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*Aline Gaia

     Linda Virgem Maria, de sorriso angelical, de olhar
doce, de compreensão serena, de mãos delicadas que
emana tanta energia de amor, luz e contemplação
divina.
    Estava eu, no ritual xamânico no Templo Recanto de
Luz. No meio do processo do trabalho com ayauasca, o
vinho das almas, estava refletindo sobre os graves
problemas familiares que estou (ou melhor), estamos
enfrentando neste momento. Questionei se a
espiritualidade enxerga o que está acontecendo conosco,
se nossas medíocres vidas problemáticas e cheias de
defeitos, se interessam à eles. Precisava de um sinal,
estava totalmente desolada, exausta, vencida pela
insegurança e pelo medo.
    Pensei no alicerce que é minha mãe e o que seria da
nossa família sem ela, e percebi que não estamos
preparados para absolutamente nada nesta vida. Somos
grandes crianças que não nos desgrudamos da barra da
saia da nossa mãe, e que senti um medo que saía do
âmago de perdê-la e as lágrimas que lavava meu corpo
ao invés de salgada, era doce, pq era um choro de amor
e de dor sentimental.
    De repente a Virgem Maria apareceu na minha frente,
com uma beleza excepcional. Mas antes, Mestre Irineu
conversou comigo, me deu bronca por pensar assim, por
sentir isso e que nós somos importantes para o planeta,
nós é que não percebemos o quanto.
    Com seu jeito rígido, ele disse que ia me ajudar a
enxergar com mais clareza as coisas, e que não pode
mudar certos destinos, mas que pode preparar
guerreiros de luz, assim como nossa Madrinha Anete,
nosso Padrinho Márcio, nossos irmãos Felipe, Dany,
Adriana e tantos outros que sempre estão em comunhão

com o plano espiritual p/ auxiliar aos que chegam no
Templo doentes e precisando de ajuda, assim como
também precisamos sempre uns dos outros para
continuarmos no caminho da luz.
    E então, Mestre Irineu me disse que uma entidade
muito poderosa estava querendo aparecer p/ mim, mas
precisava me preparar antes, disse para eu tirar meu
ego todinho, depois sentir a humildade, o respeito e o
amor incondicional. Trabalhei em minha tela mental a
imagem de Iemanjá e depois da minha mãe p/ conseguir
chegar a sentir essas características. 
    Ao abrir os meu olhos, A ví na minha frente.
Lindíssima e companheira da minha dor, chorei
absurdamente por ver tanta beleza desse ser divino.
Morri por um segundo nesta dimensão, eu senti isso.
Senti meu corpo inerte mas meu espirito triunfante e
questionei se eu era digna de tal miração.
    E então ela chegou bem perto de mim (Deus do céu,
como eu me arrepio), e ela me mostrou meu futuro,
omde eu estava numa condição financeira muito
favorável, só que eu era muito simples e que ajudava
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favorável, só que eu era muito simples e que ajudava
muitas ongs de animais, de crianças, da áfrica e também
muitos centros espiritualistas de variadas vertentes
religiosas e era muito feliz, (agora será que é meu
futuro ou eu fui assim no passado?). Depois ela veio com
seu manto e me envolveu nele. Senti-me aconchegante,
senti o calor e senti o alívio e a insegurança foi embora. 
    Fiquei paralisada por quase um minuto. Em seguida, a
irmã Adriana vem em minha direção e diz susurrando
em meu ouvido: A Virgem Maria veio abençoar você e
sua família pessoalmente. Eu vi e ainda me corrigiu, não
é Ave Maria e sim Virgem Maria.
    E então tive a certeza absoluta de que a
espiritualidade está toda aí, nos protegendo. Eu pedi um
sinal divino e recebi essa confirmação e alguém que
além de mim, tambpem viu, uma prova de como a
espiritualidade é sábia e poderosa.
    Eu agradeço muito ao Recanto de Luz e a Madrinha
Anete de existirem na minha vida, me resgatarem e me
colocar em contato com o divino. Agradeço também ao
Padrinho Márcio por trabalhar muito para o conforto dos
irmãos e ao Felipe e Dany, companheiros ativos do
Templo. E a Adriana, sem palavras né. Pois somos a
Santa Trindade: Dany, Adriana e eu.

 

* Henrique Paiva Barrionuevo

O tempo no templo
 

Na noite ao pé da fogueira
Acredito no poder da chama

Entrego a ela meu maior desejo
Compartilhamos um segredo especial

 
O farfalhar vem ao sopro do vento
Que volta e meia sobe uma folha
A fagulha voa no alto ate o ramo
Surge a dança na copa da arvore

 
Mistura-se ao vagalume
Um leva o outro envolto

Não distingue quem é quem
Duas coisas passam a ser uma

 
A lua la de cima nos olha

Todo seu esplendor nos ilumina
Assim não precisamos de lamparina

Apenas de seu banho em tom cintilante
 

Toda magia ocupa o ambiente
Ate mesmo a presença do invisível
Todo o lugar muda com a textura

Já não mais duvido do incrível
 

Medo é um sentimento falso
Colorido é o mundo que vivo

Maciço o chão onde piso
Meus atos é o que digo

 
Independência alcançada
Compreensão declarada

Realização festejada
Satisfação adulada

 
A luz apresenta o dia
O sol aparece e brilha

A mesa esta posta e farta
Brindemos o café da manha

 
Out./nov. 2011
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* Wagner Ribeiro

    Quero agradecer pela grande ajuda, parece que
minha cura está chegando ao fim, o sofrimento está
acabando, hoje já consigo ter clareza, perceber a
sincronicidade, perceber a Divindade em mim, assim
todos os cantos de escuridão estão sendo iluminados,
as dúvidas diminuindo e a compreensão do todo cada
vez ficando maior.
    As muletas estão sendo jogados foras, os medos
diminuindo, as trevas virando grandes salões de luz.
Consigo perceber além do Ego, perceber a beleza das
pessoas e do universo, perceber que atrás de Seres
Humanos existem Deuses.
    O sol já tem outro sentido, as pedras que antes
quando tropeçava machucavam meu pé e me faziam
chorar, hoje quando tropeço vejo que é um pedido do
universo para eu andar mais devagar e prestar mais
atenção em mim.
    Hoje consigo perceber os inúmeros recados que o
universo me mandou e eu não dava ouvido, hoje
percebo o quanto estava acompanhado, protegido e
amparado e muitas vezes me senti sozinho, tive medo e
chorei.
    Consigo me sentir leve, sem culpa, e a raiva e ódio já
são tão pequenos....que tenho certeza que logo serei
livre de qualquer ódio, pois a compaixão chegou forte, o
"balanço estava chegando" até que chegou, me balançou
e me fez vomitar todo o rancor, toda a dúvida, todo o
medo... Me sinto mais purificado, meu pulmão agradece
pois minha tosses diminuíram, minhas varias dores de
garganta não sinto mais e o catarro que me incomodava
está diminuindo quase  não sinto mais, as vezes nossos
medos viram catarro, nossas magoas viram câncer,
nosso ações egóicas fazem cada vez mais
nos distanciarmos da nossa alma.
    Mas o espírito é brilhante sempre nós ensinando
sempre nós fazendo aprender, e hoje já sinto ele em
sintonia com meu corpo.
    Como diz o Gasparetto, estou voltando pra casa,
estou aceitando a casa que minha alma me deu,
aceitando meu mundo interior e o que sou, sei que ele
me construiu com dons com qualidade e inúmeras
oportunidades e sei que me dará tudo o que eu quiser se
eu tiver a atitude certa, portanto eu entendi não
precisa forçar estou voltando pra casa, sentindo-me
alegre e percebendo que eu não sou aquele que entra
em guerra em briga, meu trabalho é de construir,
ensinar, montar, resgatar, meu trabalho é ir onde
meu coração manda com meu amor, me tornando um
ser humano eficiente para viver e tirar da vida tudo o
que a gente veio tirar nessa encarnação.
    Por isso eu quero paz, paz com todos e com esse
mundo tão diverso de gente tão diversa, eu sei que ele
não é perfeito como eu queria e nunca será, porque eu
aceito agora que desconheço os seus planos, você que é
meu espírito ligado ao espírito eterno, ligado aos
espíritos que dirigem esse mundo complexo e difícil que
deve ter planos extraordinários para todos nós uma vez
que nos fez eternos, acho que vamos ser coisas
maravilhosas... Por mais que fantasiemos essa
maravilha a nossa imaginação não pode chegar nem um
pouco perto da riqueza e da beleza da profundidade da
realidade....
    Por isso estou em paz, estou seguro é bom voltar pra
casa.
Beijos Wagner

 

* Carolina Cerri

    Ah, 2011... lembro quando você começou, e eu não
estava la nas melhores épocas da minha vida. Você foi
árduo, cheio de obstáculos, perdas e tristezas. Sofri, me
lamentei, e também tive raiva. até que em um belo dia,
mais precisamente em  30 de Outubro, fui ao Recanto de
Luz, ter um encontro comigo mesma. 
    Através de um chamado, fui eu e minha família, que
há muito não se unia completamente. Jamais poderei
expressar em palavras tudo o que encontrei e que vivi
naquelas 5 horas e 20 minutos, mas posso dizer que no
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nosso vocabulário, o que mais se aproxima daquilo se
chama "felicidade e amor pela vida."
    Após esse dia dei início a um novo ciclo da minha
existência nessa jornada terrestre, dei verdadeiro
sentido ao abrir de olhos de cada manhã. conheci
ali pessoas maravilhosas, cheias de amor e luz divina,
estas que agora 
fazem tão parte de mim e da minha alegria em estar
aqui, com forças pra lutar por algo melhor todos os dias.
                         
    Sou eternamente grata pela participação de cada um
desses seres de luz que estão me ajudando na
caminhada da evolução como ser humano,
e consequentemente como espírito. também sou grata
aos momentos de tristeza que tive, pois agora sei o valor
de um sorriso sincero e de toda essa felicidade na qual o
meu coração se esbalda.
    Hoje, mais uma vez me entrego, sem medo do que
virá nessa nova jornada. deixo a bagagem para trás e
me preparo para colher novas conquistas.
    Dou graças a todos os deuses e peço para
que abençoem o caminho de cada um de vocês! amor,
paz, luz e gratidão... e que venha 2012!
                                                            HARIBOL!

 

 

* Ana Maria Machado Piezente

    Aproveito essa oportunidade e quero deixar aqui um
"Depoimento" que está sendo colocado através da mais
profunda gratidão:
    Gratidão em primeiro lugar à Deus Pai, nosso Criador
e Sustentador no Universo;
    Gratidão à vida, que agora ouso dizer e afirmar que é
bonita e é maravilhosa;
   Gratidão às pessoas "Bem Aventuradas" e ferramentas
de Deus na Terra para auxiliar e socorrer irmãos
necessitados;
Gratidão à um lugar, simples lugar, escondidinho lugar,
lugar de natureza pura, lugar de paz, lugar de
luz..."Recanto de Luz".
    Conheci a tão pouco tempo, mas que grande
transformação. A vida estava tão pesada, tão sem cor,
sem nexo e sem anexo.
Já havia rodado tanto, em tantos lugares buscava alento
espiritual. Mas com o desanimo, a depressão, a
canseira, não conseguia sentir Deus, que acreditava
tanto. Sempre acreditei, mas não me conformava por
que  Ele se colocava tão longe, tão distante.
 
    Um dia, como que por encanto fui convidada para ir
ao Recanto de Luz. Fui, muito mais regida pela
curiosodade em tomar o Daime, que ouvia falar tanto.
Tive medo ao entrar pela primeira vez " na Força".
Parecia que estava indo a algum lugar longe...me
separando daqueles que eu tanto amava.
    " A voz" interior, me dizia:  - "vem...pode vir... deixa a
vida, ela não é tão ruim? tão sem cor? tão sem nexo?
tão sem anexo?...vem!!!
    Daquele dia em diante,  posso dizer que não sou mais
a mesma, sabe por que? Por que agora "Eu Sou"...
  Após comungar com a Bebida Sagrada, quanto
descortinamento...
  Não era Deus que estava longe, eu é que nunca
consegui sentí-lo, porque não conseguia deixar pulsar
em mim o AMOR e Deus é o AMOR, só o AMOR.    
Nunca, me senti tão bem e tão feliz em toda a minha
vida.
    Hoje celebro cada manhã que nasce, cada chuva que
cai, cada flor  que vejo em meu caminho. Antes eu
simplesmente não percebia a beleza da manhã, o
perfume da chuva, a formosura da flor  por que o AMOR
que estava em mim estava encoberto, sei lá por que e
em quantas camadas do ego. 
    Estou aprendendo... bem verdinha ainda...mas já
posso sentir em todo o meu ser a grandeza e a beleza
da vida.
   São palavras de Cristo em I Corinthios 2.9 " OS OLHOS
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Enteógeno o sentimento oceânico
 

As coisas não são como a gente pensa
E sim como realmente simplesmente é
Um jeito de ser pode causar estranheza
Causa um impacto aparentemente tênue

 
Cada significado tem lá sua validez em vez
Laços que conduzem a sua fluidez em tez
Traços que identificam uma raça de cor
Entrar e sair pela porta da frente sim

 
De nada adianta o querer fugir de si próprio
Sendo que todo sentido esta consigo mesmo
Passa o tempo e assim segue todo momento

Impetuoso é o sento guiado ao cata vento
 

Catapulta joga alto lá longe do outro lado
Parece que a gente fica noutro esquadro

O mundo interior se apresenta em nuance
Tudo aquilo que nos passa sobre relance

 
Uma coisa é aquilo que aparentamos ser
Outra é aquilo o que realmente somos

Bebendo a poção na fonte do saber
Alcançaremos todo nosso querer

 
Tudo esta ligado como ramificação
O todo se torna parte da criação
Como uma teia estamos unidos

E assim seguimos munidos
 

Os sentidos se afloram e aguçam
A linguagem corporal e suas posições

Muda o pensamento a cada movimento
A luz interior banha todo entendimento

 
Se vê de onde originou a semente

Como foi durante um tempo remoto
Pra onde quer que esteja o lugarejo
A conquista atracada em seu porto

 
Duma vila camponesa vim assim
Numa vila camponesa vivi comum
Pruma vila camponesa irei feliz

JAMAIS VIRAM, OS OUVIDOS JAMAIS OUVIRAM, E OS
CORAÇÕES JAMAIS SENTIRAM,O QUE PREPAREI PARA
VOCÊ"...  e eu creio. Creio sim, Creio demais...
    Agradeço ao "Recanto de Luz"...  não podia ter outro
nome que não fosse " Recanto de Luz". Agradeço a
acolhida fraterna e especial que tive de todos. Fui
recebida com carinho, sorrisos e abraços.
    Agradeço as docês, sábias e firmes palavras da
Madrinha Anete.Linda criatura que deixa exalar pelos
olhos o brilho da luz  e do amor de Deus. Agradeço ao
acompanhamento que estou tendo através de textos
diários maravilhosos postados em meu email. 
    Tudo parece que é para me fortalecer, me animar e
me despertar para a vida. Assim como diz a música "
desperta guerreira e comece a trilhar, o caminho
vermelho para si encontrar."
 
    A minha mais profunda e sincera gratidão à Deus, à
vida, as irmãs(aos), ao abençoado e iluminado refúgio "
Recanto de Luz". 

 

 

 

 

 

* Henrique Paiva Barrionuevo
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Uma vila camponesa terei enfim.

* Sandra Chávez

    Ao fazer minhas práticas espirituais o meu ambiente
foi preenchido de vibrações maravilhosas, fruto das
irradiações energéticas invisíveis emanadas no Recanto
de Luz  para toda humanidade. Dentro e fora da
dimensão.
    É uma das maneira que encontrei para ajudar em
alguma forma de elevar essas irradiações.
    Com a presença de alguns amigos extrafísicos cheios
de alegria que inspiram todo este trabalho.
    Com um afago e poderoso como sol, ele me abraçou
e a todos também!
    Que este relato possa iluminar o dia de todos vocês.
    O doce Krishna surgirá com suas hostes de
trabalhadores invisíveis, aportará a devida assistência
espiritual, com suas bênçãos, tanto para os que
permaneciam na base fisíca quanto para aqueles que
voavam para além da terra.
    Pontifique com confiança.
    Houve amor, alegria, música, dança e profundidade
serena, tanto para os que ficaram, quanto para os que
partiram... o meu coração se derreteu de amor, aquela
ternura veio junto com a brisa noturna...lá fora o silêncio
da mata na madrugada, dentro do templo um pedido
para que a luz interpenetrasse e inspirasse todos  nós,
 viajantes espirituais.
    Consciência e Equilibrio!
    Tudo se refletia por cima de mim...sol, lua, estrelas
homens, animais...o movimento do céu ficou cheio de
vida por dentro, coração cheio de coisas boas, sereno
por fora, equilibrado, flutuei, lúcida e leve.
    No centro de minhas mãos e peito uma esfera
dourada.
    Eles entraram nelas e se sentaram lá entro...
movimentos em gestos de exteriorização energéticas -
movimentos de mudras e alegorias hinduístas evocativas
do Divino, assim dentro do coração espiritual comecei a
cantar e dançar os mantras, como embalassem a
humanidade numa linda assistência espiritual para todos
os seres.
    De alguma forma que não sei explicar, não existem
palavras, sentia sua presença...Ele estava amparando
secretamente muitos que estavam sofredo, dentro e fora
da base fisíca.
    Possuida pela Sua doçura cantei mentalmente e
dancei.
    Esta esfera dourada ampliou seu brilho em favor de
todos nós.
    Escrevi este relato ainda agora, mas fico com a
sensação de que as palavras não tem como comunicar...
percebo a pobreza de meu escrito diante de tanto amor
que ainda esta a me envolver.
    Insisto assim mesmo em compartilhar com vocês um
pouco da riqueza que chegou e continua com freqüência
a me envolver.
    E o que preenche é só o amor, que também não se
explica, só se sente, dentro do coração...
 
PAZ E LUZ   Dia 25-06-11
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