O Povo das Estrelas e os Walk-ins*
Algumas pessoas têm origem extraterrestre, embora estejam num corpo físico.
Existem duas formas pelas quais esses seres de dimensões superiores podem vir à Terra: por
meio da reencarnação, que é a forma costumeira, ou se instalando num corpo. Os que
reencarnam são chamados Povo das Estrelas, Peregrinos ou Sementes Estelares; aqueles que
ocupam um corpo no momento em que a alma o está deixando são chamados Walk-ins. Essa
troca de almas ocorre sem que se efetive a morte do corpo. O Povo das Estrelas e os Walk-ins
podem tanto ser benéficos quanto maléficos, embora a maioria dos que vêm da quinta
densidade e de outras densidades superiores seja benéfica.
A maior parte do Povo das Estrelas e dos Walk-ins maléficos pertence à quarta
densidade. Os da quinta ou sexta densidade são raros, mas incrivelmente capazes de causar
problemas na Terra, pois são inteligentíssimos e dotados de talentos especiais. São em geral
os indivíduos inescrupulosos conquistam posições de poder e abusam da autoridade têm.
Trata-se de seres extremamente manipuladores e, de acordo com os padrões de vocês, sem
nenhuma moral. Eles têm um código de moral de baixo nível, que se resume ao seguinte: “Se
você pode carregar, leve.” Eles só pensam em beneficiar a si mesmos e não se detêm diante
de nada para atingir seus objetivos. Não existe limite para o sofrimento eles estão dispostos a
infringir para conseguir o que querem. Não ligam para o sofrimento que causam porque
acham que as vítimas merecem a sorte que têm. Como fazem qualquer coisa para não cair no
papel de vítima, eles acham que os outros deveriam agir da mesma forma.
Não gostaríamos de falar muito sobre esses indivíduos, porque eles não são, afinal,
novidade nenhuma: vocês já com vivem com eles há muito tempo. É importante, no entanto,
saber que existem seres como esses neste mundo, pois há muita gente que não entende o
comportamento deles e por isso quase sempre lhes dá o benefício da dúvida, acabando por
cair nas garras dessas criaturas. Existem muito mais Walk-ins e integrantes do Povo das
Estrelas maléficos hoje em dia do que jamais existiu. Em contrapartida, os benéficos também
estão presentes em maior número. Os maléficos além de não exceder os benéficos em
número, também são inferiores a estes, que pertencem à quarta, à quinta e até a outras
densidades ainda mais elevadas.
O Povo das Estrelas e os Walk-ins desempenham um papel fundamental na
transformação deste mundo. Eles quase sempre ocupam posições-chave devido à inteligência
e aos talentos que têm, e em geral estão à frente nas mudanças. Como têm fácil acesso às
informações de outros reinos, esses seres são canais de novas idéias, freqüentemente sem
saber disso. Muitos não têm consciência de quem são, o que não é necessariamente um
motivo para que eles não cumpram a missão que têm. Todavia, muitos integrantes desse povo
ainda estão dormindo, alheios ao propósito que a vida lhes reservou.

_____________
* A expressão em inglês walk-ins é às vezes traduzida como “espírito entreante” ou “alma visitante”. Trata-se de
um espírito que “caminhou” (walked) para dentro (in) de um corpo pertencente a um ser humano. (N.T)

Eles acabarão, no entanto, recuperando plena consciência de quem são. E quando isso
acontecer, os efeitos serão evidentes no mundo todo. Eles não só executarão seu trabalho em
níveis muito elevados, como demonstrarão uma compaixão e um amor incondicional que
poucos até hoje já presenciaram. Cristo certamente estará de volta, mas desta vez na forma de
inúmeras pessoas cristianizadas. E quanto mais pessoas cristianizadas caminharem sobre este
planeta, mais fácil será para as demais chegar à consciência divina.

O atual momento é talvez o mais difícil, pois só poucos de vocês já despertaram para
esse nível de consciência e olham em volta se perguntando: “Onde está todo mundo? Preciso
de ajuda!” ou “O que está acontecendo comigo?” Muitos de vocês estão em conflito com essa
nova identidade, sem saber se esse jeito de ver as coisas não é simplesmente loucura.
Estamos aqui para garantir que vocês não estão ficando loucos.
Muitos de vocês sempre souberam que a vida é muito mais do que os olhos podem
ver. Muitos de vocês já tiveram experiências paranormais, experiências de quase-morte ou
traumas que os levaram a questionar o sentido da vida. Vocês em geral optaram por viver
encarnações cheias de desafios na Terra, e talvez estejam vivendo uma delas agora. A maioria
de que são integrantes do Povo das Estrelas já viveu centenas de vidas na Terra, aprendendo
sobre os seres humanos, para se preparar para o que farão agora. Encarnar na Terra nesta
época com a missão de servir representa para vocês um grande compromisso. Vocês são de
fato almas valentes, afinal, estão se submetendo ao treinamento rigoroso que esse
compromisso, exige e passando mais uma vez pelo sofrimento da terceira densidade. Nós
temos profundo respeito pela escolha que fizeram e estamos fazendo o possível para que o
trabalho e o despertar de vocês fique mais fácil.
Uma das marcas do Povo das Estrelas e dos Walk-ins é o sentimento de solidão e de
saudade de casa, além das lembranças de um lugar muito mais bonito e repleto de amor, que
é o seu verdadeiro lar. Vocês abriram mão desse lugar para vir para cá e servir. As vezes
vocês precisam reafirmar a certeza de que isso de fato valeu a pena, de que estão se saindo
bem, de que vão conseguir realizar o que foi planejado. Por isso trabalhamos com vocês tanto
quando estão dormindo quanto no período de vigília. Enquanto estão acordados, trabalhamos
por meio da intuição, no papel de guias e de outros seres não-físicos. Enquanto estão
dormindo, promovemos curas, aplicamos nossa tecnologia para ampliar a consciência de
vocês, os levamos a outros planetas e dimensões, transmitimos nossos ensinamentos e os
ajudamos de todas as formas que podemos. Vocês são a nossa família e muitos sentem isso
quando conseguem se lembrar dos nossos contatos.
Vários integrantes do Povo das Estrelas e muitos Walk-ins comunicam-se
telepaticamente conosco e com outros extraterrestres. Os telepatas prestam um importante
serviço como porta-vozes. Uma palavra de aviso, no entanto: mesmo os bons telepatas às
vezes não se comunicam com seres de nível elevado ou fazem isso regularmente. Existem
muitos tipos de seres lá fora, ávidos por um veículo pelo qual possam se comunicar. Muitos
deles têm um propósito bem-definido que não é necessariamente a favor dos interesses do
planeta neste momento, embora eles possam acreditar que estão aqui prestando um serviço. E
importante que vocês entendam que não só existem extraterrestres maléficos, que tentam
espalhar o pânico, confundir as pessoas e jogar areia em tudo, como existem também
extraterrestres bem-intencionados, que simplesmente não compreendem a humanidade e os

problemas que ela tem a ponto de conseguir prestar-lhe alguma ajuda útil. Também há
aqueles que, embora bem-intencionados, querem impor a vocês a perspectiva deles.
Aqueles entre vocês que pertencem ao Povo das Estrelas sentem-se meio alienados da
vida na Terra. Vocês talvez se perguntem como as pessoas podem agir da forma como agem;
como podem armar uma guerra, por exemplo. A humanidade, aos olhos de vocês, parece um
tanto louca. Alguns de vocês encontram um pouco de alívio nas drogas, que entorpecem os
sentimentos e lhes proporcionam um lampejo da paz das dimensões que conhecem tão bem.
Outros acabam em instituições de doentes mentais ou são vítimas de outros tipos de
sofrimento, por acharem extremamente difícil viver neste planeta. Vocês fazem tudo que
podem, mas enquanto não despertarem sentirão uma inquietação angustiante dentro do peito,
cutucando-os para que descubram quem realmente são.
Muitos de vocês se debruçam sobre estudos metafísicos, memorizam fórmulas
cabalísticas, tornam-se adeptos da filosofia yogue e de técnicas de meditação — tudo numa
tentativa de encontrar a si mesmos. A maioria de vocês empreende essa busca ao longo de
todas as vidas. Pode ser esse o tempo necessário para que vocês despertem! Há tanta coisa a
superar. E é preciso coragem para olhar a vida com profundidade diferente dos outros, para
questionar. Vocês não imaginam como respeitamos vocês e a jornada que fazem! Vocês stão
bem no fundo do nosso coração. Vocês são parte de nós e estamos aqui para leva-los de volta
para casa. Mas antes, vocês têm um trabalho a fazer.

