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No final de fevereiro,

S ô n i a R i n a l d i ,

p e s q u i s a d o r a

brasileira de TCI e

amiga de longa data

de ,

perguntou ao seu

contato espiritual, Sr.

A l e m ã o , s e e r a

possível contatar a

Sarah. Sônia recebeu

em torno de dez

respostas dele e no

justo momento que

começava a gravar,

Sarah Estep

Sônia faz contato com Sarah

recebeu o transcontato abaixo que demonstra que ele

sabia antecipadamente que Sônia desejava novidades da

amiga:

1) Sr.Alemão: “

(Tradução

Logo ele disse que ela descansou depois de deixar seu corpo

físico e que já estava recuperada:

2) Sr.Alemão: “( (Tradução:

Logo o Sr. Alemão diz a Sônia que Sarah está lá e falará, e a

chama de “ .” (Trad.: “Uma irmã divina”).

Depois que o Sr.Alemão encerra, a voz de uma senhora idosa se

manifesta dizendo: “ .” (Trad.: “Ela falará”) e em

seguida, “ .” (Trad.: “Pegarei o telefone”).

Nessa hora, Sônia se pergunta se esta voz era de uma pessoa

que acompanhava Sarah ou se seria a voz da própria Sarah e se

a mesma poderia falar em português, mas sobre isso Sônia diz

que realmente não tem como afirmar.

As mensagens então começam a chegar em inglês e Sônia as

enviou para verificarmos. Ficamos surpresos, especialmente

pelas três primeiras mensagens, porque fomos capazes de

reconhecer a voz de Sarah! Colocamos as três primeiras

mensagens no website em

Aqui estão algumas das mensagens que chegaram:

Sônia: (Oi Sarah...)

Sarah: (“Eu ouço. ou Eu estou aqui)

You ask for Sarah.”

She) woke up from the transition!”

Adivine sister

She will speak

I Will get the telephone

“Hi Sarah...”

“I hear. (or I am here.)”

: “Cê pergunta pela Sarah!”)

”!Desperta do passagem!”)

http://www.aaevp.com.

Sônia: (Você está me ouvindo?)

Sarah: (Você fala pra mim).

Sarah: (Estou aqui no telefone.)

Sônia:

[(Imagine) o quão contentes estarão de ouvir você.]

Sarah: (Eu telefonei para você!)

Sarah: [Peço você

escutar, meu bebê (ou a minha Becky)].

Sarah: (Estou aqui, Sônia.)

Sônia: (Você está com o Charlie?)

Sarah: (Confirmo, te agradeço.)

Sarah: (Eu sabía.)

Sônia: (obrigada por colaborar…)

Sônia: (O quê você

gostaria de dizer à Becky?)

Sarah: (Minha menina !)

Sônia: (Como estão as coisas lá?)

Sarah: (Você ouve uma

voz cantando, obrigada.)

Sônia: (Adeus...)

Sarah: (Agora adeus.)

“Are you hearing me?”

“You talk to me.”

“I am here on the phone.”

“(Imagine) how glad they will be to listen to you.”

“I phoned to you!”

“I beg you hear my baby. (or “my Becky”)”

“I am here, Sonia”

“Are you with Charlie?”

“Confirm, I thak you.”

“I knew it.”

“Thanks for cooperating...”

“What would you like to say to Becky?”

“My girl !”

“How are things there?”

“You hear a voice singing, thank you.”

“Bye...”

“Now good-bye.”

A filha da falecida da pioneira Sarah, Becky Estep, ouviu as

gravações da Sônia e nos disse: “Reconheço a voz da

minha mãe em várias das mensagens.”


