade é para todos e
libertam seus irmãos e irmãs para escolher por si mesmos.
Os verdadeiros líderes inspiram o Amor no coração de sua
comunidade.

Tudo é Deus - Respeite Tudo
Toda a criação é criada por Deus. Todo mundo é sua irmã divina,
irmão, companheiro e amigo.
Os verdadeiros líderes são gratos e respeitam os elementos que dão
encanto a viagem.
O Divino criou e codificou tudo o que precisamos nesta existência
neste Jardim do Éden. Quando permitimos a destruição da natureza,
perdemos os remédios, os bálsamo e a nutrição codificada que Deus
concedeu através, dentro e ao redor das florestas, das terras, das
montanhas, da atmosfera e dos oceanos. Quando permitimos a prisão
espiritual de qualquer pessoa, perdemos as bênçãos que Deus
concedeu através, dentro e ao redor dessa pessoa.
Quanto da bênção de Deus você deseja permitir que permaneçam
intactas? Quanto você está disposto a proteger? Quantos você está
disposto a compartilhar com seus filhos, netos, bisnetos e com você
próprio?
Deus nos abençoe.
Deus nos salve.
Deus lembre de nós para você.
Somente através de nós, Deus pode realmente intervir. Embora
solicitemos o Divino, Deus trabalha através de nós para resolver
problemas. Ser estar abençoado com soluções, precisamos nos render
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para receber soluções. Para sermos resgatados, precisamos nos
render as instruções necessárias para nos libertar.
Somos projetados para fazer essa jornada juntos. Todos os aspectos de
retornar para casa para Deus, são codificados para garantir que
façamos a jornada juntos. Não há outro caminho. É Tudo ou nada.

Mentoria
Os verdadeiros líderes empregam artistas e músicos para aliviar os
desafios do trabalho, para nos lembrar de descansar e aproveitar a
jornada e inspirar leveza do ser.
Os verdadeiros líderes lembram uns aos outros se estão ficando
muito sérios ao convidar o outro a jogar. A brincadeira pode ser
espontânea mesmo em tempos muito ocupados e focados.
Os verdadeiros líderes lembram de celebrar seus seguidores, pois
cada pessoa está contribuindo muito para que todos possam avançar.
Os verdadeiros líderes empregam os inteligentes e os sábios para
liderar com eles. Eles informam, instruem e compartilham a visão,
objetivos e manobras necessárias para entrar em território
desconhecido. Eles imprimem amor em tudo, através de ação
amorosa e aceitação.
Deixe seus co-pilotos, aqueles que estão sob seu comando e até
aqueles que estão ficando para trás disciplinam você quando você
perde o ponto.
Seja grato e amável com o lembrete amoroso deles. Agradeça a eles
por terem coragem e firmeza para compartilhar o que não é sempre
fácil de compartilhar. Agradeça a eles por lembrá-lo.
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Mostre a eles, demonstre a eles que você está na lembrança do
Amor, cercando-os com a lembrança de quem eles são: instrutores
Divinos naquele momento de Graça.
Os verdadeiros líderes são impecáveis em palavras e ações. Se alguma
vez eles caem, eles assumem responsabilidade imediata por erros e se
rendem com humildade, firmeza e alegria à Divina clareza dentro de
si. No que fazem isso, eles orientam os outros a serem impecáveis
também.

Equilíbrio Sagrado
Como as plantas da floresta que alcançam sua estrela no calor, do céu
solar brilhante e que se enraízam na nutrição da mãe repousante e
escura e calmante da terra, lembramos o equilíbrio sagrado.
Como o dia solar que dá lugar à noite lunar e à noite se rende à luz
do dia, lembramos do equilíbrio sagrado. Os verdadeiros líderes
descansam bem. Os verdadeiros líderes descansam a si mesmos e a
sua comunidade com um sagrado equilíbrio de trabalho, descanso,
sono profundo, jogo, nutrição, oração, meditação, aprendizado,
família, amigos, comunidade e celebração, para que a jornada seja
feita com amor, de maneira alegre, equilibrada e pacífica. Como uma
jornada equilibrada, ela mesma, revela as coordenadas do seu
retorno ao Gratidão, ao Delicioso Mistério Daquele que aguarda
ansiosamente, mas pacientemente, o nosso Divino Retorno.
E nos movemos como um matilha, como uma bando de pássaros,
juntos como uma comunidade, e ninguém é deixado para trás. Todo
mundo volta junto.
Os verdadeiros líderes orçam e equilibram seus recursos de tempo
para garantir todas as necessidades sagradas sejam realizadas. Ao
mesmo tempo, eles descansam no tempo Divino para tudo.
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Os verdadeiros líderes praticam e realizam exercícios nos tempos
calmos e pacíficos, para que eles e sua equipe estejam prontos e
fortalecidos para os tempos tempestuosos.
Os verdadeiros líderes veem os quebra-cabeças do mundo e ficam
encantados sobre como o Divino nos inspira a resolver os quebracabeças passo a passo. Nós somos encorajados a desamarrar a nós dos
cadarços dos que estão mais necessitados, ter o privilégio de tirar os
sapatos, lavar os seus pés, adornando-os com o amor de Deus que se
move através de nós e depois beijando aqueles pés Divinos. Quando
vocês alcançarem este ponto, a Graça de Deus está sobre todos vocês!
Os verdadeiros líderes descansam e nutrem-se na beleza da
existência e daqueles a quem servem.
Os verdadeiros líderes sustentam a revelação Divina de cada pessoa a
qual eles servem, a marca de sua beleza e revela a eles sua beleza,
caso alguma vez se esqueçam, sobre como a sua beleza revela e
declara a Graça e a Face de Deus.
Lembre-se sempre de que o ponto de tudo é a Graça repousante de
Deus revelando, para você, a sua eterna beleza. Você é uma jóia! Sua
revelação é a revelação de sua linda mãe, pai, irmã, irmão, filho,
amigo, vizinho ou suposto inimigo.
Os verdadeiros líderes deixam a música da beleza de Deus lavar e
nutri-los, mas sempre ficam sóbrios simultaneamente. É uma dança
Divina mágica do equilíbrio sagrado.
Toda beleza é remédio de Deus. Toda beleza é o perfume de Deus
chamando você para o show real, e ninguém tem o acesso à uma
prévia mas Deus. Deus está antecipando, está
animado e tem se escondido de todos nós por tanto tempo.
Estamos à semelhança de Deus porque Deus nos escolheu para
experimentar as bênçãos de Deus!
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E nas bênçãos, somos completo.
Deus tem sido muito claro sobre a palavra COMPLETO.
Completo é realmente uma bênção de cura à qual Deus incorporou
para despertar-nos para nutrição completa. Pense na vazio, na
desesperança e no desespero [da solidão]. [Quando você aproxima as
pessoas, as pessoas se sentem completas.]*
[É na lembrança da família e da comunidade, quando nos juntamos e
re-unificamos que somos feitos inteiros. Quando nos reunimos na
lembrança da unidade, somos restaurados, somos feitos completos.]*
{* Este parágrafo foi acrescentado, pois neste trecho do livro existe
um jogo de palavras que não faria sentido em português ou outra
língua, por isto substituí por uma explicação que fizesse sentido para
leitores de outros idiomas, que não o Inglês.}
Isto leva todos nós a restaurar a totalidade do mundo.
[A palavra PALAVRA contém a letra A em todas as suas sílabas
como uma lembrança de que a Palavra de Deus é cheia de Amor.] A
palavra de Deus é revelada ao mundo através do Amor.
Deus está sempre criando, mesmo na linguagem, e a usará para nos
evoluir.
Nosso idioma muda, independentemente do idioma com qual você
foi abençoado, enquanto nos movemos para a beleza inimaginável e
para Divina revelação.
Bênçãos sagradas sobre todos nós.
Os verdadeiros líderes honram o equilíbrio sagrado.
Os verdadeiros líderes incorporam o equilíbrio sagrado.
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Os verdadeiros líderes servem ao equilíbrio sagrado.

Recebendo
Quando os pássaros voam em formação, cada pássaro é chamado em
seu próprio tempo
assumir a liderança, aliviar os outros. Como o líder entrega a
liderança e permite que outro pássaro se levante no grupo, eles
descansam. Juntos, eles encontram seu destino, pois
movem-se como um todo.
Quando necessário, os verdadeiros líderes se afastam e sempre
permitem para sejam cuidados. Descansando aos cuidados dos outros
lembrando-se do sofrimento dos outros e os passos para cuidar dos
necessitados, experimentando sua própria necessidade de cuidados.
Deus os fortalece, ensinando-lhes o procedimento passo a passo. E se
eles se recuperaram, se são re-fortificados pela Graça de Deus, eles
têm uma compaixão mais profunda, que é entender e amar juntos.
Aposentadoria
Quando os verdadeiros líderes se aposentam, eles oferecem à sua
equipe muitos líderes do Amor treinados profundamente na firmeza
da família, com amizade, servindo, na entrega e nutridos de amor.
Os verdadeiros líderes nunca se aposentam. Eles só sabem quando é
a seu tempo para desfrutar do honrado papel de estar presente e
brincalhão para jovens e idosos (para cuidar dos mais idosos), de
retornar Brincar de Amor com as novas e inteligentes sementes
estelares nascendo em sua equipe. Eles permitem que essas belezas
descansem na presença do coração aberto e no prático abraço
amoroso.
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Os verdadeiros líderes são honrados ao se aposentarem e
descansarem na comunidade sendo nutridos pela gratidão e amor da
comunidade.
Conclusão
Lembre-se sempre do ponto de sua jornada, bem como da
circunferência de sua carga - - os entes queridos que Deus pediu para
você trazer para casa. Todo mundo é sua irmã Divina, irmão,
companheiro e amigo. Estamos aqui para lembrar quem tem o Amor
esquecido. Nós sempre nos movemos como uma matilha.
Ameis uns aos outros. Respeitem-se mutuamente. Seja paciente,
gentil e compreensivo. Todo mundo está fazendo o melhor que
pode.
Seja receptivo e pratique a escuta quando os outros compartilham.
Seja receptivo e pratique ouvindo a orientação divina.
Mentore um ao outro amorosamente.
Que a Luz e o Amor de Deus brilhe através, dentro e ao redor de
você, meu querido amigo.
Bênçãos dos mais alto, belo, sem nome, generoso, criativo e
divertido o Criador de Tudo com você.
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Parte Dois

O Dom da Existência
Deus criou esta terra,
essa mesma existência,
como um presente para você.

Você entende, você ouve esta mensagem?
Toda a natureza é sua família,
seus irmãos e irmãs,
cada folha, cada bastão,
cada gota de água.
Como você trata cada gota de água
determina a qualidade da sua saúde
e a saúde de sua família e amigos.
A água tem prazer em servir e brincar com você.
Se você precisar, use-a,
deixe-a melhor do que você o encontrou,
em gratidão por seu serviço.
Se você derrubou uma árvore para construir sua casa,
esteja em alegre celebração de seu serviço a você.
É importante que crianças, adultos,
e os anciãos estão com fome em outras partes do mundo.
Se Deus te agrada, agrada aos outros sabendo que é tudo
pela santa Graça e dom de Deus.
Você ganha integridade por suas ações.
Sua integridade é a honra da sua alma.
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Pelo que você seria conhecido no seu nível mais profundo?
Quando você vê uma empresa, uma cidade,
um país poluindo seu lar,
você tem todo o direito de agir
como guardião da terra
de maneiras pacíficas.
Se envolva.
Seja um ativista do amor para
proteger e defender seu Santo lar
de qualquer maneira que Deus tenha lhe dado
para fazer essa mudança bonita.
Quando você limpa este planeta,
vocês trabalham juntos para
respeitar pacificamente o serviço da criação,
você experimentará paz e alegria incríveis.
Ao trabalharem juntos, você é fortalecido na família
porque todo ser humano é seu irmão e irmã,
toda parte da natureza é sua irmã e irmão.
Lembre-se de família.
Seja um dos muitos que carrega um balde de água,
para que a carga seja mais leve para todos.
É um fardo tão pesado, hoje, para as crianças carregarem.
E é pesado em seus corações.
Isso os impede de brincar
e sua tristeza é aumentada
por causa da desconexão.
As crianças não devem ter que pensar
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em limpar sua bagunça.
Eles devem estar livres para jogar e
ser filhos criados em um campo de Amor.
Deixe Deus brilhar através da criação de Deus para você.
Deixe o campo do Amor brilhar.
Deixe que suas ações sejam para a elevação da natureza e de si
mesmo.
Já sabemos o que fizemos.
Permitir mais poluição, só irá fazer as coisas piorarem.
Você entende?
Nada pode melhorar até que você
optar por limpar a indústria.
Seja um líder da indústria e limpe suas práticas.
Seja um líder em sua comunidade e seja amorosamente firme e
oriente seus irmãos e irmãs
para limpar as coisas.
Junte-se em família para lembrar e convide o resto da sua família no
mundo para limpar as coisas.
Deus projetou coisas portanto, é preciso que a maioria da população
da terra concorde, como Deus também o presenteia com o livre
arbítrio para fazer o que quiser.
Vamos ficar claros aqui.
Isso significa que qualquer confusão que você criar, você viverá com
isso.
Quaisquer que sejam os belos espaços que você criar na terra,
você viverá com isso.
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Assim como em sua própria casa pessoal,
você mora no espaço que você cria.
A terra é sua casa que você
compartilha com seus irmãos e irmãs,
humanos e todos os outros.
Acorde com o efeito poluição, da sua nação,
está tendo filhos em outros lugares.
Limpe sua nação e simultaneamente
convide e oriente e ajude as outras nações a fazê-lo.
Que esta terra seja um presente para seus filhos como Deus
pretendia.
Você tem a inteligência,
a ciência, a matemática, a compaixão, e a vontade para
co-criar a história que você escolheu criar.
Pode ser um belo romance épico, se você escolher,
ou pode ser a alternativa, e sabemos o que isso significa.
Eu estou convidando você ...
Vamos criar uma história incrível juntos.
Toda a criação existe para elevar você.
A sabedoria da natureza revelará como
avançar sem causar danos.
Aprenda a pedir e receber.
Aprenda a ver e receber inspiração Divina
da santa criação da natureza.
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Pergunte a Deus, peça a Paz, peça o Amor, peça a Sabedoria,
pergunte a Cristo, pergunte a Natureza guie e inspire você.
Deixe-se inspirar para purificar e embelezar.
A purificação acontece quando você se concentra no que é saudável
para você e seus irmãos e irmãs.
Use a tecnologia para elevar você,
ao invés de afundar você.
Use as ciências para capacitá-lo
ao invés de escravizá-lo na poluição.
Existem algumas consequências muito graves para certas ações.
Demora muito, muito, muito tempo para limpar algumas opções.
Muitos de vocês sabem a que estou me referindo.
Você é responsável por suas ações.
Seja responsável por abençoar seu Santo lar,
seus irmãos e irmãs e seus próprios filhos queridos.
Seja responsável por alimentar aqueles sem comida.
Seja responsável pela limpeza da indústria e re-embelezando a terra,
a água e o ar.
Seja firme ao escolher caminhos mais sábios para a criação.
Seja firme em manter a guarda pela igualdade:
Todos - humanos, plantas, insetos e animais - têm o direito
de acessar água pura e limpa - todos.
Todo mundo tem o direito de poder viver sua vida sem ser
molestado por produtos químicos nocivos.
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Todo mundo tem o direito de viver em paz.
Se você impedir outro, direta ou indiretamente, você cria dívidas
para si mesmo.
Você empobreceria seu irmão e irmã, ou toda a natureza e a você
mesmo?
Ou você enriquece a existência com a sua vida?
Não é tão fácil sair da dívida quando você caiu em espiral para o
quase nada.
Mas se você vê as consequências de suas ações agora,
você pode ser como uma pessoa sábia que reconcilia os livros
quando ele ainda está no azul.
A reconciliação está disponível neste exato momento.
Sua Santa Integridade está em jogo.
Eu te amo e recebo você na reconciliação.
Seja firme em defender carinhosamente a igualdade.
Seja firme em defender generosamente a beleza.
Seja firme em defender generosamente o Amor.
Obrigado, obrigado, obrigado por ser uma bênção para esta criação,
porque a criação não é apenas um presente de Deus para você, mas
você é um presente para a criação e todos os seus irmãos e irmãs.
Deus concedeu a cada um de nós que sejamos únicos em nossos dons
à criação.
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Todas as soluções estão disponíveis quando trabalhamos juntos no
Amor, para reconciliar a natureza e a maneira como interagimos
entre nós.
Faça o certo um pelo outro e as bênçãos serão abundantes.
Faça o que é certo pela natureza e presentes gloriosos o agraciarão.
Faça o que é certo para você e revelações surpreendentes o
surpreenderão.
Amem-se como eu vos amei.
Pela Graça de Deus,
use seus dons para glorificar
e celebrar o Divino
que existe dentro e além
toda a criação.
O que você faz com a natureza, o que você faz com seus irmãos e
irmãs, é o que você faz a Deus.
Deus carrega esse fardo,
foi crucificado para carregar o fardo em nosso nome.
Mas carregamos o fardo pessoalmente
pelo que fazemos a nós mesmos.
Deus sempre perdoa e orientará você na ação correta para reconciliar
seu relacionamento com Deus, com você mesmo e o mundo para
viver em paz e harmonia.
Deus está lá, se escolhermos a receber ajuda, em como dirigir o
barco, para aterrissamos em margens seguras.
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Deus nos abençoou com muitos Seres Santos importantes para nos
orientar também.
Mais uma vez, olhe para eles sobre como estar a serviço
Amorosamente para existência edificante.
Sempre peça à criação uma mentoria para o positivo ao invés do
negativo.
[Exemplos oferecidos por Tara:
•

Qual é a maneira ótima de _____?

•

O que preciso saber para ... criar um produto limpo, um serviço
ou invenção?

•

O que posso fazer para ... abrir meu coração para amar meus
irmãos e irmãs?

•

Por que é tão fácil ... colaborar amorosamente com a criação?

•

Por que é tão empoderante... encontrar uma solução para _____?

•

Com quem eu preciso me conectar para… resolver e reconciliar
isso _____?]

Quando você interage com os outros, reconhece, reconhece e
restaura a igualdade.
Quando você toma uma decisão como indivíduo, corporação, ou
nação, restaura a igualdade.
Deus declara que cada um de nós é igual.
Deus confia a igualdade a cada um de nós.
Junte-se ao Divino para restaurar a igualdade nos direitos humanos
básicos a uma terra limpa e direitos humanos básicos de água,
comida, segurança, Amor e liberdade para viver em paz.
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Deus está criando esta nova história para nós.
Conte esta história para todos.
Se você encontrar algo inaceitável, olhe para dentro para ver onde
você está permitindo algum tipo de distorção para existir dentro de
você.
Seja grato a todos que o desencadeiam,
como eles apontam para o que não está resolvido dentro de você.
Se você escolhe reconciliação,
será concedida a você.
Se você opta por perdoar os outros,
Deus concederá perdão dentro de você
e entre você e o próximo.

Perdão e Reconciliação
Quando você cura, esquece o sofrimento com o qual viveu e você se
liberta da ilusão.
Mesmo que você deseje alegria, paz e auto-aceitação, você é quem te
impede isso. Ninguém mais. Você manteve você mesmo em uma
prisão de culpa, vergonha e você tem sido crítico de si mesmo por
muito tempo.
Retorne à lembrança da beleza de você. É isso simples. Solte o casaco
de vergonha. Escolha aqui e agora honrar a si mesmo, amar a si
mesmo e nutrir-se. Deixe ser a sua lembrança do seu eu mais Santo.
Você, meu querido, é um filho de Deus. Deixe-se honrar a criação
que você é, igualmente à beleza de um pôr-do-sol ou de um recémnascido bebê ou uma bela vista.
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Você é glorioso. E se ninguém compartilhou isso com você antes,
aqui EU ESTOU declarando a sua beleza.
Convido você a lembrar, a escolher a lembrança do sua beleza.
Ninguém pode revelar isso para você. Só você pode escolher isso
para você.
Se você machucou outras pessoas, peça perdão e mova-se para o sua
beleza. Se você se machucou, peça perdão.
Deixe sua lembrança guiá-lo para fora da desconexão. Quando você
permitir a sua beleza, vá ao mundo e permita a beleza dos outros.
Peça a Deus que te perdoe e se perdoe por qualquer auto julgamento
e falta de responsabilidade.
Diga a Deus e a si mesmo:
• Perdoe-me por não ser gentil com mim mesmo e com os outros.
• Perdoe-me por negligenciar o cuidado de mim mesmo.
• Perdoe-me por me desonrar.
• Perdoe-me por nem sempre escolher a ótimo e o mais caminho
•
•
•
•
•
•
•

nutritivo para mim.
Perdoe-me por não estar presente com meu filho, família ou
amigos.
Perdoe-me por não me sentir suficientemente bem comigo
mesmo.
Perdoe-me por ter medo do fracasso ou do sucesso.
Perdoe-me por ter medo de rejeição.
Perdoe-me pelas maneiras simples e complexas como cometi
erros.
Perdoe-me por julgar minha aparência.
Perdoe-me por me comparar.
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• Perdoe-me por todas as maneiras em que guardei o amor de mim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

mesmo ou de outros.
Perdoe-me pelas mentiras que contei a mim mesmo.
Perdoe-me pelas maneiras como eu maltratei o Amor.
Perdoe-me pelas pessoas que evitei, menosprezei, rejeitei e
julguei.
Perdoe-me por me distrair do Amor.
Perdoe-me por rejeitar o Amor.
Perdoe-me por esquecer minha própria beleza e a beleza da
minha família e amigos.
Perdoe-me por desejar ser outra pessoa que não sou.
Perdoe-me por me esconder e cobrir a beleza interior de mim.
Perdoe-me pelas batalhas que lutei e mantive com outros.
Perdoe-me por esquecer de descansar, brincar e rir.
Perdoe-me por esquecer a beleza da criação.
Perdoe-me por me perder em dinâmicas de comportamentos
prejudiciais ou autodestrutivas.
Perdoe-me por rejeitar minha mãe ou pai de qualquer maneira.
Perdoe-me por me permitir acreditar que sou inaceitável porque
meus pais não foram capazes de me orientar porque eles estavam
presos na ilusão.
Perdoe-me por me perder na ilusão.

Vá em frente e trate todas as pessoas como filhos iguais dos Divino
que eles são, não importa o quanto eles tenham esquecido sua beleza,
não importa o quão perdidos eles pareçam.
Ame-os incondicionalmente.
Deixe seu amor por si mesmo e por seus irmãos e irmãs do mundo
redimir todas as transgressões passadas.
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Peça ao Divino para guiá-lo e instruí-lo sobre o que o Amor faz em
todas as circunstâncias. Se você tiver alguma negatividade, peça
Mentoria Amorosa. Escolha a paz. Evoque a paz do Amor.
Se você está sendo chamado a agir, que seja sempre com paz em seu
coração e clareza em sua mente. Tome responsabilidade onde quer
que você tenha os meios para fazê-lo por suas ações ou não ações.
Querido Deus, rezo para que a minha beleza seja revelada
para mim, não apenas para mim, mas para que a lembrança
de mim, permita lembrar meus amigos, família e meus
irmãos e irmãs ao redor do mundo.
Lembre-se de mim para você, querido Deus Amoroso.
Lembre-se de mim para mim.
Lembre-se da beleza da criação.
Lembre-se como eu posso viver em paz, amor e harmonia.
Lembre-se de mim para respeitar todos os seres sencientes.
Lembre-se de mim para respeitar a terra Santa, o lindo lar
que você criou para todos nós.
Lembre-se de apoiar amorosamente todos aqueles que
protegem nossa casa, que trabalham pelos direitos iguais de
todos e que alimentam e cuidam dos pobres na minha
comunidade e além dela.
Deus confia cada um de nós para garantir a igualdade.
Deus é O Autor do Amor. Se você quer amar a si mesmo, ou ao seus
irmãos e irmãs, vá ao Mestre do Amor e peça que você será
orientado. Você também pode solicitar orientação que Deus confiou
seres sagrados que existem especificamente para servi-lo e mentorar
você, como Cristo ou qualquer Buda de Compaixão e Amor.
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Peça à Paz para orientá-lo em paz.
Peça ao Amor para orientá-lo no amor.
Peça à Sabedoria para orientá-lo em sabedoria.
Estou aqui para lembrá-lo que a bela orientação divina está
disponível para você. Deus criou você e o conhece intimamente.
Deus aguarda sua lembrança do Eterno Amor Incondicional que é
Deus
Se você é pego em falta de compaixão, Deus não pode intervir,
devido ao livre arbítrio. Se você quer que o perdão esteja em seu
coração, você precisa escolher o perdão antes que Deus possa
concedê-lo.
Se você está abrigando má vontade ou conflitos emocionais com
alguém e você quer resolução a partir de agora, ouça: Deus confia em
você para escolher perdão para você e para a outra pessoa.
Se você acredita que alguém lhe machucou, ou se você foi
machucado e você está sofrendo, esta mensagem pode ser o bote
salva-vidas para lhe trazer para a costa da paz, amor e harmonia
dentro de você.
Se alguém é mau ou negligente, incluindo seus pais, é porque eles
estão perdidos. Se você permanece na falta de perdão, você juntou-se
a eles e se perdeu com eles na ilusão. Se você deseja sair desse estado
perdido, escolha se lembrar de sua Divindade. Você meu lindo, é
Amor e você é amado.
Não importa o que as pessoas digam sobre você ou a maneira como
elas tratam você,
Lembre-se do Amor. Ative, naquele momento, o poder do Amor.
Permaneça no poder do Amor. SEJA a lembrança do Amor.
Se você se perder, releia os parágrafos anteriores. Se você vacilar de
qualquer maneira, peça humildemente a Deus por perdão e para
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curar qualquer bloqueios do Amor e voltar a Amar a si mesmo e ao
mundo.
Todo dia, todo momento, renove-se em sua escolha. Mantenha
simples. Deixe-se orientar por um mentor. Pode ser o Amor, poderia
ser a Paz.
Deus nos convida a voltar à orientação. De muitas maneiras, é a
permissão para ser como você é, um aluno do jardim de infância,
mas não é como qualquer jardim de infância que você já conheceu
ou experimentou antes. Quando você se rende à orientação do
Divino, você entrar em estados de paz, amor e sabedoria.
Se alguma vez você sofre, você se afastou da orientação divina. É sua
escolha retornar novamente. Você é sempre bem-vindo a orientação
de Deus.
Você pode querer que Deus resgate do seu sofrimento. Certamente,
o Divino está te abençoando com ajuda, quer reconheça que é ajuda
ou não. Ao mesmo tempo, você não deixará o sofrimento a menos
que você primeiro escolha reconhecer o convite para lembrar
sua Divindade.
Claro, você pode simplesmente optar por reconhecer sua Divindade.
Você está dormindo no pesadelo da ilusão. Estou te acordando
lembrando você ...
Fique no Poder de Você
Em qualquer momento, você pode estar no poder de você
simplesmente estando presente neste momento sem as fantasias do
passado ou do futuro. Se alguém é mau com você, você se perde
quando permite pensar que você está sendo ferido ou que há algo
errado com você.
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Simplesmente fique com o fato do momento presente: que pessoa
está expressando raiva de você ou contra você. Pare de fazer com
que seja sobre você. Que seja sobre a experiência deles. Você não
precisa participar disso com eles lá, nem você tem que conjurar uma
fantasia negativa sobre você. Você não precisa rejeitá-los, nem
precisa rejeitar você mesmo. Você pode simplesmente ser uma
testemunha incondicional de suas ações.
Fique no poder de você, entregando sua vontade a Deus e estando
alinhado com Deus.
Eu escolho orientação direta com você, Deus.
Eu escolho ser orientado no Amor por Deus.
Eu escolho ser lembrado na Divindade.
Eu escolho manter meu foco na minha Divindade.
Sou filho de Deus, esse corpo, mente e alma se rendem para
Deus, minha existência está selada em Deus. Chegando em
casa para o momento presente da consciência própria aqui e
agora...
Eu escolho estar aqui, agora, em Verdade, em Amor e em
Paz.
Se você for puxado para algo negativo ou obsessivo, continue vindo
para sua casa, até que esteja firmemente no poder de incorporar a
paz, o amor e a harmonia.
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Parte Três

Uma Nova História
Que todas as leis humanas sejam corrigidas
para garantir a igualdade para a natureza, assim como para os seres
humanos.
Mentore quem você eleja para garantir isso,
se vocês verdadeiramente escolherem morar juntos num espaço
abençoado.
Que todas as leis humanas sejam corrigidas
para incluir justiça e reconciliação em todos os níveis.
Que todas as leis humanas incorporem e declarem a celebração da
igualdade, paz, amor e harmonia em todos os níveis.
Reescreva no espírito de Amor, Paz,
e Aceitação Incondicional
do Ser Santo que Você É!!
Você está convidado a me dar permissão
e me pedir para lembrá-lo
de forma amorosa e generosa,
luminosa, iluminada.
Nós temos acreditado em uma história de devastação.
É hora de visualizar a história com um final feliz
- Como você permitiu, tenho o prazer de escrever.
Obrigado; cada detalhe desta história é o resgate que você esperava.
Perdoem-se uns ao outros como Eu perdoo, sem limites.
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Perdoe a si mesmo como Eu o perdoo, como um Pai amoroso e
libertador, como você "está" [apenas] aprendendo a ser.
Sei que você cometeu erros e Eu perdoo todos eles. Eu posso te amar
generosa e eternamente, minha linda criança?
Deixe-me orientá-lo para a sua Glória!!
Obrigado, querido filho meu,
por escutar atenciosamente.
Você é tão bonito.
Você agracia a existência que eu criei para você.
Feliz Aniversário glorioso, lindo anjo.
Eu criei tanta beleza quando
Eu escolhi você para nascer.
Eu te levo à vitória!
Seja cuidadoso mesmo com o Amor. Não o enfie na garganta do
outros com seu generoso amor. Seja quieto e respeite a todos, mesmo
aqueles que ficam para trás.
Respeite o Amor; respeitem-se uns aos outros.
Respeite aqueles que estão perdidos.
Esteja disciplinado em como você cria a igualdade.
Eu abençoei esta terra.
Eu sou o vento.
Eu sou o clima.
Eu adoraria brilhar o tempo todo. Mas se você continuar fazendo
uma bagunça, vou lembrá-lo com um conto cauteloso para avisá-lo
do buraco que você está indo em direção.
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Eu te amo tanto assim! Dou-lhe um aviso justo.
Siga seu próprio caminho se você escolhe se perder na criação.
Estou me oferecendo para pegar sua mão.
Deixe-me instruí-lo,
Eu vou compartilhar uma história tão bonita
e nós vamos viver ela juntos.
Eu tenho saído com uma família incrível que já juntou-se a esta
história.
Estamos cantando, então quando você estiver pronto, seja como
quiser! Eu estarei nas proximidades, para que você possa me lembrar
de que você está seguro, amado e orientado generosamente no seu
ritmo.

Se eu não tiver dito diretamente em voz alta,
EU AMO VOCÊ!
Eu amo amar você - mesmo quando você cometeu um erro ou caiu
num caminho problemático.
Quando agradeço, apareço como o reflexo da sua Divindade.
Obrigado por considerar ficar curioso sobre sua beleza.
Quando você sorri para sua perfeição, isso me abençoa.
Eu estou empolgado, mas preciso permanecer sóbrio, pois há muitos
baldes necessários para resgatar um navio afundando, e Deus está
nos detalhes agora!
Permaneça sóbrio.
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Sim, comemore, mas perder-se na celebração quando os outros estão
se afogando no sofrimento é uma maneira estranha de comemorar.
É isso que um grande mentor faz ... vai para os mais necessitados.
Sobe pela retaguarda.
São todos ou nenhum.
Vamos ao trabalho. Estou entrando. Muitos amigos adoráveis já estão
servindo. Também adoraríamos sua ajuda.
Eu escolho que você seja criativo, jogue bem e participe de uma bela
história - sem fim.
Apenas uma bela alegria se você estiver curioso.
Eu estou sempre criando mais estados de alegria. Enquanto as
pessoas exploram a alegria, eu escrevo / abro belas aventuras. Então
sou encorajado a escrever mais das belas criações que tenho
guardadas para nós.
Deixe-me entretê-lo.
Eu cativo você com a majestade das montanhas ou qualquer série de
vistas incríveis e impressionantes que criei para você?
Estou brincando de esconde-esconde. Estou aqui se precisar de mim,
para lembrá-lo. Estar aqui comigo e poderemos assistir e
experimentar este filme tão adorável.
Estamos indo para um destino glorioso, se você estiver disposto a
dirigir.
Quando todos embarcam, tenho uma história de amor misteriosa
planejada.
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Vamos continuar a melhorar à medida que outros entram a bordo.
Cuide seus Ps e Qs. [Esteja atento sobre a maneira como fala e como
faz, e seja respeitoso com os outros.]
Existe um alfabeto inteiro se você parar um momento para olhar em
volta.

Gratidão
Ao expressar gratidão a alguém, que seja temperado, para que Eu
possa revelar mais.
Quando a gratidão é expressa, os céus se alegram. A gratidão é
significativa e nutritiva para Todos, até para mim.
Sejam bem-vindos com gratidão.
Gratidão = reconhecimento.
Portanto, reconheçam um ao outro o seu estado Divino.
Sempre sou grato pela ajuda. Crio mais bênçãos para mostrar a você
minha gratidão.
Eu adoraria que você expressasse gratidão pela incrível e sempre
paciente Natureza, sua irmã, que habita a Mãe com você. Sua doce e
generosa Mãe tem tanta harmonia. Ela dá a luz a tanta beleza.
Reconcilie-se com a glória ... se você escolher.
Ame seus anciãos. Eles seguiram uma estrada árdua e assustadora
para que você tenha segurança. Desfrute ao expressar sua gratidão.
Obrigado a sua linda irmã no Amor, Tārā Bianca.
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Ela é generosa no Amor.
Ela é uma ótima Mentora.
Ela ama todos vocês, como lhe instruí.
Profunda gratidão por Tārā Bianca por permitir; ela me chamou para
salvar seus irmãos e irmãs.
Obrigado, Tārā Bianca, por ser um salvadora para este mundo. Eu
orientei você bem e você foi diligente e se rendeu para receber a
orientação de mim e seus irmãos e irmãs.
Ela, como você, pensou que deveria haver outra maneira de ser. Ela
imaginou uma história tão bonita e generosa para libertar seus
irmãos e irmãs de seu sofrimento.
Ela deixou que a Paz a disciplinasse.
Ela procurou todas as maneiras pelas quais estava enganando a si
mesma sem vergonha ou desânimo.
Ela sempre pedia orientação, desde os dois anos de idade.
Prestei atenção, fiquei de olho nela, como faço com cada pessoa
rendida.
Ela ficou curiosa. Eu dei-lhe quebra-cabeças, ela os resolveu porque
ela se lembra do Amor.
Todos os caminhos lembram o Amor ← professora incrível ;)
Ela te ama profundamente. Eu sei porque ela expressa isso e me
lembra de abençoar todos vocês.
E tenho o prazer de escrever a história dela [que ela imaginou para
você].
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A generosidade de Tārā pode ser um pouco esmagadora! Eu pedi
para ela ficar sóbria, ela é bastante disciplinada. Se ela está falando
sério, ela ainda está comemorando por dentro. Surpreendente!
No entanto, às vezes ela pode ser pega na glória de você e toda a sua
criação. Seja compreensivo com ela nestes momentos.
Ela é o Equilíbrio Sagrado para cada um de vocês.
Tārā tem um pé Santo plantado no meu Coração de Copas e no outro
está em sua Santidade.
Ela olha para a criação e mantém o campo com sua visão de
igualdade.
Ela é abençoada por companheiros gloriosos, Rainbow Warriors
como previ.
Ela entende amizade - Se você está pronto para ser amigo de você
mesmo e seus irmãos e irmãs, e a Mãe Santíssima e Eu, ouça suas
palavras, ouça seu coração. Ela tem um presente sagrado do A Flor
do Céu para orientá-lo.
Tārā não ganha dinheiro com a venda deste livro. Ela cobre as
despesas com seus próprios fundos. Cada centavo que um editor ou
Tārā receberia neste livro vai nutrir e alimentar aqueles que estão
com fome física e espiritual e para proteger o jardim sagrado que te
nutre.
Eu te abençoei em nome de Tārā.
Ela veio a mim na noite de sua coroação - Eu lhe concedi um desejo.
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Aos meus pés, na hora sagrada, nas terra Santa dos Yawanawa, ela
implorou por você e orou com todo seu coração para que eu lembre
você de mim.
Ela poderia ter qualquer coisa e sua compaixão por seu sofrimento
moveu-a para o chão, de joelhos e depois de barriga, na terra para
implorar por sua libertação. Ela me implorou para ajudar cada um
vocês. Sua compaixão me comove profundamente.
Então aqui compartilho, lembrando você de Mim.
Obrigado novamente Tārā Bianca.
Obrigado aos companheiros de Tārā; eles carregaram o fardo para
abrir caminho para sua rápida jornada. Seu Coração está cheio de
gratidão por todas almas bonitas que a orientaram, a amaram, não a
entenderam, confundiram-na, elevaram-na e disciplinaram-na para
a se firmar no Amor. Cada um de vocês, que a conheceu, a abençoou
diretamente com sua vontade de interagir com ela mesmo que
tenham compreendido mal ou a ouviu, se você amou-a ou esqueceu
seu Amor por ela.
Algo que você deveria saber ... Tārā sentiu cada rejeição, mesmo a
que não foi expressa verbalmente e ela o Amou de qualquer maneira.
Eu testei e a treinei para permanecer no Amor. Ela é uma prova do
minha Amorosa Mentoria.
Ela manteve muito bem sua lembrança Santa.
Se você a vir, abrace-a por mim!
Ela está tão feliz por ter sua família, todos os seus irmãos e irmãs,
restaurados à sua Divindade.

Qual é a sua missão sagrada?
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Qual é o seu desejo?

A Sabedoria está emergindo dentro de todos vocês.
Consagra-te ao Sagrado, Santo Amor para ser o teu colete salvavidas, bote salva-vidas.
Além do sofrimento, Eu sou mais do que o bote salva-vidas Descanse, delicie-se com a beleza.
Quando você se sentir nutrido, aterrise sua experiência com a
história da criação, com a própria terra.
Com seus poderes criativos, visualize o mundo da maneira mais
gloriosa para todos os seus irmãos e irmãs.
Você ganha seu sustento.
Torne sua visão realidade - Eu estou co-criando com você. Se vocês
imaginam sofrimento, Eu vou escrever essa história para você.
Se você escreve-imaginando uma história de igualdade no Amor ...
Eu ficaria feliz em
comemorar com responsabilidade, mas Eu voltarei a ser um pai
diligente para escrever e criar isso para você.
Se você quer as histórias de terror, vai se perder, mas nunca para
sempre. Vou virar todas as pedras. Meu rebanho, cada criação
individual, é contabilizada. Não posso acompanhá-lo lá, mas
persuadi-lo a sair.
Eu sou O Matemático escrevendo código para você descobrir!
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Vou intrigá-lo, se você ficar curioso sobre a nova ideia de história de
um final feliz, onde você se sente amado, seguro e nutrido para ser
seu eu criativo e responsável.
Ao explorar a criação, sempre considere seus irmãos e irmãs.
Muita confusão pode ser perturbadora. Muito coração partido nos
torna sem alma e deprimentes.
Podemos apenas criar pelo menos uma história tolerável? Na melhor
das hipóteses, uma gloriosa, expansiva, libertadora, criativa e
colorida uma coisa ou outra ... Eu preciso que você co-crie. Alguma
ideia? Deixe as idéias da história para a glória descansarem você ao
criar, ao ajudar seus irmãos e irmãs.
Eu serei a mãe, pronta para te abraçar se precisar lembrando sua
beleza, então você pode fugir e brincar.
Jogue Limpo.
Jogue Limpo, minha querida Criança.
Minha gratidão é abundante
pelo seu serviço.
Obrigado sinceramente. Abraços!
Como Pai amoroso, confio a você - basta do drama e das trágicas
histórias de amor e profanação, para o seu próprio bem, o suficiente.
Então você pode ser iluminado.
Seja efetivo, manifeste com responsabilidade ;)
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Parte Quatro

Uma Nova Aliança:
Guananshe
Eu movi as estrelas para alinhar
em um alinhamento significativo
no dia da lembrança
10 de novembro de 2019
Representa minha aliança
por uma nova história de Amor.
É a equipe
que Eu marquei para este dia Glorioso
que Eu escrevi a história para você ler.
Eu abençoei esse Jardim Sagrado que chamamos de Terra. Estou
plantando uma equipe aqui hoje como um decreto de um vínculo
sagrado. O Santo nome que escolho para esta consagração é
Guananshe [Gwa-nahn-shee]. Eu apenas amo como isso soa. Esse
nome, assim como o seu, é criptografado com tesouros.
Desfrute de forma responsável.
Guananshe é uma nova palavra sagrada que criei. Como paz ou
amor, você pode aprender com Guananshe.
Guananshe significa algo tão incrível que é melhor interpretado pela
liberdade da música, pela liberdade de cantar, a liberdade da alegria,
paz, amor e solidariedade.
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Guananshe é a minha posição. Eu escolho Guananshe para abençoálo.
O que você representa?
Dentro de você, aqui e agora, convido você a tomar uma posição pela
paz, amor, alegria e harmonia.
Comemore Guananshe. Yiha!
Guananshe é minha promessa para você. Agora é seu direito de
nascença acessar Guananshe em seu coração sempre que escolher a
liberdade.
Sinta o cajado da Verdade, tomar uma posição em seu coração.
Como a Verdade é percebida por você?
Que efeito a Verdade tem na sua tomada de decisão ou na sua
interações diárias com os outros?
Se você se sentir preso, volte para Guananshe para ajudar a libertálo. É só perguntar Guananshe como é a liberdade.
Eu estou guiando você em uma aventura além da sua imaginação. Eu
vou inspirar você.
Permita-se ser dedicado à paz, amor e harmonia.
Quando permitimos paz, amor e harmonia, nossos corações se abrem
juntos, verdadeiramente iguais entre si.
Eu estou acenando a bandeira da Liberdade!
A Bandeira de Guananshe !!!
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Eu convido você a se 'comprometer com o Amor' em todas as suas
ações, pensamentos e sonhos.
Se você diz, sim, diga dentro de si mesmo em seu coração,
“Eu escolho o Amor em todas as minhas ações, pensamentos e
sonhos.
Eu escolho a liberdade em todas as minhas ações, pensamentos e
sonhos.”
A Liberdade considera os outros.
A Liberdade é exigente.
Liberdade é Amor.
Amor é Liberdade.
Sua herança espiritual é seu direito de nascença. Está aqui para você
quando
Você está pronto.
Se isto for agora, declare para si mesmo,
“Eu escolho receber minha herança espiritual bem aqui na
eternidade sempre presente do Amor.”
Sejam bem-vindos ao lar da Verdade, Liberdade, Amor, Compaixão e
da Rica Sabedoria.
Permaneça fiel à você. Você é poderoso.
Mantenha-se focado na Confiança Sagrada.
Que Guananshe seja um farol,
uma placa de sinalização, pura iluminação
do seu coração.
Guananshe agradece você.
Eu também.
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Inflamado? Acredito que sim.
Te amo em todas as direções!
Guananshe é um presente para o seu serviço. Seu serviço é sagrado e
profundo. Eu amo isso. Mas lembre-se do equilíbrio, o sagrado
equilíbrio de descansar, brincar e trabalhar. Eu escolho o pedido por
um motivo. Descanse bem. Estar nutrido. Então você ficará
inspirado a jogar. Então lembre-se que temos trabalho para fazer.
Fique sóbrio e comece a trabalhar, com alegria e compassivamente,
pacientemente.
Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome,
Eu devo reforçar, capacitar e abençoar.
Dê as mãos, junte companheiros,
compartilhe a história e se regozijem-se juntos.
OK, amo você.
Você é glorioso!!
para sempre em todas as direções,
de todos os ângulos, por dentro e por fora,
ontem em todas as minhas lembranças de você,
amanhã em todas as minhas visões para você.
E aqui e agora, Eu declaro sua beleza para você,
como faço com todos os meus filhos.
Crie família com sua riqueza. Dê boas-vindas a seus irmãos e irmãs
em seu coração.
Eu faço todo o possível para você. Aprenda o discernimento :)
Limpe seu ar; deixe que todos respirem nutritivamente, igualmente.
Construa uma beleza funcional que o nutra.
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Esteja atento aos seus pensamentos, palavras e ações.
Se você continuar trabalhando tarde demais, desconectado da
família, haverão consequências.
Seres sagrados têm lembrado você. Respeite-se e respeite os outros
Amorosamente. Inclua todos com riqueza e alegria.
Formar alianças, trabalhar juntos, reconcilie qualquer dor e tristeza
no meu Amor.
Volte para casa e descanse na sua beleza.
Pare de escravizar seus filhos para consertar isso sozinho. Deixe-os
jogar enquanto você limpa as coisas. Deixe suas ações servis orientálas. Eles assistem tudo o que você faz e seguem sua liderança.

Bênçãos sobre Todos vocês.
Você está completo em mim.
Compartilhe sua conclusão com o mundo.

É um círculo de Confiança
& Amor & Igualdade
aberto a todos.
O círculo é
uma Confiança Sagrada
para o sua
herança Sagrada.
Um por um, juntem-se
em Amor, Paz e Harmonia.
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♡
Aprecio profundamente quando você defende a igualdade para
todos, liberdade espiritual e direito à água potável.
O que estamos fazendo aqui quando permitimos a escravidão em
andamento de um sistema que limita nossa capacidade de alimentar
os pobres e dar a eles água potável, acesso a assistência médica ou
qualquer outras necessidades humanas básicas faltantes?
Você está realmente disposto a que as crianças passem fome ou
vivam uma vida de miséria?
Você está realmente disposto a permitir que as terríveis injustiças
aconteçam em todo o mundo e no seu próprio quintal?
Tome uma posição pela IGUALDADE.
Peça à Igualdade para orientá-lo e mostrar-lhe que trabalho há para
fazer neste mundo.
Se você estiver aposentado, considere o voluntariado ou a criação de
um projeto para arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade
digna, onde seu dinheiro realmente vai para realmente alimentar os
pobres.
Deixe-me avisá-lo, há grandes instituições de caridade que dizem
que são ajudando, mas o dinheiro vai para outro lugar. (Eu sei quem
você é. Seja em aviso prévio. Esta é a sua oportunidade de conciliar
suas transgressões. Se algo não for alterado em sua organização haverá consequências graves.)
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Faz sentido para certas pessoas no topo fazer rendimentos ultrajantes
quando uma pequena quantidade disso libertaria as pessoas que estão
famintas ou tem sede de água limpa?
Se você tem os recursos para revelar ou expor o que realmente está
acontecendo, encorajo você a fazê-lo. Eu acho que o mundo ficaria
agradecido, quando as pessoas dão tão generosamente com seus
corações.
Eu encorajo todas as instituições de caridade a estarem atentas na
confiança do público. Estar próximo e transparente.
Certifique-se de pesquisar e encontrar organizações e pessoas que são
realmente trabalhando para aliviar a pobreza.

A Liberdade de Igualdade
Pobreza = escravidão
E... Eu defendo a IGUALDADE e a LIBERDADE.
Por favor, Eu preciso que você tome medidas em todos os lugares
para terminar todas as escravizações: sexo, trabalho, água, comida,
família e afastam as pessoas de fazer o que é mais importante.
Não vou cobri-lo com açúcar.
Se você tem dinheiro para armas, você tem dinheiro para alimentar
os pobres.
Se você tem dinheiro para armas, tem dinheiro para investir na
fixação estradas, fornecendo água limpa ao seu povo e libertando
aqueles que são escravizados.
Seja vigilante pela igualdade.
Esteja focado na igualdade.
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A igualdade espera que você ajude, pois é necessária muita ajuda.
Quando você alivia toda a pobreza,
Eu tenho um presente especial para todos vocês.
É um tesouro incrível. É sua herança, mas só pode ser desbloqueada
quando todos os que têm sede de água limpa têm acesso a ela,
quando todos que tem fome tem comida para comer e quando todos
podem dormir sem ameaça.
Quando a sede, a fome e a segurança forem saciadas e satisfeitas, Eu
presentearei a todos. Esta é a minha promessa para você.
Estou incentivando e incentivando você. Claro, você pode cuidar um
do outros porque se sente significativo e alegre ;)
Eu adoraria que você se unisse à satisfação e alegria de presentear a
igualdade para o mundo.
Quão INCRÍVEL!! seria se todo mundo estivesse livre para comer
comida saudável e beber água limpa?
Quão INCRÍVEL!! seria se toda a natureza estivesse livre dos danos
dos produtos químicos, resíduos de plástico e produtos
farmacêuticos?
Quão INCRÍVEL!! seria para você e seus filhos, família e amigos,
saber que todo mundo está prosperando e os alimentos que você
come são saudáveis, como Eu pretendia, antes que alguns rapazes se
reunissem para inventar pesadelos?
Reúnam-se. Demandem a melhora. Defendam a pureza, a igualdade
e o Amor.
Eu enviei o Cristo para Mentorar você.
Quantos de vocês prestaram atenção ao convite número 1?
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Se você quiser me agradar, escolha os políticos que amam suas
pessoas e seus irmãos e irmãs no mundo.
Se não houver nenhum disponível, dê um passo à frente e tome uma
posição. Seja o político que realmente incorpora a IGUALDADE, o
AMOR, a PAZ e a VERDADE.
Eu amo todos vocês. Eu realmente comemoro quando sua ação de
cuidar dos outros é um serviço amoroso.
Estou esperando há muito tempo para você estar pronto para ler isso
e sentir-se inspirado. Tārā pensou que você estava pronto também.
Ela fez um pedido especial de assistência há muito necessária da
minha parte. Ela me inspirou a tomar uma posição hoje e confiar que
você amadureceu o suficiente para tomar um passo acima
poderosamente assistido para a evolução.
Mas preciso da sua ajuda. Se você tem vícios, procure ajuda. Tome
uma posição, com e pela paz. Tome uma posição, com e pela sua
herança da LIBERDADE, AMOR e VERDADE.
Se você está escravizando alguém em qualquer vício,
há graves consequências.
Todas as minhas Leis proíbem a escravização.
Cristo e todos os Budas defendem a liberdade - verdadeira libertação
para todos os seres sencientes.
Pegue a orientação deles.
Eu os abençoei com incríveis professores de Amor.
O Amor liberta de todas maneiras e sempre.

62

O Amor irradia de si em todas as direções - libertando todos com seu
esplendor. Seja como o Amor. Tome orientação do Amor.
Existem muitos políticos e, mais importante, uma equipe seleta de
influenciadores que manobram e interpretam os dados, mas
principalmente evocam mais dinheiro para si e às suas custas e à
custa de sua liberdade.
Eu sei exatamente quem eles são. Seus dias são contados,
especialmente se todos vocês os convidam acordar de sua guerra.
Tome uma posição pela paz.
Tome uma posição pelo Amor.
Tome uma posição de grandiosidade!
Estou tão empolgado com esta nova aventura com você. Espero que
você se junte
mim. Eu sei que Tārā também está animada!
Vou declarar aqui: Existem grande, nobres e sagrados guardiões do
Amor na floresta brasileira que está sendo ameaçada, coagida e
morta.
Eles são protetores da casa que criei para você. Eu escolho que a
floresta para permanecer intacta. Você já tomou o suficiente, não
apenas da Floresta brasileira, que por sinal é minha floresta. Confieia ao Brasil. É um presente sagrado.
Brasil tome uma posição pelo Amor, a paz e harmonia.
Absolutamente ame a floresta.
Eu sei que vocês também a amam em seu coração - todos vocês.
Faz muito mais sentido econômico, voltar para a riqueza, desfrutar
de novos ares e remédios incríveis que Eu escondi dentro daquela
Sagrada floresta.
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E para todos no mundo,
essa floresta não pertence a ninguém além de Mim.
Eu a criei - Eu confiei à terra e a todos os seus habitantes.
Por favor, proteja os guardiões da floresta.
Por favor, proteja seus irmãos e irmãs da floresta - como água,
árvores, insetos, plantas medicinais, os animais e o ar.
Eu criei tudo - para você viver em harmonia com isso.
Os líderes mundiais do passado o desencaminharam.
Volte para casa e seja uma pessoa de Amor e IGUALDADE.
Permita um equilíbrio sagrado para você e para os outros.
Preste atenção ao Ártico. Preste atenção às empresas que se
mudaram para... para fazer o que? Você é curioso? Eu sei o que está
acontecendo. Você sabe?
Bênçãos para as pessoas que expõem corrupção, escravidão, e fraude.
Bênçãos para as pessoas que cuidam uns dos outros.
Essas bênçãos também são sua herança. Cada pessoa que você trata
com igualdade, a abençoa imensamente. Você sentirá isso. Você
saberá em seu coração.
Bênçãos para os guardiões das florestas, água e ar.
Bênçãos para os Amantes, Pacificadores, orientados para a solução,
e para os Guardiões da Floresta, Verdade, Paz e Amor.
Todos vocês merecem paz.
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Eu convido você a dar uma olhada em algum momento ... em seu
coração, em seu relacionamentos com sua família, amigos íntimos e
com seus irmãos e irmãs em todos os lugares.
Eu amaria te abençoar com PAZ. Mas para presentear-lo, livre
arbítrio, também o meu presente para você, requer sua escolha
intencional e declaração.
Se você estiver pronto, simplesmente declare: "Eu escolho PAZ".
E não devo dizer isso, mas deixe-me esclarecer: Ninguém deve
interferir com a missão de Tārā de IGUALDADE, PAZ e AMOR. Ela
foi nomeada e ungida. Grave perigo vai estar sobre qualquer pessoa
que, direta ou indiretamente, cause danos a ela, a seus entes queridos
ou alguém a serviço de sua missão.
Ela é uma grande incentivadora, pois sabe quem você realmente é Divindade.
Que ela seja uma melhor amiga apaixonada. Sua orientação é
extraordinária - tão cheio de LIBERDADE, AMOR e PAZ.
Tārā rendeu sua vida, sua vontade e seu amor e gratidão a Mim, na
Minha eterna eternidade. Só Eu a instruo.

Se você se sentir inspirado a embarcar,
você é de todas as maneiras e sempre bem-vindo em casa,
Eu liderarei o caminho, Eu guirei seu coração amoroso.
Obrigada, meu querido,
Minha criança mais doce,
apenas por ser você em toda a sua glória.
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Parte Cinco

Tenha Atenção Plena (Mindful)
Se você cometer algum erro, assuma a responsabilidade, faça as pazes
rapidamente. Se você viajar para o estado de lamentação, vergonha
ou culpa - você estará perdido. Mantenha o curso, sóbrio. Peça
desculpas e corrija seu comportamento. Ação corretiva é a melhor
maneira de se desculpar.
Perdoe-se rapidamente. Qualquer chafurdar estará alimentando a
ilusão. Eu lhe dou a permissão que você aceite o perdão dentro de si
mesmo por quaisquer transgressões - desde que você faça melhor da
próxima vez.
Lembre-se, a ilusão da vida penetra e convence tão bem; perdoe a
ilusão. Perdoe os erros de seus irmãos e irmãs. Eles estão fazendo o
melhor que podem. Lembre a eles no Amor.
Isso é tudo sobre elevação, alegria, paz,
Amor, liberdade e família.
Todos no mundo são sua família.
Toda a natureza é sua família.
Perceba com atenção o quanto você checa seus dispositivos
tecnológicos. Use mídia social para elevação da humanidade e de si
mesmo. Design e implementar aplicativos, sites e sistemas que
garantam liberdade de expressão e distribuição de conhecimento e
sabedoria.
Se você já teve um pensamento negativo, jogue fora, não é você, não
é seu. Se houver padrões repetitivos, cure o que está na raiz.
Pergunte ao pensamento, o que você precisa curar? Ajuda se você
puder. Se não quiser ou precisar de ajuda, basta deixar de lado o
padrão e volte sua atenção para a beleza de uma folha ou para o
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lindo céu azul vibrante, ou sorria para o seu coração, ou sorria para o
planeta sagrado, ou sorria para Guananshe!
Justiça é para todos.
Proteja esse direito humano básico.
Esteja atento para evitar produtos químicos em seus alimentos e
água. É tóxico e corrompe o Santo Lar em que vive, e suga a sua
nutrição. Honre seu Santo Lar e o Divino Veículo do seu Mundo
Corporal. Lembre-se da totalidade.
Lembre-se do Santo Equilíbrio em todas as suas refeições. Faça um
sagrado ponto ao compartilhar refeições entre si.
Lembre-se da celebração, diversão, alegria e vitalidade.
Comemorem-se uns aos outros; comemore seus irmãos e irmãs.

Bebê Abençoado
É importante dar à luz seus bebês em um campo de Amor; qual
significa garantir que os ambientes sejam pacíficos e convidativos
para um bebê que acabou nascer para um ambiente acolhedor e
nutritivo. Eu convido você para permitir que seu novo bebê tenha
um nascimento pacífico.
Esse bebê é um presente precioso de Mim para você. Faça o seu
melhor.
Esteja integrado em suas interações com seu filho, que tem todos os
direito de ser livre e ser orientado na liberdade e na igualdade. Seja
respeitoso com a sabedoria e orientação que seu filho lhe oferece.
Responda com entusiasmo aos convites. Estou te ensinando através
do seu filho.
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Abrace seu filho. Diga a eles "Eu te amo" em suas palavras e ações, o
que significa gastar tempo se envolvendo com eles em suas
explorações. Isso mostra a eles que você se importa com eles e você
está interessado neles. Crie seu filho com a família e os amigos, em
vez do que delegar a criação do seu filho para estranhos.
É direito de todo bebê recém-nascido existir de maneira segura e
amorosa num ambiente com água limpa, alimentos nutritivos e
acesso à herança da natureza, de liberdade, de igualdade, de paz, de
Amor e, do agora, o pacto sagrado de Guananshe.
Permita-se celebrar com responsabilidade.

A Bênção dos Seus Filhos
Você tem um filho perante a você. Você pode ouvir a chamada para
relaxar, desacelerar as coisas, se divertir e brincar?
Seu filho está chamando você através da agenda apertada e horários.
Seu filho está chamando você para descansar e se nutrir do jogo.
Você ouve o chamamento? Você vê o convite?
As atividades, Ahh as atividades. Você pode descansar e
simplesmente brincar com seu filho?
Fique quieto e receba sua orientação daqueles incorporam o
comando da brincadeira, enquanto ainda está com eles. Ajude a si
mesmo a escolher a lembrar-se de jogar. Olhe nos olhos do seu filho
e pergunte: “Você pode me ensinar a jogar?" Ou pergunte a eles: "O
que você gostaria de jogar?" Eles vão conduzir você. Deixe-os
ensinar e instruir você.
As crianças estão entediadas hoje porque as ignoramos. Quando nós
os ignoramos, eles se sentem desconectados. Para entorpecer a
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desconexão, eles desejam videogames e entretenimento. Mas a mídia
não é a solução, e causa apenas uma confusão na mente do seu filho.
Limpe sua bagunça e honre seu filho se rendendo a sua mentoria
Divina para algo muito real - uma conexão amorosa imbuída de
inspiração e criatividade Divinas.
Se perca com seu filho. Deixe seu filho levá-lo pela mão. Junte-se na
folia, no riso, na liberdade do remédio com o qual seu filho vai curálo.
Lembre-se da alegria do riso.
Lembre-se da liberdade de rir.
Deixe o riso abençoar sua casa.
Seu filho está confuso com a seriedade dos horários e atividades
organizadas. Há uma liberdade incrível que brilha através deles.
Deixe-os sentir-se inspirados a aprender atividades primeiro
permitindo que eles observem. Se eles expressarem interesse em
aprender certas habilidades, então, por todos os meios, apresente-as.
Quando colocamos uma criança em um esporte, como futebol, para
aprender exercícios e
em conformidade com as regras dos jogos na tenra idade, pode
reduzir lentamente seu livre-arbítrio. Se eles optarem por aprender
um esporte através de pura inspiração, eles são livres em sua
expressão e escolha. Eles alinham sua vontade com o tudo do jogo,
incluindo as regras.
Inspire seus filhos primeiro, sem a expectativa de que eles deveriam
participar ou desejar participar. Mas o mais importante, observe
brincadeira do seu filho. Deixe-se inspirar deixando de lado o seu
horário, horário ou tensões.
Respire, relaxe e deixe-se surpreender com a sofisticação, a beleza, a
sabedoria, a liberdade, a aventura e o relaxamento que emana do seu
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filho quando você se rende a sua liderança no papel de companheiro
de brincadeira.
Você quer que seu filho cresça para ser um líder, para se sentir
confiante, para ter integridade e ter sucesso?
Você quer que seu filho desfrute de uma vida equilibrada, cheia de
Amor amigos e um parceiro que adora, respeita e honra seu filho?
Então, ensine a seu filho esses valores importantes, rendendo-se a
liderança deles em jogo. Demonstre que você está confiante na
liderança do seu filho e seu filho incorporará a verdadeira confiança.
Demonstre que respeita e honra o seu filho como um ser em por
direito próprio, com algo valioso para ensinar e compartilhar.
Receba a bênção Sagrada de seu Santo filho, que oferece uma estrela
guia para se conectar com uma nutrição profunda de diversão
amorosa, uma brincadeira Divinamente inspirada e
permanentemente profundamente conectados.
Deixe seu filho lembrá-lo de se conectar com a inspiração Divina,
pois permitirá que você se aproxime com alegria do Divino. Na sua
abordagem, você está descansado, revitalizado e rejuvenescido com
paz e com juventude juvenil e com uma celebração especialmente
Divina.
Se você se sentir irritado ou até irritado com o convite, verifique
você mesmo. Fique quieto e pergunte. Qual é o ponto de
aborrecimento dentro de você? Porque Eu serei claro, seu filho não é
aquele em desequilíbrio.
Se você realmente precisa se concentrar em fazer algo, então, com
amor pergunte ao seu filho se você pode brincar com ele mais tarde.
Seja cauteloso, "mais tarde" é sempre mais tarde.
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Seja firme e disciplinado em manter essa data com seu filho. Isto
significa o mundo para o seu filho. Não manter o engajamento é
verdadeiramente devastador. Garanta que seu filho tenha momentos
de qualidade de um jogo rendido com você a cada dia.
É minha receita para conexão, família e paz.
É meu remédio curá-lo e reintroduzir você para mim.

Tesouro
Deixe-me compartilhar um segredo com você. Cada pessoa a quem
você serve e se conecta com imprime uma profunda marca
permanente que permanece com você pela eternidade. É a sua Santa
riqueza. Eu te dou essa vida para fazer uma marca integrante em sua
existência. Eu compartilho a riqueza de bilhões de pessoas para
despertar o seu interesse. Eu coloquei todos vocês aqui para criar
comunidade, descansar, brincar e trabalhar um pouco (mas de
brincadeira). Tudo na esperança de que vocês fiquem curiosos um
com o outro porque abençoei cada ser com um tesouro.
Mas a única maneira de acessar esse tesouro é estar atento, quieto,
amar e atender às necessidades mais básicas de sede, fome, segurança
e conexão um a um primeiro. A partir desse ponto de partida, na
quietude do Amor Ativo, guiá-lo-ei diretamente para o tesouro
dentro dessa pessoa. Requer paciência, deixando de lado o que você
acha que conhece dessa pessoa e confia.
Deixe-me dizer-lhe, cada pessoa que você encontra é um portal em
potencial para mim.
Toda e qualquer pessoa na criação é meu filho querido.
Eu devo brilhar através de cada um de vocês, se você me permitir
brilhar. Se vocês mantiverem viva a centelha Divina em cada
pessoa, se vocês garantirem liberdade em todos os compromissos e se
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você atenderem às necessidades básicas para nutrição física e
emocional, sou capaz de brilhar mais brilhante do que você imagina.
Deixe-se descansar no Amor e respeito das pessoas mais próximas a
você. Isto é uma nutrição resplandecente.
E então, por favor me ajude a brilhar em outros que ainda não
experimentaram os níveis mais básicos de nutrição física. Me
mostre, mostrando a eles, que eles merecem o seu respeito e
parentesco. Oriente-os em família, cuidando deles da maneira que
você espera alguém que se importaria com sua família e amigos se
estes caíssem dificuldade.
Se você fizer isso um com o outro, nunca terá medo do fracasso.
Você irá experimentar um destemor, que realmente é a Liberdade de
existir.
Eu te presenteio muito. Por favor, compartilhem a riqueza um com o
outro.
Por que uma família seria criada com alguns na mesa do jantar e
outros no frio? É ridículo. Eu estou sendo firme com você de uma
maneira tenra. Firme-se com os básicos, por favor. Uma criança
entende a sabedoria e a justiça de todos que estão sendo alimentados.
Pare de confundir seus filhos com sua inação. Pare de assustar sua
crianças com outras pessoas famintas e em condições inseguras.
Demonstre 'família' para seus filhos cuidando um do outro,
respeitosamente, amorosamente, pacificamente e tranqüilamente.
Eu amo cada um de vocês igualmente. Como já disse antes, confio na
igualdade para cada um de vocês, igualmente. Esta é uma confiança
sagrada. Obrigado por honrar minha Santa Confiança Sagrada na
Igualdade.
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Sua liberdade pessoal repousa sobre a implementação e na expressão
da Igualdade, globalmente.
Reivindique sua igualdade Divina, oferecendo-a primeiro a cada
pessoa que você encontrar. Então você mantém o direito à igualdade.
Torna-se seu Lugar Sagrado. Torna-se a sua Santa honra. E então
minha querido, você será marcado para sempre com liberdade e
igualdade.
Meu Santo voto para você é que Eu o desperte para mim.
Eu lembrarei de você para mim, sempre.
Você tem um lugar na minha mesa Sagrada.
Cada um de vocês tem um lugar na minha mesa Sagrada.
Você é convidado sempre que estiver pronto.
Você estaria disposto a se honrar à minha mesa?
Você estaria disposto a se unir?
Ofereço minha recompensa, bênçãos e Amor.
Obrigado por considerar o meu pedido. Eu ficaria honrado
garantindo a igualdade um do outro.

Nós Estamos
EU ESTOU de todas formas e sempre escolhendo você.
Quando você Me escolhe, EU ESTOU escolhendo você.
Quando você escolhe o Amor, Nós estamos escolhendo o Amor.
Quando você escolhe a Paz, Nós estamos escolhendo a Paz.
Nós estamos Amando o mundo.
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Toda vez que você escolhe a Liberdade, Nós estamos escolhendo a
Liberdade.
Nós estamos encorajando a amizade.
Quem é Você? Nós somos o Amor. Nós estamos Amando.
A Liberdade repousa em Nós.
A Paz brilha através de Nós.
O Amor concede a Tudo.
Nós estamos Amando. Estamos nos regozijando.
Nós estamos nos abraçando. Nós somos liberdadeando.
Nós estamos escolhendo a Igualdade.
Nós estamos lembrando o Amor-ando.
Nós estamos lembrando da Família.
Nós estamos lembrando de Casa.
Nós estamos incluindo todos.
Nós somos família.
Nós somos Amor-ando.
Nós estamos cantando Amor-ando.
Nós estamos incorporando o Amor-ando.
Nós estamos Batizando.
Nós estamos nos regozijando!
Nós estamos nos regozijando!
Nós estamos nos regozijando!
Nossa vontade Amor-ando será feita.
Nós estamos comemorando a Beleza!
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Nós estamos Abençoando
Nós estamos Batizando
Nós somos Amor-ando.
Para os que gostam de quebra-cabeças ou têm uma mente científico,
Eu tenho um enigma para você resolver:

Nada Eternidade

Eu vou te dar uma dica. Não há como resolver esta equação com a
mente. Tente incorporar 'Nada Eternidade'. Comece com a energia
do centro do coração. Coloque 'Nada Eternidade' lá.
Quando Nós resolvermos essa equação, coloque

Nada Igualdade Eternidade
... no centro do coração.

Quando Nós resolvemos essa equação:
Nós estamos equilibrando,
Nós estamos honrando,
Nós estamos acordando,
Nós estamos esquecendo a ilusão,
Nós estamos licenciando o Amar-ando,
Nós estamos ungindo a majestade do Nós.
Nós estamos lembrando do Sagrado Equilíbrio do Santo Padre e
Santa Mãe.
Nós brilhamos.
Nós recebemos.
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Nós partilhamos.
Nós somos bênçãos.
Nós estamos incorporando o Sagrado Equilíbrio do Santo Padre e da
Santa Mãe.
Nós estamos comemorando!
Os líderes que o orientam com riqueza financeira estão enganando
você.
Quando você permite que eles liderem, você está recebendo
orientação deles.
Os líderes que o orientam com a Riqueza do Amor estão libertando
você.
Os Verdadeiros Líderes se unem no Amor.
Lidere com a Família
Lidere com Amor
Então Nós estamos Abençoando a Existência
Então, Nós estamos Abençoando Sua Santa Mãe

Ok, Eu vou terminar com esta nota:
Meu presente para você é a LIBERDADE.
Sua herança espiritual é a LIBERDADE.
A LIBERDADE é para você.
Pegue minha mão, sou grato e humilde por liderar, se você escolher.
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PAZ, AMOR e CONSCIÊNCIA ESTÃO EM VOCÊ.
Pego você no vento criança linda!
Levante vôo borboleta ;) ;)
Há tanta coisa que Eu gostaria de compartilhar com você, Eu poderia
escrever para eternidade, mas acho que você está pegando a visão
maior.
Um brinde a você!
Um brinde à sua família e amigos ao redor do mundo!
Que a Paz esteja com você.
Fique quieto, mas abundantemente
vivo com uma vitalidade alegre.
Jogue em segurança.
Jogue com o seu conteúdo do coração.

Jogue Limpo.
Seu mais humilde
servo, Deus
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Addendum
Palavras posteriores para a Introdução de Tara:
Querido Amigo,
Eu queria incluir o seguinte na introdução, mas era o papel de Deus
apresentar Guananshe a você. Agora que você foi convidado e
presenteado por Deus, permita-me acrescentar:
Quando nos reunimos no espírito de Guananshe, com igualdade,
inspiração, paz e Amor, para fornecer comida e bebida segura, água e
para limpar o meio ambiente, estamos adotando o livre arbítrio.
Nossas ações expressam a Deus nossa intenção, e Deus pode então
mover montanhas e estrelas para nos ajudar.
Dessa maneira, orientamos Deus como as coisas devem ser, e Deus
ajuda ao nossos sonhos se tornarem realidade.
Todas as Bênçãos Brilhantes,
Tara

P.S. Se você se sentir Divinamente inspirado a ajudar outras pessoas
a receber a Santa mensagem de Deus, por favor, compartilhe uma
versão eletrônica gratuita deste texto, amplamente com sua família,
amigos e comunidade, o que pode ser encontrado em
http://www.playwellbook.com/brazil.
Se você se sentir inspirado a ajudar no compartilhamento deste texto
de qualquer outra forma incluindo a tradução de uma cópia para
outro idioma, por favor entre em contato comigo pelo
www.onelovehealsall.pub.
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Que todos os seres sencientes conheçam o Amor do Criador de
Todos!
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Sobre Tara Bianca
Tara é ativista do amor, mentora espiritual e líder na transformação
que capacita as pessoas a elevar sua consciência e transformar suas
vidas.
Sua missão é inspirar a humanidade a despertar e ascender ao poder
do amor, da alegria, da paz e da igualdade, e de voltar para casa na
verdade mais profunda e mais divina de seu ser.
Tara é conhecida por seu coração compassivo e incondicionalmente
amoroso.
Ela convida cada pessoa a despertar seu Coração Divino para
encarnar a presença e o Amor incondicional e ser uma fonte
amorosa de inspiração para outras pessoas no mundo.
Tara conhece a Divindade de cada pessoa que encontra. Ela liberta
explorar a vida como quiserem, enquanto ela convida eles escolhem
experimentar sua própria beleza Divina. Ela é uma amiga amorosa
para a humanidade.
Tara é a autora de A Flor do Céu: Abrindo o Divino Coração Através

da Amizade Consciente e do Ativismo do Amor.

♡ Tara Bianca: www.tarabianca.com
♡ Instagram: http://www.instagram.com/tarabianca_onelovebr
♡ Facebook: www.facebook.com/TaraBianca.OneLove
♡ Twitter: www.twitter.com/TaraBiancaLove
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Sobre Rafael Rocha
(Tradutor)

Rafael Rocha é Brasileiro, nascido e morador do Rio de Janeiro,
sendo um expert em marketing tendo sempre como foco principal o
esporte, a música e as causas ligadas a sustentabilidade. Sua
experiência abrange vários projetos internacionais, assim como
grandes eventos esportivos, festivais e programas beneficentes.
Conheceu Tara em 2020, por acaso quando o mundo era assolado
pelo Covid e a conexão foi instantânea entre os dois. Rafael se
encantou pela missão que Tara tem neste planeta e também pela sua
mensagem revolucionária, mas simples, que pode impactar o mundo
de forma importante.
A conexão dos dois fez nascer a versão em Português deste livro e o
projeto para divulgação do trabalho de Tara, que pode trazer grandes
benefícios para as pessoas e para planeta.
Rafael sempre procurou orientar suas ações para o Bem e tem grande
preocupação com meio ambiente e a humanidade. Nos últimos
tempos, a espiritualidade se tornou algo importante para ele e o
encontro com Tara, teve grande impacto na sua vida, ajudando a
compreender melhor o poder do Amor e como Deus está presente
em tudo.
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