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REFLITA A LUZ E A BELEZA DE SUA ALMA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Desde o início de todos os tempos, nossa alma foi 
levada a explorar a essência de seu ser, a se conhecer 
através de sentimentos, pensamentos, relacionamen-
tos e o mundo ao seu redor. Nosso processo atual 
de despertar, de cura e crescimento torna possível 
incorporar nossa alma, acessar nossa natureza divina 
para trazer iluminação, clareza e uma consciência cres-
cente de nosso propósito e razão de ser durante esse 
período evolutivo. A intensa energia deste tempo está 
empurrando os bloqueios e barreiras que você ainda 
mantém dentro do seu campo de energia. À medida 

que estes mudam e são liberados, a luz da sua alma 
começará a fl uir sem esforço através de você. Senti-
mentos de liberdade surgirão, dando-lhe a coragem 
e a força necessárias para incorporar e expressar sua 
verdadeira natureza divina. Sua capacidade de entrar 
em estados expandidos de consciência se tornará sem 
esforço, dando-lhe a capacidade de escolher ações 
que refl itam apenas a luz e a beleza de sua alma.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Já parou para pensar 

em como é a sua relação 

com o dinheiro? Ela é 

próspera e abundante? 

Ou é escassa e difícil?  

Pensar e falar em dinhei-
ro é confortável para você? 
Qual a sensação? O dinheiro 
é importante e faz parte da 
na nossa realidade física para 
alimentação, vestuário, saúde, 
transporte, passeios, educa-
ção, enfi m...

O fato é que não ter essa 
energia necessária fl uindo na 
sua vida faz com que você per-
ca a paz gerando ansiedade e 
medo no seu dia a dia e te afasta 
cada vez mais dela. Sim, eu 
disse energia, pois o dinheiro 
é uma energia e dependendo 
de como nos relacionamos com 
ela, podemos fazer a repulsa ou 
a atração dela na nossa vida. 
Há muitos comportamentos e 
hábitos diários que infl uenciam 
nisso e a falta da energia do 
dinheiro fl uindo sufoca a nossa 
energia criativa.

É importante saber que 
muitas vezes a falta de dinheiro 
está ligada a uma dinâmica que 
age de forma oculta no seu 
subconsciente e faz com que 
seja tão desafi adora de acessar. 
Agora pare e perceba quais 
são suas crenças em relação 
ao dinheiro? Elas infl uenciam 
diretamente na sua realidade. 

O quanto você é infl uenciado 
pelas notícias do mundo, pelo 
que você ouve dos seus fami-
liares, no seu local de trabalho, 
pelo inconsciente coletivo que 
“diz” que não há sufi ciente para 
todos, que o dinheiro corrompe 
ou que você possa ter sido en-
sinado que “dinheiro te afasta 
de Deus”, que “pobre é que 
dá valor”, “rico não entra no 
reino dos céus”, enfi m, inicie 
esse “inventário” interno do 
que você entende ou aprendeu 
sobre dinheiro. 

Esse será um bom começo 
para que você inicie uma mu-
dança na sua forma de pensar 
e consequentemente mudar 
essa relação. O primeiro passo 
é entender que a missão da nos-
sa mente é nos manter vivos. 
E ela sempre vai nos proteger 
se algo nos colocar em perigo. 

Se você atrair uma situação 
diferente daquela que você 
registrou na sua mente, lá na 
sua infância como sendo uma 

verdade absoluta, ela rapida-
mente vai tratar de te colocar 
em segurança acionando todos 
os seus autossabotadores e te 
fazer fi car longe da energia do 
dinheiro que é a que estamos 
falando agora. 

Se você em algum momento 
registrou na mente que “di-
nheiro é sujo”, inconsciente-
mente a sua mente fará com 
que você permaneça longe 
dele para não “correr riscos 
de se sujar”.  Parece estranho, 
não é mesmo? Mas saiba que 
a sua mente não vai discutir 
com você sobre aquilo que você 
registra dentro dela, ou seja, 
ela não te julga e vai cumprir 
o seu papel. 

É importante destacar que 
escassez não se refere somente 
a energia do dinheiro. Há mui-
tas pessoas que viveram escas-
sez de amor, carinho, atenção, 
cuidado e isso refl ete em todas 
as áreas da vida porque é como 
se a mente registrasse o “não 
merecimento” de acessar a 
abundância.

Por causa disso você pode 
trazer à tona uma sensação 
de não merecimento, ou seja, 
todo mundo pode, menos você, 
enfi m, é como se fosse sempre 
uma “luta” para acessar essa 
energia dia após dia. Temos 
um tesouro dentro de nós cha-
mado subconsciente e é nele 
que estão todos esses registros 
e que podemos acessá-lo para 
alterar aquelas informações 
que não são mais necessárias 
para a fl uidez da vida como ela 
deve ser.

Além da questão dos limita-
dores que temos registrados 
na mente, as pessoas em geral 
perderam a conexão prática 
com o dinheiro. Acabam blo-
queando a abundância por 
aquilo que pensam e por algu-
mas atitudes no dia a dia que, 
se mudassem, já começaria a 
movimentar essa energia de 
uma forma diferente. 

Enfi m, se quer potenciali-
zar e vibrar na abundância, 
primeiro verifi que como você 
funciona, o que você aprendeu, 
o que te contaram sobre o 
dinheiro, para que você faça 
esse trabalho interno de alte-
ração dessas crenças que estão 
te limitando e siga de forma 
positiva e próspera.

(*) - É terapeuta quântica.

Qual a sua relação com 
o diheiro?

Deborah Souza (*)
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Unesco declara transumância como patrimônio da humanidade
O Comitê da Unesco, que se 

reuniu em Bogotá, na quarta-
feira (11), declarou a transu-
mância, deslocamento sazonal 
de rebanhos, como Patrimônio 
Cultural Intangível da Unesco.

A prática tradicional da tran-
sumância representa a migração 
sazonal de rebanhos, manadas 
e pastores que, juntamente 
com seus cães e seus cavalos, 
se movem em diferentes zonas 
climáticas, percorrendo os ca-
minhos seminaturais das trilhas 
das ovelhas.

A jornada dura dias e as 
paradas são feitas em locais 
pré-estabelecidos. A decisão foi 
aprovada por unanimidade pelos 
24 Estados-membros do Comitê 
Intergovernamental. Além da 
honraria, a Itália também adquire 
o primeiro lugar das matrículas 
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Prática representa o deslocamento sazonal de rebanhos.

Lombardia, Senales, em Trentino 
Alto-Adige, e Basilicata.

De acordo com o documento 
de candidatura apresentado pela 
Itália, juntamente com a Grécia 
e a Áustria, os pastores transu-
manos têm um conhecimento 
profundo do meio ambiente, 
do equilíbrio ecológico entre o 
homem e a natureza e das mu-
danças climáticas, o que é, de 
fato, um dos métodos agrícolas 
mais sustentáveis e efi cientes. 

Atualmente, a prática é re-
alizada principalmente entre 
Molise, Abruzzo e Puglia; Lazio, 
Campania e ao norte entre Itália 
e Áustria no Alto Ádige, na Lom-
bardia, Vale de Aosta, Sardenha 
e Vêneto. A Itália é o país com 
maior número de Patrimônios da 
Humanidade da Unesco no pla-
neta. Os locais variam entre bens 
culturais e naturais (ANSA).

nos setores rural e agroalimentar, 
superando a Turquia e a Bélgica. 
O parecer favorável foi comemo-
rado pelos ministros de Política 
Agrícola, Teresa Bellanova, e 
Meio Ambiente, Sergio Costa. 
O reconhecimento diz respeito 
a toda a Itália, dos Alpes a Ta-
voliere. 

Na lista das comunidades em-

blemáticas indicadas no dossiê 
como locais simbólicos da tran-
sumância estão os municípios 
de Amatrice (Rieti); Frosolone 
(Isérnia); Pescocostanzo e An-
versa degli Abruzzi, na provín-
cia de L’Aquila; Lacedonia, na 
Campânia; San Marco in Lamis 
e Volturara Appula, na província 
de Foggia; além dos territórios da 

O Parlamento da Índia aprovou 
na quarta-feira (11) uma polêmica 
lei que exclui muçulmanos de um 
projeto de concessão de cidadania. 
O projeto em questão facilita a 
concessão de cidadania a pessoas 
do Paquistão, Bangladesh e Afe-
ganistão que deixaram seus países 
por algum episódio de perseguição 
religiosa anterior a 2015 e estão na 
Índia ilegalmente. 

No entanto, a nacionalidade 
indiana será oferecida de maneira 
mais veloz apenas a budistas, cris-
tãos, hindus, partis, jains e sikhs. 
Dessa maneira, os muçulmanos 
rohingyas de Myanmar, que já foram 
alvos de perseguições, fi caram de 
fora. O Senado da Índia aprovou a 
lei por 125 voos a favor e 105 contra. 

O texto já tinha passado na última 
segunda-feira (9) pela Câmara  e, 
agora, segue para sanção presiden-
cial. A lei é de autoria do partido 
do ministro-ministro hindu nacio-
nalista Narendra Modi, Bharatiya 
Janata. Enquanto o premier alega 
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Índia aprova lei de cidadania que exclui muçulmanos

Em Assam e Tripura, foram registrados confrontos entre 

manifestantes e a polícia.

que a lei ajudará as vítimas de 
perseguição, a imprensa local vê 
a medida como um ato de margi-
nalização dos muçulmanos. 

Logo após a aprovação no Se-
nado, várias cidades da Índia re-
gistraram protestos violentos. Em 
Assam e Tripura, foram registrados 

confrontos entre manifestantes e a 
polícia, que usou gás lacrimogêneo. 
O hinduísmo é a religião predomi-
nante na Índia, com 80,5% de se-
guidores. Depois, vem o islamismo 
(13,8%), o cristianismo (2,3%), o 
sikhismo (1,9%), budismo e jainis-
mo (1,5%) - (ANSA)

A equipe de reportagem 
conheceu a vida dos 
beiradeiros, população 

que vive às margens dos rios e 
tira todo o sustento da natureza. 
Para chegar às comunidades 
visitadas, os percursos foram 
feitos de barco e os longos tra-
jetos eram compensados pelas 
belezas das águas e da fl oresta.

A cada parada, moradores 
locais falaram sobre os costu-
mes e saberes, o trabalho, as 
difi culdades e o prazer da vida 
em contato com a natureza. 
Na comunidade Solidade, lo-
calizada bem perto da Reserva 
Extrativista (Resex) do Rio 
Iriri, vive Lúcia Helena. Por 
ali, ela é muito conhecida por 
suas garrafadas e conta que 
aprendeu com a avó. “Eu faço 
garrafada pra coluna, pra gas-
trite, pra infl amação no útero, 
no ovário, infecção de urina, 
menstruação desregulada. Se a 
mulher não tiver fi lho e não tiver 
tirado as trompas, ela engravida 
mesmo”, diz.

O biólogo Rafael de Rivera 
explica que as Reservas Extra-
tivistas “preveem que existem 
pessoas morando numa re-
gião, que têm o modo de vida 
considerado tradicional, em 
consonância com a conserva-
ção ambiental”. Segundo ele, 
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Terra do Meio, coração da 
Amazônia foi tema de reportagem
O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, mostrou um pedacinho da Terra do Meio, 
localizada entre os rios Xingu e Iriri, no estado do Pará

Terra do Meio: “Debaixo dessa natureza aqui, é a coisa mais linda do mundo!”.

os fatores que mais acarretam 
problemas e violência na região 
são a pesca comercial, o turismo 
voltado para a pesca esportiva 
e a retirada de madeira.

Raimunda Rodrigues trabalha 
na miniusina de benefi ciamento 
de castanhas. Contou que, antes 
da criação da Reserva Extrati-
vista do Rio Iriri, em 2006, os 
ribeirinhos sofriam ameaças 
de fazendeiros e grileiros. “Eles 
chegavam ameaçando a gente 
porque ele queria comprar 
aquela área e as pessoas não 
queriam vender, porque a gente 
nasceu aqui e não queria mudar 
pra cidade. Depois da criação 
das Resex a gente tem essa 

paz, né?”.
Apesar das belezas e da tran-

quilidade da vida na fl oresta, a 
população ribeirinha também 
passa por difi culdades, como a 
falta de energia elétrica e o aces-
so aos serviços de saúde. “Bem 
aqui tem um posto de saúde, 
mas só construíram ele, nunca 
abriram pra enfermeiro nenhum 
entrar”, contou a dona de casa 
Francelma Santos. Além dos 
remédios e chás feitos a partir 
das plantas nativas, a população 
conta com rezadores. 

Para Antônio Oliveira, o ben-
zedor que vive na comunidade 
de São Francisco, esse dom vem 
de Deus. “A gente nasce e Deus 

já bota o dom daquele caminho 
pro cara seguir aqueles passos”. 
Antônio explica que as pessoas 
vão até ele em busca de reza 
para quebrante, espinha caída, 
mau olhado e muitos outros 
problemas.

Outro morador da região, 
Reginaldo Nascimento, o seu 
Reginho, é seringueiro, reza-
dor e apaixonado pela vida na 
fl oresta. “Aqui você vive uma 
vida saudável, você dorme uma 
coisa tão boa, aquele ‘sonão’ fora 
daquela ‘quenturona’, né? Na 
cidade é muito quente... e aqui 
não. Debaixo dessa natureza 
aqui, é a coisa mais linda do 
mundo!” (TV Brasil/ABr).


