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Começando...
Para este relatório não foram utilizadas informações provenientes de sites
ou publicações especializadas, ou referências dadas por pessoas deste
plano e desta dimensão e nem do plano etérico desta dimensão (espíritos,
anjos, santos, deidades, etc.), bem como nenhum aporte baseado em
oráculos ou estudos - numerologia, astrologia - foi realizado.
O método usado para a captação das informações é sempre o mesmo,
quando se trata dos trabalhos da Unaversidade e Movimento Era de
Cristal: conexão direta com a 5.a dimensão interna, que se interliga às
dimensões abaixo dela e alcança a 5.a dimensão externa, em alguns casos,
através de uma meditação específica chamada Espaço do Coração.
Todavia, a interpretação das informações é pessoal, ou seja: o uxo de
dados acontece e é analisado e decodi cado sempre pelo receptor,
segundo o seu conhecimento e sua própria bagagem de vida.
Por isso, algumas mensagens serão mais pontuais e objetivas, como as
listas e outras, tão loso camente distantes do cotidiano, que talvez nem
possam ser compreendidas momentaneamente.
Assim, não há como garantir 100% que as informações recebidas foram
corretamente transmitidas, como também não há como a rmar que o foi
transmitido será corretamente recebido por você, leitor.
Deixando de lado este aspecto, muito importante, mas não de nitivo,
espero, sinceramente, que você use esse relatório balizando as
informações pelo seu próprio Coração. É nele que está a Verdade e tudo
depende de ligar-se ao canal certo, na frequência exata.
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Ao fazer isso, estaremos juntos, vendo pelos mesmos olhos, que no nal,
são Um e o Mesmo.
Um ano muito surpreendente nos aguarda e estaremos juntos.
Seja Luz!
Alê Barello
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Palavras do Ano
Velocidade , agilidade, pressa, domínio, cuidado, maestria, parceria ,
enfado, desencanto , preguiça, descanso, recuperação , doçura, meiguice,
surpresa, meticulosidade, detalhes , “pelo em ovo”, genialidade, pudor ,
respeito, humildade
De uma forma ou de outra, passaremos por todas essas palavras em 2018,
em maior ou menor grau.
Ao perceber que as palavras PRESSA e PREGUIÇA estavam no mesmo
contexto, pensei que pudesse haver alguma incoerência. O mesmo com
CUIDADO E DOMÍNIO.
A resposta para isso foi:
— Há pressa em conquistar, mas muita preguiça para realizar. O cuidado
se apresentará de várias formas, mas há quem não consiga viver sem
dominar, o que é bem diferente de cuidar...
As palavras VELOCIDADE, PARCERIA, DESENCANTO, RECUPERAÇÃO,
DETALHES E PUDOR apareceram com destaque e parecem ser mais
importantes do que as outras, em termos de atenção.
A palavra H U MI LD A D E foi destacada de todas, sendo considerada a
palavra-chave do ano de 2018.
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2018 cobrará uma postura humilde de todos nós, o que inclui aceitação,
não-julgamento, reconhecimento do valor do outro e autorização.
Precisaremos autorizar, consciente e constantemente que seja feita a
vontade da Fonte, que o outro possa nos auxiliar, que a natureza se
apresente e nos ofereça soluções, que o nosso próprio corpo demonstre
sabedoria e que o coração supere a mente, “que mente”…
Todo aquele que não abrir mão do controle sobre si, sobre o outro, sobre a
natureza dimensional e sobre a dinâmica interdimensional do Universo
estará em péssimos lençóis, refém de um redemoinho de ações contrárias
à vontade inicial e pronto para entrar numa situação de desespero e
depressão, numa espiral descendente ao menos iluminado aspecto de si
mesmo.
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O Mundo Interno
2018 é um tempo de escolha por caminhos retos e menos demorados. O
que for mais rápido e menos trabalhoso, o que demandar menos energia e
mais maestria, o que depender de menos condições externas e de maior
genialidade.
Sim, o termo é genialidade . As soluções conhecidas por todos nós, nos
vários momentos em que precisamos virar o jogo, não servirão para os
dias deste ano.
É preciso que haja s uperaç ão e isso está no sentido contrário da
competição . Não é vencer o outro, muito menos, querer ser o outro,
imitando padrões que serviram a ele; é fazer mais do que podemos e do
que já fizemos, com menos esforço e energia. Genialidade, então!
Com isso ganharemos o tempo para mais distrações e diversões e
contornamos o fator velocidade, uma constante em 2018.
É também a velocidade que pode nos levar ao enfado, ao tédio, à sensação
de aborrecimento frente ao cotidiano.
Mais objetivos e focados em nós mesmos, teremos a tendência a
sonharmos/divagarmos menos e usaremos menos tempo para meditar e
refletir.
Isso não será um erro em si, mas pode levar a uma armadilha, porque é
preciso ter à frente dos olhos, grudado em cada lente do olhar para dentro
e para fora, a noção exata do que é HUMILDADE.
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As soluções geniais acontecerão, as pessoas se superarão e mostrarão
maestria, mas se não formos humildes, perderemos instantaneamente o
que foi recém-conquistado.
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O Mundo Externo
A s parc erias são a tônica de 2018. Surpreendentemente, campos de
ideias, pessoas e situações antes desvinculadas se agregarão e trarão
inovações, prosperidade e grandes mudanças positivas.
Cada um precisará entender muito bem o que PARCERIA quer dizer e
esquecer qualquer ideia de SOCIEDADE ou AGRUPAMENTO.
Sociedade é a situação na qual os envolvidos entram com uma parte, até
completar 100% do objetivo comum. SOMAR.
Agrupamento é a situação em que cada um equaliza o seu saber e seu
ponto de vista pessoal em prol de uma mentalidade única, criando uma
média entre os participantes com um objetivo em comum. DIVIDIR.
Parceria é a situação em que cada um dos envolvidos agrega 100%
de seu potencial para um objetivo comum. MULTIPLICAR.
Não é ano de sócios, de grupos, de partidos, de cooperativas, de
associações, de castas, de movimentos coletivos, tais como conhecemos.
É ano de empregar 100% do capital pessoal para uma terceira identidade,
formando parcerias nas quais todos aportam seu melhor e constroem
algo muito melhor do que todos os envolvidos, individualmente, poderiam
criar.
O que não estiver nesse modelo tenderá a ser dissolvido ou minimizado,
ou não trará os resultados satisfatórios, resultando em prejuízo e rateio de
despesas, sejam elas emocionais, financeiras ou materiais.
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O “mundo lá fora” será menos importante do que o interno, pois cada um
estará cuidando de sua vida. Isso complica o terreno social, econômico e
político, porque muitas ações iniciadas nos ciclos anteriores não serão
finalizadas.
Podemos ver nitidamente a palavra DESENCANTO aparecer nesse
contexto. Alguns carão assim, “desencantados”, porque processos não
foram nalizados e ações foram abandonadas no meio do caminho. Mas é
só desencanto mesmo. Nada de ação envolvida para reverter o processo,
na maioria dos casos.
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O Corpo
As queixas mais frequentes de 2018:
falta de ar
brotoejas
coceiras
intestino preguiçoso
digestão lenta
cabelos e unhas que não crescem
sobrepeso
dor nos joelhos e pescoço
dores nas articulações
palpitação
Efeitos da pressa mental em contraposição à letargia geral, o corpo físico
poderá entrar na gangorra do “quero agora e não consigo esperar” versus
o “também não faço nada e vou no meu tempo!”
As dores nas articulações foram sinalizadas como sintomas importantes
para aqueles com atividade mental muito grande e poucas ações.
As dores nos joelhos e pescoço - se estiverem juntas - serão o lembrete
material da falta de humildade.
Nada disso, contudo, precisa acontecer e se você passar por esses
sintomas será necessário que reveja a sua dinâmica frente ao uxo de
energias coletivas de 2018.
Onde está acelerando, onde está travando e onde está no setor “perigo” da
falta de humildade? Analise, conscientize-se e mude de rumo para livrar-se
dos problemas físicos.
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O melhor de 2018 para o corpo será a capacidade de recuperação .
Veremos casos de doenças persistentes e demoradas tendo uma evolução
positiva e talvez desaparecendo. Use suas possibilidades para corrigir
problemas antigos. Todo o Universo estará pronto para o auxílio
necessário nos casos físicos das várias individualizações. Mas seja
humilde… Quem sabe o outro tem a solução para você e aquele
profissional de confiança, de décadas, não está superado?
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Relacionamentos
Quase achei desnecessário abrir um item para relacionamentos, porque
imaginei que já pudesse estar explícito no quesito “mundo externo”. Mas
não custa relembrar…
Se não houver parceria, vai haver porcaria!
Casais, times pro ssionais, familiares que agirem isoladamente, ou
apenas em termos de sociedade ou grupo, não funcionarão.
100% de si e 100% do outro. E pode cobrar! Você sabe disso e estará muito
consciente de que o(s) outro(s) não está(ão) dando o máximo. Ao invés de
pular do barco, chame à Verdade e ponha as coisas em ordem. Você pode
ser o paci cador e ajustador dos seus relacionamentos, em todos os
âmbitos.
Ah! Lembre-se também de veri car se não é você que está em modo
econômico… Quantas vezes cobramos sem sermos generosos, não é?
Só que… volte à lista… DOÇURA, MEIGUICE…
Essas palavras são o modo, a ferramenta do ajuste e da costura. Não é
com o pé na porta, como nos anos anteriores, com energia, bronca e DR; é
com doçura e meiguice, ou a barreira da humildade será rompida. Lembrese sempre de que ela é a chave do ano.
Mais Amor, por favor! :)
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O Planeta Terra
As várias individualizações do Planeta Terra, excetuando-se os seres
humanos e aqueles que estão muito próximos de humanos, tendem a ser
bastante moderados conosco.
Entendendo que estamos numa fase importante de desenvolvimento e de
que precisamos de recursos para os nossos próprios objetivos, tentarão
não causar muitas mudanças e manter a previsibilidade.
Contudo, a tolerância com a intromissão humana, sobretudo, será
mínima. Não espere que uma planta dê frutos fora de hora porque você
quer, ou que uma encosta desmatada sustente toda suas estrutura
pessoal porque humanos precisam de moradia! A interferência,
principalmente climática, não será tolerada de forma alguma, ocasionando
verdadeiros embates entre governos, as suas populações e o planeta, com
severidade.
Podemos entender a ação do Planeta Terra em 2018 como “justa e
moderada”. Talvez, mais justa do que moderada…
A Kundalini da Terra, localizada na América do Sul, fará um pequeno ajuste
de posicionamento depois da entrada do Outono no hemisfério Sul.
Ele, o planeta, também chega à conclusão de que alguns espaços não são
mais necessários e faz correções geográ cas. Pelo que pude
compreender, com pouco ou nenhum dano às individualizações animais e
vegetais.
Talvez devêssemos seguir o exemplo do Planeta, aproveitar o endosso e
nos livrar do desnecessário. Fica o conselho. Com doçura… Claro!
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O Desenvolvimento Pessoal
A retomada dos objetivos materiais na esfera pessoal será a tônica de
2018.
Mais uma vez, nos é dada a oportunidade de não dividirmos o Uno. A
chamada vida espiritual não é separada da vida material. Sagrado e
profano foram coisas distintas na infância das individualizações deste
planeta e não são mais necessárias em termos de evolução. Nem um, nem
o outro, conceitualmente, porque já deveríamos ter compreendido que
tudo parte da Fonte e não há representantes, em lugar ou tempo algum e
por isso, somos o próprio Todo em forma de situação.
Na prática, isso signi ca que não podemos mais ter as duas caras que
insistimos em manter, com o “Seja Luz!” na hora do encontro com o grupo
e o “vá à merda!” para o seu parente/chefe/amigo/coleguinha. Pode ser
que tenhamos que usar o “vá à merda!” ou o “Seja Luz!” para os dois, o que
signi caria coerência, inclusive espiritual. A mensagem não é “seja
bonzinho”, é seja UNO, se possível, com doçura; caso não seja, com
consciência da energia agressiva empregada e de suas consequências
para você, para o outro e para o Todo.
Para muitos, essa máscara alheia - e talvez a nossa própria! - já está
claramente descolada quando veri camos algumas atitudes de nossos
pares. Sabemos quem está fazendo pose, que está fazendo gênero e quem
está fazendo número (e sabemos quando nós mesmos fazemos isso…). A
dinastia dos gurus ignaros, dos curadores doentes e dos sábios ignorantes
parece ter um carimbo na testa e uma marca de “fora da validade”. Tudo
bem também, não é? Cada um tem seu tempo. O que não cai bem, nem
em 2018, nem depois dele, é continuarmos dando crédito e poder a isso!
PODEMOS entender o momento de evolução do outro e DEVEMOS seguir
com o nosso.
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Isso nos leva a pensar na nossa própria uni cação, antes de querermos a
moeda única, a religião única, o idioma único, um mundo sem cor, gênero
ou ideologia, ou qualquer outra intervenção coletiva a m de nos
tornarmos mais harmônicos.
Nossa uni cação inclui o uso do aporte energético em qualquer situação
cotidiana e por outro lado, o uso das condições materiais agregadas ao
campo energético.
E aqui, voltamos a falar da humildade .
Tem um ponto em cada caminho que exige um ajoelhar e um jogar de
toalha frente à perfeição do Todo.
Há o momento em que precisamos admitir que nossa parte é um
pedacinho minúsculo de um grande e intrincado tecido vivo e pulsante e
que quanto mais tentamos saber tudo, estar em todos os lugares,
aprendermos todas as técnicas e loso as e truques para manipular o
Universo, mais nos tornamos soberbos e idiotizados, porque não
percebemos a única coisa que importa: a Verdade que procuramos
nunca está lá fora, está em cada um e é cada um .
Ao não seguirmos um uxo Único e Interno perdemos o mapa do existir e
nos tornamos reféns do acaso, da vontade coletiva, das tramas que não
tecemos. Se somos a Fonte individualizada como situação, temos que abrir
mão do controle e deixar que Ela, a Fonte, resplandecente, luminosa,
absoluta e plena, aja, viva e se movimente através de nós.
"De quanta arrogância ainda precisaremos antes de reconhecermos,
humildemente, que “toda luta é sempre contra si mesmo” e esse “si
mesmo” tem o nome de Ego, o se entende poderoso - infantilmente - e
superior ao próprio Criador da Experiência?" Da resposta depende seu
ano.
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Palavras Finais
Tudo o que consegui captar de 2018 foi escrito.
Mais uma vez, peço desculpas por minha própria interferência na
decodi cação de muitas coisas que vi em imagens, grá cos, sons, cores e
sensações. Nem tudo é palavra, ou melhor, quase nada “lá dentro da
Verdade” é discurso e assim, é traduzido pelo dicionário do pouco que sei.
Quero relembrar que o ano de 365 dias é a convenção coletiva criando a
Realidade. 2018 já pode ter começado para você, ou poderá ter início no
abril da folhinha. É um ciclo, empurrado pela vontade das individualizações
que, no caso de humanos, tem início em 1 de Janeiro, mas para o Planeta
tem outro calendário e pontos de vista tão distintos quantos são o do Sol,
da Lua, do Centro da Galáxia, etc., etc,. etc.
No m, quei feliz com o resultado do registro. Acredito que o mais
importante está aqui, principalmente na palavra-chave HUMILDADE e nas
dicas sobre PARCERIA , que para mim, eram exatamente iguais à
sociedade e agrupamento.
Espero que você se bene cie disso e faça de 2018 um trampolim para os
anos estranhos que se seguirão a ele. Acho que pelo que já ouvi - no
espaço interno!!!! - temos uma mina a garimpar e um cofre a abrir que será
extremamente útil depois da metade de 2019. Sinto que conquistaremos
muito em 2018 e teremos rios de energia à disposição para irmos em
busca de nossa maestria e genialidade.
Quanto aos medíocres - e cuidado: se carmos na zona de conforto
seremos nós, os medíocres! - adeus e boa sorte, porque 2018 vem aí e
VAMOS BRILHAR!
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Tudo de mais lindo em sua jornada e até daqui a pouco, na Luz coletiva da
Realidade que vamos criar.
Seja Luz!
Alê Barello

Está tudo lá!
Você ca por dentro dos assuntos que levam ao
desenvolvimento pessoal neste Novo Ciclo no site
Unaversidade e Movimento Era de Cristal .
Leia os artigos, comente, baixe o material, compartilhe com os
amigos e...
Seja Luz!
Ver o site
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