
CRIANÇAS DAS ESTRELAS CHOCA MÃE AO FALAR LÍNGUAS 

ESTRANHAS: ”ALGO IMPORTANTE VAI ACONTECER NOS 

PRÓXIMOS CINCO ANOS NESTE PLANETA” 
 

 

 

 Criança de nove anos de idade, do Norte da Europa que fala sobre sua capacidade de “curar” 

e fala através de línguas estranhas. Ela também dá sua perspectiva sobre Deus e sua missão: 

“Pobre de nós, crianças pobres que vêm para ser voluntários; temos um momento tão difícil 

pela frente, uma luta real”. Estou aqui para ajudar a minha família ‘acordar, “todo mundo está 

dormindo.” 

 

A mãe de Cathy diz: “Minha filha de nove anos de idade fala línguas das estrelas”. Eu vivo no 

norte da Europa e tenho quatro filhos. No momento da minha primeira gravidez, uma ‘voz’ me 

disse que meus filhos não eram meus. Eles só viriam através de mim. Estas crianças não 

pertencem a ninguém. Foi apenas recentemente que eu me tornei ciente de que havia coisas 

como extraterrestres. Cathy tem habilidades de cura e ditou algumas palavras de cura em uma 

linguagem ET para purificar a água. Ela diz que as línguas das estrelas são de um lugar fora do 

universo. 

 

Cathy recebe mensagens em línguas ET e entende o que eles estão dizendo para ela. Ela diz 

que eles são importantes. 

 



Dr. Ohlson (Ph.D.) é um cientista sueco que está estudando o caso atualmente tem algo a nos 

dizer: 

 

“Como cientista, as formações em espiral que eu tenho trabalhado com em minha pesquisa de 

água, como a energia de carga de volta na água, ajuda a cura recarrega e fortalece o campo 

energético, a aura”. Cura funciona em um nível celular, se você acredita ou não. 

 

Masaru Emoto, o ex-cientista japonês, demonstrou em numerosos testes científicos, a 

natureza cristalina da água e como ela pode ser programada, purificada e transformada por 

frequências através de certos tipos de música, oração e intenção humana. 

 

Deus: Uma Perspectiva Diferente 

 

A mãe de Cathy continua: 

 

“Cathy não usa a palavra Deus como ela diz que é mal utilizada. Ela o chama de ‘ser’ que reside 

na ‘luz do dia.” É um ‘Extra-terrestre “. 

 

“Deus não é um homem ou uma mulher”. Ele não tem gênero. Este Ser semeou a semente de 

Luz e Amor, e é onde a luz e os anjos vivem. 

 

O conhecimento: 

 

Cathy falou através de um intérprete no Skype: 

 

“O que eles ensinam nas escolas é impreciso”. 

As crianças são programadas, os professores apenas empurram as chaves. As crianças já 

contêm a aprendizagem que precisamos, mas eles não permitem que as crianças desenvolvam 

e terminem porque nós temos que parar e fazer outra coisa. 

 



A informação dada na escola são rígidas. Os programas escolares são como um vírus, que 

destrói o que temos dentro de nós e nós somos como o computador e quando crescemos nós 

perdermos o acesso a informações que tínhamos no início. 

 

Mas a educação é apenas uma das maneiras que isso acontece. Nosso núcleo interno pode ser 

destruído por muito estresse, em função de várias tarefas, menos sono e mais ansiedade. 

Estamos deliberadamente destruídos. ” 

 

O Potencial da Humanidade 

 

“Tudo é possível.” 

 

“As pessoas precisam saber o que podemos fazer qualquer coisa que desejamos. Quando as 

crianças brincam usando a sua imaginação, não é só imaginação. 

“O que eles estão imaginando pode ser uma realidade. O que neste momento que chamamos 

de imaginação pode ser realidade. Precisamos acreditar, então teremos essa capacidade. 

Quando redescobrirmos o que podemos fazer, podemos alcançar o nosso potencial.” 

 

A humanidade tem que acreditar em si mesmo: 

 

“É difícil, porque antes de tudo, nós não acreditamos que, em seguida, se acreditamos, mas 

ainda têm dúvidas, isso nos impede de alcançar esse potencial”. Temos que estar em um 

ponto dentro de nós mesmos para entrar em contato com a nossa verdade real, a fim de 

alcançar este objetivo. 

 

“Há certo tempo, vamos alcançá-lo, e se uma pessoa faz, ele vai se espalhar para outras 

pessoas, e este é o caminho que vai começar. Mas em que momento eu não posso dizer.” 

 

Cathy compartilha porque as crianças das estrelas vieram a este planeta neste momento: 

 

“As crianças vieram para nos mostrar o caminho. Elas são os únicos para iniciar o processo, 

ajudando o resto da humanidade para despertar”. 



 

Os seres em contato com ela, como Emenoke, não vivem em outro planeta. Eles estão 

localizados no ‘limite do universo’ na Luz Branca. 

 

“O ‘orbe luz” é enviado para nos proteger. Meu irmão mais novo tem uma esfera azul que o 

protege “. 

 

Maria: “Você disse que ele também será um professor ˗ de que maneira?”. 

 

Cathy: “Ele vai ser meu professor, como eu vou ser, e ele vai ser educada em casa para que ele 

irá reter o conhecimento verdadeiro.” 

 

M: “Como muitas crianças estrelas estão lá?” 

 

C: “Quarenta ou cinquenta por cento de pessoas de uma centena, mas muitos se perdem e 

apenas vinte por cento vão se lembrar quem eles são.” 

“Temos de acordar”! 

 

M: “Como podemos acordar?” 

 

C: “Temos de aumentar a nossa energia e nós não temos a energia necessária porque ela é 

roubada de nós. ” 

 

M: “Como podemos proteger a nossa energia?” 

 

C: “No momento, só temos (0,5%) da nossa energia. Precisamos ter (1,5%). 

 

Como podemos começar a aumentar a nossa energia? Cathy diz: 

 



Não fique com raiva sobre coisas pequenas. 

Não falam em telefones móveis por um longo tempo. 

Não coma açúcar branco. 

Não assista TV. 

Não utilize microondas. 

Não use internet sem fio. 

 

“Algo importante vai acontecer nos próximos cinco anos neste planeta. Os pais têm que nos 

ouvir. Precisamos educar os pais. ” 

 

Cathy me disse que seu propósito aqui na Terra é fazer com que sua família acordasse e para 

proteger seu irmão mais novo, porque ele é importante para a humanidade. 

 

Cathy então diz: 

 

“Maria tem orelhas grandes. Ela ouve. A maioria dos adultos não. ” 


